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عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیشبینی کننده سبکهای یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
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هاجر شفیعان ،1منصوره عزیززاده فروزی ،2بهشید گروسی ،*3علی اکبر حقدوست ،4سودابه نواده
 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه ،دانشگاه علوم پزشکی 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
 .3استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
 .5دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،گروه آمار و اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران

دریافت مقاله29/5/61:

آخرین اصالح مقاله29/1/61:

پذیرش مقاله29/1/96 :

زمینه و هدف :سبک یادگیری یک رفتار متمایز برای کسب دانش و مهارت است که از طریق مطالعه یا تجربه کسب میشود .شخصیت مجموعه سازمان
یافتهای متشکل از خصوصیات به نسبت ثابت و بادوام است که در مجموع یک فرد را از دیگران متمایز میسازد .کلید اصلی ،درگیر کردن فراگیرندگان در
یادگیری ت رجیحات و سبک یادگیری آنان و همچنین شناسایی عوامل تأثیرگذار روی این متغیرها میباشد .در این میان باید متغیرهای پیشبینی کننده
سبکهای یادگیری به گونه ای دقیق شناسایی شوند تا بتوان شرایط آموزشی را بهسازی نمود .هدف از این پژوهش ،تعیین برخی عوامل پیشبینی کننده
سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که در این مقاله به بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک و ویژگیهای شخصیتی آنان پرداخته
شد.

روش کار :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی -مقطعی بود .برای این منظور از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه آزمون شخصیتی NEO
و پرسشنامه سبکهای یادگیری  Kolb's learning style inventory( Kolbیا  )Kolb LSIاستفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها توسط
شاخصهای مرکز و پراکندگی و آزمونهای  ،9ضریب همبستگی  Spearmanو رگرسیون لجستیک ( )Logistic regressionصورت گرفت.

یافتهها :بیشتر افراد شرکت کننده در پژوهش زن و مجرد بودند .میانگین ( ±انحراف معیار) سن  96/46 ± 9/21سال بود .بیشتر دانشجویان سبک یادگیری
جذب کننده داشتند .بر اساس نتایچ مربوط به تیپ شخصیتی ،نزدیک به یک سوم دانشجویان ویژگی شخصیتی وجدانی بودن (مسؤولیتپذیری) داشتند.
نتیجهگیری :نتایج مربوط به پیشبینی کنندههای سبکهای یادگیری نشان داد که تنها «جنس» پیشبینی کننده میباشد .بر این اساس توجه بیشتر به سبکهای
یادگیری دانشجویان منجر یه استفاده از شیوههای مناسب تدریس و تقویت و افزایش توانمندیهای دانشجویان میگردد و با توجه بیشتر به سبکهای
یادگیری ترجیحی دانشجویان و تغییر روشهای آموزشی ،میتوان اشتیاق به یادگیری در دانشجویان را افزایش داد.
کلید واژهها :سبک های یادگیری ،ویژگی های شخصیتی
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مقدمه

دوره یازدهم شماره اول

دیگر متمایز میکند ( .)61پنج ویژگی شخصیتی (پرسشنامه

یادگیری ،تغییر به نسبت پایدار در توان رفتاری است که در

شخصیتی  )NEOعبارت از روانرنجوری ،برونگرایی ،پذیرا

نتیجه تمرین رخ میدهد ( )6و بدون شک همه پیشرفتهای

بودن به تجربه ،سازگار بودن و مسؤولیتپذیر بودن میباشد

شگفتانگیز دنیای کنونی زاده یادگیری انسان میباشد (.)9
یکی از عواملی که میتواند بر جریان یادگیری تأثیر بگذارد،
سبکهای یادگیری است ( .)3سبکهای مذکور شامل باورها،

(.)66
سبک یادگیری همگرا از ترکیب دو شیوه یادگیری
مفهومسازی انتزاعی و آزمایشگری فعال به دست میآید و به

