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  چکیده
 ت تحصیلییادگیری با پیشرف هایپژوهش حاضر تعیین معنا و تاثیر تکلیف یادگیری در رابطه بین مهارت

 انیا خبرگ انمتخصصکلیه  پژوهش حاضربوده است. این مطالعه به روش دلفی انجام شده است. جامعه 

تخاب نفر اول . انشدند، را شامل میانددرباره تکلیف یادگیری صاحب نظر بودهکه مجموعه علوم تربیتی، زیر

یی )گلوله اگیری شبکهانتخاب نفرات بعدی از روش نمونهگیری نظری بوده و برای روش نمونه پژوهش با

نفر از خبرگان علوم تربیتی بوده است. ابزار استفاده شده در این پژوهش  8برفی( استفاده شد. حجم نمونه 

های پژوهش حاضر به صورت معنایی از تکلیف یادگیری تحت یافتهبوده است.  غیر ساختاریافتهمصاحبه 

های تواند رابطه بین مهارتمند تعریف شده است. این نوع از تکلیف یادگیری، مینظام-اکتشافی عنوان

طه( در تواند به صورت یک میانجی )واسمی ی را سرعت بخشد و از سویی دیگریادگیری و پیشرفت تحصیل

  ثر باشد.یلی موتواند بر پیشرفت تحصاین رابطه نقش داشته باشد به این معنا که با وجود این تکلیف مهارت می

 تکلیف یادگیری، مهارت یادگیری، پیشرفت تحصیلی، روش دلفیگان کلیدی: واژ

  مقدمه

الق و خ آنان را آموزد وآموزان مینحوه خلق را به دانش و یادگیری اکتشافی، فنون کشف

آموزان را پرورش داده و سبب افزایش های فکری دانشتوانایی آورد.کاوشگر بار می

کند در اثبات و نفی یک موضوع دنبال آموز عادت میشود. دانشمی های ذهنیمهارت

عضوی از گروه اکتشاف است. این روش  نیز معلم در این فرآیند .دالیل و برهان منطقی باشد

آموزان کمتری در کالس باشند و نظارت نیاز به وقت بیشتری دارد و باید دانشیادگیری 
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دگان یادگیرن به وردهای الزم را برای هدایت اکتشافتا در هر مرحله بازخمعلم حتمی است، 

کرد تا تحقیقاتش را طوری جلو برد که جوابگوی این سوال ها سعی میطی سال ربرون بدهد.

یف یادگیری ه تشریح و توصب توان بهتر و بیشتر آموخت نه این که صرفاَمی باشد که چگونه

 ،1برونر) روبرو کند تا خود به کشف بپردازدباید فرد را با مسئله  که تکلیفو این بپردازد

 نقل از کدیور(.به ، 1966

های یادگیری اکتشافی در نظریه یادگیری برونر این است که ترین جنبهیکی از مهم

ه شود، یادگیرنداست که موجب میار موضوع مورد مطالعه عالقه مند یادگیرنده به ساخت

ار موثری در موارد جدید به کار گیرد. منظور از ساختبتواند آنچه را که یادگرفته است به طور 

این است که یادگیرنده اصول اساسی موضوع را دریافت کند، در این صورت، یادگیرنده 

ارتباط و جدید را با یکدیگر و با اطالعات قبلی پیوند دهد. به تواند مطالب به ظاهر بیمی

 موضوع برای یادگیرنده معنادار شده و کند، در نتیجهعبارت دیگر، موضوع را قابل فهم می

، نقل از 1966 برونر،) گرددفراهم می  شرایط برای یادآوری و تسهیل انتقال یادگیری

ی این نوع از یادگیری این است که، هاعقیده دارد از ویژگی( 2112) ،2نبرکدیور(. 

موس را با مطالب مل یادگیرندگان واحدها و ساختارهای انتزاعی دانش، مانند مفاهیم و قوانین

 باشد.های یادگیری میآموزند و این روش بسیار وابسته به محیطمی

های گوناگون برای آموزد، از راهوقتی فرد موضوع یا موردی را به روش اکتشافی می

ها کند و با راهنمایی معلم از مهارتسازماندهی و شکل دادن خود نسبت به محیط استفاده می

طور   برد و بدین ترتیب یادگیرنده بهها بهره میزمینه جو در آنرای جستو اطالعات خود ب

له آموزد که چگونه طرح مسئکند. در این روش یادگیرنده میفعال در اکتشاف شرکت می

کند و با اطالعاتی که از آن دارد، روشی را به کار گیرد که علمی بوده، مسیری استنتاجی را 

به دست  های شناختیایی برای فعالیتهای ذهنی سازمان یافتهطی کند و بدین ترتیب، طرح

 (.1391 کند )کدیور،آید و یادگیرنده با تالش خود مسئله را طرح میمی
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دهد بلکه موقعیتی های درسی را به دانش آموز نمیدر این روش معلم مستقیماً موضوع

 عبارت دیگر، روش اکتشافیسازد که او خود به کشف و تولید بپردازد. به را فراهم می

شوند که با محیط خود به تعامل آموزان تشویق میرویکردی است که از طریق آن دانش

شف و به فهم ها را کبپردازند، یعنی با تفحص، دستکاری اشیا و چالش و تفکر، روابط پدیده

در  یآموز در روش اکتشاف(. دانش1391 ؛ نقل از شعبانی،1995 ،1موضوع برسند )ارمرود

برای کشف  بنابراین (2111 و همکاران، 2)آلفیری ندارد مورد مفاهیم اطالعاتی در دسترس

ت و با سازماندهی اطالعاتی که به دس شود؛استقرایی می استدالل اصول و قواعد، درگیر یک

ل فراموشی را به حداقآورد و تری از مفاهیم و قوانین به دست میآورد درک بهتر و عمیقمی

های فراشناختی در یادگیرندگان گسترش مهارتباعث  ایطاین شر(.2114 ،3)یلماز رساندمی

ماید و نآموز را از سطوح ابتدایی دانش به سطوح باالتر تسهیل میرسیدن دانششود و می

 شایندیخواحتماالً احساس  کننداستفاده میآموزانی که در تکالیف خود از این شیوه دانش

 .(2115 ،4سابکنند )پیدا می نسبت به خود بیشتری

است.  بسیار مهم آموزشدر روندشود می آموز داده به دانش تکلیف یادگیری که

داری است که با نظر گسترش های هدففعالیت از عام، آن دسته معنای به تکلیف یادگیری

آموزان برای تثبیت یادگیری و شکوفا شدن استعدادهای درونی و در نهایت توجه دانش

آموزان در شود. به عبارتی وظایفی است که توسط معلم به دانشپیشرفت تحصیلی داده می

(. 2111 ،5شود )کوپر و والتینها داده میهای آنو گسترش آموختهجهت پایداری و بسط 

تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است بخش عمده (، درمورد اهمیت و نقش 1381سیف )

