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 Pearsonو رگرسیون گام به گام مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
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پرستاری از نظر مهارتهای حل مسأله در نظر گرفته شده

متخصصان تعلیم و تربیت ،آموزش را مجموعه اقداماتی

است ،اما اين مهارت به صورت مدون و سازمان يافته در

برای دستیابی هرچه بیشتر فراگیران به اهداف آموزش تعريف

برنامههای آموزش پرستاری مشاهده نمیشود .از آنجايی که

کردهاند .دنیای کنونی چنان در حال پیشرفت است که
پژوهشگران و متخصصان آموزشی را بر آن داشته است تا
راههايی را بیابند که به وسیله آن بتوان سرعت يادگیری را با

مشكلگشايی و حل مسأله ،پايه و اساس فرايند پرستاری به
شمار میرود ،پرداختن به اين موضوع و پرورش آن در
پرستاران حايز اهمیت میباشد ( Brunner .)2سه نقش اساسی

سرعت پیشرفت همگام کرد .يكی از موضوعاتی که در

«عملكردی ،رهبری و پژوهشی» را برای پرستاران ذکر میکند.

پژوهشهای آموزشی جوامع امروزی مورد توجه بسیار قرار

پیشنیاز انجام نقشهای ذکر شده ،توانايی برقراری ارتباط با

گرفته است ،چگونگی يادگیری دانشآموزان میباشد؛ چرا که

اعضای تیم درمانی و به ويژه مددجو ،شناخت مشكالت و حل

انسان از راه يادگیری رشد میيابد و به توانايیهای خود فعلیت

آنها میباشد ( Wang .)3و همكاران نیز در مطالعه خود بیان

میبخشد .در واقع ،يادگیری از عوامل مهم پیشرفت است و

کردند که هنر مراقبت کردن ،به دانش ،مهارت و تخصص نیاز

بشر موفقیتهای خود را در سايه يادگیری به دست میآورد.

دارد .بنابراين ،منظور از آموزش ،تنها گذراندن دورههای

شیوههای يادگیری از موضوعات مهم و تأثیرگذار در تحقیقات

آموزشی نیست ،بلكه ايجاد آمادگی برای به دست آوردن

است؛ چرا که توجه به مفهوم شیوههای يادگیری ،از عوامل

مهارتهای فردی برای کار با ديگران و حل مسأله و

مؤثر در فرايند فعالیتهای آموزشی و در نهايت ،روند يادگیری

تصمیمگیری میباشد (.)9

است .يكی از اهداف اصلی آموزش و پرورش ،رشد توانايی

اصطالح سبکهای يادگیری موضوع جديدی است .افراد در

تفكر در ياد گیرندگان است .تحقق اين هدف از طريق

چگونگی گرايش به يک تكلیف متفاوت هستند و اين

روشهای تدريس فعال از جمله حل مسأله امكانپذير میباشد.

تفاوتها تنها ناشی از هوش و يا قابلیتهای اجتماعی نیست.

حل مسأله مانند استدالل ،بخش مهمی از زندگی روزمره

اين سبکها ،روشهای ترمیمی برای پردازش و سازماندهی

محسوب میشود .بنابراين ،میتوان گفت که شناسايی شیوههای

اطالعات و پاسخدهی به محركهای محیطی است .به عنوان

يادگیری ياد گیرندگان و داشتن تدريس فعال در کالس درس،
از الزمههای صحیح در آموزش میباشد (.)8

مثال ،افراد خاصی به بیشتر موقعیتها به سرعت و افراد
ديگری به طور آهسته و تأملی پاسخ میدهند ،با وجود اين که

