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Abstract  Article Info 

Introduction: The  main purpose of this research study was to investigate the 

effect of learning styles on academic self-efficacy of postgraduate students and 

clinical assistants in Mazandaran University of medical science. 

Methods: In this descriptive-survey study, the statistical population included 

570 postgraduate students and clinical assistants in Mazandaran University of 

medical science in the first semester  of the 2017-2018 academic year. The 

sample size was 234 individuals according to the stratified random sampling 

method. The measurement tools consisted of two questionnaires of learning 

styles and self-efficacy.   Data analysis was done by one-way ANOVA, Tukey's 

post hoc and regression tests using the SPSS-20 software. 

Results: Students' self-efficacy is higher than average. Learning 

methods (objective experience, tactile observation, abstract conceptualization 

and active experimentation) have a positive and significant influence on 

academic self-efficacy of students. Learning styles also have a significant 

effect on academic self-efficacy of postgraduate students and clinical assistants 

in Mazandaran University of Medical Sciences. In addition, the degree of self-

efficacy among students with divergent learning styles is more than other 

styles. 

Conclusion: This research can provide a new perspective on changing policy 

makers and managers of Mazandaran University of Medical Sciences which 

leads to review programs and focus on student-based learning programs. 

Therefore, improving academic performance and academic self-efficacy of 

students will be observed in the education systems.  
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  ارانیو دست  یل ی تکم الت یتحص انیدانشجو ی لی تحص یبر خودکارآمد یریادگی یهاسبک   ریتأث

 مازندران(  ی دانشگاه علوم پزشک  یمورد ۀ)مطالع  ینیبال

 

 3*فرشیده ضامنی  ،1،2علی گل افشانی

 ران یدانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ا ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یتیگروه علوم ترب  1
 ایران ساري، مازندران،  پزشکی علوم دانشگاه ،(ص)  اعظم  پیامبر مجتمع   دستیاري،  آموزش 2

 گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران  3

 
 f_zameni@yahoo.com. ایمیل: ران  یا ، يسار ، یدانشگاه آزاد اسالم ، یعلوم انسان ۀدانشکد ، یت ی گروه علوم ترب ، یضامن  دهی فرش  :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

 هزاره سوم با تأکید بر رویکرد آموزش مادام العمر و توجه به اصول یادگیري یونسکو که مبتنی بر بینش ، دانش، توانش و پرورش و بالندگی  : مقدمه

هاي یادگیري در جهت خودکارامدي مطرح  ي را دگرگون ساخته، و چشم انداز جدیدي را در بحث آموزش و سبکریادگیآموزش و  است. شیوه هاي  
هاي یادگیري بر خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران  تأثیر سبک   حاضر، بررسی  پژوهش  هدف کلی ازت. لذا  ساخته اس

 بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران بالینی دانشگاه    از  نفر  570  آماري  ۀامعاست. ج  پیمایشی  _  از نوع توصیفی  پژوهش حاضر  ها: روش

شد.    نفر انتخاب  234ي  اطبقه . حجم نمونه بر طبق جدول به روش تصادفی  بودند  1396-97در نیمسال اول سال تحصیلی    علوم پزشکی مازندران
ي تحلیل  هاآزمون از طریق    هاداده   لیوتحله یتجز  .بودخودکارآمدي    یادگیري و   هايسبک نامۀ  نامه به شرح پرسش شامل دو پرسش ،  يریگابزار اندازه 

 انجام گرفت. 20نسخۀ    SPSS افزارنرم با استفاده از راهه، تعقیبی توکی و رگرسیون واریانس یک

از حد متوسط است. شیوهها:  یافته ي  سازمفهومی،  تأملهاي یادگیري )تجربۀ عینی، مشاهدۀ  میزان خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان باالتر 

هاي یادگیري بر خودکارآمدي تحصیلی  مثبت و معنادار دارند. همچنین سبک   ریتأثانتزاعی و آزمایشگري فعال( بر خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان  
دانشجویان با  میزان خودکارآمدي تحصیلی در  معناداري دارند و    ریتأث  مازندرانی  پزشک  علوم  دانشگاهالت تکمیلی و دستیاران بالینی  دانشجویان تحصی

 ها است.سبک یادگیري واگرا، بیشتر از سایر سبک 

ن دانشگاه علوم پزشکی مازندران در  مدیران و مسئوالي کلی  هااست یسجدیدي در راستاي تغییر    اندازچشم  تواندیمپژوهش فوق  گیری:  نتیجه 

  بهبود عملکرد ي مبتنی بر سبک یادگیري دانشجویان ایجاد کند و از این طریق موجبات  هايزیربر برنامه  و تمرکزو توجه    هابرنامه راستاي بازبینی  
 تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان را فراهم سازد. 

