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، ، علوم پزشکی تهران دانشوااه آزاد اسوالمی  گروه مدیریت، دانشکده بهداشت ،ت علمیعضو هیأ ی مسؤول:سندهینو*
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تواند مؤثر بر یادگیری ی که مییکی از عواملارد. اما بایار اهمیت د شناختی افراد بر یادگیری و ذهنی هایتوانایی تأثیر چكیده:

زشکی های یادگیری دانشجویان سال آخر رشته پاین امر است. لذا جهت بررسی سبک های یادگیری و تفاوت افراد درباشد سبک

وره دکتری عمومی در های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صالحیت بالینی پایان دو ارتباط آن با نمرات آزمون

نفر از دانشجویان رشته  092همباتای بر روی  و یفیتوصای از نوع مطالعه 6381_89دانشااه آزاد اسالمی تهران سال تحصیلی 

ها، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ،دپزشکی دانشااه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران که با روش در دسترس انتخاب شده بودن

است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار  (6888کلب ) یریادگیسبک نامه موگرافیک و پرسشنامه دپرسش

و لجاتیک به بررسی وضعیت روابط ابعاد و  رهیدو متغ یخط ونیرگرس و از طریق 00SPSSافزار  نرم از با استفادهگرفت. 

سازی انتزاعی و ه رابطه مثبت بین متغیرهای مفهوم نتایج نشان دهند .پرداخته شد دهندگان متغیرهای پژوهش از دیدگاه پاسخ

باشد. در نهایت متغیر مفهوم کارورزی دوره دکتری عمومی می های جامع علوم پایه و پیشآزمون ملی و تجربه عینی بامشاهده تأ

 (.>20/2pزمون صالحیت بالینی دارد )/ قبول دانشجویان در آبینی وضعیت مردودترین توانایی را در پیشسازی انتزاعی بیش

تواند موفقیت دهنده مفید است و میی فرد آموزشیادگیری دانشجویان هم برای شخص یادگیرنده و هم برا آگاهی از سبک

 شخص یادگیرنده را به همراه داشته باشد.

 

 .جامع علوم پایه ن صالحیت بالینی، آزمون جامع پیش کارورزی، آزمونسبک یادگیری، آزمو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در امر  های مهم اناان برخورداری از تواناییاز ویژگی     

کوه  فوردی موفوق اسوت     ،اموروز در دنیای دگیری است. یا

جهت هماهنگ شدن بوا   ؛گرفته باشد شیوه آموختن را فرا

هوا  تغییرات شارف دنیای متمدن کنونی و سازگاری با آن

(. امروزه وظیفه 6399، و ادامه زندگی )معیاری و همکاران

انتقوال دانوش و معلوموات     توانود نظام آموزشی تنها نموی 

اساس نظام آموزشی در قرن بیات و یکوم بوه   باشد، بلکه 

و  فراهم سازی زمینه کاب تجارب و چاونوه فکور کوردن   

 ،)سواقی و همکوواران چاونوه آموووختن تغییور نموووده است  

6380 .) 

توانند در فرآیند یوادگیری و پیشورفت   عوامل متعددی می

 سیاسووی، اجتموواعی، تحصویلی دخیوول باشوند و رشوود  

یان بور ایون امور    وعواطفی دانشوج   و شوناختی  فرهناوی، 

 تأثیرگووذاراسووت. امووا از میووان عواموول مهووم و  تأثیرگووذار

افووراد در سووبک یووادگیری اشوواره  توووان بووه تفوواوت مووی

(. یک تعریف استاندارد از 6399 ،)معیاری و همکاراننمود

رفتارهای معین شوناختی،   :سبک یادگیری عبارت است از

اً های ناوبت اجتماعی که به عنوان شاخصو  روانیعاطفی، 

ناوبت بوه    پایدار در زمینه نحوه ادراک، تعامل و واکونش 

رونود. تعریوف دیاور سوبک     محیط یادگیری بوه کوار موی   

هوای شوناختی، عواطفی و    یادگیری شوامل ترکیوب روش  

هوا افوراد بوه بازیوابی،     وسویله آن ه فیزیولوژیک است که ب

زش و یوووادآوری اطالعوووات موووی   سوووازماندهی، پوووردا 

، الاوی های یادگیریسبک یکی از(. 6381 ،)سیفپردازند

 یوادگیری  سوبک » نوام  بوا  ،یادگیری تجربی دیویود کلوب  

ی کلووب، تجربوو یووادگیری الاوووی در. اسووت «شووناختی

ای تصوور شوده   ای چهار مرحلهچرخه به صورتیادگیری 

 Concreteینووی کووه بووه ترتیووب شووامل تجربووه ع   

Experience (CE)ملیأ، مشوواهده توو Reflective 

observation (RO)ایشوواری فعووال، آزم Active 

Experimentation (AE) انتزاعووی سووازی مفهوووم و 

Abstract conceptualization(AC) اسوووووووووت .

