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هاجر شفیعان ،1منصوره عزیززاده فروزی ،*2بهشید گروسی ،3علی اکبر حقدوست
 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 .2کارشناس ارشد پرستاری ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،مؤسسه نوروفارماکولوژی ،مربی ،گروه داخلی و جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان ،ایران
 .3دکتری تخصصی اعصاب و روان ،استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکتری تخصصی اپیدمیولوژی ،استاد ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران

دریافت مقاله29/5/61:

آخرین اصالح مقاله29/1/61:

پذیرش مقاله29/1/96 :

زمینه و هدف :سبک یادگیری یک رفتار عادتی و متمایز برای کسب دانش ،مهارت یا بازخوردها میباشد که از طریق مطالعه یا تجربه کسب میشود .کلید
اصلی ،درگیر کردن فراگیران در یادگیری و فراگیری هرچه بیشتر مطالب توسط آنها ،شناسایی ترجیحات و سبکهای یادگیری آنان و همچنین ،شناسایی
عوامل تأثیرگذار بر این متغیرها است .در این راه باید تالش کرد که متغیرهای پیشبینی کننده سبکهای یادگیری به دقت شناسایی شوند تا بتوان شرایط
آموزشی را بهسازی نمود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط سبکهای یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با میزان عزت نفس
آنها بود.
روش کار :در این پژوهش توصیفی– تحلیلی -مقطعی 313 ،دانشجو شرکت داشتند که بر اساس نمونهگیری سهمیهای وارد مطالعه شدند .ابزارهای
جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر سه بخش اطالعات دموگرافیک ،نسخه دوم پرسشنامه سبک یادگیری Kolb learning style ( Kolb
 inventoryیا  )LSIو پرسشنامه عزت نفس  )Self-Esteem Rosenberg Scale( Rosenbergبود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمونهای
 ،9ضریب همبستگی  ،Spearmanرگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی استفاده شد.
یافتهها :میانگین سنی افراد مورد مطالعه 96/16 ± 9/21 ،سال بود 11/3 .درصد از دانشجویان سبک یادگیری جذب کننده داشتند .عالوه بر این 14/2 ،درصد
دانشجویان از عزت نفس ضعیفی برخوردار بودند .ارتباط آماری معنیداری میان سبکهای یادگیری و میزان عزت نفس دانشجویان مشاهده نشد .همچنین،
یافتههای مربوط به پیشبینی کنندههای سبکهای یادگیری نشان داد که تنها جنسیت شاخص پیشبینی کننده در تعیین سبکهای یادگیری بود.
نتیجهگیری :از آنجایی که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس دانشجویان با نوع سبک یادگیری ارتباطی ندارد ،بنابراین مدرسان میتوانند مستقل
از این شاخصها ،به ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان بپردازند.
کلید واژهها :سبک یادگیری ،عزت نفس ،دانشجویان علوم پزشکی ،عوامل پیشبینی کننده

*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،مؤسسه نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن431-36395315:

 نمابر431-36395315:

Email: forozy@gmail.com
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پیشبینی سبکهای یادگیری با استفاده از...

کسب تجارب یا درك اطالعات (عینی و انتزاعی) و پردازش یا

مقدمه
یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت دانشجویان ،یادگیری

تبدیل اطالعات (مشاهده تأملی و آزمایشگری فعال) را بر

مؤثر آنها میباشد .سبکهای یادگیری میتوانند بر این

عهده دارند .بر این اساس ،در نظریه  ،Kolbچهار شیوه اصلی

موفقیت اثر بگذارند .سبک یادگیری ،روش ترجیحی یا معمول
فرد برای یادگیری است و تا حد زیادی در نتیجه تعامل فرد با
محیط ایجاد میشود و قابل توسعه و تحول میباشد (.)6

شامل تجربه عینی ( Concrete experienceیا  ،)CEمشاهده
تأملی ( Reflective observationیا  ،)ROمفهومسازی انتزاعی
( Abstract conceptualizationیا  )ACو آزمایشگری فعال

بنابراین ،افراد مختلف به تناسب تفاوتهای فردی خود ،از

( Active experimentationیا  )AEبرای یادگیری وجود دارد.