 ي انتزاعی، آزمایشگري فعال سازمفهوم ی، تأملخودکارآمدي تحصیلی، تجربۀ عینی، مشاهدۀ  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
  دوجانبه  فرایند  یک  عنوانبه   همواره  یادگیري،  و  آموزش

  اطالعات  پردازش  عادات  که  یادگیري  هايسبک  و  است  مطرح
محسوب  یادگیري    در  مؤثر  عوامل  از  ،هستند  افراد  دریافتی

  نهادهاي   تمام  فعالیت  محور  آن  بهبود  و  یادگیري  .[1]شوندمی
برأت  عوامل  ترینمهم  از   یکی.  است  آموزشی   یادگیري  ثیرگذار 

سبک  هاي پیشرفت  ۀهم  .آنهاست  یادگیري  هايدانشجویان، 
  ۀ یادگیري است و وظیف  ۀانگیز انسان در دنیاي امروز زائیدشگفت 

یاددهی و بهبود آن، محور فعالیت تمام نهادهاي آموزشی است.  
اعتبار یک نظام آموزشی وابسته به میزان یادگیري فراگیران آن 

که عوامل متعددي   است. یادگیري یک متغیر بسیار پیچیده است
اجتماع،  خانوادگی،  عوامل  مناسب،  محیط  انگیزه،  هوش،  مثل 

 .[2]دگذارتأثیر می  آنبر  کیفیت مربی و کیفیت آموزشگاه
سبک  متناسب  گاهی   توان می   دانشجویان  یادگیري  با 

را    باالتر  آموزشی  بازده  موجبات  و  داده  را تغییر  آموزشی  هايروش
رشته و    ماهیت  دلیلبه   پزشکی،   ۀرشت  دانشجویان  .فراهم ساخت

 عملی  هايآموزشاز    خاصی  نوع  به   نیاز  شغلشان،  ايحرفه  اهمیت
 براي  مختلفی  هايرسانه   ها وروش   از  استادان  است  الزم  دارند که
استفاده  تدریس   هاي رسانه   و  هاروش  این  انتخاب  .کنند  خود 

از    گوناگونی   عوامل  به   مجازي،  نیز   و   سنتی  آموزش  در   آموزشی،
  آگاهی  رو،ازاین.  دارد  بستگی  دانشجویان  یادگیري  سبک  جمله

  _  یاددهی  در فرایند  وي  نیازهاي  و  دانشجو  هايویژگی   به  نسبت
  . [3]  کندمی  کمک  منطقی آموزش  طراحی  در  استادان  به  یادگیري
توانند  دانشجویان می   آموزش،  شرایط   و  محیط   محتوا،   نوع   برحسب

  سبک .  کنند  استفاده  ترکیبی  مواردي  در  و  گوناگون  هايسبک  از
  مربیان   یاددهی  سبک  تأثیرتحت  زیادي  حد  تا  دانشجویان  یادگیري

 کردن  کامل  و   خود  یاددهی  سبک  بر   بیشتر  آنها  و   است
  و   دانشجویان  ،استادان .  دارند  تمرکز  شدهریزيبرنامه  هايسرفصل

  برايرا    مطالعه  این  در  شدهمعرفی  هايسبک   توانندمی  ریزانبرنامه 
. [4]بگیرند    کاربه پزشکی    آموزش  کیفیت  بهبود  و  اصالح
  در  را   آنها  پژوهشگران  که  دارند  وجود   متنوعی  یادگیري  هايسبک

  و   عاطفی  شناختی،  یادگیري  هايسبک   کلی  ۀدست   سه
  نشانگر  ثابت،  نسبتاً  صورتبه  که  اندکرده  بنديتقسیم  فیزیولوژیکی

است  محیط  به  پاسخ  و  کنش  درک،  چگونگی   .[5]  یادگیري 
  خاطر  به موضوع،    درک  بر  مبتنی  شناختی  یادگیري  هايسبک