 های پس از فراگیری، باید مکمل یادگیرییادگیری، باید درکالس انجام گیرد و فعالیت

شود برای یادگیری بعضی از باشد. در شرایطی، توضیحاتی که درکالس داده می

به تمرین  لذاکند اما برای بعضی دیگر، ممکن است چنین نباشد و آموزان، کفایت میدانش
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با نیاز  توان، با تعیین تکالیفی متناسبو مرور بیشتری، نیاز داشته باشند در این صورت می

 این امر یاری کرد تا به پیشرفت تحصیلی نایل آید. در شاگرد، او را

رش پرو و های مهم در ارزیابی آموزشآموزان یکی از شاخصپیشرفت تحصیلی دانش

این موضوع  در واقع جامه عمل پوشاندن به زش و پرورشآموهای است. تمام کوشش

کامل رشد و تارزیابی جامعه و به ویژه نظام آموزش و پرورش به  ،. به عبارت دیگرباشدمی

ت واند رسیدن به یک مهارتو دستیابی به اهداف آموزشی که می آموزانآمیز دانشموفقیت

مند و نسبت به آن نگران است و انتظار جایگاه آنان در جامعه عالقه همچنین و خاص باشد

. نمایند و چنان که باید پیشرفتآموزان در جوانب گوناگون آندارد کودکان و دانش

ر امر خاص تواند به مهارت دپیشرفت تحصیلی به معنای موفقیت در امر تحصیل است که می

ی دستیابی به لیا تخصص در بخشی از دانش منجر شود، به عبارتی، منظور از پیشرفت تحصی

 (.1381 ،اهداف آموزشی مورد نظر در هر دورة آموزشی است )بیابانگرد

ردی فتوان به عوامل خانوادگی، عوامل از عوامل و عناصر موثر بر پیشرفت تحصیلی می

های مهارتاز اشاره کرد. یادگیری و نوع تکلیف یادگیریهایو عوامل انگیزشی و مهارت

و  دهی، راهبردهای شناختیها و شرایط مطالعه، خودنظمو روشعادات توان مییادگیری 

ریزی، مدیریت زمان، برداری، برنامهیادداشت،ذهنینقشه های یادگیری،فراشناختی، سبک

 (2111و همکاران، )آلفیری را نام بردحل مساله، 

های گوناگون که از عهده موقعیتکندآموزان کمک میهای یادگیری به دانشمهارت

و  که اطالعات جدید کسب شده، نگهداریایی طور موثرتری برآیند، به گونهیادگیری به 

ها از جمله این مهارت (.1388شوند) بیابانگرد،های بعدی به کار گرفته میدر یادگیری

های های یادگیری راه( عقیده دارد که سبک2114) 2باشد، وولفلکمی 1های یادگیریسبک

های یادگیری به صورت سبک (.1389)سیف،  پسند فرد برای مطالعه و یادگیری است مورد

های عملکرد مردم در دریافت و پردازش اطالعات تعریف ها، نقاط قوت، و روشویژگی

های مخصوص به خود را برای یادگیری دارد ) فلدر و به عبارت دیگر هر فرد راه شوند،می
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توان به ( عقیده دارد سبک یادگیری را می1984) 2کلب.(2119فرازونی،به نقل از1سیلورمن 

عریف دهد تهای دیگر ترجیح میعنوان روشی که یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روش

نوان یک عامل شناختی و روانی در سبک یادگیری را به ع (1981) 3کرد. همچنین کیف

های یادگیری، سبک (. یکی از انواع سبک2113، 4گیرد )اکرمآموزان در نظر میدانش

های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده باشد که شامل سبکیادگیری کلب می

 باشد.می

شود. تزاعی و آزمایشگری فعال تشکیل میسبک یادگیری همگرا از دو شیوه یادگیری ان

ها یهها و نظربرای اندیشهلی افراد دارای این سبک یادگیری در یافتن موارد استفاده عم

یری بر گمندند در حل مسائل و تصمیمکارآمدند. کسانی که از این سبک یادگیری بهره

یابند توانا هستند. افراد دارای این سبک ترجیح هایی که برای مسائل میحلاساس راه

رای سبک ادهند که با مسائل و تکالیف فنی سروکارداشته باشند. از آنجا به این افراد دمی

 شوند به سرعت برای یافتن راه حل درستگویند که وقتی با مساله ایی روبرو میهمگرا می

 .(1389 سیف،) کندهای خود بر راه حل واحد تمرکز میکوشند و با کوششمی

اصل حتاملی  ، شیوه های تجربی عینی و مشاهدهاز ترکیب سبک های یادگیری واگرا

های عینی از افرادی که دارای این سبک یادگیری هستند، در دیدن موقعیت شود.می

ها مشاهده کردن است تا عمل کردن. ها نسبت به موقعیترویکرد آنهای مختلف، دیدگاه

های هپسندند و به جاذبهای متنوع دارند میبه ابراز اندیشه هایی را که نیازاین افراد موقعیت

دهند. از آنجا که این افراد قادر به تولید ری اطالعات عالقه نشان میآومتنوع فرهنگی و جمع

ای نامند. به طور کلی افراد دارها را واگرا مینای گوناگون هستند سبک یادگیری آاندیشه

یت ها برای موفقسبک یادگیری واگرا از قدرت تخیل و احساس برخوردارند، این ویژگی

 .(1389 سیف،) ی مفیدندحهای هنری و امور تفریدر فعالیت
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سازی انتزاعی و مشاهده تاملی تشکیل سبک یادگیری جذب کننده از ترکیب مفهوم

شود. افراد دارای این سبک یادگیری در کسب و درک اطالعات گسترده و تبدیل آن می

مفاهیم  ها وصورت خالصه، دقیق و منطقی توانا هستند. این افراد به طور عمده، بر اندیشهبه

ر ایی که از لحاظ منطقی درست هستند بورزند. از دیدگاه این افراد، نظریهانتزاعی تاکید می