اعتقادات ،رجحانها و رفتارهایی میباشد که افراد به کار

دلیل اینکه افراد دارای این سبک وقتی با مسألهای روبرو

میبرند تا این عوامل در موقعیت معینی به یادگیری کمک کند

میشوند به سرعت برای یافتن راهحل درست میکوشند ،به آن

( .)4تعاریف مختلفی برای سبکهای یادگیری در نظر گرفته

سبک همگرا گفته میشود .سبک یادگیری واگرا از ترکیب دو

شده است .گاهی به عنوان نوعی رویکرد به یادگیری مانند

شیوه یادگیری (یعنی تجربه عینی و مشاهده تأملی) حاصل

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

میشود ،رویکرد افراد به موقعیتها مشاهده کردن است تا

شیوههای یادگیری هم بیان میگردد ( .)9سبکهای یادگیری

عمل کردن و افراد دارای این سبک قادر به تولید اندیشههای

گوناگونی وجود دارد ،اما میتوان آنها را به سه دسته شناختی،

گوناگون هستند .سبک یادگیری انطباق دهنده از ترکیب دو

عاطفی و فیزیولوژیک تقسیمبندی کرد ( .)1نظریه یادگیری

شیوه یادگیری (تجربه عینی و آزمایشگری فعال) به دست

تجربی اساس نظریه  Kolbاست .از آنجا که این نظریه بر

میآید .این افراد بیشتر از آنکه به تحلیل منطقی بپردازند ،امور

نقش محوری تجربه در فرایند یادگیری تأکید مینماید،

محسوس را ترجیح میدهند .سبک یادگیری جذب کننده از

یادگیری تجربی نامیده میشود .به طور کلی در نظریه ،Kolb

ترکیب دو شیوه یادگیری (مفهومسازی انتزاعی و مشاهده

چهار شیوه اصلی «تجربه عینی ،مشاهده تأملی ،مفهومسازی

تأملی) به دست میآید و افراد دارای این سبک در کسب و

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

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

سبکهای یادگیری از این جهت در امر آموزش دارای
اهمیت میباشند که به استادان جهت درک چگونگی یادگیری
دانشجویان کمک میکند ( .)8عالوه بر این ،در سبکهای
یادگیری امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی در کنار متغیرهای
شناختی ،شخصیتی و عاطفی نیز اثرگذار خواهد بود؛ بدین

منطقی توانا هستند (.)3 ،69
مطالعات موجود در مورد انتخاب سبکهای یادگیری توسط
دانشجویان و عوامل مرتبط با آن نشان داده است که روابطی
مبنی بر انتخاب سبکهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی
وجود دارد؛ به طوری که  Shadboltدر گزارش پژوهش خود

لحاظ با مشخص شدن ارتباط بین سبکهای یادگیری و ابعاد

مینویسد :دانشجویان در چگونگی برخورد با تکلیف متفاوت

شخصیتی میتوان راهبردهای مفیدی را در برنامهریزی و

هستند ،اما این تفاوتها نشانگر سطح بهره هوشی و یا

مشاورههای تحصیلی ارایه کرد ( .)8شخصیت ،الگوی به نسبت

الگوهای توانایی به خصوص آنها نیست بلکه بیشتر ناشی از

پایداری از صفات ،گرایشها یا ویژگیهای است که تا

سبکهای یادگیری است که افراد مختلف برای پردازش و

اندازهای به رفتار افراد دوام میبخشد ( .)2گاه کلمه شخصیت

سازماندهی اطالعات جهت واکنش به محرکهای محیطی

به منظور توصیف بارزترین ویژگی شخص به کار میرود.

مورد استفاده قرار میدهند ( .)63هاشمیان در این خصوص

روانشناسان در بحث شخصیت بیش از هر چیز به تفاوتهای

بیان میکند که شناخت ویژگیهای شخصیتی دانشجو میتواند

فردی توجه دارند؛ یعنی ویژگیهایی که یک فرد را از افراد

مؤثر باشد ،عالوه بر آن شناسایی ارتباط بین این ویژگیها با
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سبکهای یادگیری مورد استفاده میتواند منجر به هدایت

این متغیرها بررسی کند تا بر اساس نتایج آن بتوان

برنامه تحصیلی گردد (.)64

برنامهریزیهای آموزشی مناسبتری را پایهریزی نمود.

