
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  پزشكي آموزش در توسعه هاي گام 

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مجله 

 0101 ،01-011ص ،اول شماره ،یازدهم دوره 

 علوم دانشگاه دانشجویان در یادگیری های سبک کننده بینی پیش دموگرافیک و شخصیتی عوامل

 کرمان پزشکی

 5نواده سودابه ،4حقدوست اکبر علی ،*3گروسی بهشید ،2فروزی ادهزعزیز منصوره ،1شفیعان هاجر
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شود. شخصیت مجموعه سازمان است که از طریق مطالعه یا تجربه کسب می یادگیری یک رفتار متمایز برای کسب دانش و مهارتسبک : زمینه و هدف

درگیر کردن فراگیرندگان در  ،سازد. کلید اصلیکه در مجموع یک فرد را از دیگران متمایز می است نسبت ثابت و بادوامبه متشکل از خصوصیات  اییافته

کننده  بینیمتغیرهای پیش دبای میانباشد. در این رجیحات و سبک یادگیری آنان و همچنین شناسایی عوامل تأثیرگذار روی این متغیرها مییادگیری ت

ه بینی کنند تعیین برخی عوامل پیش ،ای دقیق شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود. هدف از این پژوهشهای یادگیری به گونهسبک

پرداخته  آنانهای شخصیتی ویژگی و به بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک مقالهکه در این  بود کرمانهای یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبک

 شد.

 NEOزمون شخصیتی نامه آنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشبرای این منظور از پرسش بود.مقطعی  -تحلیلی -از نوع توصیفی حاضر مطالعه روش کار:

 توسط هاداده تحلیل و تجزیهاستفاده گردید. ( Kolb LSIا ی Kolb's learning style inventory) Kolb های یادگیری نامه سبکپرسش و

 .صورت گرفت (Logistic regression) رگرسیون لجستیک و Spearman ی، ضریب همبستگ9های های مرکز و پراکندگی و آزمون شاخص
 یریادگیسبک  انیدانشجو شتربی. بود سال 46/96 ± 21/9( سن ارمعی انحراف ±) نیانگیافراد شرکت کننده در پژوهش زن و مجرد بودند. م شتریب ها:یافته

 داشتند.( یریپذ تیبودن )مسؤول یوجدان یتیشخص یژگیو انیسوم دانشجو کیبه  کینزد ،یتیشخص پیمربوط به ت چیجذب کننده داشتند. بر اساس نتا

 یهااساس توجه بیشتر به سبک نی. بر اباشد یکننده م ینیب شیپ« جنس»نشان داد که تنها  یریادگی یها سبک یهاکننده ینیبشیمربوط به پ جینتا گیری:نتیجه

های  سبک بهو با توجه بیشتر  گرددیم انیهای دانشجو و تقویت و افزایش توانمندی سیمناسب تدر یهاوهیاستفاده از ش هیمنجر  انیدانشجو یریادگی

 داد. شیرا افزا انیدر دانشجو یریادگیبه  اقیاشت توان یهای آموزشی، مدانشجویان و تغییر روش یحییادگیری ترج
 یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی یسبک ها: هاکلید واژه
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 مقدمه
 در که است رفتاری توان در پایدار نسبتبه  تغییر ،یادگیری

 های پیشرفت همه شک بدون و (6) دهد می رخ تمرین نتیجه

 (.9) باشد می انسان یادگیری زاده کنونی دنیای انگیز شگفت

 ،دگذارب ثیرأت ییادگیر جریان بر تواند می که عواملی از یکی

 باورها، شامل مذکور های سبک (.3) است یادگیری های سبک

 کاره ب افراد که باشد می رفتارهایی و ها رجحان ،اعتقادات

 کند کمک یادگیری به یمعین موقعیت دراین عوامل  تا برند  می

 گرفته نظر در یادگیری های سبک برای مختلفی تعاریف (.4)