  یادگیري   هايسبک.  هستند  مسائل  حل   و  اندیشیدن  سپردن، 
 و  هستند  یادگیرنده  هیجانی  هايویژگی   ۀبرگیرند  در  عاطفی
 در و دارند شناختیزیست ۀجنب  فیزیولوژیکی،  یادگیري هايسبک

  بر  ثرؤم  فیزیکی  محیط  بهنسبت    فرد  هايواکنش   ۀبرگیرند
  شناختی   یادگیري  هايسبک  آنکه  به  نظر  .[6]  هستند  وي   یادگیري
  کاربرد   هاسبک   سایر  با  مقایسه  در  هستند،  افراد  شناختی  تظاهرات

 مختلفی   هايبنديشناخت   یادگیري   هايسبک .  دارند  تريوسیع
  یادگیري  الگوي  مبناي  بر   یادگیري  هايسبک   آنها  از  یکی   که   دارند

 چرخۀ   یک  یادگیري  الگو،  این   در  .[7]است    کلب  دیوید  تجربی
  ۀ تجرب:  از  عبارتند   ترتیببه   که  است   شده  تصور  ايمرحله  چهار

 نظریه  یا  فرضیه  تدوین  تجربه،  آن  ۀدربار  تفکر  و  مشاهده  عینی،
  عملی   هايموقعیت  در  نظریه  یا  فرضیه  آن  آزمون  و  آن  ۀدربار

.[8] (.1 نمودار)

 

 
[8]. 
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  واگرا،  شامل  یادگیري  هايسبک   کلب،  دیوید  بنديدسته   طبق
 شامل  اصلی  شیوۀ  چهار  و  است  کنندهجذب  و  یابندهانطباق  همگرا،
 آزمایشگري   و  سازي انتزاعیمفهوم  تأملی،  مشاهدۀ  عینی،  تجربۀ
 هاي شیوه   این  دويبهدو   ترکیب  از .  دارد  وجود  یادگیري  براي  فعال

انطباق   یادگیري  سبک  چهار  یادگیري، همگرا،  ویابنواگرا،   ده 
توان بر  اما از جمله عواملی که می .[9]شودمی کننده حاصلجذب
دانست،  سبک مؤثر  یادگیري  راهبردهاي  و  مسئله  حل  هاي 

خودکارآمدي است. خودکارآمدي به باور و قضاوت فرد از توانایی  
تعیین  دارد. خودکارآمدي  اشاره  تکالیف خاصی  انجام  براي  خود 

هاي خود کرده کند که افراد تا چه اندازه انرژي صرف فعالیتمی
  خاطربه   یادگیري  کنند. سبکو چه مقدار در برابر موانع مقاومت می 

 حوزۀ دارد از جمله مفاهیم مطرح در یادگیري افراد در که اهمیتی
 در داخل)  پژوهشگرانی چند   اساس  همین  بر  و  است   علوم تربیتی 

کشور  خارج  و مطالعه  یادگیري  سبک   دربارۀ(  از  پژوهش    و  به 
 : کنیممی آنها اشاره از برخی  به که اندپرداخته

بین    و همکاران نشان داد که Khalifehهاي نتایج پژوهش
هاي یادگیري مختلف  اي افراد با سبکنمرات خودکارآمدي رایانه

و همکاران    Hassanzadeh  . [10]  داري وجود داردتفاوت معنی 
هاي یادگیري و پیشرفت تحصیلی در  نشان دادند که بین سبک

داردمدارس   وجود  معناداري  ارتباط   . [11]  الکترونیکی 
Eskandari   هايو همکاران به این نتیجه رسیدند که بین شیوه 

مفهوم تأملی،  مشاهدۀ  عینی،  )تجربۀ  و  یادگیري  انتزاعی  سازي 
فعال( مثبت   تحصیلی عملکرد با آزمایشگري  رابطۀ  دانشجویان 
 کارانو هم  Bakhtiar Nasrabadi  .[12]معنادار وجود دارد  

نشان دادند که بین مشاهدۀ تأملی و آزمایشگري فعال با پیشرفت 
  Saghi. مطالعۀ  [13]تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد  

 و عینی تجربۀ سازي،هاي فعالو همکاران نشان داد که سبک
بینی کنند  پیش  را تحصیلی توانند پیشرفتمی  انتزاعی  سازيمفهوم

[14].  Arslan    بین که  رسیدند  نتیجه  این  به  همکاران  و 
آموزان رابطۀ مثبت  دانش هاي یادگیري و عملکرد تحصیلی سبک