 Jaksonو  Jonesگزارش نمودند که بین سبکهای
یادگیری و تیپهای شخصیتی ارتباط وجود دارد (.)8
 Eyzenkبیان کرد که شخصیت و یادگیری به شکل نزدیکی با
یکدیگر ارتباط دارند؛ به طوری که برونگراها تمایل به
رفتارهای اجتماعی دارند و فاقد تمرکز بر روی تکالیف
تحصیلی میباشند .افراد روانرنجور نیز به دلیل اضطراب و
نگرانی قادر به انجام بهینه تکالیف نیستند (Shadbolt .)65
خاطر نشان میسازد که درونگراها و روانرنجورها با
روشهای آموزشی دارای ساختار ،عملکرد بهتری در مقایسه با
روشهای آموزشی غیر ساختار دارند ( .)63تأثیر ویژگیهای
شخصیتی بر سبکهای یادگیری در پژوهشهای مختلف مورد
تأیید قرار گرفت ( Furnham .)61رابطه بین پنج نوع
شخصیت را با پرسشنامه سبکهای یادگیری مورد بررسی
قرار داد .نتایج پژوهش او نشان داد که بین ابعاد پرسشنامه و
صفات شخصیتی رابطه معنیداری وجود دارد (.)61
با توجه به نحوه کنونی گزینش دانشجو که مالک انتخاب
رشته تحصیلی کسب نمره و تأکید بر قوای ذهنی است،
مشکالت و مسایلی از قبیل افت تحصیلی ،عدم موفقیت و
ترک تحصیل و حتی به طور غیر مستقیم شکست شغلی قابل
پیشبینی میباشد .با توجه به نکات ذکر شده و اهمیت اینکه
فراگیران نمیتوانند وضعیت خود را به درستی تحلیل نمایند،
به همین سبب از مشاورین کمک و راهنمایی میخواهند .در
چنین شرایطی تعیین سبکهای یادگیری و یافتن ارتباط آنها با
ابعاد شخصیتی (ویژگیهای شخصیتی) عالوه بر این که
میتواند در مشاورههای تحصیلی راهگشا باشد ،میتواند در
جهتدهی سیستم آموزشی کشور نیز تأثیر داشته باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده و نظر به اینکه تاکنون در ایران
مطالعهای به طور مستقیم ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیک
را به عنوان عوامل تعیین کننده سبکهای یادگیری مورد بررسی
قرار نداده است ،پژوهشگر بر آن شد که نقش پیشبینی کننده
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روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی -مقطعی و قسمتی از
پایاننامه کارشناسی ارشد بود که بر روی  343نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رشتههای پزشکی،
دندانپزشکی ،داروسازی و رشتههای کارشناسی و کارشناسی
ارشد که تمایل به شرکت در این مطالعه را داشتند ،انجام شد.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر چهار بخش
بود .بخش اول شامل توصیفات در مورد هدف پژوهش ،بخش
دوم شامل سؤال در مورد اطالعات دموگرافیک ،بخش سوم
سؤاالت مربوط به پرسشنامه سبکهای یادگیری و بخش
چهارم پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی بود و راهنمای تکمیل
پرسشنامه در ابتدای هر پرسشنامه آورده شد .روش
نمونهگیری بر اساس روش سهمیهای بود.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه سبکهای یادگیری  :Kolbدر این مطالعه از
پرسشنامه سبکهای یادگیری Kolb learning ( Kolb
 style inventoryیا  )Kolbs LSIجهت تعیین سبکهای
یادگیری استفاده شد .این پرسشنامه در سال  6285توسط
( David Kolbبه نقل از رودباری و حسین چاری) تدوین
گردید .با استفاده از این ابزار سبکهای یادگیری افراد را در دو
بعد (تجربه عینی -مفهومسازی انتزاعی و مشاهده تأملی-
آزمایشگری فعال) مورد پژوهش قرار داد که شامل  69سؤال
خودتوصیفی میباشد و هر سؤال شامل چهار گزینه است
( .)61در ایران محمدزاده ادمالیی و ایزدی برای تعیین پایایی
خرده مقیاسهای پرسشنامه سبکهای یادگیری از روش
 Spearman-Brown ،Cronbachs alphaو تصنیف
(دو نیمه کردن) استفاده کرد .ضریب Cronbachs alpha
این پرسشنامه به ترتیب برای تجربه عینی  ،1/19مفهومسازی
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انتزاعی  1/11و آزمایشگری فعال  1/11گزارش شد و با توجه

برونگرایی ،پذیرا بودن به تجربه ،سازگار بودن و

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

مسؤولیتپذیر بودن میباشد ( .)62برای مشخص شدن هر

آزمودنی پاسخ پیشنهادی را با توجه به نحوه یادگیری خود از

ویژگی 69 ،سؤال چهار گزینهای مطرح گردید (کامالً موافق،

نمره  6-4رتبهبندی میکرد؛ به این ترتیب که در هر جمله

موافق ،مخالف و کامالً مخالف) و نمرههای  1-4به این

گزینهای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری وی داشت

گزینهها تعلق گرفت .پرسشنامه شخصیتی  NEOبر مبنای

نمره  4و به گزینههایی که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت

مقیاس پنج درجهای (کامالً موافق تا کامالً مخالف) میباشد.