حل مسأله يک مهارت حیاتی برای زندگی در عصر حاضر

ممكن است هر دو گروه اطالعات و دانش يكسانی در ارتباط

است .اغلب جوامع بر اين باور هستند که بايد بر افزايش

با آن تكلیف داشته باشند ( .)6شیوه يادگیری عبارت است از

مهارتهای حل مسأله تأکید شود .پرستاران نیز مانند ساير

رفتارهای معین شناختی ،عاطفی و روانی -اجتماعی که به

اقشار از اين قاعده مستثنی نیستند .هنر مراقبت ،به دانش،

عنوان شاخصهای به نسبت پايدار در زمینه نحوه ادراك،

مهارت و تخصص نیاز دارد و قلب عملكرد مؤثر ،توانايی حل

تعامل و واکنش نسبت به محیط يادگیری به کار میروند (.)7

مسأله است .مشكالت بیماران در بالین به طور ثابت وجود

تعريف ديگر شیوه يادگیری شامل ترکیب روشهای شناختی،

دارد؛ در حالی که بسیاری از دانشجويان رشته پرستاری وارد

عاطفی و فیزيولوژيک است که به وسیله آنها افراد به بازيابی،

محیط بالین میشوند ،بدون اين که بتوانند مشكل را بشناسند و

سازماندهی ،پردازش و يادآوری اطالعات میپردازند (.)2

برای حل آن طرحريزی کنند (.)3

شیوههای يادگیری به وسیله بسیاری از صاحبنظران به عنوان

با وجود اهمیتی که برای توانمند ساختن دانشجويان

يكی از عوامل موفقیت در تحصیالت عالی معرفی شدهاند.
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اگرچه چنان تلقی میشود که دانشجويان میتوانند با آگاهی از

يادگیری ،تحت تأثیر عواملی همچون وراثت ،فرهنگ ،تجارب

شیوههای يادگیریشان ،موفقیت بیشتری در تحصیل به دست

گذشته ،شغل و موقعیتهای زندگی واقعی عمل مینمايند

آورند ،اما همه دانشجويان نیز از ويژگیهای شیوه يادگیری

( .)83وی با ترکیب چهار شیوه مذکور ،چهار سبک را

خود آگاهی ندارند .مداخالت پژوهشی و در بسیاری از موارد

نامگذاری کرد که در ادامه آمده است.

کاربرد نظريات مربوط به شیوه يادگیری ،روشهای متنوعی را

سبک يادگیری واگرا ( :)Divergeاين سبک شیوههای

برای طبقهبندی شیوههای يادگیری پديد آورده است .امروزه

تجربه عینی و مشاهده تأملی را در هم میآمیزد .افرادی که

هیچ طبقهبندی پذيرفته شدهای در اين زمینه وجود ندارد و

دارای اين سبک يادگیری هستند ،در ديدن موقعیتهای عینی

مقیاسها و دستهبندیهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد

از ديدگاههای مختلف ،بیشترين توانايی را دارند .رويكرد آنها

( .)5اغلب اين مقیاسها و طبقهبندیها شباهت زيادی با هم

در موقعیتهای مختلف ،بیشتر مشاهده کردن است تا عمل

دارند و به طور عمده بر ترجیحات محیط آموزشی ،شرايط

کردن .چنین افرادی عاليق فرهنگی زيادی دارند و دوست

احساسی و ادراکی ،انواع شخصیت و يا سبکهای شناختی

دارند اطالعات را جمعآوری کنند (.)82
سبک يادگیری همگرا ( :)Convergeدر اين سبک،

تأکید مینمايند (.)80
يكی از مقیاسهای معروف در زمینه سبکهای يادگیری،

شیوههای تفكر انتزاعی و آزمايشگری فعال با هم ترکیب

فهرست شیوه يادگیری  Kolbمیباشد .او فرايند يادگیری را به

میشوند .افراد دارای اين سبک يادگیری ،بیشترين توانايی را بر

چهار مرحله شامل يک چرخه يادگیری تجربی تقسیم نمود.

کاربرد عملی انديشهها و نظريهها دارند .همچنین ،میتوانند

چرخه يادگیری میتواند بسته به ترجیحات فراگیر در هر جايی

مسايل را حل کنند و بر اساس راهحلهايی که میيابند،

از چرخه پیشنهاد شده  Kolbآغاز گردد .مراحل اين چرخه

تصمیمگیری نمايند (.)83

شامل مواردی است که در ادامه به تفصیل بیان شده است.

سبک يادگیری جذب کننده ( :)Assimilatorاين سبک

تجربه عینی يا ملموس (( )Concrete experienceاحساس):

شیوههای يادگیری تفكر انتزاعی و مشاهده تأملی را ترکیب

يادگیری حاصل از تجارب خاص ،حساس بودن نسبت به

کرده است .افرادی که دارای اين سبک يادگیری هستند ،در

احساسات و موضوعات مختلف.

درك مقدار زيادی از اطالعات و ترکیب آنها به صورت

مشاهده تأملی (( )Reflective observationتماشا کردن):

منطقی ،بیشترين توانايی را دارند .اين افراد به مردم کمتر توجه

مشاهده قبل از تصمیمگیری و قضاوت ،نگاه کردن به

میکنند و بیشتر به انديشهها و مفاهیم انتزاعی عالقمند هستند.

موضوعات از زوايای مختلف و جستجوی معنی موضوعات.