 مانند یادگیری به رویکرد نوعی عنوان به گاهی .شده است

 عنوان به گاهی و (5) استراتژیک و عمیق سطحی، برخورد

 یادگیری های سبک (.9) گردد می بیان هم یادگیری های شیوه

 شناختی، دسته سه به را ها آن توان می اما ،دارد وجود گوناگونی

 یادگیری  نظریه (.1) کرد بندی تقسیم فیزیولوژیک و عاطفی

 بر نظریه این که جا آن از است. Kolb  نظریه اساس تجربی

 نماید، می تأکید یادگیری فرایند در تجربه محوری نقش

 ،Kolb نظریه در کلی طور به شود. می نامیده تجربی یادگیری

 سازی مفهوم ،تأملی مشاهده ،عینی تجربه» اصلی شیوه چهار

 (.1) دارد وجود یادگیری برای «فعال آزمایشگری و انتزاعی

 دارای آموزش امر در جهت این از یادگیری های سبک

 یادگیری چگونگی درک جهت تاداناس به که باشند می اهمیت

 های سبک در ،این بر عالوه (.8) ندک می کمک دانشجویان

 متغیرهای کنار در تحصیلی پیشرفت و یادگیری امر یادگیری

 بدین ؛بود خواهد اثرگذار نیز عاطفی و شخصیتی شناختی،

 ابعاد و یادگیری های سبک بین ارتباط شدن مشخص با لحاظ

 و ریزی برنامه در را مفیدی راهبردهای توان می شخصیتی

 نسبت به الگوی ،شخصیت (.8) کرد هیارا تحصیلی های مشاوره

 تا که است های ویژگی یا ها گرایش صفات، از یپایدار

 شخصیت کلمه گاه (.2) بخشد می دوام افراد رفتار به ای اندازه

 رود. می کاره ب شخص ویژگی بارزترین توصیف منظور به

 های تفاوت به چیز هر از بیش شخصیت بحث در شناسان روان

 افراد از را فرد یک که هایی ویژگی یعنی ؛دارند توجه فردی

 نامه )پرسش شخصیتی ویژگی پنج (.61) کند می متمایز دیگر

 پذیرا گرایی، برون رنجوری، روان از عبارت (NEO شخصیتی

 باشد میبودن  پذیر ولیتؤمس و بودن سازگار تجربه، به بودن

(66). 

 یادگیری شیوه دو ترکیب از همگرا یادگیری سبک

ه ب و آید می دست به فعال آزمایشگری و انتزاعی سازی مفهوم

 روبرو ای مسأله با وقتی سبک این دارای افراد که این دلیل

به آن  ،کوشند می درست حل راه یافتن برای سرعت به شوند می

 دو ترکیب از واگرا یادگیری سبک .شود می گفته همگرا سبک

 حاصل (تأملی مشاهده و عینی تجربه یعنی) یادگیری شیوه

 تا است کردن مشاهده ها موقعیت به افراد رویکرد ،شود می

 های اندیشه تولید به قادر سبک این دارای افراد و کردن عمل

 دو ترکیب از دهنده انطباق یادگیری سبک هستند. گوناگون

 دسته ب (فعال آزمایشگری و عینی تجربه) یادگیری شیوه

 امور بپردازند، منطقی تحلیل به که آن از بیشتر افراد این .آید می

 از کننده جذب یادگیری سبک .دهند می ترجیح را محسوس

 مشاهده و انتزاعی سازی مفهوم) یادگیری شیوه دو ترکیب

 و کسب در سبک این دارای افراد و آید می دسته ب (تأملی

 و دقیق خالصه، صورت به آن تبدیل و گسترده اطالعات درک

 .(3، 69) هستند توانا منطقی

 توسط یادگیری های سبک انتخاب مورد در موجود مطالعات

 روابطی که است داده نشان آن با مرتبط عوامل و دانشجویان

 شخصیتی های ویژگی و یادگیری های سبک انتخاب بر مبنی

 خود پژوهش گزارش در Shadbolt که طوریه ب دارد؛ وجود

متفاوت  تکلیف با برخورد چگونگی در دانشجویان :نویسد می

 یا و هوشی بهره سطح نشانگر ها تفاوت این اما ،هستند

 از ناشی بیشتر بلکه نیست ها آن خصوص به توانایی الگوهای

 و پردازش برای مختلف افراد که است یادگیری های سبک

 محیطی های محرک به واکنش جهت اطالعات سازماندهی

 خصوص این در انیهاشم (.63)دهند  می قرار استفاده مورد

 تواند می دانشجو شخصیتی های ویژگی شناخت که کند می بیان

 با ها ویژگی این بین ارتباط شناسایی آن بر عالوه ،باشد ثرؤم

http://www.meraatpack.com/Details/Psychologic/LearningStyles/Kolb.aspx
http://www.meraatpack.com/Details/Psychologic/LearningStyles/Kolb.aspx
http://www.meraatpack.com/Details/Psychologic/LearningStyles/Kolb.aspx
http://www.meraatpack.com/Details/Psychologic/LearningStyles/Kolb.aspx
http://www.meraatpack.com/Details/Psychologic/LearningStyles/Kolb.aspx
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همکاران وشفیعان  ه...بینی کنند پیش دموگرافیک و شخصیتی عوامل