 شوند. علت نامیدن این سبکهایی که قابلیت کاربرد عملی دارند ترجیح داده مینظریه

 هاییادگیری به جذب کننده آن است که افراد دارای این سبک قادر به دریافت داده

ادگیری در مشاغل علمی و ها هستند. افراد دارای این سبک یدادن به آنگوناگون و سازمان 

 اند.موفق اطالعاتی

اجتماع دو شیوه یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعال ایجاد  سبک انطباق یابنده از

آموزند و از اجرای نقشه و شود. افراد دارای این سبک یادگیری از تجارب دست اول میمی

های منطقی که به تحلیلبرند. این افراد بیشتر از آنانگیز لذت میاعمال چالشدرگیر شدن با 

دهند. این افراد در حل مسائل به اطالعاتی که از دیگران بپردازند امور محسوس را ترجیح می

 یاند. سبب نامیدن این سبک به انطباق یابنده آن است که افراد داراآورند وابستهبه دست می

اق های جدید توانا هستند. افراد دارای این سبک در انطبانطباق یافتن با موقعیتاین سبک در 

های جدید توانا هستند. افراد دارای این سبک یادگیری در مشاغل بازاریابی یافتن با موقعیت

تواند به صورت شکل ها می(. این سبک1389 اند )سیف،تر از دیگرانو فروشندگی موفق

 باشد. زیر
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 1 کلب یادگیری سبک .1 شکل

های یادگیری بر اساس نوع ( در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر سبک2115مینوتی )

نی بر سبک آموزان، نشان داد که اگر تکالیف مبتدانشتکالیف بر پیشرفت تحصیلی و نگرش 

اران زند. کوپر و همکآموزان باشد پیشرفت تحصیلی باالتری را رقم مییادگیری دانش

در زمینه  2113تا  1981های انجام شده بین سالهای ( در مطالعه مروری درباره پژوهش2116)

ابطه مثبت تمام شواهد تأییدکننده ررابطه پیشرفت تحصیلی با تکلیف مدرسه نشان داد که 

 . اندتکلیف مدرسه با پیشرفت تحصیلی بوده

یادگیری از جمله  مهارت ،کهی که در باال ذکر شده است، مشخص شده هایدر پژوهش

بر پیشرفت  تواندیم تکلیف نیز به نوبه خود از طرفی و اثرگذارند سبک یادگیری بر تکلیف

که،  این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش اساسی استبنابراین گذار باشد. تحصیلی تاثیر

به اثیر دارد؟ ت بین مهارت یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطهتکلیف یادگیری چه نقشی در 

                                                           
1. Style learning Kolb 

 تجربه عینی

 مشاهده تاملی

 

آزمایشگری 

 فعال

 مفهوسازی انتزاعی

 انطباق یابنده واگرا

 جذب کننده همگرا
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یادگیری  تکلیف جدیدی از در پژوهش حاضر از یکسو ما به دنبال تعیین معنای بیان دیگر،

 قشنت تحصیلی و از سوی دیگر در پی تعیین های یادگیری با پیشرفدر رابطه بین مهارت

های یادگیری با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه تکلیف یادگیری در رابطه بین مهارت

 باشیم.متخصصان می

 روش پژوهش

روش دلفی بر این فرض  .باشدو از نوع دلفی می 1پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی

در آن یک گروه از متخصصان، پس از و  "چند فکر بهتر از یک فکر است ": استوار است

 ،1912، 2دالکی)یابند ابراز نظرات خود درباره یک مساله مشخص، به یک اجماع دست می

روش تحقیق دلفی به معتقدند ( ، 2112) 4لینستون و تراف .(2115، 3نقل از فیش و باسبی

از دانش و اطالعات یافته در واقع بازخوردی دهد و این اطالعات سازماناطالعات سازمان می

ی ایی را برای بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگانافراد شرکت کننده است، سپس زمینه

های دیگران را درباره عقیده خود آورد تا دیدگاهکنند، فراهم میکه نظرات خود را بیان می

 .های خود داشته باشندبدانند و در نهایت فرصتی را برای اصالح دیدگاه

ئوری فرآیند دلفی را باید به طور مداوم تکرار کرد تا متخصصان به اجماع از لحاظ ت

( 1994،1991) 8(، لودویک1919) 1(، بروکس1911) 6و گانت 5برسند با این حال سیفرت

آوری دارند که سه مرحله برای جمع( بیان می1999) 11و استوارت 11و اسکارسال 9کاستر و

است. با این حال در بعضی موارد به مرحله چهارم اطالعات و اجماع متخصصان اغلب کافی 

                                                           
1. Survey Research 

2. Dalkey 

3. Stone Fish & Busby 

4. Linstone & Turoff 

5. Cyphert 

6. Gant 

7. Brooks 

8. Ludwig 

9. Custer  

10. Scarcella 

11. Stewart 
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، 1) هسو و سندفورد ست و مراحل دلفی به قرار زیر استیعنی پرسش و پاسخ هم نیاز ا

2111:) 

: در دور اول فرآیند دلفی باید با پرسشنامه باز )یا مصاحبه ساختار نایافته ( آغاز 1مرحله 

 شود.

لینستون و به توافق یا عدم توافق اعضاست ) : هدف مرحله دوم رسیدن2مرحله 

(. در دور دوم هر یک از شرکت کنندگان دلفی پرسشنامه را دریافت کرده و 2112تراف،

بر این اساس اعضای دلفی مفاهیم و موارد  کنند.میارد خالصه شده دور اول را برسی مو

الف هایی که مورد اختینهکنند و به عنوان نتیجه دور دوم زمبندی میپرسیده شده را الویت

 (.2111، نقل از هسو و سندفورد،1994شود ) لودویک،نظر بود شناسایی می

(. 2112 ها و بررسی اختالف نظرهاست ) لینستون و تراف،: ارزشیابی مجدد پاسخ3مرحله 

 ت دریافتهایی را که خالصه دور دوم اسکننده دلفی پرسشنامهشرکت در این دوره هر

نقل  1968 ،2پردازد )فیفرهای قبلی خود میو یا خالصه کردن حرفکند و به تجدید نظر می

 (.2111 از هسو و سندفورد،

 ماند و این دور فرصتها باقی می: در دور چهارم و اغلب دور نهایی لیستی از آیتم4مرحله

اشته باشیم د کنندگان برای تجدید نظر درباره موضوع است. باید به خاطرنهایی برای شرکت

ز سه تا پنج اتواند کنندگان بستگی دارد و میکه تعداد تکرار دلفی به میزان اجماع شرکت

؛ نقل از هسو 1994 ،، لودویگ1915، 5گوستاوسون 4ونو دن ، و3دلبکمرحله متغیر باشد )