سبکهای متفاوتی برای یادگیری استفاده مینمایند.

چهار سبک یادگیری ،نتیجه ترکیب دو به دوی هر یک از

آگاهی از ماهیت و نوع سبک یادگیری مورد استفاده

شیوههای یادگیری فوق میباشد که سبکهای یادگیری همگرا

دانشجویان ،از یک طرف به استادان کمک میکند که روش

( ،)Convergerواگرا ( ،)Divergerجذب کننده ()Assimilator

آموزش خود را متناسب با دانشجویان خویش تغییر دهند تا به

و انطباق دهنده ( )Accommodatorهستند (.)1

بازدهی آموزشی بهتری دست پیدا کنند و از طرف دیگر،

مطالعات متعددی در خصوص بررسی سبکهای یادگیری

دانشجویان در فرایند یادگیری موفقیت بیشتری تجربه میکنند

صورت گرفته است Magdalena .در مطالعه خود که با هدف

و از یادگیری خود احساس رضایت بیشتری دارند و در نتیجه،

تجزیه و تحلیل ارتباط سبک یادگیری و عملکرد تحصیلی 55

عزت نفس بیشتری پیدا خواهند کرد (.)6 ،9

نفر از دانشجویان دانشگاه  Piteștiو با استفاده از پرسشنامه

به طور کلی ،سبکهای یادگیری گوناگون با تقسیمبندیهای

سبک یادگیری  Kolbانجام شد ،به این نتیجه رسید که ارتباط

متفاوتی وجود دارد که سیف در یک دستهبندی ،آنها را به سه

آماری معنیداری میان سبکهای یادگیری و رفتارهای یادگیری

دسته عاطفی ،فیزیولوژیکی و شناختی تقسیمبندی نمود.

دانشجویان با توجه به سن و نوع تجربه آنها وجود دارد (.)5

سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی جنبه زیستشناختی دارند و

حسینی لرگانی و سیف پژوهشی را با هدف تعیین تفاوت

در برگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیکی مؤثر بر یادگیری او

سبکهای یادگیری  164نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و

هستند که از آن جمله میتوان به ترجیح مطالعه در شب یا روز
اشاره نمود .سبکهای یادگیری عاطفی در برگیرنده ویژگیهای
شخصیتی و هیجانی فراگیر مانند پشتکار و به تنهایی یا با

کارشناسی ارشد سه رشته علوم انسانی ،پزشکی و فنی -مهندسی
دانشگاه تهران انجام دادند و تفاوت آماری معنیداری را در
سبک یادگیری دانشجویان مشاهده نمودند که بر این اساس،

دیگران کار کردن میباشد .سبکهای یادگیری شناختی به

سبک یادگیری دانشجویان رشته پزشکی ،علوم انسانی و فنی-

روشهایی که فرد برای درك موضوع ،به خاطرسپاری

مهندسی به ترتیب واگرا ،انطباق دهنده و همگرا بود (.)1

اطالعات و حل مسایل استفاده میکند ،گفته میشود .به عنوان

عباسزاده و همکاران ،سبکهای یادگیری  611نفر از

Kolb learning ( Kolb

دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری رازی کرمان در

مثال ،میتوان از مقیاس سبک یادگیری
 style inventoryیا  )LSIنام برد (.)3

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را با استفاده از پرسشنامه

 Kolbبر نقش محوری تجربه در فرایند یادگیری تأکید

سبک یادگیری  Kolbبررسی کردند .نتایج مطالعه آنان نشان داد

مینماید .در این نظریه ،سبک یادگیری به عنوان فرایندی

که بدون توجه به مقطع تحصیلی 11/5 ،درصد از دانشجویان

توصیف میگردد که از تغییر شکل تجربه ،دانش یا علم تولید

دارای سبک جذب کننده و  11/1دارای سبک همگرا بودند

میشود .یاد گیرندگان در هنگام یادگیری ،دو وظیفه اصلی

( .)1صالحی و شاهنوشی به بررسی سبک یادگیری  921نفر از
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دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عزت نفس در دانشجویان ،از طرفی استادان میتوانند به خوبی