29 

 هدایت به منجر تواند می استفاده مورد یادگیری های سبک

 .(64) گردد تحصیلی برنامه

Jakson  وJones های سبک بین که نمودند گزارش 

 (.8) دارد وجود ارتباط شخصیتی های تیپ و یادگیری

Eyzenk با نزدیکی شکل به یادگیری و شخصیت که کرد بیان 

 به تمایل گراها  برون که طوریه ب دارند؛ ارتباط یکدیگر

 تکالیف رویر ب تمرکز فاقد و رنددا اجتماعی رفتارهای

 و اضطراب دلیل به نیز رنجور روان افراد .باشند می تحصیلی

 Shadbolt .(65) نیستند تکالیف بهینه انجام به قادر نگرانی

 با رنجورها روان و گراها درون که سازد می نشان خاطر

 با مقایسه در بهتری عملکرد ساختار، دارای آموزشی های روش

 های ویژگی تأثیر (.63) دارند ساختار غیر آموزشی های روش

 مورد مختلف های پژوهش در یادگیری های سبک بر شخصیتی

 نوع پنج بین رابطه Furnham .(61) گرفت قرار تأیید

 بررسی مورد یادگیری های سبک نامه پرسش با را شخصیت

 و نامه پرسش ابعاد بین که داد نشان او پژوهش نتایج .داد قرار

 .(61) رددا وجود داری معنی رابطه شخصیتی صفات

 انتخاب مالک که دانشجو گزینش کنونی نحوه به توجه با

 ،است ذهنی قوای بر تأکید و نمره کسب تحصیلی رشته

 و موفقیت عدم تحصیلی، افت قبیل از لییمسا و مشکالت

 قابل شغلی شکست مستقیم غیر طوره ب حتی و تحصیل ترک

که  نیا تیذکر شده و اهم نکات به توجه با .باشد می بینی پیش

 ند،ینما لیتحل یدرست هخود را ب تیتوانند وضع ینم رانیفراگ

خواهند. در  یم ییکمک و راهنما نیسبب از مشاور نیبه هم

 با ها ارتباط آن افتنیو  یریادگی یها سبک نییتع یطیشرا نیچن

 که  این بر عالوه شخصیتی( های )ویژگی شخصیتی ابعاد

 در تواند می باشد، راهگشا تحصیلی های مشاوره در تواند می

 باشد. داشته تأثیر نیز کشور آموزشی سیستم دهی جهت

 ایران در تاکنون که این به نظر و شده ذکر مطالب به توجه با

 دموگرافیک و شخصیتی های ویژگی مستقیمبه طور  ای مطالعه

 بررسی مورد یادگیری های سبک کننده تعیین عوامل عنوانه ب را

 کننده بینی پیش نقش که شد آن بر پژوهشگر ،است نداده قرار

 بتوان آن نتایج اساس بر تا کند بررسی متغیرها این

 د.ونم ریزی پایه را تری مناسب آموزشی های ریزی برنامه

 

 کار روش
 از قسمتی و مقطعی -تحلیلی -توصیفی نوع از مطالعه این

 از نفر 343 رویر ب که بود ارشد کارشناسی نامه پایان

 پزشکی، های رشته در کرمان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 کارشناسی و کارشناسی های رشته و داروسازی پزشکی، دندان

 شد. انجام داشتند، را مطالعه این در شرکت به تمایل که ارشد

 بخش چهار بر مشتمل ای نامه پرسش ها، داده آوری جمع ابزار

 بخش ،پژوهش هدف مورد در توصیفات شامل اول بخش .بود

 سوم بخش دموگرافیک، اطالعات مورد در الؤس شامل دوم

 بخش و یادگیری های سبک نامه پرسش به مربوط االتؤس

 تکمیل راهنمای و بود شخصیتی های ویژگی نامه پرسش چهارم

 روش شد. آورده نامه پرسش هر ابتدای در نامه پرسش

  بود. ای سهمیه روش اساس بر گیری نمونه

 پژوهش ابزارهای

 از مطالعه این در :Kolb یادگیری های سبک نامه پرسش

 Kolb (Kolb learning یادگیری های سبک نامه پرسش

style inventory  یاKolbs LSI) های سبک تعیین جهت 

 توسط 6285 سال در نامه پرسش این شد. استفاده یادگیری

David Kolb  )تدوین)به نقل از رودباری و حسین چاری 

 دو در را افراد یادگیری های سبک ابزار این از استفاده با گردید.

 -تأملی مشاهده و انتزاعی سازی مفهوم -عینی تجربه) بعد

 الؤس 69 شامل که داد قرار پژوهش مورد (فعال آزمایشگری

 است گزینه چهار شامل الؤس هر و باشد می خودتوصیفی

 پایایی تعیین برای ایزدی و ییمحمدزاده ادمال ایران در (.61)

 روش از یادگیری های سبک نامه پرسش های مقیاس خرده

Cronbachs alpha، Spearman-Brown تصنیف و 

 Cronbachs alpha . ضریبکرد استفاده )دو نیمه کردن(

 سازی مفهوم ،19/1 عینی تجربه برای ترتیب به نامه پرسش این
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 توجه با و شد گزارش 11/1 فعال آزمایشگریو  11/1 انتزاعی