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

 McCraeو  )62( Costaضریب  Cronbachs alphaرا

چهار سبک یادگیری به دست آمد .نمره کل اول یعنی

بین  1/18-1/81گزارش کردند .گروسی فرشی و همکاران

گزینههای  6به عنوان شیوه تجربه عینی ( Concrete

پرسشنامه  NEOرا در ایران هنجاریابی کردند و ضرایب

 experienceیا  ،)CEنمره کل دوم یعنی گزینههای  9به

پایایی و روایی در نمونههای ایرانی را بر اساس ضریب

عنوان شیوه یادگیری مشاهده تأملی ( Reflective

 Cronbachs alphaدر مقیاسهای روانرنجوری ،1/82

 observationیا  ،)ROنمره کل سوم یعنی گزینههای  3به

برونگرایی  ،1/13انعطافپذیری  ،1/51پذیرا بودن به تجربه

عنوان شیوه یادگیری مفهومسازی انتزاعی ( Abstract

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

 conceptualizationیا  )ACو نمره چهارم یعنی گزینههای

متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی ،برای تجزیه و تحلیل سن

 4به عنوان شیوه یادگیری آزمایشگری فعال ( Active

از آزمون  ،One Way ANOVAجهت بررسی ارتباط

 experimentationیا  )AEدر نظر گرفته شد .نمرهای که از

متغیرهای کیفی از آزمون  ،جهت تعیین ارتباط سبکهای

بقیه بیشتر بود بیان کننده شیوه یادگیری غالب آزمودنی میباشد

یادگیری با متغیرهای اعتماد به نفس و ویژگیهای شخصیتی از

(( )68جدول .)6

آنالیز همبستگی  Spearmanاستفاده شد .همچنین جهت

جدول  :6چگونگی تعیین نوع سبک یادگیری Kolb

پیشبینی کنندههای سبکهای یادگیری روش رگرسیون

تجربه عینی

مشاهده
تأملی

واگرا

انطباق دهنده

AE-RO > 5/2

AE-RO < 5/2

AC-CE < 3/8

AC-CE > 3/8

جذب کننده

همگرا

AE-RO > 5/2

AE-RO < 5/2

AC-CE < 3/8

9

لجستیک ساده و چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.
آزمایشگری
فعال

AC-CE < 3/8

;AE: Active experimentation; RO: Reflective observation
AC: Abstract conceptualization; CE: Concrete experience

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی  :NEOجهت بررسی
ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

یافتهها
یافتههای به دست آمده از  343پرسشنامه تکمیل شده
توسط دانشجویان نشان داد که  12/4درصد از دانشجویان
دختر و  88/5درصد مجرد بودند .میانگین ( ±انحراف معیار)
سن  96/46 ± 9/21سال با حداقل سن  68و حداکثر سن 45
سال بود .اطالعات مربوط به انواع سبکهای یادگیری و تیپ
شخصیتی در جدول  9ارایه شده است.

 NEOکه توسط  McCraeو  Costaساخته شد ،استفاده
گردید .فرم کوتاه این پرسشنامه شامل  11گویه میباشد که در
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .گویهها مشخص کننده
پنج ویژگی شخصیتی میباشد که شامل روانرنجوری،
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شفیعان و همکاران

عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیشبینی کننده...
جدول  :9نحوه توزیع سبکهای یادگیری و ویژگیهای شخصیتی در

تفاوت معنیداری از نظر سن و سبک یادگیری در میان

دانشجویان
متغیر

دانشجویان وجود نداشت .نتایج نشان داد که ارتباط آماری

تعداد (درصد)

موجود بین سبکهای یادگیری ،جنسیت و وضعیت اشتغال

سبک یادگیری
واگرا

معنیدار بود (( )P = 1/16جدول .)3

(28 )98/1

انطباق دهنده

(41 )63/4

جذب کننده

(659 )44/3

همگرا

(41 )63/1
تیپ شخصیتی

روانرنجوری

(31 )8/8

برونگرایی

(81 )95/4

پذیرا بودن به تجربه

(58 )61/2

توافقی بودن

(16 )91/1

مسؤولیتپذیری

(21 )98/9
جدول  :3مقایسه متغیرهای دموگرافیک بر حسب سبکهای یادگیری

سبک یادگیری

واگرا

انطباق دهنده

جذب کننده

همگرا

مجموع

سطح معنیداری

تعداد (درصد)