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که سبک یادگیری

با آنان ارتباط برقرار نمایند و از طرف دیگر ،دانشجویان با بروز

دانشجویان جدیدالورود ،واگرا بود ( .)1حسینی و سرچمی نیز

احساسات و برقراری ارتباط مناسب با استادان ،باعث ایجاد

در تحقیق خود به بررسی سبک یادگیری  625نفر از

یک محیط آموزشی پویا ،مثبت و سازنده میشوند و یک محیط

دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پویا نیز موجب باال رفتن انگیزه استادان و دانشجویان و ایجاد

پرداختند و گزارش کردند که یادگیری بیش از نیمی (53/1

یک چرخه مثبت از تدریس و یادگیری میگردد (.)61

درصد) از دانشجویان ،از سبک جذب کننده پیروی میکرد

در دو دهه اخیر پژوهشهای مختلفی درباره سبکهای

( .)2کلباسی و همکاران سبکهای یادگیری  615نفر از

یادگیری و رابطه آن با سایر متغیرهای روانی و تربیتی انجام

دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را

شده است .از جمله این متغیرها میتوان به شخصیت (،61-91

بررسی نمودند و نتیجهگیری کردند که سبک یادگیری 59

 ،)69هوش ( ،)95 ،91انگیزش پیشرفت تحصیلی (،)91-92

درصد از دانشجویان ،همگرا بود

(.)64

روانشناسی شناختی ( ،)34 ،36تفکر خالق ( )39و خالقیت

یادگیری در واقع فرایند پردازش اطالعات و پاسخ به

( )33اشاره کرد .به عنوان مثال Furnham ،در مطالعه خود به

محركهای ذهنی میباشد و مهمترین عناصر این فرایند شامل

بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری

ادراك ،توجه ،حافظه ،تفکر و ویژگیهای شخصیتی ،به عنوان

 944نفر از دانشجویان دانشگاه لندن پرداخت که بر اساس

واسطه عمل میکنند و بر رفتارهای یادگیری تأثیر میگذارند

نتایج مطالعه وی ،ارتباط آماری معنیداری میان سبکهای

( .)66با توجه به این نکات ،به نظر میرسد که ویژگیهای

یادگیری  Kolbو برخی از ویژگیهای شخصیتی وجود داشت

شخصیتی روی سبکهای یادگیری تأثیرگذار میباشد و ارتباط

( Fujii .)61رابطه بین هوش و سبکهای یادگیری را مورد

معنیداری میان برخی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای

بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین سبکهای

یادگیری وجود دارد (.)69

یادگیری همگرا و واگرا به ترتیب با استدالل کالمی و غیر

شناخت ارتباط ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری،
منجر به هدایت برنامه تحصیلی میشود؛ به گونهای که برای

کالمی رابطه بیشتری وجود دارد ،اما در مجموع ،بین سبکهای
یادگیری و هوش رابطه معنیداری یافت نشد (.)31