 (.2111 و سندفورد،

ل ترین گام در کبا توجه به انتخاب افراد مطالعه دلفی، انتخاب موضوع مناسب از مهم

؛ 1912 ،6؛ جاد1996 فرایند است زیرا به طور مستقیم به کیفیت نتایج بستگی دارد )ژاکوب،

الزم به ذکر است که اعتبار یک مطالعه دلفی  .؛ نقل از هسو و سندفورد(1989و جاد،  1تیلور

                                                           
1. Hsu  & Sandford 

2. Pfeiffer 

3. Delbecq 

4. Van de Ven 

5. Gustafson 

6. Judd 

7. Taylor 
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در گرو گروه متخصصان آن است. دو نکته مهم در این مورد اندازه گروه و صالحیت 

-11های همگن بهتر است در مصاحبه بینکنندگان، در گروه شرکت خصصان است. تعدادمت

های غیرهمگن این رسد در گروه. به نظر می(2111 )اسکولموسکی و هارتمن، نفر باشد15

 تعداد باید بیشتر باشد و این تعداد بستگی به ابعاد موضوع مورد مطالعه دارد.

بخش بسیار مهمی از روش تحقیق دلفی است، بنابراین گروه  انتخاب گروه داوران،

شوند و نه از روی تصادف. محقق، گروه داوران داوران دلفی بر اساس تخصص انتخاب می

 (. 2115استون فیش و باسبی، ز موضوع مورد نظر، انتخاب میکنند)شان ارا بر مبنای آگاهی

 زیر مجموعه علوم تربیتی، انیا خبرگ انمتخصصکلیه  جامعه پژوهش حاضر: جامعه

 هستند که درباره تکلیف یادگیری صاحب نظر می باشند.

در این پژوهش برای انتخاب نفر اول تیم : گیری و حجم نمونهروش نمونه

  :استفاده شد 1گیری نظریشونده از روش نمونهمصاحبه

 از که پردازینظریه برای هاداده گردآوری یندآفر از عبارتست نظری گیریمونهن"

 تحلیل و کدگذاری گردآوری، هایشان راداده مانزهم طور به گر،تحلیل  طریق این

 را هاآن و گردآوری، بعدی مرحله در را هاییداده چه که گیردمی تصمیم و کندمی

 در نظریه .کند تدوین اشگیریشکل حین در را اشنظریه وسیله بدین تا .کند پیدا کجا

 فلیک،اشتراوس و گلیزر نقل از  ".کندمی کنترل را هاداده گردآوری یندآفر ،تدوین حال

1391.) 

یری گمرحله دوم برای انتخاب سایر اعضای تیم مصاحبه شونده پژوهش، از روش نمونه

پیدا کند  ایی باید تا جایی ادامهگیری شبکهنمونه استفاده شده است.)گلوله برفی(  2اییشبکه

نفر از کارشناسان و  11 حجم نمونه در این پژوهش شامل تکرار شوند.که افراد معرفی شده 

یزی درسی رهای عالمه طباطبایی، تربیت دبیر شهید رجایی، و دفتر برنامهدانشگاهمتخصصان 

 است.

                                                           
1. Theoretical Sampling 

2. snowball sampling 
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تفاده شده است و در اس ن پژوهش از مصاحبه ساختارنایافتهدر ای :گیریاندازه ابزار

قرار گرفتند. الزم به توضیح است، مقوله کدبندی اطالعات ها موردکدگذاری ادامه مصاحبه

 ها در پژوهش حاضر از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شده است.یا داده

 ابعاد و هاویژگی و شناسایی هامفهوم آن با که است تحلیلی فرایندی باز کدگذاری

تحقیق به کدگذاری محوری تبدیل  کدگذاری باز در ادامه .شوندمی کشف هاداده در هاآن

 ها( پیشمفاهیم مرتبط نظری )مقوله گیری در این مرحله هنوز بر اساسشود. نمونهمی

 )کدگذاری محوری هایمقوله به هامقوله کردن مرتبط فرایندمحوری  کدگذاری .رودمی

 هامقوله و گیردمی صورت مقوله یک محور بر کدگذاری زیرا شود،می نامیده محوری(

 موضوع یا مسئله مقوله از منظور .کندمی  مرتبط یکدیگر به ابعاد و هاویژگی سطح در  را

 (.1391ربین، وترواس، کش)ا دارد اهمیت ما گویانپاسخ برای ،ایمپذیرفته که رویدادی یا

 در این پژوهش برای پردازش نتایج از روش آنتروپی که مبتنی بر تئوری: ابزار آماری

یک مفهوم اساسی در علوم فیزیک، علوم اجتماعی  1آنتروپی شود.میهاست استفاده سیستم

م از محتوای یک پیا باشد. آنتروپی نشان دهنده مقدار عدم اطمینان حاصلها میو سیستم

ری عدم گیبرای اندازه شاخصی استیگر، آنتروپی در تئوری اطالعات، است. به عبارت د

این روش (. 8، ص1381عادل آذر،) شودک توزیع احتمال بیان میوسیله یکه به است اطمینان

کند که بر اساس آن تحلیل نیز معروف است، نگاه جدیدی را ارائه می 2که به آنتروپی شانن

ها هها در ابتدا بر حسب مقول. محتوای مصاحبهتر و معتبرتر خواهد بودها به مراتب قویداده

ای جدول هشود. سپس، ماتریس فراوانیفراوانی شمارش میبه تناسب هر پاسخگو در قالب 

ا ب در اخر کنیم.اطالعاتی هر مقوله را محاسبه می فراوانی باید بهنجار شوند. در ادامه بار

ای ولههر مق ها محاسبه شده وها ضریب اهمیت هر یک از مقولهاستفاده از بار اطالعاتی مقوله

د از درجه اهمیت  بیشتری برخوردار است )عادل که دارای بار اطالعاتی بیشتری باش

(.1381آذر،

  

                                                           
1. Entropy 

2. shanoon 
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 های پژوهشیافته

 شوندگان کدام است؟های مورد توجه مصاحبهسوال اول( مفاهیم و مقوله

و مدرسه  -های مکمل خانهها به روش کدگزاری باز و محوری مقولهاز تحلیل مصاحبه

 آمده است. 1ها در جدول شماره اجباری به دست آمده است که مفاهیم آن -اختیاری

 های بدست آمده ناشی از تحلیل سطر به سطر و کد گذاری بازمفاهیم و مقوله .1جدول 

 هامفاهیم مقوله هامقوله

 مدرسه –خانه 

تکلیف در مدرسه، تکلیف در خانه، جبران کمبود ساعات یادگیری، انجام انفرادی، مدیریت 

تکلیف خانه شرایط آزمایش و خطا، خانواده و همساالن به مثابه زمانبندی، مستقل شدن شاگرد، 

شرکای یادگیری، نظارت معلم بر تکلیف. سازمان دادن اطالعات، افزایش مشاهده و دانش،حل 

 مساله در مدرسه

 

 اختیاری-اجباری

های یادگیری، انتخابی، اشتیاق در آموز در فعالیتانجام داوطلبانه، خالقانه، اشتغال دانش

یادگیری و انجام تکلیف، انجام اجباری، تمرین و تکرار صرف، انجام ناقص، دلزدگی از تکلیف. 