 (.68) باشد می مطلوب سطح در پایایی ،گزارش نتایج به

 از خود یادگیری نحوه به توجه با را پیشنهادی پاسخ آزمودنی

 جمله هر در که ترتیب این به ؛درک می بندی رتبه 6-4 نمره

 شتدا وی یادگیری سبک با را مطابقت بیشترین که ای گزینه

 مطابقت آزمودنی یادگیری سبک با که هایی گزینه به و 4 نمره

 از کدام هر برای کلی نمره 4 بنابراین شد. داده 6 نمره ،شتندا

 یعنی اول کل نمره .آمد دست به یادگیری سبک چهار

 Concrete) عینی تجربه شیوه عنوان به 6 های گزینه

experience  یاCE) ،به 9 های گزینه یعنی دوم کل نمره 

 Reflective) تأملی مشاهده یادگیری شیوه عنوان

observation  یاRO)، به 3 های گزینه یعنی سوم کل نمره 

 Abstract) انتزاعی سازی مفهوم یادگیری شیوه عنوان

conceptualization  یاAC) های گزینه یعنی چهارم نمره و 

 Active) فعال آزمایشگری یادگیری شیوه عنوان به 4

experimentation  یاAE) از که ای نمره .شد گرفته نظر در 

 باشد می آزمودنی غالب یادگیری شیوه کننده بیان بود بیشتر بقیه

 .(6 جدول) (68)
 Kolb یادگیرینوع سبک  یینتع ی: چگونگ6جدول 

 مشاهده

  تأملی

 عینی تجربه

 آزمایشگری

 فعال

 انطباق دهنده واگرا

2/5 > AE-RO 

8/3 < AC-CE 

2/5 < AE-RO 

8/3 > AC-CE 

 راگهم کننده جذب

2/5 > AE-RO 

8/3 < AC-CE 

2/5 < AE-RO 

8/3 < AC-CE 
AE: Active experimentation; RO: Reflective observation; 

AC: Abstract conceptualization; CE: Concrete experience 

 

 بررسی جهت: NEO شخصیتی های ویژگی نامه پرسش

 شخصیتی های ویژگی نامه پرسش از یشخصیت های ویژگی

NEO توسط که McCrae  وCosta استفاده ،شد ساخته 

 در که باشد می گویه 11 شامل نامه پرسش این کوتاه فرم گردید.

 کننده مشخص ها گویه گرفت. قرار استفاده مورد پژوهش این

 رنجوری، روان شامل که باشد می شخصیتی ویژگی پنج

 و بودن سازگار تجربه، به بودن پذیرا گرایی، برون

 هر شدن مشخص برای .(62) باشد می بودن پذیر ولیتؤمس

 موافق، )کامالً مطرح گردید ای چهار گزینهال ؤس 69 ،ویژگی

 این به 1-4 های نمره و مخالف( مالًو کا مخالف موافق،

 مبنای بر NEO شخصیتی نامه پرسش .گرفت تعلق ها گزینه

 باشد. می (مخالف کامالً تا موافق کامالً) ای درجه پنج مقیاس

McCrae  وCosta (62 )ضریب Cronbachs alpha  را

 و همکاران یفرش یگروس کردند. گزارش 18/1-81/1 بین

  یباضر و کردند هنجاریابی ایران در را NEO نامه پرسش

 ضریب اساس بر را ایرانی های نمونه در روایی و پایایی

Cronbachs alpha 82/1 رنجوری روان های مقیاس در، 

 تجربه به بودن پذیرا ،51/1 پذیری انعطاف ،13/1 گرایی برون

 تعیین جهت .(66) آوردند دست به 81/1 بودن سازگار و 18/1

 سن تحلیل و تجزیه برای ،توصیفی آمار از پژوهش متغیرهای

 ارتباط بررسی جهت ،One Way ANOVA آزمون از

9 آزمون از کیفی متغیرهای
 ،های  سبک ارتباط تعیین جهت 

 از شخصیتی های ویژگی و نفس به اعتماد متغیرهای با یادگیری

 جهتهمچنین  .شد استفاده Spearman همبستگی آنالیز

رگرسیون  روش یادگیری های سبک های کننده بینی پیش

 .قرار گرفت استفاده مورد چندگانه و لجستیک ساده

 

 ها یافته
 شده تکمیل نامه پرسش 343 از آمده دست به های یافته

 دانشجویان از درصد 4/12 که داد نشان دانشجویان توسط

 معیار( انحراف ±) میانگین بودند. مجرد درصد 5/88 و دختر

 45 سن حداکثر و 68 سن حداقل با سال 46/96 ± 21/9 سن

تیپ های یادگیری و  اطالعات مربوط به انواع سبک بود. سال

 ارایه شده است. 9شخصیتی در جدول 
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در  یتیشخص یها یژگیو و یریادگی یها سبک عینحوه توز: 9جدول 

