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 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مجله 
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 اي و به گونه باشد میعنصري چند بعدي  یلیتحص شرفتیپ چرا که  ؛اي است دهیچیمسأله پ ی،لیتحص شرفتیمطالعه عوامل مؤثر بر پ زمینه و هدف:

 يها وهیتوجه به ش با یلیتحص شرفتیبینی پ مطالعه حاضر با هدف پیش ارتباط دارد. انیدانشجو یو عاطف یشناخت ،یاجتماع ،یبه رشد جسم ،فظری

 .گرفتکرمان انجام  یدانشگاه علوم پزشک يا حرفه يدکترمقطع  انیدانشجو بر روي یلیخودکارامدي تحص يگر یانجیبا مو  يریادگی

در  لیمشغول به تحص انیدانشجو مطالعه، همه يانجام شد. جامعه آمار یمقطع -یفیبود که به صورت توص یتگپژوهش از نوع همبس نیا کار: روش

انتخاب  يا طبقه -یتصادف يریگ روش نمونه هنفر ب Cochran ،186کرمان بودند که با استفاده از فرمول  یدانشگاه علوم پزشک يا حرفه یپزشک مقطع

استفاده مورد  Bunting و McIlroy یلینامه خودکارامدي تحص و پرسش Kolb يریادگی يها وهیش   نامه سشپر آوري اطالعات، جهت جمعشدند. 

و  ساختاري معادالت با استفاده از ها  داده گردید.استفاده  انیدانشجو ياز معدل کل جار ی،لیتحص شرفتیسنجش پ يبرا ،نیهمچن قرار گرفت.

 .قرار گرفت لیو تحل هیتجز مورد AMOSافزار  نرم دربرازش مدل  يارهایمع

وجود  يرابطه ساختار یلیتحص شرفتیبر پ یلیخودکارامدي تحص يگر یانجیبا م يریادگی هاي وهیش نبی که داد نشاندست آمده ه ب هاي یافته ها: افتهی

 .بودمدل در جامعه  یاز برازندگ یحاک جینتا ،نیو همچن شتدا

هاي یادگیري  شیوه از ،هبود دانشجویان پیشرفت تحصیلی ارتقاي در هاي یادگیري مختلف شیوه مثبت تأثیر دهکنن نتایج پژوهش حاضر بیان: یریگ جهینت

خودکارامدي تحصیلی دانشجویان، موجب افزایش پیشرفت  گري همچنین، نقش میانجی .نمود استفاده دانشجویان آموزش براي توان می متفاوتی

 فراگیران در فعال یادگیري و شوند می مند بهره مطلب ارایه براي آموزشی متعدد هاي استراتژي از مدرسان ا،ه شیوه این کمک به شود. تحصیلی آنان می

  . دهد می رخ

 یلیتحص شرفتیپ ،یلیخودکارامدي تحص ،يریادگی هاي وهی: شها کلید واژه
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 مقدمه

 یزگان تگفش هاي پیشرفت همه که است آن مهم واقعیت

 واملع که جا آن از .است یادگیري زاییده ،امروز دنیاي در انسان

 این شناسایی هستند، عوسی و گسترده بسیار یادگیري برمؤثر 

 مهم آموزشی سیستم هاي نارسایی و مشکالت عرف در واملع

 جویاندانش یادگیري هاي یوهش ،عوامل این از یکی .است

 مطالعات از یادگیري، هاي شیوه مورد در ها شپژوه .باشد می

یند ارف یزیولوژیکف و اجتماعی یشناخت نروا ابعاد به مربوط

 متغیرهاي درک و شناخت .است تهفگر سرچشمه آموزش

 اساسی هاي تفپیشر از یکی یري،یادگهاي  شیوه با مرتبط

 سبک طالحصا .رود به شمار می بیستم قرن در شناسی نروا

 در Thelan توسط بار نخستین براي یادگیري شیوه و یادگیري

 یاد ثابت روش یادگیري، شیوه .گرفته شد کار به 3593 سال

 در موجود هاي محرک کارگیري به و پاسخگویی براي گیرنده

  (.3) باشد می یادگیري موقعیت

 اوتیفمت هاي شیوه از خود، فردي هاي اوتفت تناسب به افراد

 اگر که اعتقاد دارند شناسان روان .کنند می ادهفاست یادگیري براي

 آن در که اي حرفه یا او صیلیحت رشته با فرد یادگیري شیوه

 تحصیلی رشته نآ از شخص یا ،نباشد متناسب ،کند می کار

 تحصیلی رشته به نسبت وي ارضایتین به یا دهد می انصراف

 (.1) دشو می منجر

 کرفت و ناختش ري،ییادگ براي روشی شیوه ،Kolb باور به

 به که است روشی  بلکه ،نیست ربراب ریفراگ ییتوانا باو ست ا

 که گونه همان رد.ب کاره ب را خود هاي توانایی توان می آن لهیوس

 ناختش است، مهم بسیار زندگی در موفقیت براي فرد ییتوانا

 هاي شیوه دیگر، عبارت به .ددار اهمیت زنی یادگیري هاي شیوه

 که ییجا آن از او. هاي توانایی نه هستند فرد ترجیحات ريییادگ

 رب ها شرو این و دارند یادگیري گوناگون هاي شیوه افراد

 نیز معلمان و استادان گذارد، میتأثیر  آنان صیلیتح پیشرفت

 تا ندشبا تهشاد کامل ناییشآ ها شیوه چگونگی و انواع با دیبا

نمایند  رهنمون ربهت یادگیري سمت به را جویاندانش بتوانند

 اي مرحله هارچ یندفرا یک یادگیري ،Kolb نظریه طبق (.1)