 ورزیدست

مدرسه  -توان دریافت که مقوله خانهمی 1با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره 

  باشند:باشد که مفاهیم در این پیوستار به ترتیب زیر میمی به صورت یک پیوستار

 

 

 

 باشد:با توجه به این سوال، پیوستار خانه و مدرسه دارای تعریف زیر می

که در خانه انجام می گیرد و دانش آموز تکلیف خانه، تمرین و تکرار آموخته هاست 

در خانه تکلیف را به صورت انفرادی انجام می دهد. حجم تکلیف خانه نباید زیاد باشد که 

آموز با انجام تکلیف فرصت استراحت، تفریح و بودن با اعضا خانواده را داشته باشد. دانش

ر مدرسه تحت نظارت معلم در خانه تحت شرایط آزمایش و خطا قرار دارد. انجام تکلیف د

 گردد. تکلیف خانه برایاست و انجام تکلیف در مدرسه باعث کاهش تنش در خانواده می

 که تعلل در کار دارند مفید نیست.کسانی

 ف مدرسهنظارت معلم، تکلیتکلیف خانه، جبران کمبود ساعات یادگیری، انجام انفرادی، مدیریت زمان، مستقل شدن، شرایط آزمایش و خطا، خانواده شرکای یادگیری......



 32                                                      ... هایمهارت بین رابطه در یادگیری تاثیرتکلیف و معنا تعیین بررسی

اجباری نیز به صورت یک پیوستار است که مفاهیم در این  -همچنین مقوله اختیاری

 باشند: پیوستار به ترتیب زیر می

 

 

 

اجباری مقوله مکمل دیگری است که به صورت زیر تعریف  -همچنین پیوستار اختیاری

 شود:می

این  دهدداوطلبانه و معموالَ با انگیزه و شوق انجام می تکلیف اختیاری را دانش آموز،

تکلیف بستر مناسبی برای بروز خالقیت است. تکلیف به شکل تمرین و تکرار صرف، موجب 

وار، خستگی و دلزدگی شاگرد در انجام تکلیف می شود و تکلیف یادگیری سطحی و طوطی

حجم  در هممچنین تکلیف اجباری آناشته باشد هبا انجام اجباری می تواند جنبه تنبیهی د

 شود. زیاد موجب فرار از تکلیف می

 -های تکلیف اکتشافیهای محوری در برداشت متخصصان از ویژگیمقوله (2سوال 

 مند کدام است؟نظام

( 1های مورد نظر )جدول شماره با توجه به اطالعات به دست آمده از تحلیل مقوله

م ها به دست آمده که در محورهای ترسیگرفتن ارتباط بین مقولههای محوری با در نظر مقوله

 .شده در زیر ارائه گردیده است

مفاهیمی  باشد.می Bنقطه  به  Aمند از نقطهنظام -در این محور مختصات تکلیف اکتشافی

ه بودن اکتشاف، ساختارنایافت به تکالیف اکتشافی هستند که شاملمربوط A که در نقطه

در انتخاب و نحوه انجام، اعتماد به نفس، ایجاد موقعیت برای کاربرد  آزادی تکلیف،

وجود B مساله هستند. از سویی دیگر مفاهیمی که در نقطه  ها، وسعت بخشیدن بهآموخته

 ه،یکنواخت و کسل کنند غیرجذاب، مند هستند که شاملدارند مرتبط با تکالیف نظام

 ساختارنایافته، هستند. 

 اجبار ،، دلزدگیانجام ناقص های یادگیری......تکرار و تمرین صرف،اموز در فعالیتجام داوطلبانه،اشتیاق در یادگیری و انجام تکلیف،خالقانه، اشتغال دانشاختیار، ان
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 ندمنظام-تکلیف اکتشافی .2شکل 

سر  Aقرار دارند به این معنا که بخش  B و  Aمند بر روی محورنظام -تکلیف اکتشافی

ود و در شآموز انجام میباشد و تکالیف هستند که در خانه و با اختیار دانشمی اکتشافی آن 

مند قرار دارند که تکالیفی هستند که در مدرسه و با اجبار انجام آن تکالیف نظام Bسر 

 .شوندمی

با توجه به این سوال و فرآیند کدگزاری محوری در پژوهش حاضر تعریفی که از 

ار زیر های متخصصین دست آمده است به قرمند با توجه به مصاحبهنظام -تکالیف اکتشافی

 باشد:می

که یادگیرنده تکالیف را همچون یک دانشمند انجام دهد و باعث اکتشاف شود برای این

م مشخص شود. آموز باید توسط معلافته باشد البته حوزه فعالیت دانشتکلیف باید ساختارنای

آفرین و فعال باشد و با اختیار و با عالقه خود نوع تکلیف ادگیرنده در این رویکرد باید نقشی

برای  هاییها چالش و نحوه انجام آن را انتخاب کند و با محیط در تعامل باشند در این تعامل

)A(اکتشاف 

 (Bمند)نظام   

پیوستار 

 -اختیاری

اجباری مقوله 

مکمل دیگری 

است که در 

پژوهش حاضر 

به دست آمده 

است که به 

صورت زیر 

 شود:تعریف می

تکلیف اختیاری 

را دانش آموز، 

داوطلبانه و 

معموال با انگیزه 

و شوق انجام 

می دهد این 

تکلیف بستر 

مناسبی برای 

بروز خالقیت 

 است. 