  انیدانشجو

 )درصد( تعداد ریمتغ

 یریادگیسبک 

 28 (1/98) واگرا

 41 (4/63) دهنده انطباق

 659 (3/44) کننده جذب

 41 (1/63) همگرا

 یتیشخص پیت

 31 (8/8) رنجوری روان

 81 (4/95) گرایی برون

 58 (2/61) تجربه به بودن پذیرا

 16 (1/91) بودن توافقی

 21 (9/98) پذیری ولیتؤمس

 میان در یادگیری سبک و سن نظر از داری یمعن تفاوت

 آماری ارتباط نشان داد که نتایج .نداشت وجود دانشجویان

 اشتغال وضعیت و جنسیت ،یادگیری های سبکبین  موجود

 (.3( )جدول P=  16/1بود ) دار یمعن

 

 

 

 

 

 

 

 یریادگی یها بر حسب سبک کیدموگراف یهاریمتغ سهی: مقا3 جدول

 یادگیری سبک
 داری یمعن سطح مجموع همگرا کننده جذب دهنده انطباق واگرا

 )درصد(تعداد 

      جنسیت

 938( 4/12)  25( 5/19)  39( 6/18)  41( 1/81)  16( 5/19) زن 16/1

 615( 1/31)  51( 5/31)  65( 2/36)  1( 1/63)  91( 5/91)  مرد

      تأهل وضعیت

 311 (5/81)  639( 1/88) 38( 2/81)  43( 5/23)  81( 1/82)  مجرد 91/1

 32( 5/66)  61 (4/66)  2 (6/62)  3 (5/1)  61 (3/61)  متأهل

      اشتغال وضعیت

 49 (4/69)  94 (6/61)  2 (9/62)  1 (1/1)  2 (3/2)  شاغل 16/1

 921 (1/11)  695 (2/83)  38 (8/81)  41 (611)  88 (1/21)  شاغل غیر

      سکونت

 911( 5/11)  25( 2/19)  98( 1/52)  93( 1/51)  16( 9/19)  بومی 45/1

 635( 5/32)  51( 6/31)  62( 4/41)  93( 1/51)  31( 8/31)  بومی غیر

      تحصیلی مقطع

18/1 
 611( 1/41)  95( 9/53)  11( 4/43)  95( 4/54)  56( 1/59)  کارشناسی

 612( 8/36)  63( 1/91)  19( 8/41)  61( 1/96)  94( 5/94)  ای حرفه دکتری

 11( 5/62)  2( 9/62)  94( 8/65)  66( 2/93)  93( 5/93)  تکمیلی تحصیالت
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 های سبکنشان داد که  Pearson همبستگی ضریب

 های ویژگی با یمعکوس ارتباط دهنده انطباق و اواگر یادگیری

 آماری ارتباط گونه هیچ خصوص این در و شتدا شخصیتی

چنین بر طبق نتایج همبستگی هم. نگردید مشاهده داری یمعن

Spearmsnواگرا، انطباق یادگیری  های ، ارتباط بین سبک

و ویژگی شخصیتی به ترتیب دهنده، جذب کننده و واگرا 

 به دست آمد. -112/1و  12/1، -13/1، -11/1مقادیر 
 

 و یادگیری های سبک لجستیک رگرسیون تحلیل نتایج

 بومی وضعیت شغل، تأهل، وضعیت جنس، سن، متغیرهای

 مدل وارد شخصیتی های ویژگی و تحصیلی مقطع و بودن

 محدوه به توجه با اساس این بر که شدند چندگانه رگرسیون

 از کدام هیچ که کرد استنباط توان میدرصد  25 اطمینان

 یادگیری سبک در جنسیت متغیر از غیره ب فوق متغیرهای

 ندارند نقش یادگیری های سبک بینی پیش در و دهنده انطباق

[3/1  =OR (Odds ratio]) (4 )جدول. 

 
 یتیشخص یها یژگیو و کیدموگراف یرهایو متغ یریادگی یها سبک کیلجست ونیرگرس لیتحل: 4 جدول

 متغیر
(درصد 25 :اطمینان )محدوده شده تعدیل شانس نسبت  

 همگرا کننده جذب دهنده انطباق واگرا

 1/6 (2/1-6/6)  - - 6/6 (1/6-9/6)  سن

 جنس

 - 6 6 6 زن

 - 2/6( 6/6-6/3)  3/1( 6/1-1/1)  2/1 (5/1-1/6)  مرد

 تأهل وضعیت

 6 - - 6 متأهل

 4/6 (5/1-8/3)  - - 6/6( 4/1-1/9)  مجرد

 شغل

 6 6 - 6 شاغل

 1/1( 3/1-1/9)  5/1( 3/1-6/6)  - 4/9( 2/1-8/1)  شاغل غیر

 بودن بومی وضعیت

 - - 6 6  بومی

 - - 8/6 (2/1-4/3)  1/1 (4/1-3/6)  بومی غیر

 سکونت

 6 - - 6 خوابگاهی

 1/6( 2/1-9/3)  - - 1/1( 4/1-3/6)  خوابگاهی غیر

 تحصیلی مقطع

 - 6 - 6 کارشناسی

 - 8/6( 6/6-6/3)  - 2/1( 5/1-5/6)  ای حرفه دکتری
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 - 1/1( 9/1-8/6)  - 3/6( 4/1-1/3)  تکمیلی تحصیالت