هاي نشان داد که بین شیوه  Rezaei.  [15]  و معناداري وجود دارد
با  فعال  آزمایشگري  و  تأملی  مشاهدۀ  عینی،  تجربۀ  یادگیري 

ندارد   داري وجودعملکرد تحصیلی دانشجویان رابطۀ مثبت و معنی
[16].  Ghybi  سبک بین  که  گرفت  و  نتیجه  یادگیري  هاي 

ندارد وجود  معناداري  رابطۀ  و    Vasile  .[16]  خودکارآمدي 
همکاران نشان دادند که رابطۀ مستقیم بین خودکارآمدي تحصیلی 

در    Smith  . [17]شناختی در محیط تحصیلی وجود دارد  و ظرفیت 
که   کرد  بیان  خود  دانشجوی  % 19مطالعۀ  یادگیري  از  سبک  ان 

سبک    %21کننده و  سبک جذب  %40سبک واگرا،    % 20همگرا،  
به این نتیجه دست    Yaziciو    Altun  .[18]یابنده دارند  انطباق

معنی تفاوت  که  سبکیافتند  بین  )دیداري، داري  یادگیري  هاي 
آموزان با استعداد و فاقد استعداد وجود  شنیداري و جنبشی( دانش 

دانش شنیداري  یادگیري  سبک  بین  همچنین  آموزان  دارد. 

بااستعداد بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد؛ ولی این تفاوت در  
و  سبک دیداري  ندارد  هاي  وجود  -Yelmaz.[19]جنبشی 

Soylu     وAkkoyunlu  سبک نوع  که  دادند  هاي  نشان 
هاي مختلف یادگیري  آموزان در محیطیادگیري بر موفقیت دانش 

  .[20]مؤثر نیستند 
مطرحه   مطالب  به  توجه  ابالغی  با  رویکردهاي  اساس  بر  و 

-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی از محورهاي بسته
باشد  محور می  عدالت  و  پاسخگو و  آموزش  نوآوري  و  تحولهاي  

ارتقاء جهت  در   هايبسته  اهداف  راستاي  در   آموزش  کیفی  که 
هاي دانشگاه  در سطح  پزشکی   علوم  آموزش  در   نوآوري  و   تحول

هاي فردي در یقینا متناسب با تفاوتعلوم پزشکی مد نظر است.  
تنوع   بحث  عالئق،  و  ذهنی   ، هوشی  هاي  هاي  زمینه  سبک 

و  فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي  متفاوت  شرایط  از  متأثر  یادگیري 
به   توجه  ضرورت  باشد،که  می  طرح  قابل  دانشجویان  محیطی 

-سبک هاي یادگیري را در راستاي خودکارآمدي خاطر نشان می
 دانشجویان  خودکارامدي  افزایش  یا  ایجاد  بر این اساس برايسازد  
 و  تحصیلی  رشته  هر  ريیادگی  هايسبک  از  ها  آن  است  الزم

  شغلی  و  تحصیلی  نظر  از  بتوانند  تا  یابند  آگاهی  آن   با  مرتبط  مشاغل
 روش   و  ها  سبک  تا  کرد  اتخاذ  تدابیري  باید  همچنین.  باشند  موفق
  خاص  یادگیري  سبک  با  متناسب  دانشگاه  در  استادان   تدریس  هاي

  و   یابد   تحقق   مطلوب  آموزش  تا   باشد   تحصیلی   رشته   هر
  از   و   بگیرند  یاد  را   خود  تخصصی  رشته  مبانی   بتوانند  دانشجویان

  کارآمد   افرادي  را  خود  تا  کنند  استفاده  کاربردي  طور  به  خود  دانش
 . بدانند

مطهرح  زیهر سهؤاالت پهژوهش، اههداف تحقهق منظوربهه
 :شدند
خودکارآمدي تحصیلی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی  .1

پزشکی مازندران به چه  و دستیاران بالینی دانشگاه علوم  
 میزان است؟ 

شیوه .2 تأملی،  آیا  مشاهدات  عینی،  )تجربۀ  یادگیري  هاي 
خودکارآمدي  مفهوم فعال(،  آزمایشگري  انتزاعی،  سازي 

 کنند؟ بینی می تحصیلی را پیش

  بر   آنها  تأثیر  و  یادگیري   هايسبک   نوع  بین  آیا .3
 دارد؟ وجود معناداري تفاوت تحصیلی خودکارآمدي