ترجیح میدهند نظريهای از لحاظ منطقی درست باشد تا آن که

مفهومسازی

انتزاعی

()Abstract conceptualization

(تفكر) :تحلیل منطقی ايدهها ،برنامهريزی نظاممند و فعالیت بر
اساس مبانی عقالنی.

ارزش عملی داشته باشد (.)89
سبک يادگیری انطباق دهنده ( :)Accommodatorدر اين
سبک ،شیوههای تجربی عینی و آزمايشگری فعال با هم ترکیب

آزمايشگری فعال (( )Active experimentationعمل):

میشود .افرادی که دارای اين سبک يادگیری هستند ،بیشترين

يادگیری از طريق اقدام به فعالیتها و مواجهه عملی با

توانايی را در يادگیری تجارب دسته اول دارند .اين افراد از

موضوعات و رويدادها (.)88

اجرای طرحها و درگیر کردن خود با تجارب تازه و

 Kolbمتوجه شد که افراد به طور يكسان در مراحل چرخه

چالشانگیز ،بیشترين لذت را میبرند .همچنین ،تمايل دارند به

يادگیری شرکت نمیکنند .او بیان کرد که فراگیران در رابطه با

عمل بپردازند تا به تحلیلهای منطقی .اين افراد برای کسب
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اجتناب

(style

،)Avoidance

اطالعات بیشتر ،بر مردم تكیه دارند .اين سبک يادگیری در

سبک

مشاغل فعال مانند بازاريابی يا فروشندگی مؤثر است (.)86

( )Approach styleو سبک خالقیت

سبک

گرايش

(Creative problem-

از نظر  ،Kolbهر فردی برای اين که به صورت ياد گیرنده

 )solving styleمیباشد .سبک حل مسأله خالقانه نشان دهنده

کاملی درآيد ،بايد بتواند در موقعیتهای مختلف از شیوههای

برنامهريزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع بر حسب

يادگیری متناسب با آن استفاده کند .او در توصیف ياد گیرنده

موقعیت مسألهزا است .سبک اعتماد در حل مسأله بیانگر اعتقاد

کامل میگويد« :ياد گیرنده کامل کسی است که در برخورد با

در توانايی فرد برای حل مشكالت میباشد .سبک گرايش،

جهان و تجارب خود بسیار انعطافپذير و نسبیتگرا باشد و

نگرش مثبت نسبت به مشكالت و تمايل به مقابله رودررو با

به راحتی بتواند تعارضهای ديالكتیكی میان چهار شیوه

آنها را نشان میدهد .سبک درماندگی ،بیان کننده بیياوری

اصلی يادگیری يعنی تجربه عینی ،مشاهده تأملی ،مفهومسازی

فرد در موقعیتهای مسألهزا میباشد .سبک مهارگری در حل

انتزاعی و آزمايشگری فعال را از راه ادغام آنها با يكديگر

مسأله به تأثیر کنترل کنندههای بیرونی و درونی در موقعیت

حل نمايد»