 شخصیتی های ویژگی

 6 6 6 6 گرایی برون

 1/1( 6/1-3/9)  1/3( 6/6-5/1) 1/6( 3/1-2/9) 1/9( 9/1-6/8)  رنجوری روان

 1/1( 3/1-9)  1/3 (5/6-9/1)  3/1( 6/1-9/6)  9/6( 4/1-6/4)  بودن پذیرا

 4/1( 6/1-9/6)  1/3 (4/6-1/5)  1/1( 3/1-2/6)  1/6( 5/1-2/4)  بودن توافقی

 2/1( 4/1-1/9)  1/3 (6/6-1/3)  1/1( 3/1-1/6)  1/6( 5/1-1/4)  پذیری ولیتؤمس
 

 گیری نتیجه و بحث
 ییادگیر سبک دانشجویان درصد 3/44، داد نشان نتایج

 بین در را فراوانی بیشترین که کردند انتخاب را کننده جذب

 و حسینی یسرچم .داد اختصاص خود به یادگیری های سبک

 مورد دانشجویان بیشتر که ندبیان کرد خود پژوهش گزارش در

 خود ترجیحی سبک را کننده جذب یادگیری سبک وی مطالعه

 و همکاران زاده عباس پژوهش نتایج همچنین .(91) دانند می

 نیز آنان پژوهش در کننده شرکت دانشجویان که داد نشان

 انتخاب یادگیری سبک اولین عنوانه ب را کننده جذب سبک

 مشابه هم همکاران و رضایی مطالعه های یافته (.96) ندا هکرد

 (.99) بود مذکور تحقیقات

 نشان پژوهش این در یادگیری های سبک سایر بررسی نتایج

 4/63) دهنده انطباق درصد(، 1/98) واگرا های سبک که دهد می

 های سبک جزء ترتیب به درصد( 1/63) همگرا و درصد(

 نتایج بودند. مطالعه این در کننده شرکت دانشجویان یادگیری

 دهنده انطباق و همگرا یادگیری های سبک از آمده دست به

ثانی و  یجعفر ،(1و همکاران ) کلباسی اتمطالع نتایج مشابه

 به توجه با .(94) باشد میهمکاران  و احدی ( و93همکاران )

 که گردد مشاهده می شده ذکر مطالعات و پژوهش این نتایج

را  متناقضی یا و مشابه نتایج مختلف نقاط در ها پژوهش نتایج

 تتح یادگیری های سبک انتخاب دارد احتمال د.نکن ارایه می

 تدریس های روش رشته، نوع محیط، مانند متفاوتی عوامل ثیرأت

  این در سیف .قرار گرفته باشد افراد سالیق و عادات و

 

 

 کننده جذب ها آن یادگیری سبک که افرادی ،دبیان کر خصوص

 به آن تبدیل و گسترده اطالعات درک و کسب در باشد می

 بر عمده طور به و هستند توانا منطقی و دقیق خالصه، صورت

 نامیدن علت .دارند تأکید تأملی مشاهده و انتزاعی سازی مفهوم

 که است آن کننده جذب یادگیری سبک عنوان به سبک این

 گوناگون های داده دریافت به قادر دارند را سبک این که افرادی

 دارد احتمال بنابراین ؛(95) باشند می آن به دادن سازمان و

 که باشند افرادی جمله از نیز مطالعه مورد دانشجویان

 نتایج دیگر سوی از .شته باشنددا را شده ذکر اتیخصوص

 یادگیری سبک که دهد می نشان Burrettو  Nulty مطالعه

 و تحصیلی رشته به توجه با تحصیل طول در دانشجویان

  (.91) متغیر است ،به آنان شده داده آموزش

 نشان دانشجویان شخصیتی های ویژگی به مربوط های یافته

 از درصد( 9/98) سوم یک به نزدیک شخصیتی تیپ که داد

 بود. پذیری( ولیتؤ)مس بودن وجدانی تیپ ،دانشجویان

Lievens  کردندگزارش  خود پژوهش نتایج ردو همکاران، 

 پیشرفت ،هستند وجدانی شخصیتدارای  که دانشجویانی

 درو همکاران  Mustaffa .(91) نددار را خوبی تحصیلی

 را پزشکی گروه دانشجویان شخصیتی های ویژگی که پژوهشی

 بیشتر که ندیافت دست نتیجه این به ،بود نموده بررسی

 بودند وجدانی شخصیت دارای پنجم سال پزشکی دانشجویان

 دانشجویان تحصیلی رشته ماهیت دلیل به رود می احتمال .(98)