 و انتزاعی سازي هومفم ،ملیأت دهمشاه عینی، تجربه» شامل

 یا بعد دو معرف وضعیت این .دباش می «فعال ريگزمایشآ

و « انتزاعی کرفت برابر در عینی تجربه» از عبارت ستارپیو

 است.« فعال آزمایشگري برابر در ملیأت دهمشاه»

 .دارد أکیدت حسی تحاال به شیوه بیشتر این :ینعی هبرتج

 با شخصی عموض از ،کند می تجربه درگیر را خود شخص

 دیدگاه رب ،مسایل به نسبت و دنمای می برخورد ها موقعیت

  .ها گرایی تعمیم و ها ریهظن تا داردکید أت خود وديشه و یصشخ

 یک به نبخشید معنا و همف به ،شیوه این در :ملیأت مشاهده

 به رادفا این .آن عملی کاربرد تا دشو کید میأت عیتقمو یا قضیه

 از و ببینند اوتفمت هاي دیدگاه از را ضایاق توانند می خوبی

 .بپردازند سازي مفهوم به و کنند ارزیابی اوتفمتهاي  دیدگاه

 گیري بهره و عملی کاربرد به راداف این :اعیزتنا يزسا هومفم

 اساس بر سازي مفهوم سیستم و دارندکید أت عقاید و اهیمفم از

 عقاید از خشک و جدي نظام یک ورتص به قنطم و تفکر

 و درونی احساس به رادفا این .گیرد می ورتص گرا تحلیل

 و منظم هاي ریزي برنامه در و ندارندکید أت خود شهودي

را  خوبی عملکرد ،کمی تحلیل و انتزاعی نمادهاي دستکاري

  .برند می لذت اتدامقا این از و دهند نشان می

 عملی، کارهاي به افراددر این شیوه  :عالف مایشگريزآ

 توجه و کنند می کیدأت ها موقعیت تغییر و فعاالنه گذاريتأثیر

 کردن تکمیل از ها آن .ندارند ها پدیده منغعالنه درک به انیچند

 ،افشانهدا به دستیابی در و برند می لذت خاص اتامقدا

تأثیر  خود پیرامون محیط بر دارند که تمایل و ندهست خطرپذیر

 (.3) کنند دریافت نیز را رفتارشان بازدهی ه،گذاشت

 افراد، یادگیري در مؤثر انگیزشی عامل یک دیگر، سوي از

 Bandura توسط خودکارامدي (.9) است نانآخودکارامدي 

 این بر وي ید.گرد مطرح اجتماعی -شناختی نظریه قالب در

 کننده تنظیم عوامل ترین مهم از یکی خودکارامدي که بود باور

 یک در فرد ناکارامدي هاي قضاوت .باشد می انسان رفتار

 فشارها موقعیت خود هاي ویژگی و کیفیت از بیشتر موقعیت،

 تفکرات ،خودکارامدي پایین با افراد .آورد می وجود به را
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 هر از ،بنابراین .دارند خود هاي توانایی درباره اي بدبینانه

 باشد، هایشان توانایی از فراتر ها آن نظر اساس بر که موقعیتی

 تکالیف ،باال خودکارامدي با افراد مقابل، در. کنند می دوري

 مسلط ها آن بر انندتو می که هایی چالش عنوان به را سخت

 انتخاب را انگیز چالش تکالیف ها آن .گیرند می نظر در شوند،

 در و یابد  می بهبود شان خودکارامدي حس تر سریع و کنند می

 (.6) شود می حفظ تالششان مشکالت، وجود صورت

 و دارد عملکرد با باالیی همبستگی خودکارامدي رو، این از

 شود می محسوب عملکرد در يمؤثر عامل نیز یادگیري شیوه

 شخص و گذارد می فرد رفتار برتأثیر زیادي  خودکارامدي (.3)