 هاروش 
  توصیفی   روش،   نظر   از  و  کاربردي  هدف،   نظر از  پژوهش  این

کلیۀ   . است  پیمایشی  نوع   از را  پژوهش  این  آماري  جامعۀ 
بالینی دانشگاه علوم  دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران 

تعداد   به  مازندران  می   570پزشکی  تشکیل  براساس  نفر  دهند. 
نفر    234(  Krejecie & Morgan)  رگانجدول کرجسی و مو

اي براساس مقطع تحصیلی در گیري تصادفی طبقهبا روش نمونه 
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انتخاب    1به شرح جدول    1396-97سال تحصیلی    نیمسال اول
شدند. 

 تعداد جامعه و نمونۀ آماري به تفکیک مقطع تحصیلی  .1جدول 

 جمع کل  دستیاری بالینی  دکتری کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی

 570 350 50 170 تعداد جامعه 

 1 614/0 088/0 298/0 نسبت

 234 144 20 70 تعداد نمونه 

نامه به  ها در این پژوهش شامل دو پرسشابزار گردآوري داده
 شرح زیر است: 

)نامۀ سبکپرسش  یادگیری کلب    که(  1985های 
سازي مفهوم  _بُعد تجربۀ عینی هاي یادگیري افراد را در دو شیوه

آزمایشگري فعال تحت سنجش قرار    _انتزاعی و مشاهدۀ تأملی  
ابعاد  می این  از ترکیب  سبک یادگیري همگرا، واگرا،    4دهد که 

  12نامه از  آید. این پرسشدست مییابنده بهکننده و انطباقجذب
نحوۀ  گزینه   4سؤال   پاسخگویان  که  است  شده  تشکیل  اي 

کنند. به این ترتیب  بندي میرتبه  1  -  4خود را از نمرۀ    یادگیري
گزینه به  جمله  هر  در  شیوۀ که  با  را  مطابقت  بیشترین  که  اي 

اي که در حد متوسطِ  ، به گزینه4یادگیري پاسخگویان دارد نمرۀ  
اي که  ، به گزینه3تشابه با شیوۀ یادگیري پاسخگویان است نمرۀ 

اي  و به گزینه  2آنها دارد نمرۀ  مطابقت ضعیفی با شیوۀ یادگیري  
نمرۀ   ندارد،  مطابقت  پاسخگویان  یادگیري  شیوۀ  با  تعلق    1که 

 گیرد. می

و  پرسش  ایلروی  نامۀ خودکارآمدی تحصیلی مک 

( طیف    10که  (  2001بانتینگ  در  و  دارد  اي درجه  7سؤال 

است  شده  طراحی  اینکه    .لیکرت  به  توجه  هاي  نامهپرسش با 
  براي   ارد هستند، از روایی و پایایی برخوردارند. شده استانداستفاده

 شده استفاده    آزمون ضریب آلفاي کرونباخ   از  ابزارهای  یسنجش پایا
به نامه پایایی پرسش  است.  )تجربۀ  سبک  ترتیبها  یادگیري  هاي 
و   755/0سازي انتزاعی ، مفهوم79/0، مشاهدۀ تأملی 78/0عینی 

دست  به  89/0صیلی  ( و خودکارآمدي تح84/0آزمایشگري فعال  
هستند.  تأییدشده  و  معنادار  آماري  لحاظ  از  مقادیر  این  که  آمد 

دادهتجزیه  آزمونوتحلیل  طریق  از  واریانس ها  تحلیل  هاي 
افزار با استفاده از نرم راهه، آزمون تعقیبی توکی و رگرسیون،  یک

SPSS   20نسخۀ   (Spss Inc, Chicago, Ill., USA)  
 انجام گرفت. 

 هایافته
شود. نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی بیان می 

 9/29دهد که  شناختی نشان می جمعیت  متغیرهاي  فراوانی  توزیع
و   زنان  را  پاسخگویان  از  تشکیل    1/70درصد  مردان  را  درصد 

در مقطع تحصیلی کارشناسی   هادرصد از آزمودنی  9/29دهند؛  می
و    6/8ارشد،   بالینی    5/61درصد در دکتري  درصد در دستیاري 

به تحصیل هستند؛   آزمودنی  7/16مشغول  از  ها در گروه  درصد 
سال   30تا   25درصد در گروه سنی  8/62سال،  25سنی کمتر از 