 افراد آنان که کند ایجاب و پیراپزشکی پزشکی های رشته
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و  سر ها انسان جان با ها رشته این ازیر ؛باشند یپذیر ولیتؤمس

 :دننویس می خصوص این در نصری و خورشید دارد. کار

 کیدأت تحصیلی موفقیت و کیفیت بر بودن وجدانی شخصیت

 ها رشته این چرا که ؛است الزم پزشکی یها زمینه در و دارد

 خصوصیت افراد دارای ضمن در .باشند می سخت و پراسترس

 نظر از و شوند می افسردگی دچار کمتر وجدانی شخصیت

 بیان نیز Costaو  McCrae .(92) هستند تر سالم ذهنی

 و دقیق افرادی وجدانی شخصیت دارای افراد که کردند

 نیز Hohn .(62) هستند اعتماد قابل و شناس وقت  وسواسی،

 ،کوش سخت ،وجدانی شخصیت دارای اشخاص که کرد بیان

 رنددا استقامت مشکالت برابر در هستند، انرژی پر و طلب جاه

 از دارد. رابطه جسمی سالمت با بودن وجدانی .هستند دقیق و

به  توان می وجدانی شخصیت با افراد دیگر خصوصیات

 نظم در داری خویشتن شناسی، وظیفه ترتیب، و نظم شایستگی،

 به توجه با .(4) اشاره کرد گیری تصمیم در محتاط و ترتیب و

 به توجه ،وجدانی افراد مورد در شده ذکر خوب خصوصیات

 اساس بر نباید تنها پزشکی با مرتبط رشته دانشجویان انتخاب

 این در تواند می نیز شخصیت نوع بلکه ،صورت گیرد نمره

 این درو همکاران  Mustaffa .باشد کننده کمک خصوص

 انتخاب و ها بورسیه یاهدا در که گزارش کردند خصوص

 نوع بر نمره بر عالوه باید پزشکی های دانشکده در دانشجو

 (.98) شود توجه نیز شخصیت

 که گرفت نتیجه چنین انمیتو مطالعه این نتایج اساس بر

 بطهرا ی،گیردیا یسبکها و شخصیتی ییژگیهاو نمیا

 ینا ،بطهرا دجوو رتصو در یا و اردند دجوو داری معنی

 یک روی از که نیست یحد در و باشد می ضعیف ربسیا طتباار

 نتایج با یافتهها ینا د.نمو بینی پیش را یگرد متغیر انبتو متغیر

 همسو Karau (31)و  Komarraju مانند هشهاوپژ برخی

( و 8) Jonesو  Jakson تتحقیقا نتایج با مقابل در و

Furnham  اساس این بر .ستا انناهمخو (36)و همکاران، 

 و قطعی بطروا که یدآبرمی چنین مطالعه ینا کلی نتایج از

 یگیردیا یسبکها و شخصیتی ییژگیهاو نمیا اریپاید

 یا خلدا در نیز هشهاییوپژ لبتها نیست. اربرقر دانشجویان

 ییافتهها فخال بر نتایجی که ستا هشد منجاا رکشو از رجخا

 از دهستفاا مانند الیلید انمیتو که ندا دادهارایه  حاضر تحقیق

 فرهنگی یهاوتتفا ،نمونهها سنی وتتفا وت،متفا یهااربزا

 تحقیق ییافتهها به توجه با نست.دا خیلد مرا ینا در را و...

 توجه زشموآ مرا در ستا زمال که سدرمی نظر به ،حاضر

 زمال همچنین د.گیر رتصو دانشجویان قخال تفکر به یبیشتر

 بر وهعال ،تحصیلی شتهر بنتخاا مانند ریموا در که ستا

 عالیق مانند ملیاعو به ،مختلف ینامهها  پرسش از دهستفاا

 و... شغلی هیندآ ،گیادخانویل مسا ،فرهنگی یمینههاز ،شخصی

 .(39) دشو توجه نیز

 ابزارهای از ها آن اکثر در ،شده ذکر مطالعات به توجه با

 هنوز موضوع این که رسد می نظر به و بود نشده استفاده مشابه

 از دانشجویان آگاهی عدمشاید  و دارد یبیشتر تحقیق به نیاز

 در که این به توجه با .نباشد ثیرأت بدون یادگیری های سبک تعدد

 متفاوت های شخصیت و دوستان با دانشجویان ،تحصیل دوران

 نتیجه در و درسی واحدهای تعدد ضمن در و دارند کارو  سر

 شکاف یک ایجاد باعث متفاوت آموزش شیوه و استادان تعدد

 های ویژگی از گیرندگان یاد که هنگامی که طوریه ب ؛شود می

 از توانند می ،شوند می آگاه خود یادگیری های سبک و شخصیتی

 کار و یادگیری ارتباط، برقراری در خود های توانایی و نیروها

 و کنند درک را مختلف لیمسا توانند می همچنین کنند. استفاده

 متنوع درسی موضوعات و مختلف یادگیری تکالیف برابر در

 (.33) دهند نشان مناسب های واکنش

 و یادگیری های سبک بین ارتباط تعیین به مربوط نتایج

 و یادگیری های سبک بین که داد نشان فردی های ویژگی

 داری یمعن آماری ارتباط اشتغال وضعیت و جنس متغیرهای

 و دهنده انطباق یادگیری های سبک که طوریه ب ؛رددا وجود

 متغیر تنها رگرسیون مدل در بود. مردان از بیشتر زنان در همگرا

 مذکر دانشجویانو  بود یادگیری سبک کننده بینی پیش «جنس»