پرورش این ویژگیها ،اگر الگوی آموزشی متناسب با آنها

نتایج پژوهش  Rovaiو  Groomsکه به بررسی ارتباط میان

اتخاذ گردد و نیروی انسانی در مسیر صحیح حرکت نماید،

شخصیت و ترجیحات سبکهای یادگیری در میان دانشجویان

پیامدهای آموزشی و پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت

دکتری مجازی دانشگاه کریستینا در ویرجینیا پرداختند ،حاکی

( .)63یکی از ویژگیهای مهم شخصیتی هر فرد ،عزت نفس

از آن بود که ارتباط معنیداری میان سبکهای یادگیری و

( )Self-esteemمیباشد .عزت نفس ،احساس سودمندی و

ویژگیهای شخصیتی مشاهده نشد ( Komarraju .)35و

خشنودی به خویشتن و یک نیاز درونی برای هر فردی است

همکاران در مطالعه خود ،پنج عامل شخصیتی ،سبکهای

که بر این اساس ،به کفایت و شایستگیهای درونی و بیرونی

یادگیری و موفقیت تحصیلی را میان  341نفر از دانشجویان

دست مییابد ( Rosenow .)61اعتقاد دارد که یک فرد با عزت

دانشگاه ایلینویز جنوبی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند

نفس باال ،میتواند احساسات خود را به خوبی بروز دهد و

که ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری ،بر عملکرد

احساس ارزشمندی نماید ( .)65بر این اساس ،نقش عزت

تحصیلی دانشجویان تأثیر میگذارند (.)94

نفس در یک محیط آموزشی ،مهم به نظر میرسد .با وجود

در بین ویژگیهای شخصیتی ،عزت نفس خصوصیتی است
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که بر رفتار و موفقیت افراد تأثیرگذار میباشد .با توجه به

میگردید .پاسخ دهندگان با استفاده از شیوه یادگیری ترجیحی

مطالب ذکر شده و نظر به این که در هیچ یک از تحقیقات

خود ،به هر یک از گویهها پاسخ دادند و در نهایت ،برای هر

انجام شده در دسترس ،مطالعهای در خصوص بررسی ارتباط

گویه نمرهای از  69تا  11اختصاص یافت.

میزان عزت نفس و سبک یادگیری یافت نشد ،مطالعه حاضر

برای به دست آوردن سبک یادگیری پاسخ دهندگان،

با هدف بررسی ارتباط عزت نفس و سبک یادگیری انجام

مجموع نمره گویههای اول به عنوان شیوه تجربه عینی (،)CE

گردید.

مجموع نمره گویههای دوم به عنوان شیوه یادگیری مشاهده
تأملی ( ،)ROمجموع نمره گویههای سوم به عنوان شیوه

روش کار
این پژوهش از نوع مقطعی با هدف بررسی میزان عزت
نفس و سبکهای یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمان و رابطه این دو متغیر با یکدیگر در سال  6326انجام
گرفت .نمونه پژوهش را  313نفر از دانشجویان مشغول به
تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی  6326-29تشکیل دادند
که به صورت نمونهگیری سهمیهای ( )Quota samplingوارد
مطالعه شدند؛ بدین صورت که آمار تعداد کل دانشجویان به
تفکیک دانشکده (پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،پرستاری،
بهداشت ،مدیریت و اطالعرسانی پزشکی و پیراپزشکی) از
اداره کل آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گرفته شد و
سپس برای هر دانشکده به نسبت تعداد کل دانشجویان
دانشگاه ،نمونهها مشخص گردید و پرسشنامهها نیز با استفاده
از همین روش و به طور تصادفی در دانشکدهها توزیع و
جمعآوری شد .الزم به ذکر است که مطالعه حاضر بخشی از
یک طرح پژوهشی و مقاله دوم این طرح بود.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای متشکل از سه بخش
خصوصیات دموگرافیک (سن ،جنس ،وضعیت سکونت،
وضعیت اشتغال ،تأهل ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی)،
نسخه دوم پرسشنامه سبک یادگیری  Kolbو پرسشنامه عزت
نفس  )Self-Esteem Rosenberg Scale( Rosenbergبود.
پرسشنامه سبک یادگیری  Kolbاز  69سؤال چهار گویهای
به صورت خودارزیابی تشکیل شد که سؤاالت بر اساس
مقیاس لیکرت (کامالً ،تا حدی ،اندکی و خیلی کم) درجهبندی
شده بود و به ترتیب نمرات  1تا  6برای هر گویه منظور
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یادگیری مفهومسازی انتزاعی ( )ACو مجموع نمره گویههای
چهارم به عنوان شیوه یادگیری آزمایشگری فعال ( )AEدر نظر
گرفته شد .سپس نمرات به دست آمده دو به دو با هم تفریق
شد [نمره فرد در سبک یادگیری مفهومسازی انتزاعی از سبک
یادگیری تجربه عینی ( )AC-CEو سبک یادگیری آزمایشگری
فعال از سبک یادگیری مشاهده تأملی ( ])AE-ROو از حاصل
این تفریق ،دو نمره حاصل گردید که این دو نمره بر روی دو
محور مختصات (با توجه به منفی و مثبت بودن نمره حاصل
شده) قرار گرفت؛ یکی محور عمودی (تفاضل تجربه عینی از
مفهومسازی انتزاعی) و دیگری محور افقی (تفاضل مشاهده
تأملی از آزمایشگری فعال) .از تالقی این دو نمره بر روی
محور مختصات ،سبک یادگیری در یکی از چهار ربع محور
مختصات واقع میشود (به عنوان مثال ،اگر حاصل نمره یک
فرد از تفریق شیوه مفهومسازی انتزاعی و تجربه عینی  61و
نمره همان فرد از تفریق آزمایشگری فعال و مشاهده تأملی 69
باشد ،چنانچه خطوط این اعداد در محور مختصات رسم گردد،
سبک یادگیری فرد جذب کننده خواهد بود) ( .)31روایی و
پایایی پرسشنامه سبک یادگیری  Kolbدر مطالعاتی توسط
 )31( Kolbو سایر محققان بررسی شده است (.)1 ،31
برای بررسی میزان عزت نفس دانشجویان ،از پرسشنامه
عزت نفس  Rosenbergاستفاده شد .این پرسشنامه از 64
سؤال شامل پنج عبارت مثبت و پنج عبارت منفی در مقیاس
چهار درجهای لیکرت (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) تشکیل
شده است و نمرات آن از صفر تا  34میباشد؛ به طوری که
نمرات باالتر از  95نشان دهنده عزت نفس باال ،بین  65تا 95