(.)87

مسألهزا اشاره دارد و در نهايت ،سبک اجتناب گويای تمايل به

حل مسأله يک مهارت ضروری برای زندگی در عصر

ناديده گرفتن مشكالت به جای مقابله با آنها است .سه سبک

حاضر است و به فرايندی اطالق میشود که رفع موانع و

نخست (خالقیت ،اعتماد و گرايش) ،شیوههای حل مسأله

دستیابی افراد به خواستههايشان را تسهیل مینمايد .مهارتهای

سازنده و سه سبک بعدی (درماندگی ،مهارگری و اجتناب)،

حل مسأله کارکردهای مختلفی دارند .اين مهارت ،فرايند فكری

شیوههای حل مسأله غیر سازنده عنوان شدهاند .شیوههای

منطقی و نظاممندی است که به فرد کمک میکند هنگام

سازنده با سازههايی همچون رضايت از زندگی ،عاطفه مثبت،

رويارويی با مشكالت ،راهحلهای مختلفی را جستجو کند و

انگیزه پیشرفت و حمايت اجتماعی ارتباط دارند و شیوههای

سپس بهترين راه را برگزيند و به اجرا درآورد (.)82

غیر سازنده نیز با متغیرهای اضطراب ،افسردگی ،ناامیدی،

مهارتهای حل مسأله عبارت از فعالیتهای اختصاصی

خصومت و استرس شغلی همبسته هستند (.)85

هدفمندی است که فرد را قادر میسازد تا مشكل يا مسألهای را

نتايج متناقضی توسط محققان مختلف در خصوص ارتباط

با موفقیت حل کند .اين مؤلفه دارای چهار مرحله «تعريف و

بین سبکهای يادگیری و مهارتهای حل مسأله ارايه شده

ضابطهبندی مسأله ،ايجاد راهحلهای جانشینی ،تصمیمگیری و

است Metallidou .و  )30( Platsidouو  )38( Looبه اين

انجام و تصحیح راهحل (توانايی انجام و ارزيابی راهحلها و

نتیجه رسیدند که ارتباط ضعیفی بین حل مسأله و سبکهای

پاسخهای مقابلهای به طور مؤثر)» میباشد که برخی از مؤلفان

يادگیری وجود دارد؛ در حالی که  )33( Weberو

آنها را مراحل حل مسأله نامیدهاند .هر کدام از اين فعالیتهای

( ،)32بین مهارتهای حل مسأله و سبکهای يادگیری ارتباط

هدفمند و ماهرانه ،در کشف و ابداع يک پاسخ مقابلهای

قوی و معنیداری يافتند .اکبری و معتمدی پژوهشی را بر روی

سازگارانه در برابر موقعیت مسألهآفرين خاص سهم عمدهای را

دانشجويان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی استان خوزستان

ايفا میکنند (.)82

انجام دادند .از جمله يافتههای تحقیق آنان ،وجود تفاوت

Lithner

 Cassidyو  Longشش سبک برای حل مسأله در نظر

معنیدار در شیوه حل مسأله میان دانشجويان دارای شیوه

گرفتند که شامل درماندگی يا بیياوری (،)Helplessness

يادگیری جذب کننده و همگرا بود ( .)33سروقد و ديانت

مهارگری در حل مسأله ( ،)Problem-solving controlاعتماد

تحقیقی را با هدف مقايسه سبکهای يادگیری و شیوههای حل

به توانايی در حل مسأله (،)Problem-solving confidence

مسأله دانشجويان دختر و پسر گرايشهای علوم انسانی ،علوم
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رابطه بین شیوههای يادگیری با حل...

پايه و فنی -مهندسی انجام دادند .نتايج پژوهش آنان نشان داد

 858 ،Cochranنفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد .با

که بین سبکهای يادگیری و شیوههای حل مسأله دانشجويان

توجه به اين که جامعه پژوهشی از طبقات و گروههای مختلفی

ارتباط معنیداری وجود دارد (.)39

تشكیل شده است ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

نتايج پژوهش  Bhatحاکی از آن بود که سبکهای يادگیری

متناسب با حجم استفاده گرديد .نمونهها با توجه به سال ورود

دانشآموزان ،بر توانايی حل مسأله آنها تأثیر میگذارد و

به دانشگاه (از ورودی سال  8225تا  )8253و جنسیت و

دانشآموزانی که از سبک يادگیری جذب کننده استفاده

نسبت اين طبقات در جامعه آماری ،انتخاب شدند .پژوهشگر

میکنند ،نسبت به ساير سبکهای يادگیری ،توانايی بیشتری در

با هماهنگی قبلی با مسؤوالن دانشكده و استادان و حضور در

حل مسأله دارند ( .)36يافتههای مطالعه  Sirinو  Guzelنشان

دانشكده با توجه به برنامه کالسها ،از روی لیست دانشجويان

داد که مهارتهای حل مسأله ،رابطه مثبتی با سبک يادگیری

هر ورودی و با توجه به تعداد محاسبه شده ،به صورت

مشاهده تأملی و رابطه منفی با سبک يادگیری مفهومسازی

تصادفی افراد مورد نظر را انتخاب نمود و پرسشنامهها را

انتزاعی داشت (.)37

جهت تكمیل در اختیار آنان قرار داد و در همان جلسه

با توجه به اين که مأموريت اصلی آموزش ،تربیت ياد

جمعآوری کرد.