 انطباق یادگیری سبک نثؤم دانشجویان از کمتر 92/1 میزان به

 پژوهش این نتایج مشابه نتایجی .کنند می استفاده را دهنده
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 های سبک و جنسیت بین نتیجه مطالعات سایر ولی ،نشد یافت

 مطالعه نتایج که طوریه ب ؛کردند اعالم متفاوترا  یادگیری

 های سبک و جنسیت بین که داد نشان و همکاران سوریانی

 داری معنی ارتباط آنان نیز مطالعه مورد دانشجویان یادگیری

 داری معنی رابطه نیز و همکاران امینی (.39) است داشته وجود

 اساس این بر که ندیافت یادگیری سبک و جنسیت بین

 سبک دختران و همگرا یادگیری سبک بیشتر پسر دانشجویان

 و سرچمی مطالعات های یافتهدر  (.33) داشتند واگرا یادگیری

 همکاران و پوالدی ( و34) زاده و همکاران ولی ،(91) حسینی

یافت  یادگیری های سبک و جنس بین داری معنی رابطه (35)

 های سبک ارتباط خصوص در دیگری پژوهش در .نشد

 دو بین یادگیری سبک که گزارش گردید جنسیت و یادگیری

 های نمره زنان با مقایسه در مردان و است متفاوت جنس

 سبک و دارند Kolb یادگیری سبک عینی تجربه در بیشتری

 گوش دقت به و همکاری ،همدردی بر بیشتر زنان یادگیری

 .(31) دارد تأکید کردن

Gross مقایسه در دختران کالمی توانایی که است معتقد 

 در پسران به نسبت دختران عملکرد و است بهتر پسران با

 نگارش قیاس، به مربوط تکالیف درک به مربوط های آزمون

 .(31) است باالتر واژگان کردن هجی و خالقانه دشوار

Mayers-Levy های توانایی در موجود های تفاوت تبیین در 

 ولؤمس مغز راست نیمکره که دارد می بیان دیداری و کالمی

 مردان برتری .باشد می دیداری و کالمی غیر اطالعات پردازش

 نیمکره به مردان که است آن دهنده نشان تکالیفی چنین در

 .(38) هستند وابسته راست

 سبک بیشتر دختران که  این و مطالعه این نتایج خصوص در

 دختران شاید گفت باید ؛اند کرده انتخاب دهنده را انطباق

 و هستند تر فعال یادگیری و مطالعه زمینه در پسران به نسبت

 خود از بیشتری حساسیت نیز خوب نمرات اخذ به نسبت

 سبک این انتخاب بر توجیحی تواند می بنابراین ،دهند می نشان

 سبک که یافراد مورد در و صالحی اسکندری د.باش مطالعه

 این که ندبیان کرد ،کنند می انتخاب را دهنده انطباق یادگیری

 میشوند. نامیده فعال گیرندگان یاد و هستند مردممدار افراد

 که است این دهنده انطباق دافرا قوت نقطه ترین بزرگ

 و پیاده ،ریختهاند دیگران که را هایی طرح درستی به توانند می

 قوی بسیار پیچیده مسایل کردن حل در ها    آن .کنند اجرا

 عناصر و اجزا میان رابطه که هستند قادر خوبی به و باشند می

 .(69) نمایند شناسایی و درک را سیستم یک

  یریگ جهینت

 ترجیح را یادگیری سبک کدام دانشجو که این دانستن

 تدریس سبک از تا باشد مدرس برای محرکی تواند می دهد، می

 حرکت دانشجو ترجیحی یادگیری سبک سمت به خود انتخابی

 یک سمت به کالس یک دانشجویان تمام که این برای و کند

 مناسب توسعه موجب خود که- یابند تمایل یادگیری سبک

 دانشگاه استادان که است الزم -شود آموزشی رویکردهای

 تا باشند داشته دانشجویان یادگیری های سبک به بیشتری توجه

 افزایش و تقویت باعث تدریس، مناسب های  شیوه از استفاده با

 با بتوان شاید که این آخر سخن و گردند آنان های  توانمندی

 تغییر و دانشجویان ترجیحی یادگیری های  سبک به بیشتر توجه

 را دانشجویان در یادگیری به اشتیاق بتوان آموزشی های  روش

  داد. افزایش
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