دوره سیزدهم شماره پنجم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

نشان دهنده عزت نفس متوسط و کمتر از  65بیانگر عزت

از ورود به مطالعه توضیحات کامل ارایه گردید و به سؤاالت

نفس پایین است .پایایی پرسشنامه با استفاده از بازآزمایی با

آنان پاسخ داده شد .آنها پس از اظهار تمایل به شرکت در

فاصله دو هفتهای 4/15 ،و  4/11گزارش شد که پایایی مناسبی

پژوهش ،رضایتنامه کتبی را امضا نمودند .در صورتی که در

میباشد و روایی آن با استفاده از روایی همزمان ،پیشبین و

هر بخش از مطالعه تمایل به ادامه همکاری نداشتند ،مجاز به

سازه مورد تأیید قرار گرفت .ضریب پایایی این مقیاس در

ترك پژوهش بودند .همه اطالعات به صورت بینام و محرمانه

مطالعه رجبی و کارجو برابر با  )32( 4/11و روایی آن در

نگهداری گردید و از دانشجویان درخواست شد تا در صورت

تحقیق علیزاده و همکاران )14( 4/11 ،اعالم گردید.

تمایل به داشتن نتایج مربوط به میزان عزت نفس و سبکهای

برای تعیین جامعه پژوهش ،از مطالعات مشابه و فرمول

یادگیری خود ،کد ویژه خود را در محل مشخص شده

محاسبه حجم نمونه استفاده شد .فرمول محاسبه حجم نمونه

پرسشنامه درج نمایند تا نتایج پس از تحلیل نهایی در اختیار

نیز به صورت رابطه  6بود ( Zمربوط به سطح اطمینان P ،شیوع

آنان قرار گیرد.

هر یک از سبکهای یادگیری و  Dمیزان خطا که نسبتی از

P

است).