باالي    5/20و   سنی  گروه  در  دارند؛    30درصد  قرار   9/41سال 
آزمودنی از  و  درصد  مجرد  نیز    1/58ها،  و  متأهل هستند  درصد 

درصد    7/13ها، از سبک یادگیري واگرا،  آزمودنی  درصد از  1/37
درصد همگرا است.   1/23کننده و  درصد جذب  1/26یابنده،  انطباق

سبک   و  را  فراوانی  بیشترین  واگرا  یادگیري  سبک  همچنین 
انطباق نشان  یادگیري  این  است.  سارند  فراوانی  کمترین  یابنده 

تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  بیشتر  که  است  آن  و   دهندۀ 
دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سبک یادگیري 

می  استفاده  شماره  واگرا  جدول  می2کنند.  میزان نشان  که  دهد 
خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران  
 بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران باالتر از حد متوسط است. 

تجربۀ عینی دهد  نشان می   3جدول شماره   ،  شیوۀ یادگیري 
مفهوم تأملی،  انتزاعی،مشاهدۀ  فعال  سازي  بر    آزمایشگري 

خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداري دارند. 
درصد از واریانس    13دهد که حدود  نشان می   R2همچنین مقدار  

مدي تحصیلی دانشجویان از طریق شیوۀ یادگیري نمرۀ خودکارآ
درصد از طریق    26درصد از راه مشاهدۀ تأملی،    9/7تجربۀ عینی،  

انتزاعی،  مفهوم تبیین    3/6سازي  فعال  آزمایشگري  راه  از  درصد 
.  شودمی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دستیاران بالینی میزان خود کارآمدي دانشجویان  .2جدول شماره 

 معیارانحراف میانگین تعداد متغیرهای پژوهش

 405/0 065/4 234 خودکارآمدي تحصیلی 

 هاي یادگیري با خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان تحلیل رگرسیون شیوه .3جدول 

 F Sig R R2 β T Sig متغیرهای مستقل

 000/0 852/5 359/0 129/0 359/0 000/0 247/34 شیوۀ یادگیري تجربۀ عینی 

 000/0 313/4 272/0 074/0 272/0 000/0 601/18 شیوۀ یادگیري مشاهدۀ تأملی 
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 000/0 974/8 508/0 258/0 508/0 000/0 539/80 سازي انتزاعی شیوۀ یادگیري مفهوم

 000/0 96/3 252/0 063/0 252/0 000/0 682/15 شیوۀ یادگیري آزمایشگري فعال 

دهنههههد کههههه در متغیههههر نشههههان می 5و  4جههههدول 
خودکارآمههدي تحصههیلی بههین سههبک یههادگیري واگههرا بهها 

کننههده و همگههرا یابنههده، جذبهاي یههادگیري انطباقسههبک

و میههزان خودکارآمههدي تحصههیلی تفههاوت معنههاداري وجههود دارد 
ر دانشههجویان بهها سههبک یههادگیري واگههرا، بیشههتر از سههایدر 

ها است. سبک

 هاي متفاوت یادگیري راهه در تفاوت میزان خودکارآمدي با سبکنتایج آزمون تحلیل واریانس یک .4جدول 

 سطح معناداري  Fنسبت  میانگین مجذورات  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات  متغیر 

 خودکارآمدي تحصیلی 

 989/0 3 966/2 ها بین گروه

 154/0 230 401/35 ها درون گروه 000/0 423/6

  233 366/38 کل

 هاي متفاوت یادگیرينتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسۀ تفاوت میانگین خودکارآمدي سبک .5 جدول

 سطح معناداری تفاوت میانگین سبک یادگیری متغیر

 خودکارآمدي تحصیلی 

 واگرا

 438/0 121/0 یابنده انطباق

 000/0 27/0* کننده جذب

 016/0 0/ 203* همگرا

 یابنده انطباق

 438/0 - 121/0 واگرا

 308/0 148/0 کننده جذب

 786/0 081/0 همگرا

 کننده جذب

 000/0 - 27/0* واگرا

 308/0 148/0 یابنده انطباق

 799/0 066/0 همگرا

 همگرا

 016/0 - 0/ 203* واگرا

 786/0 - 081/0 یابنده انطباق

 799/0 066/0 کننده جذب

 بحث 
با تفاوت  از موضوعات مرتبط  هاي فردي در یادگیري، یکی 

هاي یادگیري یادگیرندگان است که در فراگیري آنها نقش  سبک
سبک یادگیري روشی است که دانشجو ترجیح  کند.  مؤثري ایفا می 