 و تر موفق کارها انجام در ،باال خودکارامدي سطح از برخوردار

 در افراد شرکت نحوه برخودکارامدي  (.8) است امیدوارتر

تأثیر  کارها و ها فعالیت آن ادامه و کارها در تالش ها، فعالیت

 و پشتکار تکلیف، انتخاب تالش، موجب و دگذار می

 پیشرفت در بسزایی ثیرأت و شود می عاطفی هاي واکنش

 احساس ،مجموع در (.5) دارد عملکرد و تحصیلی

 شناختی، هاي ویژگی از ترکیبی تأثیر تحت نیز خودکارامدي

 کسب یعنی اکتسابی امور و جسمانی و انگیزشی عاطفی،

 شیوه و است تسلط حد در ريیادگی و موفق عملکرد و تجارب

 خودکارامدي با مرتبط شناختی هاي ویژگی جمله از یادگیري

  (.33) شود می محسوب

 دانش و کرده تحصیل انسانی نیروي که این به توجه با

 توسعهو  روند به شمار می ملتی هر سرمایه ترین مهم آموخته،

 نیروي به اي جامعه هر فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي،

 عصر درهمچنین، امروزه  و دارد بستگی آن متخصص انسانی

 براي افراد و قرار داریم تکنولوژي و علم سریع پیشرفت

 دانش بر افزودن نیازمند ،زندگی ادامه و شرایط این با سازگاري

 برمؤثر  عوامل به توجه ،بنابراین؛ هستند یادگیري طریق از خود

 ساز زمینه ،ادگیريیهاي  شیوه جمله از دانشجویان لکردمع

 سطح بربه دنبال آن  و دباش می مطلوب یادگیري تحقق

 میان در ویژه به. این امر گذارد می تاثیر نیزخودکارامدي 

 کاربردي استفاده و کار بازار به ورودآستانه  در که دانشجویان

  .رسد ي به نظر میضرور هستند، خویش دانش و تخصص از

 تحصیلی پیشرفتبینی  پیش هک پژوهشی که این به توجه با

خودکارامدي  گري میانجی با و یادگیري هاي شیوه به توجه با

 موجود ،بسنجد را ساختاري معادالت از استفادهو  تحصیلی

 حاضر پژوهش مشابهتا حدودي  که پژوهشی به ،بنابراین ؛نبود

 .گرفت صورت پژوهش این بامقایسه  و شد استناد ،باشد می

 عنوان به یادگیري هاي شیوه بررسی هبتحقیقی  در يزدیا

 پرداخت متوسطه آموزان دانش تحصیلی عملکرد کنندهبینی  پیش

 يها وهیش تمام نیب يدار یمعن رابطه که دیرس جهینت نیا به و

 وهیش نیب تنها و دارد وجود یلیتحص عملکرد بر يریادگی

 يدار یمعن رابطه یلیتحص عملکرد با یتأمل مشاهده يریادگی

 به خود پژوهش در همکاران و ياسکندر (.33) نشد همشاهد

 و یتیشخص صفات با Kolb يریادگی وهیش رابطه یبررس

 که دادند نشان و پرداختند انیدانشجو یلیتحص عملکرد

 عملکرد با يریادگی يها وهیش انیم يدار یمعن یهمبستگ

 با عینی تجربه یادگیري شیوه تنها .داشت وجود یلیتحص

 مثبت ها رابطه بقیه و را نشان داد منفی رابطه تحصیلی عملکرد

 وهیش رابطه خود، مطالعه در ییرضا (.31) بود دار یمعن و

 گزارش کرد که ونمود  یبررس را یلیتحص عملکرد با يریادگی

 با انتزاعی سازي مفهوم فقط ،بررسی مورد هاي شیوه بین

  (.31) دارد رابطه تحصیلی عملکرد

بینی  پیش به تحصیلی، موفقیت برمؤثر  متغیرهاي شناخت

بینی  پیش متغیرهاي شناسایی انجامد. می متغیرها این بهتر

 شکست پیامدهاي از پیشگیري سو یک از تحصیلی، موفقیت

 را یادگیري براي خوشایند محیطی پدیدآوري و آموزش در

 به دستیابی در تواند می ،دیگر سوي از و دهد می افزایش

 د.نمای کمک کاربردي هاي اولویت بر تکیه و مناسب هاي روش

 پیشرفتبینی  پیش حاضر، پژوهش از انجام اصلی هدف

 گري میانجی با یادگیري هاي شیوه به توجه با تحصیلی

 دکتريمقطع  دانشجویان میان در تحصیلیخودکارامدي 

 .بود کرمان پزشکی علوم دانشگاه اي حرفه
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 کار روش