یافتهها

رابطه 6
(N = Z2 (P × (1-P))/d2

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمونهای آماری متفاوتی
مورد استفاده قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (،)One way ANOVA
جهت بررسی ارتباط متغیرهای کیفی از آزمون  ،9برای تعیین
ارتباط سبکهای یادگیری با عزت نفس از آنالیز همبستگی
 Spearmanو جهت پیشبینی کنندههای سبکهای یادگیری نیز
از آنالیز رگرسیون لجستیک ساده و چندگانه استفاده شد.
دادهها پس از جمعآوری ،در نرمافزار  SPSSنسخه 61
( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILتجزیه و تحلیل
گردید P > 4/45 .به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر
گرفته شد.
در خصوص رعایت مالحظات اخالقی ،به دانشجویان قبل

میانگین سنی مشارکت کنندگان مطالعه  96/16 ± 9/21سال
بود و بیشتر آنان را زنان مجرد تشکیل دادند .حداقل و حداکثر
سن افراد مورد بررسی به ترتیب  61و  15سال بود .همچنین،
بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی و دکتری حرفهای ،بومی
و غیر شاغل بودند.
یافتههای مطالعه در بررسی سبکهای یادگیری نشان داد که
 11/3درصد از دانشجویان سبک یادگیری جذب کننده داشتند
و سبکهای یادگیری بعدی دانشجویان به ترتیب واگرا (91/1
درصد) ،همگرا ( 63/1درصد) و انطباق دهنده ( 63/1درصد)
بود .دادههای مربوط به وضعیت عزت نفس دانشجویان حاکی
از آن بود که  14/2درصد دانشجویان از عزت نفس پایین و
 34/2از عزت نفس متوسط برخوردار بودند و نتایجی مبنی بر
دانشجویان دارای عزت نفس باال ،یافت نشد .عالوه بر این،
ارتباط معنیداری بین سبکهای یادگیری و میزان عزت نفس
دانشجویان مشاهده نشد (جداول  6و .)9
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پیشبینی سبکهای یادگیری با استفاده از...
جدول  :6ارتباط بین میزان عزت نفس و سبکهای یادگیری دانشجویان
عزت نفس
سبک یادگیری

باال

متوسط

ضعیف

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مجموع (درصد)

واگرا

4

(31 )31/1

(19 )13/3

644

انطباق دهنده

4

(61 )31/1

(34 )15/9

644

جذب کننده

4

(16 )14/6

(26 )52/2

644

همگرا

4

(96 )11/1

(91 )55/3

644

P

4/13

جدول  :9ارتباط سبک یادگیری و میزان عزت نفس بر اساس ضریب همبستگی Spearman
سبک یادگیری

واگرا

انطباق دهنده

جذب کننده

واگرا

ضریب ( Spearmanمقدار )P

)4/51( -4/43

)4/59( -4/43

)4/16( 4/46

)4/32( 4/41

نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک سبکهای یادگیری و

سبک یادگیری انطباق دهنده از جمله سبکهایی است که

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

در آن فرد از درگیر کردن خود با تجارب تازه و چالشبرانگیز

بودن ،مقطع تحصیلی و عزت نفس وارد مدل رگرسیون

بیشتر لذت میبرد و به جای تحلیلهای منطقی ،تمایل به عمل

چندگانه شد که با توجه به محدوه اطمینان  25درصد ،هیچ

کردن دارند .این افراد در تجربه عینی و آزمایشگری فعال

کدام از متغیرهای فوق به غیر از جنسیت در سبک یادگیری

عملکرد بهتری را نشان میدهند ،خود را در تجربیات جدید

انطباق دهنده ،در پیشبینی سبکهای یادگیری نقش نداشت

درگیر مینمایند ،از طریق آزمون و خطا یاد میگیرند و از

[.])Odds ratio( OR = 4/3

لحاظ اجتماعی به کارهای مبتنی بر عمل عالقه دارند ( .)19بر
اساس مطالب ذکر شده ،چنین میتوان نتیجهگیری نمود که