جنسیت
زن

(16 )19/5

(41 )81/1

(39 )18/6

(25 )19/5

(938 )12/4

مرد

(91 )91/5

(1 )63/1

(65 )36/2

(51 )31/5

(615 )31/1

1/16

وضعیت تأهل
مجرد

(81 )82/1

(43 )23/5

(38 )81/2

(639 )88/1

(311 )81/5

متأهل

(61 )61/3

(3 )1/5

(2 )62/6

(61 )66/4

(32 )66/5

1/91

وضعیت اشتغال
شاغل

(2 )2/3

(1 )1/1

(2 )62/9

(94 )61/6

(49 )69/4

غیر شاغل

(88 )21/1

(41 )611

(38 )81/8

(695 )83/2

(921 )11/1

1/16

سکونت
بومی

(16 )19/9

(93 )51/1

(98 )52/1

(25 )19/2

(911 )11/5

غیر بومی

(31 )31/8

(93 )51/1

(62 )41/4

(51 )31/6

(635 )32/5

1/45

مقطع تحصیلی
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کارشناسی

(56 )59/1

(95 )54/4

(11 )43/4

(95 )53/9

(611 )41/1

دکتری حرفهای

(94 )94/5

(61 )96/1

(19 )41/8

(63 )91/1

(612 )36/8

تحصیالت تکمیلی

(93 )93/5

(66 )93/2

(94 )65/8

(2 )62/9

(11 )62/5

1/18
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ضریب همبستگی  Pearsonنشان داد که سبکهای

نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک سبکهای یادگیری و

یادگیری واگرا و انطباق دهنده ارتباط معکوسی با ویژگیهای

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

شخصیتی داشت و در این خصوص هیچ گونه ارتباط آماری

بودن و مقطع تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی وارد مدل

معنیداری مشاهده نگردید .همچنین بر طبق نتایج همبستگی

رگرسیون چندگانه شدند که بر این اساس با توجه به محدوه

 ،Spearmsnارتباط بین سبکهای یادگیری واگرا ،انطباق

اطمینان  25درصد میتوان استنباط کرد که هیچ کدام از

دهنده ،جذب کننده و واگرا و ویژگی شخصیتی به ترتیب

متغیرهای فوق به غیر از متغیر جنسیت در سبک یادگیری

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

انطباق دهنده و در پیشبینی سبکهای یادگیری نقش ندارند
[( ])Odds ratio( OR = 1/3جدول .)4

جدول  :4تحلیل رگرسیون لجستیک سبکهای یادگیری و متغیرهای دموگرافیک و ویژگیهای شخصیتی
نسبت شانس تعدیل شده (محدوده اطمینان 25 :درصد)

متغیر

واگرا

انطباق دهنده

جذب کننده

همگرا

سن

(6/6 )6/1-6/9

-

-

(6/1 )1/2-6/6

جنس
زن

6

6

6

-

مرد

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

(1/3 )1/6-1/1

(6/2 )6/6-3/6

-

وضعیت تأهل
متأهل

6

-

-

مجرد

(6/6 )1/4-9/1

-

-

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

شغل
شاغل

6

-

6

غیر شاغل

(9/4 )1/2-1/8

-

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

6
(1/1 )1/3-9/1

وضعیت بومی بودن
بومی

6

6

-

-

غیر بومی

(1/1 )1/4-6/3

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

-

-

سکونت
خوابگاهی

6

-

-

6

غیر خوابگاهی

(1/1 )1/4-6/3

-

-

(6/1 )1/2-3/9

مقطع تحصیلی
کارشناسی

6

-

6

-

دکتری حرفهای

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

-

(6/8 )6/6-3/6

-
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عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیشبینی کننده...
تحصیالت تکمیلی