 -توصیفی ورتاز نوع همبستگی بود که به ص پژوهشاین 

 کلیهرا  پژوهش مطالعه مورد جامعه .انجام شد مقطعی

و  داروسازي )پزشکی، اي حرفهدکتري  دانشجویان

 علوم دانشگاهدر  3153-59 تحصیلی سال در که پزشکی( دندان

تشکیل  نفر( 3333) بودند تحصیل به مشغول کرمان پزشکی

 بر و ريآما جامعه بر منطبق پژوهش مطالعه مورد نمونه .دادند

 استفاده با که گردید برآورد نفر Cochran ،186 فرمول اساس

 رابطه در شدند. انتخاباي  طبقه -تصادفی گیري نمونه روش از

 علوم دانشگاه با الزم هاي هماهنگی ابتدا اخالقی، مالحظات با

 به نامه پرسش اجراي از هدف گرفت و انجام کرمان پزشکی

 اطالعات ماندن محرمانه و شد رسانده کنندگان شرکت اطالع

 آزمون این در داوطلبانه که داشتند اجازه ها آن .گردید بیان نیز

  .کنند مشارکت

 استفاده Kolb یادگیري شیوهنامه  پرسش از حاضر تحقیق در

 و زن دانشجویان از نفر 3336 روي بر خود را پژوهش او .شد

نامه  شپرس محتوایی رواییو  داد انجام دانشگاه دوم سال مرد

 این که رسید نتیجه این به و کرد بررسینیز  را یادگیري شیوه

پایایی  همچنین، باشد. می برخوردار خوبی روایی ازنامه  پرسش

در مؤلفه  Cronbachs alphaاین ابزار را بر اساس ضریب 

سازي انتزاعی  ، مفهوم31/3، مشاهده تأملی 81/3تجربه عینی 

هاي  شاخص(. 3أیید نمود )ت 38/3و آزمایشگري فعال  81/3

 عینی، تجربه هاي در مؤلفه ،رانیا در Kolb نامه پرسش روایی

به  فعال آزمایشگريو  انتزاعی سازي مفهوم ،تأملی مشاهده

 در (.33) به دست آمد 63/3و  69/3، 13/3، 66/3ترتیب 

 تجربهمؤلفه  در Cronbachs alphaضریب  حاضر پژوهش

 و 69/3 انتزاعی سازي مفهوم ،99/3تأملی  مشاهده ،33/3 عینی

  آمد. دسته ب 63/3 فعال آزمایشگري

 جمله 31 شامل Kolb یادگیري هاي سبک نامه پرسش

 هر. است شده پیشنهاد گزینه چهار جمله هر براي که باشد می

 یادگیري شیوه چهار از یکی دهنده نشان ترتیب به گزینه

 و اعیانتز سازي مفهوم ،تأملی مشاهده عینی، تجربه)

 هاي گزینه پژوهش، هاي نمونه است که (فعال آزمایشگري

 از شان یادگیري شیوه ارجحیت به توجه با را خود پیشنهادي

خودکارامدي  سنجش براي. نمایند می بندي رتبه 3تا  3 نمره

 تحصیلینامه خودکارامدي  پرسش از ،دانشجویان تحصیلی

McIlroy  وBunting اعتبار ضریب ها آن که شد استفاده 

 آن است بیانگر شاخص این (.39) کردند اعالم 33/3 را مقیاس

 باشد. می برخوردار مناسبی روایی ازنامه  پرسش این که

McIlroy  وBunting ضریب  پایایی، بررسی در

Cronbachs alpha دانشجویان روي که رانامه  پرسش این 

 (.39نمودند ) گزارش 83/3 انجام شده بود، شناسی روانرشته 

 دسته ب Cronbachs alpha 31/3ضریب  مطالعه حاضر، در

 مقیاس اساس بر رانامه  پرسش دانشجویان ،همچنین آمد.

 کامالً تا 3 نمره = برابر مخالفم کامالً از) اي درجه هفت لیکرت

 پیشرفت سنجش براي و ( تکمیل کردند3 نمره = موافقم

 طریق از هکگردید  استفاده ها آن جاري کل معدل از تحصیلی

 آمد. دسته بنامه  پرسش

 معادالت الگویابی روشاستفاده از  با ها داده تحلیل و تجزیه

 گرفت. انجام 11نسخه  AMOS افزار نرم در ساختاري

 همتغیر چند تحلیل تکنیک یک ساختاري معادالت یابی مدل

 به و متغیري چند رگرسیون خانواده از نیرومند و کلی بسیار

 (General linear model) کلی خطی مدل سطب ،تر دقیق بیان

 معادالت از اي مجموعه دهد می امکان پژوهشگر به که است

 معادله یابی مدل دهد. قرار آزمون مورد زمان هم را رگرسیون

 درباره هایی فرضیه آزمون براي جامع رویکرد نوعی ،ساختاري

 تحلیل گاه که باشد می مکنون و شده مشاهده متغیرهاي روابط

 اما شود، می نامیده علی یابی مدل کوواریانس، ساختاري

 ساختاري معادله یابی مدل روزها، این در غالب اصطالح

(Structural equation modeling  یاSEM )(.36) است 

 Root mean) برآورد خطاي مربعات میانگین هریش

square error of approximation  یاRMSEA)  از جمله

 زیر مقادیر که رود به شمار می برازش يها شاخص ترین مهم

 نظر در مدل خوب برازش پذیرشدامنه  عنوان به آندر  36/3
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 برازش نیکویی شاخصدامنه پذیرش در  .شود می گرفته

(Goodness of fit index  یاGFI)، برازش نیکویی شاخص 

 ،(AGFIیا  Adjusted goodness of fit index) شده تعدیل

 (،CFIیا  Comprative fit index) اي مقایسه برازش شاخص

 (،NFIیا  Normed fit index) شده هنجار برازش شاخص

 (IFIیا  Incremental fit index) فزاینده برازندگی شاخص

یا  Tucker-Lewis (Tucker-Lewis index شاخص و

TLI) 59/3 از باالتر مقدار و است شده آورده 5/3 باالي ،

 (.36)دهد  می نشان را مدل خوب برازش

 