تکلیف به شکل 

تمرین و تکرار 

صرف، موجب 

یادگیری 

سطحی و 

طوطی وار، 

خستگی و 
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ا و هشود و تجربهبه سواالت ذهنی او میدهی ها سبب شکلاین چالش شود کهاو ایجاد می

آید و این تجربیات باعث افزایش آموز پیش میهای یادگیری جدیدی برای دانشفرصت

 آوریشود. در نتیجه با جمعمطالعه، دانش و افزایش توانایی مشاهده در یادگیرنده می

ورزی مسئله کند و اقدام به آزمایش و دستتواند طرح ها میاطالعات و سازماندهی آن

های حل مسئله و راهبردهای تواند از مهارتنماید و برای دستیابی به نتیجه آزمایش می

ه های قبلی خود استفاده کند در این حالت یادگیرنده به تجربشناختی و فراشناختی و آموخته

گیرد و انتقال مفاهیم صورت یسازی( صورت م)مفهوم آید و سپهر معناییدست اول نایل می

القیت تواند عاملی برای خافتد این نوع از تکالیف میگیرد و یادگیری معنادار اتفاق میمی

واقع شرکای  باشد و برای رسیدن به این خالقیت و اکتشاف والدین و همساالن که در

ادگیرنده تیار یآیند باید شرایط و امکانات را انجام تکلیف را در اخیادگیری به حساب می

ه تاکنون آورد تا ببیند آنچه را کقرار دهند. این تکالیف موقعیتی را برای یادگیرنده فراهم می

 آموخته درست است یا نه، و بتواند درک بهتری نسبت به موقعیت تکلیف پیدا کند.

 از طرف دیگر در این مقوله تکالیف نظام مند وجود دارد که تکالیفی هستند ساختاریافته

و معلم به صورت همگانی و اجباری و یکنواخت و تکرار و تمرین صرف، برای همه 

کند. یکی از این تکالیف آموزش راهبردهای یادگیری و حل مسئله آموزان تعیین میدانش

تواند می  مند همهای نظامشود. البته بازیتواند باشد که از کالس سوم به بعد شروع میمی

ش سرعت توانند باعث افزایع تکالیف باشند. این نوع از تکالیف میشکل دیگری از این نو

 در خواندن و نوشتن و توانایی مشاهده نیز گردد.

 مند کدام است؟نظام-( ضریب مقبولیت و اهمیت تکلیف اکتشافی3سوال 

ند ضریب منظام -تکلیف اکتشافی های مقولهدر ادامه به دنبال بررسی فراوانی شاخص

 آوریم:به دست میمقبولیت را 

 مندنظام -تکلیف اکتشافی توزیع فراوانی مربوط به مقوله .2جدول

 ضریب مقبولیت F فراوانی مطلق های تکلیف یادگیرینام  مقوله

ijP 

 135/1 69 مندنظام –اکتشافی 
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ای هاطالعات مندرج در این جدول بیانگر این است که، مصاحبه شوندگان به شاخص

مند امهای تکلیف اکتشافی نظکردند و آن را قبول دارند و در مورد شاخص این تکلیف اشاره

 میزان باالیی از توافق را دارند.

ند ضریب منظام -تکلیف اکتشافی های مقولهدر ادامه به دنبال بررسی فراوانی شاخص

 آوریم: اهمیت را به دست می

 مندنظام -ضریب اهمیت مربوط به مقوله تکلیف اکتشافی .3جدول

 ضریب مقبولیت های تکلیف یادگیرینام  مقوله

ijP 

 بار اطالعاتی مقوله

jE 

 ضریب اهمیت

jW 

 1212/1 1954/1 135/1 مندنظام –اکتشافی 

های تکلیف و ضریب اهمیت بیانگر این است که، شاخصاطالعات مندرج در جدول 

شه ها قابل مناقشاخص ای برخوردار است و اینمند تنوع و دامنه گستردهنظام -اکتشافی

ر باشد تها وسیعها در جریان است؛ هر چه گستره این شاخصهستند و بحث و گفتگو در آن

 ضریب اهمیت، باالتر خواهد بود.

مند از فراوانی نظام -های مقوله اکتشافیضریب مقبولیت، به این معناست که شاخص

ه کردند های این مقوله اشاربه شاخصبرخوردار هستند به این معنا که اکثر مصاحبه شوندگان 

ها میزان باالیی از توافق را دارند. و ضریب اهمیت ها را قبول دارند و در مورد این شاخصآن

ای برخوردار هستند و این های آنان از تنوع و دامنه گستردهبدین معناست که، شاخص

ین ت؛ هر چه گستره ااسها در جریان ها قابل مناقشه هستند و بحث و گفتگو در آنشاخص

ان بیشتر شوندگتر باشد ضریب اهمیت نیز باالترخواهد بود. در واقع مصاحبهها وسیعشاخص

شتند که آموزان داده شود ولی عقیده دادانش بر تکالیف اکتشافی تاکید داشتند که باید به

شود و ن میامند دارد که این باعث دلزدگی در یادگیرندگبیشتر تکالیف معلمان حالت نظام

 :ردادتاکید بر نظریه یادگیری اکتشافی برونر داشتند، که این نظریه بیان می

ات آید که فرد از اطالعاکتشاف از نطر برونر نوعی تفکر است و آن ، وقتی پیش می

، 1914، 1های جدیدی دست یابد. )بیلرها و تعمیمموجود خود پا را فراتر گذارد و به بینش

                                                           
1. Biler 
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به اعتقاد برونر، وقتی یادگیرنده شخصاً مفاهیم را کسب کند، مفاهیم نسبت  نقل از کدیور(.

 کنند معنادارتر است. یادگیری اکتشافی به معنیکه دیگران آن را برایش مطرح میبه زمانی

، نقل از کدیور(. وقتی فرد موضوع یا 1961)برونر، کسب دانش به وسیله خود فرد است

های گوناگون برای سازماندهی و شکل دادن آموزد، از راهمی موردی را به روش اکتشافی 

ها و اطالعات خود برای کند و با راهنمایی معلم از مهارتخود نسبت به محیط استفاده می

برد و بدین ترتیب یادگیرنده به طور فعال در اکتشاف شرکت ها بهره میجستجو در آن زمینه

که چگونه طرح مسئله کند و با اطالعاتی که از آموزد کند. در این روش یادگیرنده میمی

 (. 1391کدیور،)آن دارد، 

رسد ه نظر میکه، بکند و اینمند نیز تمام اصول برونر را مطرح مینظام -تکالیف اکتشافی

عد تواند وجود داشته باشد در بمند، سبک یادگیری که مینظام -در تکالیف اکتشافی

باشد. همچنین از راهبردهای می  مند سبک همگرااماکتشافی سبک واگرا و در بعد نظ

شناختی بسط معنایی و سازماندهی در تکالیف اکتشافی و از راهبرد تکرار و مرور در تکالیف 