شفیعان و همکاران
(6/3 )1/4-3/1

(1/1 )1/9-6/8

-

-

ویژگیهای شخصیتی
برونگرایی

6

6

6

6

روانرنجوری

(9/1 )1/9-8/6

(6/1 )1/3-9/2

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

(1/1 )1/6-9/3

پذیرا بودن

(6/9 )1/4-4/6

(1/3 )1/6-6/9

(3/1 )6/5-1/9

(1/1 )1/3-9

توافقی بودن

(6/1 )1/5-4/2

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

(3/1 )6/4-5/1

(1/4 )1/6-6/9

مسؤولیتپذیری

(6/1 )1/5-4/1

(1/1 )1/3-6/1

(3/1 )6/6-3/1

(1/2 )1/4-9/1

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد 44/3 ،درصد دانشجویان سبک یادگیری
جذب کننده را انتخاب کردند که بیشترین فراوانی را در بین
سبکهای یادگیری به خود اختصاص داد .سرچمی و حسینی
در گزارش پژوهش خود بیان کردند که بیشتر دانشجویان مورد
مطالعه وی سبک یادگیری جذب کننده را سبک ترجیحی خود
میدانند ( .)91همچنین نتایج پژوهش عباسزاده و همکاران
نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در پژوهش آنان نیز
سبک جذب کننده را به عنوان اولین سبک یادگیری انتخاب
کردهاند ( .)96یافتههای مطالعه رضایی و همکاران هم مشابه
تحقیقات مذکور بود (.)99
نتایج بررسی سایر سبکهای یادگیری در این پژوهش نشان
میدهد که سبکهای واگرا ( 98/1درصد) ،انطباق دهنده (63/4
درصد) و همگرا ( 63/1درصد) به ترتیب جزء سبکهای
یادگیری دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه بودند .نتایج
به دست آمده از سبکهای یادگیری همگرا و انطباق دهنده
مشابه نتایج مطالعات کلباسی و همکاران ( ،)1جعفری ثانی و
همکاران ( )93و احدی و همکاران میباشد ( .)94با توجه به
نتایج این پژوهش و مطالعات ذکر شده مشاهده میگردد که
نتایج پژوهشها در نقاط مختلف نتایج مشابه و یا متناقضی را
ارایه میکنند .احتمال دارد انتخاب سبکهای یادگیری تحت
تأثیر عوامل متفاوتی مانند محیط ،نوع رشته ،روشهای تدریس
و عادات و سالیق افراد قرار گرفته باشد .سیف در این

21

خصوص بیان کرد ،افرادی که سبک یادگیری آنها جذب کننده
میباشد در کسب و درک اطالعات گسترده و تبدیل آن به
صورت خالصه ،دقیق و منطقی توانا هستند و به طور عمده بر
مفهومسازی انتزاعی و مشاهده تأملی تأکید دارند .علت نامیدن
این سبک به عنوان سبک یادگیری جذب کننده آن است که
افرادی که این سبک را دارند قادر به دریافت دادههای گوناگون
و سازمان دادن به آن میباشند ()95؛ بنابراین احتمال دارد
دانشجویان مورد مطالعه نیز از جمله افرادی باشند که
خصوصیات ذکر شده را داشته باشند .از سوی دیگر نتایج
مطالعه  Nultyو  Burrettنشان میدهد که سبک یادگیری
دانشجویان در طول تحصیل با توجه به رشته تحصیلی و
آموزش داده شده به آنان ،متغیر است (.)91
یافتههای مربوط به ویژگیهای شخصیتی دانشجویان نشان
داد که تیپ شخصیتی نزدیک به یک سوم ( 98/9درصد) از
دانشجویان ،تیپ وجدانی بودن (مسؤولیتپذیری) بود.
 Lievensو همکاران در نتایج پژوهش خود گزارش کردند،
دانشجویانی که دارای شخصیت وجدانی هستند ،پیشرفت
تحصیلی خوبی را دارند ( Mustaffa .)91و همکاران در
پژوهشی که ویژگیهای شخصیتی دانشجویان گروه پزشکی را
بررسی نموده بود ،به این نتیجه دست یافتند که بیشتر
دانشجویان پزشکی سال پنجم دارای شخصیت وجدانی بودند
( .)98احتمال میرود به دلیل ماهیت رشته تحصیلی دانشجویان
رشتههای پزشکی و پیراپزشکی ایجاب کند که آنان افراد
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مسؤولیتپذیری باشند؛ زیرا این رشتهها با جان انسانها سر و

دانشجویان برقرار نیست .البته پژوهشهایی نیز در داخل یا

کار دارد .نصری و خورشید در این خصوص مینویسند:

خارج از کشور انجام شده است که نتایجی بر خالف یافتههای

شخصیت وجدانی بودن بر کیفیت و موفقیت تحصیلی تأکید

تحقیق حاضر ارایه دادهاند که میتوان دالیلی مانند استفاده از

دارد و در زمینههای پزشکی الزم است؛ چرا که این رشتهها

ابزارهای متفاوت ،تفاوت سنی نمونهها ،تفاوتهای فرهنگی

پراسترس و سخت میباشند .در ضمن افراد دارای خصوصیت

و ...را در این امر دخیل دانست .با توجه به یافتههای تحقیق

شخصیت وجدانی کمتر دچار افسردگی میشوند و از نظر

حاضر ،به نظر میرسد که الزم است در امر آموزش توجه

ذهنی سالمتر هستند ( McCrae .)92و  Costaنیز بیان

بیشتری به تفکر خالق دانشجویان صورت گیرد .همچنین الزم

کردند که افراد دارای شخصیت وجدانی افرادی دقیق و

است که در اموری مانند انتخاب رشته تحصیلی ،عالوه بر

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

استفاده از پرسشنامههای مختلف ،به عواملی مانند عالیق

بیان کرد که اشخاص دارای شخصیت وجدانی ،سختکوش،

شخصی ،زمینههای فرهنگی ،مسایل خانوادگی ،آینده شغلی و...