 ها یافته

 معادالت مدل روش از ،مدل برازندگی آزمون منظور به

 شیوه بین تحصیلیخودکارامدي  3شکل  شد. استفاده ساختاري

 نشان را دانشجویان تحصیلی پیشرفت و عینی تجربه یادگیري

 دهد. می

 
 

 تجربه یادگیري هشیو بین تحصیلیخودکارامدي  مسیر تحلیل :3شکل 

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و عینی

 برآورد روش با مسیر تحلیل از ،ها فرضیه آزمون براي

 مقدار به توجه با نتایجگردید.  استفاده احتمال نمایی درست

31/3 = RMSEA، 393/3  =P، 131  =df (Degree of 

freedom)، 19/139 = 1
 برازندگی از حاکی ،آمده دست به 

 GFI، 56/3=  51/3 هاي شاخص ،همچنین .بود جامعه در مدل

= IFI، 56/3  =CFI ،53/3 = AGFI 56/3 و  =TLI ،مناسب 

 .دهد می نشان را مدل برازندگی بودن

بیانگر آثار مستقیم متغیرها بر یکدیگر  3و جدول  3شکل 

در مدل کلی هستند. تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم شیوه 

دار نیست و  ی بر پیشرفت تحصیلی، معنییادگیري تجربه عین

اثر مستقیم شیوه یادگیري تجربه عینی بر خودکارامدي 

. همچنین، متغیر باشد دار می تحصیلی، مثبت و معنی

خودکارامدي تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، تأثیر مثبت و 

داري داشت. اثر غیر مستقیم شیوه یادگیري تجربه عینی بر  معنی

طریق خودکارامدي تحصیلی، نشان دهنده پیشرفت تحصیلی از 

دار است و خودکارامدي تحصیلی توانست  رابطه مثبت و معنی

 گر را ایفا کند. نقش میانجی

، RMSEA=  31/3برازش مدل نشان داد که مقدار  نتایج

338/3  =P ،136  =df ،33/198 = 1
 از حاکی آمده به دست 

 هاي  همچنین، شاخص است. جامعه در برازندگی مدل

53/3  =GFI ،53/3 = IFI ،51/3  =CFI ،53/3 = AGFI  و

51/3  =TLIدهد. ، مناسب بودن برازندگی مدل را نشان می 

 
 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و عینی تجربه یادگیري شیوه بین تحصیلیخودکارامدي  مسیر تحلیل :3 جدول

 t (β) دهش استاندارد پارامتر استاندارد خطاي پارامتر برآورد اثرها

 33/1* 13/3 33/3 35/3 تحصیلیخودکارامدي  بر عینی تجربه یادگیري شیوه از

 33/1* 13/3 13/3 83/3 تحصیلی پیشرفت بر تحصیلیخودکارامدي  از

 31/3 31/3 11/3 35/3 تحصیلی پیشرفت بر عینی تجربه یادگیري شیوه از

P<0/05
*                                        

P<0/01
**                   

 

 بر متغیرها مستقیم آثار نتایج بیانگر 1و جدول  1شکل 

 اثر که دهد می نشان 1شکل  .باشند می مدل کلی در یکدیگر

مستقیم شیوه یادگیري مشاهده تأملی بر پیشرفت تحصیلی و اثر 

 بر خودکارامدي تحصیلی مستقیم شیوه یادگیري مشاهده تأملی

 تجربه عینی 

خودکارامدي 

 تحصیلی

پیشرفت 

 تحصیلی

 خطا

 خطا

30/3 

03/3 02/3 
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مچنین، اثر غیر مستقیم شیوه یادگیري مشاهده دار نبود. ه معنی

تأملی بر پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارامدي تحصیلی 

دار نبودن رابطه است و خودکارامدي تحصیلی  بیانگر معنی

 گر را ایفا نماید. نتوانست نقش میانجی

 دهد که مقدار  برازش مدل نشان می نتایج

33/3  =RMSEA ،313/3  =P ،133  =df ،63/111 = 1
  به

 است. جامعه در برازندگی مدل آمده نشان دهنده دست

 ، GFI ،58/3 = IFI=  51/3هاي  همچنین، شاخص

58/3  =CFI ،53/3 = AGFI  58/3و  =TLI مناسب بودن ،

 برازندگی مدل را نشان داد.

 
 مشاهده يیادگیر شیوه بین تحصیلیخودکارامدي  مسیر تحلیل :1 شکل

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت وتأملی 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و تأملی مشاهده یادگیري شیوه بین تحصیلیخودکارامدي  مسیر تحلیل. 1 جدول

 t (β) شده استاندارد پارامتر استاندارد خطاي پارامتر برآورد اثرها

 57/1 11/1 00/1 13/1 تحصیليخودكارامدي  برتأملی  مشاهده یادگیري شیوه از

 81/9* 48/1 48/1 48/1 تحصیلي پیشرفت بر تحصیليخودكارامدي  از

 41/0 13/1 91/1 81/1 تحصیلي پیشرفت برتأملی  مشاهده یادگیري شیوه از

P<0/05
*                                        

P<0/01
**                   

سازي  تحلیل مسیر خودکارامدي تحصیلی بین شیوه یادگیري مفهوم :1 شکل

 انتزاعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 

 