بحث و نتیجهگیری
نتایج مربوط به تعیین ارتباط بین سبکهای یادگیری و
ویژگیهای فردی نشان داد که تنها متغیر جنسیت ،پیشبینی
کننده سبک یادگیری انطباق دهنده بود؛ به طوری که احتمال
افزایش استفاده از سبک یادگیری انطباق دهنده در دانشجویان
مذکر برابر با  4/3بود .مطالعه امینی و همکاران در نیمسال اول
سال تحصیلی  6311-12بر روی  611نفر از دانشجویان دختر
و پسر دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد
و نتایج آن ،ارتباط آماری معنیداری را بین جنسیت و سبک
یادگیری گزارش نمود که بر این اساس ،دانشجویان پسر بیشتر
از شیوههای یادگیری تجربه عینی و مشاهده تأملی استفاده
میکردند (.)16
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دانشجویان مذکر در فعالیتهای عملی نسبت به دانشجویان
دختر ،عملکرد بهتری را از خود نشان دادند.
سطح عزت نفس را میتوان متأثر از معیارهایی که بر حسب
تواناییهای واقعی ،ارزشها و نظام خودپاداشی برگزیده
میشود ،تلقی نمود ( .)13بر اساس نتایج به دست آمده از
مطالعه حاضر در خصوص سطح عزت نفس دانشجویان (14/2
درصد از آنان در سطح ضعیفی از عزت نفس قرار داشتند) ،این
نکته به نظر باید مورد توجه قرار گیرد .در این راستا ،توجه به
این که عزت نفس باال جهت بهبود عملکرد در مقاطع سنی،
شغلی و اجتماعی اهمیت دارد ،مهم به نظر میرسد (.)11
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی ضمن داشتن مشکالت
سایر دانشجویان مانند دوری از خانواده ،مشکالت اقتصادی و
حجم زیاد دروس ،دارای فشارهای روحی و روانی محیط
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(بیمارستان ،اورژانس و )...و برخورد با مشکالت بیماران در

نتیجهگیری

طول مدت تحصیل نیز هستند و به نظر میرسد که بیش از

بر اساس نتایج به دست آمده ،به نظر میرسد که سبک

سایر دانشجویان در معرض خطر از دست دادن سالمت روانی

یادگیری ارتباط چندانی با شاخصهایی همچون میزان عزت

و ضعف عزت نفس قرار دارند ( .)15یکی از مهارتهای

نفس ندارد و یا به نوعی سبک یادگیری نمیتواند نشان دهنده

اساسی که این دانشجویان در طول دوران تحصیل خود یاد

موفقیت تحصیلی یک دانشجو باشد؛ به طوری که ورود به

میگیرند ،تصمیمگیری بالینی است ( .)11به طور کلی،

تحصیالت تکمیلی نوعی موفقیت تحصیلی و یا پیشرفت

روانشناسان اعتقاد دارند ،افرادی که عزت نفس باالیی دارند،

تحصیلی میباشد و یا این که میتوان گفت ،دانشجویان مقطع

از قدرت تصمیمگیری باالتری برخوردار هستند و در شرایط

دکتری حرفهای موفقتر از دانشجویان مقطع کارشناسی بودند،

بحرانی قادر به تصمیمگیریهای مناسب میباشند؛ در حالی که

اما در نتایج ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد .بر این

افراد دارای عزت نفس پایین ،اغلب در تصمیمگیریهای خود

اساس ،میتوان نتیجه گرفت که سبک یادگیری بیانگر موفقیت

دچار مشکل میشوند ( .)11بنابراین ،عزت نفس عامل مهمی

تحصیلی نیست .دانستن این که دانشجو کدام سبک یادگیری را

در اتخاذ تصمیمات مؤثر بالینی است.