گیرندگانی توانمند و شايسته است که دانش ،نگرش و

از  858پرسشنامه توزيع شده 826 ،پرسشنامه توسط

مهارتهای الزم را داشته باشند و در مورد رابطه بین شیوههای

دانشجويان تكمیل گرديد (برگشت پرسشنامهها = 57/22

يادگیری و راهبردهای حل مسأله پژوهشهای چندانی انجام

درصد) 882 .نفر ( 60/2درصد) از نمونهها را زنان و  72نفر

نشده است ،محقق تصمیم گرفت که کار پژوهشی منسجمی را

( 25/3درصد) را مردان تشكیل دادند 32 .نفر ( 89/8درصد)

در خصوص رابطه بین شیوههای يادگیری و راهبردهای حل

دانشجوی ترم اول 35 ،نفر ( 89/6درصد) دانشجوی ترم دوم،

مسأله در دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم

 36نفر ( 83/0درصد) دانشجوی ترم سوم 83 ،نفر (7/9

پزشكی اصفهان انجام دهد و چنانچه روابط بین متغیرهای اين

درصد) دانشجوی ترم چهارم 30 ،نفر ( 80/2درصد) دانشجوی

پژوهش مورد تأيید قرار گیرد ،استادان دانشكده میتوانند از

ترم پنجم 33 ،نفر ( 83/5درصد) دانشجوی ترم ششم 38 ،نفر

نتايج آن در بهبود تدريس خود استفاده نمايند .هدف از انجام

( 33/0درصد) دانشجوی ترم هفتم و  8نفر ( 0/9درصد)

پژوهش حاضر ،تعیین رابطه بین شیوههای يادگیری با

دانشجوی ترم هشتم بودند و  2نفر ( 8/6درصد) هم به اين

راهبردهای حل مسأله در دانشجويان مقطع کارشناسی رشته

سؤال پاسخ ندادند.

پرستاری دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و تعیین توان پیشبینی

از مالحظات اخالقی مورد توجه در پژوهش ،ذکر محرمانه

راهبردهای سازنده و غیر سازنده حل مسأله توسط شیوههای

نگهداشتن اطالعات جمعآوری شده و تحلیل آنها به صورت

يادگیری بود.

گروهی در پرسشنامهها بود که نگرانی دانشجويان را جهت
پاسخگويی برطرف میکرد .همچنین ،نیازی به ذکر نام و نام

روش كار

خانوادگی در پرسشنامهها نبود .پس از انتخاب افراد نمونه،

اين پژوهش به روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری

رضايت آنها برای تكمیل پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت.

مطالعه را کلیه دانشجويان مقطع کارشناسی رشته پرستاری

پژوهشگر جهت پاسخ به سؤاالت آزمودنیها در محل حضور

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در سال تحصیلی 8253-52

داشت و پرسشنامه را در اختیار دانشجوبان قرار میداد.

( 220نفر) تشكیل دادند .بر اساس فرمول حجم نمونه
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قرار گرفت .به منظور سنجش شیوههای يادگیری ،از پرسشنامه

درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از

سبک يادگیری  Kolbاستفاده شد .اين سیاهه يک مقیاس

آزمونهای رگرسیون چندگانه و ضريب همبستگی

Pearson

( version 19,

خودگزارشی شامل  83سؤال چهار بخشی میباشد که هر کدام

استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 85

از بخشها يكی از انواع چهارگانه شیوههای يادگیری را

 )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

میسنجد .مقیاس اين پرسشنامه به صورت لیكرت (رتبههای

با توجه به اين که شیوههای يادگیری به صورت مجزا

 8تا  )3در نظر گرفته شده است که نمره  3بیانگر مطابقت

نمرهگذاری میشوند ،جهت تشخیص شیوه يادگیری که نقش

کامل شیوه يادگیری با پاسخ پیشنهادی و نمره  8بیانگر تطابق

مؤثرتری در پیشبینی هر دو شیوه سازنده و غیر سازنده حل

خیلی کم میباشد .از جمع هر کدام از اين شیوههای يادگیری

مسأله دارد ،از رگرسیون گام به گام استفاده شد تا در آموزش

در مجموع سؤاالت پرسشنامه ،چهار نمره به دست میآيد که

پرستاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بیشترين نمره 32 ،و کمترين آن 83 ،است.
ابزار ديگر ،پرسشنامه راهبردهای حل مسأله میباشد که

یافتهها

توسط  Cassidyو  Longتألیف شد و از  33گويه تشكیل شده

میانگین يادگیری از طريق تجربه عینی (احساس کردن)،

است که  6عامل را مورد سنجش قرار میدهد و آزمودنی به هر

مشاهده تأملی (تماشا کردن) ،مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن) و

کدام از اين گويهها پاسخ بلی يا خیر میدهد ( .)32اين عوامل

آزمايشگری فعال (انجام دادن) در جدول  8آمده است .همچنین،

شامل درماندگی ،شیوه کنترل در حل مسأله ،شیوه خالقیت،

میانگین شیوههای سازنده و غیر سازنده حل مسأله ارايه شد.