مه انواع توان از هتوان استفاده کرد. از طرفی دیگر در هر دو بعد این تکلیف میمند مینظام

 .راهبردهای فراشناختی استفاده کرد

 گیرینتیجهبحث و 

ث از سبک مند که منبعنظام-در پژوهش حاضر معنای تکلیف یادگیری، به صورت اکتشافی

مند را در نظام-باشد بیان شده است. از طرفی دیگر تاثیر تکلیف اکتشافییادگیری کلب می

 های یادگیری با پیشرفت تحصیلی مشخص شده است.  رابطه بین مهارت

های گیشود با توجه به ویژیادگیرنده در خانه انجام می ایی که توسطتکلیف فردی شده

یعنی، انجام انفرادی، مدیریت زمانبندی، مستقل شدن یادگیرنده، سازماندهی اطالعات، با 

های آموز خود دادههای یادگیری جذب کننده ارتباط دارد. در این سبک دانشسبک

دهد. و از طرف دیگر این نوع از می و سازمان ها را خالصهکند و آنگسترده را دریافت می

آوری اطالعات با سبک جمع های، افزایش مشاهده و دانش،تکالیف، با توجه به ویژگی

بینند. می مختلف   های عینی را از زوایاییادگیری واگرا ارتباط دارد. در این سبک موقعیت

ایی هین افراد موقعیت. اها مشاهده کردن است تا عمل کردنها نسبت به موقعیترویکرد آن
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 آوری اطالعات عالقه نشانپسندند و به جمعهای متنوع دارند میرا که نیاز  به ابراز اندیشه

ها نهای گوناگون هستند سبک یادگیری آدهند. از آنجا که این افراد قادر به تولید اندیشهمی

 به طور کلی این افراد از قدرت تخیل و احساس برخوردارند.  نامند.میرا واگرا 

ا برانگیزی و همساالن شرکای یادگیری بهای چالشتکالیف مدرسه با توجه به ویژگی

رای نقشه آموز از اجیابنده دانشیابنده ارتباط دارد. در سبک انطباقسبک یادگیری  انطباق

برد، این افراد در حل مسائل به اطالعاتی که از لذت می انگیزو درگیر شدن با اعمال چالش

های حل مساله و نظارت معلم، با اند. با توجه به ویژگیآورند وابستهدیگران به دست می

شوند و میربهایی روسبک یادگیری همگرا ارتباط دارند. افراد در این سبک وقتی با مساله

سه ها باشد، در مدرلیفی که دارای این ویژگیکنند و تکابه یک راه حل واحد تمرکز می

 شود.بیشتر به صورت فنی انجام می

 

 

 

 

 

 مدرسه در سبک یادگیری کلب -جایگاه پیوستار خانه .3شکل 

رار و ی آن از جمله تکهاشود با توجه به ویژگیبه صورت اجباری انجام می تکالیفی که

ورزی با سبک یادگیری همگرا ارتباط داردو این ویژگی تکلیف بیشتر و دستتمرین صرف 

در کارهای فنی بارز است که افراد دارای سبک همگرا بیشتر تمایل به انجام کارهای فنی 

ه، ورزی و انجام داوطلبانهای آزمایش و دستجه به ویژگیدارند. تکالیف اختیاری هم با تو

های یادگیری، اشتیاق در یادگیری با سبک یادگیری آموز در فعالیتخالقانه، اشتغال دانش

ا را از هکنند و موضوعهای متنوع تولید میواگرا ارتباط دارد و افراد در این سبک اندیشه

 انطباق یابنده

 مدرسه

 خانه

 همگرا

 واگرا

 جذب کننده

 مدرسه

 خانه

 انطباق دهنده
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ین تکالیف با توجه به اینکه افراد از شیوه بینند و از طرفی در ازوایای مختلف می

واند با تآموزند، میبرند و از تجارب دست اول میگری فعال و تجربه عینی بهره میآزمایش

 یابنده ارتباط داشته باشد. سبک یادگیری انطباق

 

 

 

 

 

 

 جایگاه پیوستارهای مکمل در سبک یادگیری کلب. 4شکل 

-یمدرسه و اختیار-مند از پیوستارهای خانهنظام-تکلیف اکتشافی 5با توجه به شکل 

اجباری شکل گرفته است و از برآیند این دو پیوستار با استفاده از روش کدگزاری محوری 

ادگیری همگرا توان با سبک یتعریف شده است. این تکلیف را میمند نظام-تکلیف اکتشافی

ایی که در این تکالیف قابل مقایسه با سبک واگرا های عمدهو واگرا مقایسه کرد. از ویژگی

 است به قرار زیر است:

زایش تواند باعث افزایش توانایی مشاهده و افساختارنایافته بودن تکالیف اکتشافی می

سرعت در خواندن و نوشتن در یادگیرنده شود و تمام موارد ذکر شده برای  مطالعه و دانش و

تشکیل  توانددهی سواالت ذهنی میباشد که نتیجه شکلدهی به سواالت ذهنی الزم میشکل

که بر  تاملی تواند با شیوهها از تکلیف میی( شود این ویژگیسازسپهر معنایی ) مفهوم

مشاهده دقیق پیش از داوری، دیدن امور از زوایای مختلفی و جستجو برای کسب معانی امور 

تولید کند. یکی  های متنوعتواند اندیشهتاکید دارد، تطابق داشته باشد و در یادگیرنده می

 

 

 همگرا

 واگرا

 جذب کننده

 مدرسه

 خانه

 انطباق دهنده

 اجباری

 اختیاری
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 های این تکلیف تجارب دست اول است که با شیوه تجربه عینی سبک واگرادیگر از ویژگی

 تطابق دارد. 