لذا  می کند.  استفاده  آن  از  درسی خود  مطالب  یادگیري  در  دهد 
یادروش سبک  به  توجه  با  باید  آموزشی  فراگیران  هاي  گیري 

هاي یادگیري فراگیران در ایجاد  انتخاب شوند؛ زیرا شناخت سبک
آسان را  مطالب  یادگیري  و  دارد  مؤثري  نقش  خالق  تر  محیط 

هاي یادگیري بر خودکارآمدي کند. در این پژوهش تأثیر سبکمی
بالینی  دستیاران  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  تحصیلی 

این   مازندرانی  پزشک  علوم  دانشگاه نتایج  است.  شده  بررسی 
سبک که  داد  نشان  خودکارآمدي  پژوهش  بر  یادگیري  هاي 

  دانشگاه تکمیلی و دستیاران بالینی  تحصیلی دانشجویان تحصیالت  

خودکارآمدي    مازندرانی  پزشک  علوم میزان  و  دارد  معناداري  تأثیر 
ها بک تحصیلی در دانشجویان با سبک یادگیري واگرا، بیشتر از سایر س

شیوه  همچنین  تأملی،  است.  مشاهدۀ  عینی،  )تجربۀ  یادگیري  هاي 
تحصیلی  مفهوم خودکارآمدي  بر  فعال(  آزمایشگري  و  انتزاعی  سازي 

هاي  دانشجویان تأثیر مثبت و معناداري دارند. این یافته با نتایج پژوهش 
Khalifeh    همکاران؛ همکاران؛   Hassanzadehو  و 

Eskandari    و همکاران؛Bakhtiar Nasrabadi    و همکاران؛
Saghi    همکاران؛ هم   Arslanو  همکاران  سو و 

ناهمسو    ghybiو    Rezaeiو با نتایج پژوهش    [9،10،11،12،13،14]
 . [8،  15]است 

سبک  که  یافته  این  تبیین  خودکارآمدي  در  بر  یادگیري  هاي 
بالینی   دستیاران  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان    دانشگاه تحصیلی 

توان گفت؛ همانطور که  تأثیر معناداري دارد، می  مازندرانی  شکپز   علوم
( با  1997بندورا  مرتبط  شناختی  عوامل  از  یکی  است  معتقد   )

سبک تاثیر  لذا  است؛  یادگیري  سبک  بر  خودکارآمدي،  یادگیري  هاي 

هاي رسد. شناخت سبکنظر می  خودکارآمدي تحصیلی منطقی به
خال محیط  ایجاد  در  فراگیران  و یادگیري  دارد  موثري  نقش  ق 

کند که در نتیجه فرد از عملکرد  یادگیري اطالعات را تسهیل می
بهبود   نهایت  در  امر  این  که  است  برخوردار  بهتري  تحصیلی 

  یادگیري هاي  سبک  از  اطالعخودکارآمدي را در پی خواهد داشت.  
  سبک  با  ناسبتم  تدریسروش    ارائه  به  تواندمی  دانشجویان
  مشابه   تدریس  روش  یک  اجراي  مانع  ووده  من  کمک  آنهاترجیحی  

 هایی سبک   شناخت  عالوه  به .  شود  دانشجویان  تمامی  براي
  و  هاروش   آنان   تا  نمایدمی   کمک  مربیان   به   دانشجویان  ادگیريی

 تمامی  نیاز  نمودن  برآورده  براي   را   آموزشی   متفاوت  ابزارهاي
با    آموزشی  هايسبک  بیشتر  تطابق؛ چرا که  سازند  مهیا  فراگیران
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 رتريوثم  و  بهتر  آموزشی  نتایج،  دانشجویان  دگیريیا  هايسبک
  یادگیري  تجارب  از  تا  نمایدمی  کمک  فراگیران   به   و  آوردبارمی به

  نواوري  و  هاي تحول.  با توجه به بستهببرند  بیشتري  بهره  خویش
-پزشکی در حوزه آینده نگاري و مرجعیت علمی می  علوم  آموزش

  هايددهنده و یادگیرنده اشاره کرد که در سبکتوان تعامل بین یا
یادگیري و خود کارآمدي تحصیلی اثر گذار است. نوع رفتار و شیوه  