 

 خصوص در ها فرضیه آزمون نتایج بیانگر 1و جدول  1شکل 

 تحلیل باشند. می مدل کلی در یکدیگر بر متغیرها مستقیم آثار

سازي  مستقیم شیوه یادگیري مفهوم اثر که دهد می نشان مسیر

 

 

انتزاعی بر پیشرفت تحصیلی و اثر مستقیم شیوه یادگیري 

دار بود.  بر خودکارامدي تحصیلی، معنی سازي انتزاعی مفهوم

بر  سازي انتزاعی همچنین، اثر غیر مستقیم شیوه یادگیري مفهوم

پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارامدي تحصیلی، بیانگر 

مدي تحصیلی توانست و خودکارا باشد دار بودن رابطه می معنی

 گر را ایفا کند. نقش میانجی

 ،RMSEA=  31/3 مقدارکه  دهد یم نشان مدل برازش جینتا

333/3  =P، 133  =df، 16/133 = 1 از یحاک آمده دست به 

  يها شاخص ن،یهمچن. است جامعه در مدل یبرازندگ

51/3  =GFI، 59/3  =IFI، 59/3  =CFI، 53/3  =AGFI  و

53/3  =TLI، دهد یممدل را نشان  یبودن برازندگ مناسب. 

 

 

اهده مش

 تأملی

خودکارامدي 

 تحصیلی

پیشرفت 

تحصیلی

خطا

 ا

 خطا

09/0 

00/0 

42/0 

 سازي  مفهوم 

خودکارامدي 

 تحصیلی

پیشرفت 

 تحصیلی

 خطا

 خطا

42/0 

41/0 
42/0 
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 دانشجویان و پیشرفت تحصیلی سازي انتزاعی مفهومتحلیل مسیر خودکارامدي تحصیلی بین شیوه یادگیري  :1جدول 

 t (β)پارامتر استاندارد شده  خطاي استاندارد برآورد پارامتر اثرها

 35/0* 04/1 13/1 08/1 سازي بر خودكارامدي تحصیلي از شیوه یادگیري مفهوم

 81/9* 48/1 48/1 48/1 از خودكارامدي تحصیلي بر پیشرفت تحصیلي

 19/1 08/1 45/1 05/1 سازي بر پیشرفت تحصیلي از شیوه یادگیري مفهوم

P<0/05
*                                       

P<0/01
**   

 
 

کارامدي تحصیلی بین شیوه یادگیري تحلیل مسیر خود :3شکل 

 آزمایشگري فعال و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 

 

 در ها فرضیه آزمون نتایج بیانگر 3و جدول  3شکل 

 هستند. مدل کلی در یکدیگر بر متغیرها مستقیم آثار خصوص

مستقیم شیوه یادگیري  اثر دار نبودن حاکی از معنی مسیر تحلیل

اثر دار بودن  ت تحصیلی و معنیآزمایشگري فعال بر پیشرف

مستقیم شیوه یادگیري آزمایشگري فعال بر خودکارامدي 

همچنین، اثر غیر مستقیم شیوه یادگیري باشد.  می تحصیلی

آزمایشگري فعال بر پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارامدي 

دار بودن رابطه است و  تحصیلی، نشان دهنده معنی

 گر را ایفا نماید. یانجیخودکارامدي تحصیلی توانست نقش م

 

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت و فعال آزمایشگري یادگیري شیوه بین تحصیلیخودکارامدي  مسیر تحلیل :3 جدول

 t (β)پارامتر استاندارد شده  خطاي استاندارد برآورد پارامتر اثرها

 33/1* 31/3 35/3 13/3 تحصیلیخودکارامدي  بر فعال آزمایشگري یادگیري شیوه از

 33/1* 13/3 13/3 83/3 تحصیلی پیشرفت بر تحصیلیخودکارامدي  از

 53/3 * 33/3 18/3 39/3 تحصیلی پیشرفت بر فعال آزمایشگري یادگیري شیوه از

P<0/05
*                                        

P<0/01
**                  

 
 