شیوه اعتماد در حل مسأله ،شیوه اجتناب و شیوه گرايش میباشد
جدول  :8میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

که شیوههای «خالقیت ،اعتماد در حل مسأله و گرايش» را عامل
های سازنده و «درماندگی ،کنترل در حل مسأله و اجتناب» را

میانگین و انحراف معیار

شاخصهای آماری
شیوههای

تجربه عینی (احساس کردن)

36/75 ± 2/08

يادگیری

مشاهده تأملی (تماشا کردن)

28/65 ± 9/25

مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن)

22/07 ± 6/98

آزمايشگری فعال (انجام دادن)

35/53 ± 7/25

با توجه به استفاده مكرر از پرسشنامهها در پژوهشهای

شیوههای

شیوههای سازنده حل مسأله

2/25 ± 3/72

مختلف داخلی و خارجی ،به روايی محتوايی آن اعتماد شد و

حل مسأله

شیوههای غیر سازنده حل مسأله

9/08 ± 3/29

عاملهای غیر سازنده مینامند .هر يک از اين دو شیوه شامل 83
گويه است که کمترين و بیشترين نمره در دو شیوه سازنده و غیر
سازنده حل مسأله بین  0تا  83میباشد (.)82 ،32

برای مشخص شدن پايايی پرسشنامهها نیز از ضريب
 Cronbachs alphaکه يكی از روشهای همسانی درونی

يافتههای جدول  3نشان داد که بین شیوههای سازنده حل

میباشد ،استفاده گرديد .ضريب  Cronbachs alphaبرای هر

مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی ،رابطه معنیدار و
3

يک از شیوههای يادگیری يعنی تجربه عینی ،مشاهده تأملی،

معكوسی وجود داشت .بر اساس ضريب تعیین ( 80/8 ،)R

مفهومسازی انتزاعی و آزمايشگری فعال به ترتیب ،0/23 ،0/28

درصد واريانس شیوههای سازنده حل مسأله با يادگیری از

 0/20و  0/29به دست آمد و برای راهبرد سازنده حل مسأله،

طريق تجربه عینی (احساس) مشترك بود .بین شیوههای

 0/22و برای راهبرد غیر سازنده حل مسأله 0/28 ،محاسبه شد.

سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق مشاهده تأملی (تماشا

دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گرديد.

کردن) ،مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن) و آزمايشگری فعال

در بخش آمار توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی،

(انجام دادن) رابطه معنیداری مشاهده نشد.
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رابطه بین شیوههای يادگیری با حل...
جدول  :3ضريب همبستگی بین شیوههای يادگیری با شیوههای سازنده حل مسأله
شیوههای سازنده حل مسأله

متغیر مالك
شاخص آماری
ضريب همبستگی

مجذور ضريب همبستگی

P

تجربه عینی (احساس کردن)

-0/282

0/808

0/008

مشاهده تأملی (تماشا کردن)

0/026

0/008

0/782

مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن)

0/888

0/083

0/393

آزمايشگری فعال (انجام دادن)

0/862

0/036

0/059

متغیر پیشبین

يافتههای جدول  2حاکی از آن بود که بین شیوههای غیر سازنده

شیوههای غیر سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی

حل مسأله با يادگیری از طريق تجربه عینی (احساس کردن)

(احساس کردن) و مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن) مشترك بود.

رابطه معنیدار و مستقیم و با يادگیری از طريق مفهومسازی

بین شیوههای غیر سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق

انتزاعی (فكر کردن) رابطه معنیدار و معكوسی وجود داشت .بر

مشاهده تأملی (تماشا کردن) و آزمايشگری فعال (انجام دادن)

اساس ضريب تعیین ( ،)R3به ترتیب  2/5و  9/2درصد واريانس

رابطه معنیداری مشاهده نگرديد.

جدول  :2ضريب همبستگی بین شیوههای يادگیری با شیوههای غیر سازنده حل مسأله
شیوههای غیر سازنده حل مسأله

متغیر مالك
شاخص آماری
ضريب همبستگی

مجذور ضريب همبستگی

P

تجربه عینی (احساس کردن)

0/355

0/025

0/003

مشاهده تأملی (تماشا کردن)

-0/023

0/007

0/389

مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن)

-0/338

0/092

0/083

آزمايشگری فعال (انجام دادن)

0/030

0/008

0/239

متغیر پیشبین

يافتههای جدول  3نشان داد که از بین متغیرهای مورد
مطالعه در رگرسیون ،بهترين پیشبینی کننده شیوههای سازنده

کردن) بود که  5/9درصد واريانس شیوههای سازنده حل مسأله
را تبیین نمود.