-هاي بالینی میبرخورد اعضاي هیات علمی در کالس و محیط
هاي یادگیرندگان ایجاد نماید. تعامل تواند اثرات متفاوتی در سبک

بالین بیمار نقش بسزایی در روند  بین استاد و دانشجو به ویژه در  
تحصیلی و ایجاد حس اعتماد    هاي یادگیري، خودکارآمديسبک

 گیري شخصیت یادگیرنده  بوجود می آورد.  به نفس در شکل
هاي پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه  با توجه به یافته

 شود: می
مدیران و مسئوالن دانشگاه با تدوین اهداف آموزشی مناسب  

موفقیتنسب تجارب  کردن  فراهم  به  هدف ت  و  هاي  آمیز 
خودکارامدي  دست جهت  دانشجویان  توانایی  با  متناسب  یافتنی 

بافعالیت اساتید  ،همچنین  ورزند  اهتمام   هايدانشجویان 

از   شدهریزيبرنامه  استفاده  راستاي  فناوريرسانهدر  و  هاي ها 
، بحث حل هايروش گوناگون  و مسئله،   رافکا بارش گروهی 

 اقدام نمایند.  پایداردانشجویان یادگیري جهت 
بیشتر    دانشجویان اي فراهم شود که  گونهمحیط آموزشی به   -

از منطق و تفکر براي درک مسائل بهره ببرند و از طریق تجربه  
 کردن به یادگیري بپردازند.. 

اهمیت سبک به  توجه  ،  با  تدریس  فرایند  در  یادگیري  هاي 
هاي گوناگون  نایی بیشتراساتید با سبک کارگاه آموزشی براي آش

ارتقاي راه  دانشجویانیادگیري   جهت  شود،همچنین   اندازي 
یادگیري   سبک  اساس  بر  آموزش  ،راهبرد    دانشجویانکیفیت 

 مناسب اموزشی اتخاذ گردد. 
یادگیري بر اساس   -هاي یادهی ارتقاي رو ش هاي زمینه -

کشور   پزشکی  ومعل  بسته تحول و نوآوري در آموزش دانشگاههاي
 .  شود سوم فراهم نسل دانشگاههاي سمت  به حرکت جهت 

 

 گیرینتیجه
این پژوهش نشان داد که؛ شیوه هاي یادگیري تجربۀ  نتایج 

سازي انتزاعی، آزمایشگري فعال بر  تأملی، مفهومعینی، مشاهدۀ  

خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداري دارند. 
تحصیلی  سبکهمچنین   خودکارآمدي  بر  یادگیري  هاي 

دانشجویان تأثیر معناداري دارد و میزان خودکارآمدي تحصیلی در 
ها است.  دانشجویان با سبک یادگیري واگرا، بیشتر از سایر سبک 

لذا استفاده از سبک یادگیري واگرا براي دانشجویان دانشگاه علوم 
می پیشنهاد  روشپزشکی  همچنین  بحثشود.   گروهی، هاي 

 ترجیحی تدریس موردي به عنوان روش مطالعه و افکار بارش

 فراگیران در نظر گرفته شود.  از گروه این براي

 

 سپاسگزاری 
تمام   از  میدانند  خود  وظیفه   دانشجویانپژوهشگران 

  پزشکی  علوم   دانشگاه  بالینی  دستیاران  و  تکمیلی  تحصیالت
پرسشنامه  مازندران تکمیل  زمینه  فراوان در  با صبروحوصله    که 

اند، کمال تشکر و قدردانی را به    هاي این پژوهش همکاري کرده
 عمل آورد

 

 اخالقی    مالحظات
فکري  مالکیت  نبایدهاي  و  بایدها  و  معنوي  و  مادي  حقوق 
محققان بر اساس قانون کپی رایت وبا ذکر منابع محفوط مانده  

ا  پرسشنامهاست.   مسئولین  هاي  هماهنگی  با  پژوهش  و  ین 
کارشناس آموزش تحصیالت تکمیلی و دستیاري حوزه دانشکده  

دانشگاه این    مازندران  پزشکی   علوم  پزشکی  شد.  اجرا  و  توزیع 
و در تکمیل آنها اجباري در میان نبوده  ،ها بدون نام بود    پرسشنامه

 .است

 

 تضاد منافع  

یا افرادي تعارض  نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و  
 .ندارند

 

 منابع مالی  

مالی تمام منابع مالی این پژوهش را محققین آن تهیه نابع  م
.اند و مصرف کرده
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