جاهطلب و پر انرژی هستند ،در برابر مشکالت استقامت دارند

نیز توجه شود (.)39

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

با توجه به مطالعات ذکر شده ،در اکثر آنها از ابزارهای

خصوصیات دیگر افراد با شخصیت وجدانی میتوان به

مشابه استفاده نشده بود و به نظر میرسد که این موضوع هنوز

شایستگی ،نظم و ترتیب ،وظیفهشناسی ،خویشتنداری در نظم

نیاز به تحقیق بیشتری دارد و شاید عدم آگاهی دانشجویان از

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

تعدد سبکهای یادگیری بدون تأثیر نباشد .با توجه به اینکه در

خصوصیات خوب ذکر شده در مورد افراد وجدانی ،توجه به

دوران تحصیل ،دانشجویان با دوستان و شخصیتهای متفاوت

انتخاب دانشجویان رشته مرتبط با پزشکی تنها نباید بر اساس

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

نمره صورت گیرد ،بلکه نوع شخصیت نیز میتواند در این

تعدد استادان و شیوه آموزش متفاوت باعث ایجاد یک شکاف

خصوص کمک کننده باشد Mustaffa .و همکاران در این

میشود؛ به طوری که هنگامی که یاد گیرندگان از ویژگیهای

خصوص گزارش کردند که در اهدای بورسیهها و انتخاب

شخصیتی و سبکهای یادگیری خود آگاه میشوند ،میتوانند از

دانشجو در دانشکدههای پزشکی باید عالوه بر نمره بر نوع

نیروها و تواناییهای خود در برقراری ارتباط ،یادگیری و کار

شخصیت نیز توجه شود (.)98

استفاده کنند .همچنین میتوانند مسایل مختلف را درک کنند و

بر اساس نتایج این مطالعه میتوان چنین نتیجه گرفت که
میان ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری ،رابطه

در برابر تکالیف یادگیری مختلف و موضوعات درسی متنوع
واکنشهای مناسب نشان دهند (.)33

معنیداری وجود ندارد و یا در صورت وجود رابطه ،این

نتایج مربوط به تعیین ارتباط بین سبکهای یادگیری و

ارتباط بسیار ضعیف میباشد و در حدی نیست که از روی یک

ویژگیهای فردی نشان داد که بین سبکهای یادگیری و

متغیر بتوان متغیر دیگر را پیشبینی نمود .این یافتهها با نتایج

متغیرهای جنس و وضعیت اشتغال ارتباط آماری معنیداری

برخی پژوهشها مانند  Komarrajuو  )31( Karauهمسو

وجود دارد؛ به طوری که سبکهای یادگیری انطباق دهنده و

و در مقابل با نتایج تحقیقات  Jaksonو  )8( Jonesو

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

 Furnhamو همکاران ( )36ناهمخوان است .بر این اساس،

«جنس» پیشبینی کننده سبک یادگیری بود و دانشجویان مذکر

از نتایج کلی این مطالعه چنین برمیآید که روابط قطعی و

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

پایداری میان ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری

دهنده را استفاده میکنند .نتایجی مشابه نتایج این پژوهش
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عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیشبینی کننده...

یافت نشد ،ولی سایر مطالعات نتیجه بین جنسیت و سبکهای

در خصوص نتایج این مطالعه و این که دختران بیشتر سبک

یادگیری را متفاوت اعالم کردند؛ به طوری که نتایج مطالعه

انطباق دهنده را انتخاب کردهاند؛ باید گفت شاید دختران

سوریانی و همکاران نشان داد که بین جنسیت و سبکهای

نسبت به پسران در زمینه مطالعه و یادگیری فعالتر هستند و

یادگیری دانشجویان مورد مطالعه آنان نیز ارتباط معنیداری

نسبت به اخذ نمرات خوب نیز حساسیت بیشتری از خود

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

نشان میدهند ،بنابراین میتواند توجیحی بر انتخاب این سبک

بین جنسیت و سبک یادگیری یافتند که بر این اساس

مطالعه باشد .اسکندری و صالحی در مورد افرادی که سبک

دانشجویان پسر بیشتر سبک یادگیری همگرا و دختران سبک

یادگیری انطباق دهنده را انتخاب میکنند ،بیان کردند که این

یادگیری واگرا داشتند ( .)33در یافتههای مطالعات سرچمی و

افراد مردممدار هستند و یاد گیرندگان فعال نامیده میشوند.