حل مسأله در گام اول يادگیری ،از طريق تجربه عینی (احساس
جدول  :3ضريب همبستگی چندگانه پیشبینی شیوههای يادگیری با شیوههای سازنده حل مسأله
شاخص

متغیر پیشبین

متغیر مالك
شیوههای سازنده
حل مسأله

گام اول

شیوه يادگیری
تجربه عینی
(احساس
کردن)
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β

خطای معیار

0/802

0/023

Beta

-0/230

t

-2/388

P

0/008

R

0/230

3

R

0/803

F

88/629

P

0/008
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بود که  5/8درصد واريانس شیوههای غیر سازنده حل مسأله

بر اساس يافتههای جدول  ،9از بین متغیرهای مورد مطالعه

را تبیین کرد.

در رگرسیون ،بهترين پیش بینی کننده شیوههای غیر سازنده
حل مسأله يادگیری ،از طريق تجربه عینی (احساس کردن)

جدول  :9ضريب همبستگی چندگانه پیشبینی شیوههای يادگیری با شیوههای غیر سازنده حل مسأله
شاخص

متغیر پیشبین

ضرايب غیر استاندارد
β

متغیر مالك
شیوههای غیر

گام

شیوه يادگیری

سازنده حل

اول

تجربه عینی

مسأله

0/027

Beta

t

P

R

3

R

F

P

خطای معیار
0/032

0/208

2/820

0/003

0/208

0/058

5/756

0/003

(احساس کردن)

بحث و نتیجهگیری

همسو بود .وی نتیجه گرفت که سبکهای يادگیری

نتايج پژوهش حاضر حاکی از وجود ارتباط معنیدار و

دانشآموزان بر توانايی حل مسأله آنها تأثیر میگذارد و

معكوس بین شیوههای سازنده حل مسأله با يادگیری از طريق

دانشآموزانی که از سبک يادگیری جذب کننده نسبت به ساير

تجربه عینی بود .همچنین ،بین شیوههای غیر سازنده حل مسأله
با يادگیری از طريق تجربه عینی (احساس کردن) رابطه
معنیدار و مستقیم و با مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن) رابطه
معنیدار و معكوسی مشاهده شد .اين نتايج با يافتههای مطالعه
 Sirinو  Guzelکه حاکی از وجود رابطه منفی میان مهارتهای

سبکهای يادگیری استفاده میکنند ،توانايی بیشتری در حل
مسأله دارند ( .)36از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون،
بهترين پیشبینی کننده شیوههای سازنده و غیر سازنده حل
مسأله در گام اول يادگیری ،از طريق تجربه عینی (احساس
کردن) بوده است .با توجه به نتايج رگرسیون ،شیوه يادگیری

حل مسأله با سبک يادگیری مفهومسازی انتزاعی بود (،)37

تجربه عینی (احساس) ،بهترين پیشبینی کننده هر دو شیوه

مطابقت ندارد .ممكن است اين تفاوت به دلیل اختالف در

سازنده و غیر سازنده حل مسأله میباشد .دانشجويانی که بیشتر

جامعه آماری يا استفاده از ابزارهای مختلف باشد .يافتههای

از اين شیوه يادگیری استفاده میکنند ،تمايل بیشتری به استفاده

پژوهش حاضر با تحقیقات  )32( Lithner ،)33( Weberو

از شیوه غیر سازنده مسأله دارند و بر عكس از شیوههای

سروقد و ديانت ( )39مبنی بر وجود ارتباط بین مهارتهای

سازنده حل مسأله کمتر بهره میبرند.

حل مسأله و سبکهای يادگیری ،همسو میباشد .همچنین ،با

تدريس اثربخش نیازمند توجه به گامهای اساسی تدريس

نتايج پژوهش اکبری و همكاران ( )33همخوانی داشت .آنان

برای يادگیری مؤثر در بستر تفاوتهای فردی از جمله تفاوت

به اين نتیجه رسیدند که دانشجويان دارای سبک يادگیری

در شیوههای يادگیری و انعطافپذيری اين شیوهها متناسب با

جذب کننده و همگرا ،در شیوه حل مسأله غیر مؤثر با يكديگر

تكالیف يادگیری است .در همین راستا ،مربی بايد به تكالیفی

تفاوت دارند (.)33

که به ياد گیرنده میدهد ،دقت بیشتری نمايد تا از اين طريق

نتايج پژوهش حاضر با يافتههای مطالعه  )36( Bhatنیز

عالوه بر پی بردن به شیوه يادگیری ياد گیرنده ،بتواند او را به
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رابطه بین شیوههای يادگیری با حل...