 گیری نتیجه و بحث
 توجه مورد دیرباز زا یادگیري در فردي هاي تفاوت

 که عقیده این .است گرفته قرار تربیت و تعلیم متخصصان

 در ها آن هاي تفاوت از ناشی تنها یادگیري در افراد هاي تفاوت

 تربیت و تعلیم دنیاي در ها مدت تا ،است توانایی و هوش

به این نتیجه  پژوهشگران .یافت تغییر بعد اما بود، شده پذیرفته

بدین  ؛دارند متفاوتی یادگیري هاي شیوه ویاندانشج که رسیدند

 تحلیل و تجزیه مختلف هاي راه از را اطالعات معنی که

 زیادي حدود تا ها توانایی مانند ها شیوه گیرند. می یاد و کنند می

 .باشند می تحول و توسعه قابل و محیط با فرد تعامل حاصل

 هاي هشیو یعنی هستند؛ سیال بلکه ،نیستند ثابت بنابراین،

 .شوند می گرفته کار به مختلفی هاي موقعیت در بسا چه متفاوت

 ممکن ،کند می عمل خاصی شیوه به موقعیت یک در که فردي

 ،بنابراین .نماید عمل دیگري شیوه به يدیگر موقعیت در است

 گیرند، می کار به را آن و دارند خاصی شیوه اغلب افراد هرچند

که  قادر هستند و مانند مین محبوس شیوه آن چارچوب در اما

 متفاوت تکالیف و ها موقعیت با را خود مختلف هاي شیوه

 .سازند هماهنگ

 يآزمایشگر

 فعال

خودکارامدي 

 تحصیلی

پیشرفت 

 تحصیلی

 خطا

 خطا
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 یادگیريهاي  شیوه بین که داد نشان آمده دستبه  نتایج

 پیشرفت با فعال آزمایشگريو  تأملی مشاهده عینی، تجربه

 داري یمعن رابطه اي حرفه دکتريمقطع  دانشجویان تحصیلی

 دنتوان نمی یادگیري هاي شیوه این دیگر، عبارت به ندارد. وجود

  باشد دانشجویان تحصیلی پیشرفت کنندهبینی  پیش

(39/3 < P) ،با انتزاعی سازي مفهوم یادگیري شیوه بین اما 

 به داري مشاهده شد. معنی رابطه دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 هک است انتزاعی سازي مفهوم یادگیري شیوه تنها دیگر، عبارت

 اي حرفه دکتري دانشجویان تحصیلی پیشرفت کنندهبینی  پیش

 .(P < 39/3) باشد می

و  انتزاعی سازي مفهوم عینی، تجربه یادگیريهاي  شیوه بین

 دکتري دانشجویان تحصیلیخودکارامدي  با فعال آزمایشگري

 شیوه سه این و دارد وجودداري  معنی رابطه نیز اي حرفه

، (P < 39/3) باشند می تحصیلیدي خودکارام کنندهبینی  پیش

 تحصیلیخودکارامدي  باتأملی  مشاهده یادگیري شیوه بین اما

بینی  پیش نتوانست و ري مشاهده نشداد معنی رابطه دانشجویان

 بین ،همچنین .(P > 39/3) باشد تحصیلیخودکارامدي  کننده

 دکتري دانشجویان تحصیلی پیشرفت با تحصیلیخودکارامدي 

 و (P < 39/3) دارد وجودداري  معنی بطهرا اي حرفه

 پیشرفت کنندهبینی  پیش تواند می تحصیلیخودکارامدي 

 باشد. دانشجویان تحصیلی

 عینی، تجربه یادگیريهاي  شیوه بین تحصیلیخودکارامدي 

 تحصیلی پیشرفت با فعال آزمایشگريو  انتزاعی سازي مفهوم

 عبارت به .را ایفا کرد گر میانجی نقش ،دکتري دانشجویان

 ،رود باال دانشجویان تحصیلیخودکارامدي  هرچه دیگر،

 اما ،(P < 39/3) شود می بیشتر نیز افراد تحصیلی پیشرفت

 وتأملی  مشاهده یادگیري شیوه بین تحصیلیخودکارامدي 

 گر میانجی نقش اي حرفه دکتري دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 نقش وانستنت تحصیلیخودکارامدي  دیگر، عبارت به .نداشت