حسینی ( ،)91ولیزاده و همکاران ( )34و پوالدی و همکاران

بزرگترین نقطه قوت افراد انطباق دهنده این است که

( )35رابطه معنیداری بین جنس و سبکهای یادگیری یافت

میتوانند به درستی طرحهایی را که دیگران ریختهاند ،پیاده و

نشد .در پژوهش دیگری در خصوص ارتباط سبکهای

اجرا کنند .آنها در حل کردن مسایل پیچیده بسیار قوی

یادگیری و جنسیت گزارش گردید که سبک یادگیری بین دو

میباشند و به خوبی قادر هستند که رابطه میان اجزا و عناصر

جنس متفاوت است و مردان در مقایسه با زنان نمرههای

یک سیستم را درک و شناسایی نمایند (.)69

بیشتری در تجربه عینی سبک یادگیری  Kolbدارند و سبک

نتیجهگیری

یادگیری زنان بیشتر بر همدردی ،همکاری و به دقت گوش

دانستن اینکه دانشجو کدام سبک یادگیری را ترجیح

کردن تأکید دارد (.)31

میدهد ،میتواند محرکی برای مدرس باشد تا از سبک تدریس

 Grossمعتقد است که توانایی کالمی دختران در مقایسه

انتخابی خود به سمت سبک یادگیری ترجیحی دانشجو حرکت

با پسران بهتر است و عملکرد دختران نسبت به پسران در

کند و برای اینکه تمام دانشجویان یک کالس به سمت یک

آزمونهای مربوط به درک تکالیف مربوط به قیاس ،نگارش

سبک یادگیری تمایل یابند -که خود موجب توسعه مناسب

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

رویکردهای آموزشی شود -الزم است که استادان دانشگاه

 Mayers-Levyدر تبیین تفاوتهای موجود در تواناییهای

توجه بیشتری به سبکهای یادگیری دانشجویان داشته باشند تا

کالمی و دیداری بیان میدارد که نیمکره راست مغز مسؤول

با استفاده از شیوههای مناسب تدریس ،باعث تقویت و افزایش

پردازش اطالعات غیر کالمی و دیداری میباشد .برتری مردان

توانمندیهای آنان گردند و سخن آخر اینکه شاید بتوان با

در چنین تکالیفی نشان دهنده آن است که مردان به نیمکره

توجه بیشتر به سبکهای یادگیری ترجیحی دانشجویان و تغییر

راست وابسته هستند (.)38

روشهای آموزشی بتوان اشتیاق به یادگیری در دانشجویان را
افزایش داد.
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Background & Objective: Learning style is a distinct behavior for gaining knowledge and
skills through study or experience. Personality is a series of relatively stable characteristics
which distinguish a person from others. The key to involving learners in the learning process is
their preferences and learning styles, and identifying factors affecting these variables. In this
regard, the predictor variables of learning styles must be accurately identified so as to improve
educational conditions. This study aimed to determine factors predictive of learning styles of
the students of Kerman University of Medical Sciences, Iran. In addition, the impact of
demographic factors on their characteristics will be discussed.
Methods: This was a cross-sectional study. Data collection was performed by a questionnaire
including demographic data, personality test (NEO), the Learning style inventory, and the Kolb
Learning Style Questionnaire. For data analysis, central tendency and dispersion measures, chisquare, Spearman correlation coefficient, and logistic regression tests were used.
Results: The results show that most of the participants in this study were single women. Mean
age of participants was 21.41 ± 2.96 years. Most students (44.31%) used assimilating learning
style. Based on the results of these personality types, nearly a third of students (28.2%) were of
the conscientious (responsible) character type. The results showed that only gender is a
predictor of learning styles.
Conclusion: More attention to students' learning styles results in the perfect use of teaching
practices, and increasing and enhancement of students’ capabilities. Moreover, by identifying
students' preferred learning styles and changing teaching methods, the students' enthusiasm for
learning can be increased.
Key Words: Learning styles, Personality, Iran

٭Correspondence: Department of Community Medicine, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman,
Iran
 Tel: (+98) 341 322 4613
 Fax: (+98) 341 322 4613
 Email: behshidgarrusi@gmail.com

9