نتیجهگیری

سمت حل مسأله هدايت نمايد.
با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،میتوان دريافت افرادی که

با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،پیشنهاد میشود که سبکها

دارای شیوه يادگیری تجربه عینی (احساس کردن) هستند،

و شیوههای يادگیری در دورههای آموزشی به دانشجويان و

تمايل به يادگیری حاصل از تجارب خاص دارند و نسبت به

استادان معرفی شود تا با توجه به شناسايی شیوه يادگیری،

احساسات و موضوعات مختلف حساس هستند .بنابراين،

نسبت به استفاده از راهبرد مناسب برای حل مسأله اقدام گردد.

چنین افرادی در برخورد با مسأله نمیتوانند به درستی

به ساير پژوهشگران نیز پیشنهاد میشود که در پژوهشهای

تصمیمگیری کنند و راهحل صحیح را انتخاب نمايند و در

آينده عالوه بر متغیرهای در نظر گرفته شده در مطالعه حاضر،

نهايت ،جهتگیری منفی به مسأله را که با راهبردهای ناکارامد

متغیرهای تأثیرگذار ديگر را مورد بررسی قرار دهند و از

و پیامدهای ناخوشايند همراه است ،برمیگزينند .تحلیل منطقی

پرسشنامههای ديگر با مبانی تئوريک و چشماندازهای متفاوت

ايدهها ،برنامهريزی نظاممند و فعالیت بر اساس مبانی عقالنی،

استفاده نمايند .همچنین ،پیشنهاد میشود تا پژوهشی به صورت

از ويژگیهای اصلی افرادی است که دارای شیوه يادگیری

مقايسهای از دانشجويان شهرها و رشتههای مختلف در مورد

مفهومسازی انتزاعی (فكر کردن) هستند .اين افراد اغلب دارای

موضوع انجام گیرد.

مهارت حل مسأله میباشند که فرد را قادر میسازد تا مشكل يا

سپاسگزاری

مسألهای را با موفقیت حل کند .آنها اغلب هیجانهای مثبت

بدينوسیله نويسندگان از مسؤوالن آموزشی ،دانشجويان

در فرايند حل مسأله که نقش تسهیل کننده دارد را در خود

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و کلیه افرادی که در انجام اين

افزايش میدهند و از پاسخهای تكانشی خودداری میکنند و

مطالعه همكاری نمودند ،تشكر و قدردانی مینمايند .الزم به

سعی در ايجاد انگیزه در جهت حل مشكالت در

ذکر است که اين پژوهش بدون کمک مالی سازمان يا نهادی

خود مینمايند.

انجام شده است.
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Background & Objective: Individuals, based on their learning styles, have different
interpretation of the environment and issues and choose different problem-solving strategies. The
objective of the present research was identifying the relationship between learning methods and
problem-solving strategies among students of the bachelor of nursing in Isfahan University of
Medical Sciences, Iran.
Methods: The present study was a correlational research. The statistical population included
students of the bachelor of nursing in Isfahan University of Medical Sciences in 2013-2014 (n =
380). From among them, 191 individuals were selected through cluster random sampling and
based on sample size determined using Cochran`s sample size formula. The data collection tools
included Kolb’s Learning Styles Inventory (LSI) and the Problem-Solving Approaches
Questionnaire (Cassidy & Long). The face validity of the questionnaires was accepted due to
their high application rate. The reliability of the questionnaires was estimated as more than 0.70.
Data were analyzed using stepwise regression and the Pearson correlation coefficient.
Results: The results showed an inverse relationship between experiential learning style and
constructive problem-solving style. In addition, there was a direct relationship between
experiential learning style and non-constructive problem-solving style. There was a reverse
relationship between abstract conceptualization and non-constructive problem-solving style. The
best predictor of constructive and non-constructive problem-solving styles was experiential
learning style.
Conclusion: Based on the relationship observed between learning styles and problem-solving
styles, it is suggested that learning styles and practices be introduced to students and teachers in
training courses so that they use suitable problem-solving styles based on the identified learning
styles. Moreover, the provision of nursing courses that provide the possibility of experiential
learning for students is highly recommended.
Key Words: Problem-solving strategies, Learning style, Nursing students
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