 پیشرفت وتأملی  مشاهده یادگیري شیوه میان گري میانجی

 .(P > 39/3) کندایفا  تحصیلی

 سازي مفهوم یادگیري شیوه که داد نشان نتایج مطالعه حاضر

دکتري  دانشجویان تحصیلی پیشرفت کنندهبینی  پیش ،انتزاعی

 به توانست تحصیلیخودکارامدي  ،همچنین و است اي حرفه

 به باشد. تحصیلی پیشرفت کنندهبینی  پیش ،میانجی نقش عنوان

 یادگیري شیوه سه به بیشتر مطالعه حاضر دانشجویان ،کلی طور

  که در ادامه به تفصیل بیان شده است. دارند تمایل

 تجربه ریدرگ را خود وهیش نیدر ا انیدانشجو :ینیع تجربه

 و دنینما یم برخورد ها تیموقع با یشخص عموض از ،کنند یم

 دندار دیکأت خود يشهود و یخصش دگاهید به لیمسا به نسبت

 يشهود يها يریگ میتصم رادفا نیا .ها ییگرا میتعم و ها هیرظن تا

 ساختار نبدو يها تیعقمو در و دهند یم انجام یخوب به را

 به نسبت باز یذهن دگاهید کی همواره ،دارند یخوب عملکرد

 از و ندباش یم ریپذ عطافان گر،ید عبارت به ای و دارند یزندگ

 به ،نیهمچن .برند یم لذت گرانید با ارتباط يرارقبر

 بر ها تیعقمو در و دارند اعتماد تشانیذهن از شیب شاناحساسات

 له.أمس حل منظم کردیرو کی تا دارند هیتک خود ییتوانا احساس

 کاربرد بهدانشجویان در این شیوه  انتزاعی: سازي مفهوم

 سیستم و دارندکید أت عقاید و اهیمفم از گیري بهره و عملی

 جدي نظام یک رتصو به قنطم و تفکر اساس بر سازي مفهوم

 به رادفا این .گیرد می ورتص گرا تحلیل عقاید از خشک و

 در و رندنداکید أت خود شهودي و درونی احساس

 تحلیل و انتزاعی نمادهاي دستکاري و منظم هاي ریزي برنامه

 ها دامقا این از و دهند از خود نشان می خوبی عملکرد ،کمی

 از بیشتر مسایل، درک براي کل در رادفا این .برند می لذت

 یادگیري و ناحساساتشا تا برند می بهره خود اندیشه و قنطم

 یک از رفص مشاهده جاي به نکرد تجربه ریقط از ها آن در

 ورتص رویدادها و مردم بر گذاريتأثیراز راه  عیت،قمو

 و مسایل درک براي یادگیري، از مرحله این در .گیرد می

  .احساس تا شود می ادهفاست بیشتر اندیشه و قنطم از ها عیتقمو

 کارهاي دانشجویان داراي این شیوه، بر فعال: آزمایشگري

 و رنددا أکیدت ها موقعیت تغییر و فعاالنه گذاريتأثیر عملی،

 تکمیل از ها آن .ندارند ها پدیده عالنهفمن درک به انیچند توجه
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 افشانهدا به دستیابی در و برند می لذت خاص هاي امقدا کردن

 خود پیرامون محیط بر تندهس مایل و ندباش می خطرپذیر

 در کنند. دریافت هم را رفتارشان بازدهی وگذار باشند تأثیر

 خود، فردي هاي تفاوت تناسب به افراد ،گفت بایدها  یافته تبیین

  کنند. می استفاده یادگیري براي یمتفاوت هاي شیوه از

 گیري نتیجه

 کننده بیان که حاضر پژوهش از حاصل نتایج به توجه با

 پیشرفت ارتقاي در مختلف یادگیريهاي  شیوه مثبت تأثیر

 توان می متفاوتی یادگیريهاي  شیوه از ،بود دانشجویان تحصیلی

 نقش ،همچنین .نمود استفاده دانشجویان آموزش براي

 افزایش موجب ،دانشجویان تحصیلیخودکارامدي  گري میانجی

 مدرسان ها، شیوه این کمک به .شود آنان می تحصیلی پیشرفت

 مند بهره مطلب ارایه براي آموزشی متعدد هاي استراتژي از

 با ،همچنین .دهد می رخ فراگیران در فعال یادگیري و شوند می

 -دهییاد فرایند در یادگیري هاي شیوه اهمیت به توجه 

استادان با  آشنایی جهت آموزشی کارگاهبهتر است  یادگیري،

 طور به شود. اندازي راه فراگیران یادگیري گوناگونهاي  شیوه

 یادگیري شیوه از یادگیري شیوه یک که گفت توان نمی قطع

 بگوییم، که استآن  تر درست بیان است. بدتر یا بهتر دیگر

 است ممکن اي شیوه ره یادگیري، موضوعات و شرایط به بسته

 فردي هاي تفاوت نبایداستاد  ،حال این با نباشد. یا باشد خوب

 فرصت گیرندگان یاد به باید همواره بلکه بدارد، دور نظر از را

 تکالیف در و گوناگون هاي موقعیت در تا دهد امکان و

 بیشترین وگیرند  کار به را مناسب یادگیري شیوه ،متفاوت

 تکالیف با دانشجویان نمودن مواجه ببرند. را استفاده

 باورهاي و شناختی رشد توسعه باعث ،انگیز چالش

 شود. میخودکارامدي 

 منابع عدم وجود ،حاضر پژوهش هاي محدودیت جمله از

 و سخت را استناد کار که بود پژوهش مطابق با این جدید

توان به  میها  از دیگر محدودیت ،همچنین کرد. مشکل

سؤاالت  به پاسخگویی در ها آزمودنی زا بعضی اشتباهات

 آن پاسخگویی متفاوت قالب علت به Kolbنامه  پرسش

 و گزینه( یک انتخاب جاي بهسؤال  هاي گزینه بندي اولویت)

 ،همچنین اشاره نمود.نامه  پرسش راهنماي قسمت مطالعه عدم

 با یمستقیم ارتباط که خارجی و داخلی منابع بودن محدود

 مقایسه امکان امر این که باشند داشته ققمح پژوهشی موضوع

مقطع دکتري  دانشجویان روي بر تمرکز .نمود مشکل را

 دیگر از ها، دانشگاه سایر به توجه عدم و اي حرفه

 پذیري تعمیمشاید  کهبود  حاضر پژوهش هاي محدودیت

 .باشد کرده مخدوش را ها یافته

 

 سپاسگزاری
 .باشد یم ارشد یرشناسکا نامه انیپا از برگرفته حاضر پژوهش

 يا حرفه يدکتر مقطع انیدانشجو هیکل يهمکار از لهیوس نیبد

 پژوهش انجام در که کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک علوم

 .دیآ یبه عمل م یقدردان و تشکر ،نمودند يهمکار
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