 مند که با سبک یادگیری همگرا ارتباط دارد ایننظام-های تکلیف اکتشافیاز ویژگی

بلی را به های قآفرین است و مفاهیم و آموختهاست که، یادگیرنده در فرآیند یادگیری نقش

ا و هافتد و همچنین تجربهکند و یادگیری معنادار اتفاق میهای جدید منتقل میموقعیت

ها همه با شیوه آورد که اینهای یادگیری جدیدی را برای خود به وجود میصتفر

آزمایشگری فعال در سبک همگرا تطابق دارد این شیوه شامل توانایی انجام دادن امور، 

کردن و تاثیر گذاشتن بر دیگران از راه عمل کردن است و در واقع به دنبال یافتن راه خطر

باشد. افراد دارای سبک همگرا به کارهای فنی تمایل ها میریهها و نظعملی برای اندیشه

های کارهای فنی است در تکالیف اکتشافی بسیار به ورزی هم که از ویژگیدارند و دست

 خورد.چشم می

های دیگر تکالیف اکتشافی، سازماندهی اطالعات است که با شیوه از ویژگی

منطقی   بر تحلیل  دارد که در این شیوه  سازی انتزاعی در سبک همگرا ارتباطمفهوم

بندند و با توجه به می کار به دارریزی نظامورزد و در کارهای خود طرحتاکید می ها اندیشه

ک مند که با سبهای تکلیف نظامکنند. از ویژگیدرک و فهم اندیشمندانه از امور عمل می

ر به صورت که این تکالیف بیشتو اینیادگیری همگرا ارتباط دارد ساختاریافته بودن ان است 

د خورشود که در کارهای فنی به چشم مییکنواخت و تکرار و تمرین صرف انجام می

گونه کارها هدف رسیدن به یک پاسخ واحد است که این موارد از همچنین در این

 باشد.های سبک همگرا میویژگی
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 مندنظام-ترکیب پیوستارهای مکمل و ایجاد تکلیف اکتشافی. 5شکل

ی با پیشرفت های یادگیرتواند دو تاثیر در رابطه بین مهارتمند مینظام-تکلیف اکتشافی

است که ند م، میانجی بودن آن در تکلیف نظامداشته باشد. یکی از این تاثیرات تحصیلی

ند، از مایی برای دستیابی به اکتشاف باشد. به این معنا که تکالیف نظامتواند وسیلهمی

ارتی دیگر گذارد. به عبپذیرد و بر پیشرفت تحصیلی تاثیر میهای یادگیری اثر میمهارت

 ند.کاین نوع از تکالیف اثر متغیر مهارت یادگیری را به پیشرفت تحصیلی منتقل می

صیلی در راستای دستیابی به اهداف آموزشی و کسب مهارت خاص، تلقی پیشرفت تح

های افزایش مطالعه، دانش و مشاهده شود بنابراین تکلیف آموزشی باید دارای ویژگیمی

آموزان در یک موضوع درسی به طور مستقیم وابسته به میزان باشد چون موفقیت دانش

ودن های همگانی بموزشی باید دارای ویژگیطور تکلیف آها است. همینافزایش مطالعه آن

باشد زیرا به واسطه همگانی بودن تکلیف مجموعه یادگیرندگان در طول سال با توجه به 

پردازند، از سوی دیگر تکلیف باید به سواالت ذهنی یادگیرندگان عنوان درس به آن می

واقع  ربه دست آورند، دشکل دهد تا از این طریق آنان امکان دستیابی به اهداف آموزشی را 

د. باشدر حین انجام تکلیف ، به یادگیرنده می گامبهدهی صورت بازخورد گامشکل

ا ورزی رهای آزمایش و دستطور تکلیف باید یک مهارت در یادگیرندگان زمینههمین

و تمرین  ورزی و تکرارکه برای رسیدن به یک مهارت بسیار به دستاین  ایجاد کند به دلیل

 

 

ختیاریا  
 

 مندنظام
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 مدرسه
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 خانه
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نیاز است تا یادگیرنده آن مهارت خاص را بیاموزد. از طرفی دیگر بخشی از تکالیف باید به 

صورت اجباری و یکنواخت باشد ) مانند آموزش راهبردهای یادگیری ( و امکان تکرار و 

تمرین را برای یادگیرنده به وجود آورد تا از وی فردی ماهر بسازد زیرا از طریق تمرین و 

ه و هش یافتداشتن استانداردهای ثابت میزان خطای مربوط به هر مهارت کاتکرار و وجود 

 یابد.آموزان در پیشرفت تحصیلی افزایش میدانشبه این ترتیب ارتقای 

قسمت  کنندگی آن است که درمند حالت تسهیلنظام-تاثیر دیگر تکالیف اکتشافی

ا حظات مناسب شرایط تکلیف رتواند در لاکتشافی آن وجود دارد به این معنا که معلم می

آموز یادگیری معنادار را با تجربه دانش تغییر دهد تا سرعت یادگیری را افزایش دهد و برای

دست اول فراهم آورد و در واقع تکالیف اکتشافی سرعت بین مهارت یادگیری بر پیشرفت 

 دهد.تحصیلی را افزایش می

ت که تاکید لی ذهنی و روانشناختی اسیکی از مفاهیم پیشرفت تحصی متخصصانبنابه نظر 

اندرکار نسبت به پیشرفت تحصیلی دارد و آن را به صورت آموز و افراد دستبر نگرش دانش

ابی آموز به ارزیکه دانشداند. در سبک واگرا با توجه به اینخودارزیابی و خودادراکی می

دهد و در نهایت کل میپردازد به سواالت ذهنی خود شخود در راستای رسیدن به هدف می

وضوع افتد، نگرش او نسبت به مبا کمک تجارب دست اول، یادگیری معناداری که اتفاق می

ی آن است که ، مفهوم عینمفاهیم پیشرفت تحصیلیدیگر  از تواند تغییر کند.تحصیلی می

دهند. آموزان میهایی دارد که مدرسه و معلمان در ارزیابی از معلومات دانشاشاره به نمره

شود به یک راه حل واحد تمرکز ایی روبرو میآموز با مسالهدر سبک همگرا وقتی دانش

 ق گیرد.ایی به آن تعلتواند ارزیابی عینی شود و نمرهکندکه با نظارت معلم این راه حل میمی

یادگیری  تواند با سبکایی برای رسیدن به اکتشاف است، میوسیلهمند که تکلیف نظام

و  ،یردگمیزان انطباق با کار مدرسه و نظام آموزشی را اندازه میمنطبق باشد در واقع  همگرا

تواند بیشتر بر د، میباشتکلیف به شکل اکتشافی که با سبک یادگیری واگرا منطبق میاگر 

 آموز بر موضوع درشی تاثیرگذار است. نگرش دانش
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نتایج پژوهش را مشتبه  های تحقیق حاضر که ممکن استمحدودیت: هامحدودیت

 سازد عبارتند از:

یری گگیری در مرحله اول از طریق نمونهها: از آنجایی که نمونهکنندهافت شرکت. 1

دی طور تعداهمیناند و شده در پژوهش شرکت نکرده نظری بوده است و افراد تعیین

 تکننده در تحقیق، در مرحله دوم حضور نداشتند ممکن اساز متخصصان شرکت

 نتایج تحقیق را مشتبه سازد.

محدودیت در مصاحبه: ممکن است در مصاحبه ناخواسته باعث هدایت افراد . 2
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