ترجیح میدهد ،میتواند محرکی برای مدرس باشد تا از سبک

مشکالتی که عزت نفس پایین ایجاد مینماید ،از یک سو و

تدریس انتخابی خود به سمت سبک یادگیری ترجیحی دانشجو

نیاز دانشجویان رشتههای پزشکی برای انجام وظایف محول

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

شده در دروس تئوری و عملی از سوی دیگر ،به عزت نفس

یک سبک یادگیری تمایل یابند ،غلبه نماید و این امر موجب

باال به ویژه هنگام تصمیمگیری بالینی نیاز دارد و به نظر

توسعه مناسب رویکردهای آموزشی میشود .از اینرو ،الزم

میرسد که استادان باید از سالهای نخست تحصیل

است که استادان دانشگاه توجه بیشتری به سبکهای یادگیری

دانشجویان ،با تفویﺾ اختیار کافی به آنان در محیطهای بالینی

دانشجویان داشته باشند تا با استفاده از شیوههای مناسب

و تشویق به کارگیری دانش فراگرفته شده در هنگام ارایه

تدریس ،زمینه تقویت و افزایش توانمندیهای آنان را فراهم

مراقبت به بیماران ،در دانشجویان حس عزت نفس کافی برای

آورند .از طرف دیگر ،با توجه بیشتر به سبکهای یادگیری

انجام قضاوت و تصمیمگیری در شرایط مختلف بالینی را به

ترجیحی دانشجویان و تغییر روشهای آموزشی ،میتوان

وجود آورند .همچنین ،پرداختن به برنامههایی برای دانشجویان

اشتیاق به یادگیری را در دانشجویان افزایش داد .از آنجایی که

با هدف افزایش عزت نفس و سالمت روان ،افزایش انگیزه و

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،عزت نفس دانشجویان با

عالقمندی در رشتههای مختلف ،میتواند کمک کننده باشد .در

انتخاب سبک یادگیری ارتباطی ندارد ،بنابراین ،مدرسان

صورتی که نظام آموزشی از برنامههای مدون و دارای طرح

میتوانند مستقل از این شاخصها ،به ارزیابی سبکهای

برخوردار باشد ،با اطمینان و استواری بیشتری گام برمیدارد و

یادگیری دانشجویان بپردازند؛ ضمن این که انجام تحقیقات

این حالت میتواند بر میزان عزت نفس اثرگذار باشد (.)11

بیشتر جهت تأیید نتایج این مطالعه ضروری به نظر میرسد.

محدودیت خاصی در حین انجام مطالعه وجود نداشت ،تنها
این که دانشجویان به علت خستگی و یا بیحوصلگی ،از

سپاسگزاری

تکمیل پرسشنامه سرباز میزدند که سعی شد جمعآوری

پژوهش حاضر بخشی از طرح تحقیقاتی با شماره 29/11

اطالعات در زمان مناسبی که دانشجویان همکاری الزم را انجام

بود که در معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی

دهند ،صورت گیرد.

کرمان مورد تصویب قرار گرفت .بدین وسیله از خانمها دکتر
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شفیعان و همکاران

. تشکر و قدردانی به عمل میآید،مقاله همکاری نمودند

...پیشبینی سبکهای یادگیری با استفاده از

 سنور، سمانه رحمنی، نسرین خواجهعلی،فروزان کریمی
بایزدی و جناب آقای علی شهریاری که در مراحل نگارش این
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Background & Objective: Learning style is a distinctive, habitual behavior to gain knowledge,
skills, or feedback attained through study or experience. The key to engaging students in
learning the content is identifying their preferences and learning styles as well as identifying
factors influencing these variables. To reach this goal, predictive variables of learning styles
should be accurately identified in order to improve the learning environment. The aim of this
study was to determine the relationship between learning styles and self-esteem in students of
Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was carried out on 343 students
selected through quota sampling method. The data collection tools consisted of a demographic
information form, the Kolb Learning Style Inventory (LSI) version 2, and the Rosenberg SelfEsteem Scale (RSES). Data were analyzed using chi-square test, Spearman’s correlation
coefficient, linear regression, and logistic regression.
Results: The mean (± SD) age of the participants was 21.41 (± 2.96), and 44.3% of students
used absorbent learning style. In addition, 60.9% of students had poor self-esteem. No
statistically significant association was observed between students’ learning styles and levels of
confidence. In addition, the results showed that only gender was a prognostic factor in
determining learning styles.
Conclusion: The results of this study showed that the students’ self-esteem and learning styles
were not correlated; thus, teachers can disregard these factors in their assessment of students'
learning styles.
Key Words: Learning style, Self-esteem, Medical students, Predictors
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