نماید ها را قادر میآن های یادگیری افراد،شناسایی سبک

قوت یادگیری شخصی خوود را  تا به راحتی نقاط ضعف و 

هوای یوادگیری دانشوجویان    (. سبک0269، )کلب دریابند

خل و خارج بوا توجوه بوه شورایط فرهناوی      پزشکی در دا

(. به 6399 ،متفاوت گزارش شده است)معیاری و همکاران

علوم پزشوکی  های وان مثال سبک یادگیری در دانشااهعن

، دانشااه علوم پزشکی قزوین جذب تهران و اصفهان واگرا

کننده و در بیرجند همارا ذکر شده است )درویش زاده و 

طالعه لینچ و همکاران نیز نشان . نتایج م(6380، همکاران

 (داده که سبک یادگیری دانشوجویان هماورا بووده اسوت    

(. دانشوووجویان پزشوووکی  6399 ،معیووواری و همکووواران 

های متعددی از جمله علوم پایه و پیش کارورزی و آزمون

گذارنود. مبنوای   زمون صالحیت بالینی را پشت سور موی  آ

مووزش را از  ها بر این اساس است که آبرگزاری این آزمون

ثر نموده و آن را در مایری پویوا و موؤ  حالت ایاتا خارج 

هدایت کند و همچنین موجب آمادگی بهتر دانشجو برای 

 (.6398 ،ورود به مراحل بعدی شود)نصری و همکاران

رت کتبوی  امتحان جامع علوم پایه، آزمونی است که به صو

 زای در پایان اولوین مرحلوه ا  گزینه پرسش چهار 022و با 

شود. پس از آن دوموین  آموزش پزشکی عمومی برگزار می

آزمون، آزموون پویش کوارورزی اسوت کوه در پایوان دوره       

سوؤال برگوزار    022زی به صورت کتبی و در قالوب  کارآمو

در آن قبوولی در کلیوه دروس و    شود و شورط شورکت  می

نامه است. رآموزی بالینی و ثبت موضوع پایانهای کابخش

کووارورزی مزمووه ورود بووه دوره  یشپووقبووولی در آزمووون 

آخر نیوز آزموون صوالحیت     کارورزی است و آزمون مرحله

ها، به خصوص آزمون باشد. از مزایای این آزمونبالینی می

وسووعه بووالینی دانشووجویان صووالحیت بووالینی تقویووت و ت

(. آزموووون 6381 ،)دریازاده و همکوووارانپزشوووکی اسوووت

آسووکی صووالحیت بووالینی آزمووونی اسووت کووه بووه روش   

((OSCE ( برگوزار  هدفمنود ار یافته عینوی  )آزمون ساخت

 6890شود. این روش اولین بار توسط هاردن در سوال  می

( و به مورور  6389 ،طراحی شد )ادیب حاج باقری و همکار

هوای بوالینی   ز مقبولیت زیادی برای سنجش مهارتزمان ا



 ...ارتباط سبک های یادگیریبررسی                                                                                                                                222

 89پاییز، 3شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

(. در ایون روش از  6383 ،)عالمی و همکاربرخوردار گردید

ظایف بالینی معینوی  شود تا وندگان خواسته میون شوآزم

های مشخص و در بوازه زموانی تعیوین شوده     را در ایاتااه

ی در هر سه حیطه شوناختی،  انجام دهند. سنجش یادگیر

، بوازخورد سوریع، یکاوان بوودن     روانی و حرکتوی _عاطفی

دگان از مزایوای دیاور ایون    آزمون برای تمامی آزمون شون

رغوم  علوی  (.6389 ،باقری و همکوار )ادیب حاج روش است

ها دارند، مضراتی چوون احاواس   فوایدی که این ارزشیابی

اضطراب نیز خواهند داشت که گریبانایر دانشوجو خواهود   

ن نشجویادا در ندگیزشد. ارتباط بین اضطراب وکیفیت 

که ه ن دادنشاآن نتایج و  هسی شدرپزشکی برم علو

کیفیت د ابعا تووووووورشبین، مواب آزضطرایش افزابا 

گیرد )نصری و میار تحت تأثیر قرن نشجویاداندگی ز

های چندین سواله  تالشجا که و از آن( 6398 ،همکاران

کاوب   عودم ، هاسوت ها در گرو موفقیت در این آزموون آن

نمره قبولی منجر به ایجاد مشوکالتی در زنودگی فوردی و    

ماوؤولیتی و  ی، بوی گشوتا  گوم نظموی،  اجتماعی مانند بی

شود. از طورف دیاور، دوران تحصویلی،    می نشناسییفه وظ

یک دوره برجاته از ترقی و پیشرفت است و هناوامی کوه   

ایوه مربووط بوه یوک شوغل حاصول       هوای پ دانش و نارش

رود که دستاوردهای اساسی مربوط بوه  ، انتظار میشودمی

 آن درهای شخصی و بهنجاری روانوی و اجتمواعی،   ویژگی

و پورورش داده شوود.    گرفته شکلفشرده،  صورت به واحد

توانا شودن بورای بهبوود عملکورد      منظور بهدر این راستا، 

تحصیلی و تالش برای رسیدن به ایون اهوداف، مزم اسوت    

علیت  بر عملکرد تحصیلی در چارچوب مفهوم مؤثرعوامل 

تووا دهووه اخیوور اغلووب کشووف و آشووکار شوووند. همچنووین 

بووودن هووای انجووام شووده، روی کووارایی و مووؤثر  پووژوهش

بر  اندکی های تدریس متمرکز بوده و متأسفانه تأکیدشیوه

پیش نیاز مربووط بوه    عاملیندهای یادگیری، به عنوان آفر

های آموزشی و شیوه تودریس، صوورت   مندی از برنامهبهره

(. از ایوون رو مزم اسووت تووا  6381 ،سوویف)گرفتووه اسووت 

 بور عملکورد تحصویلی   هایی به دنبال عوامل موؤثر  پژوهش

هوای پیشوایری و   ای بورای اسوتخراج مودل   تا زمینه باشد

نیز سعی بر این بوده  درمانی فراهم شود. در مطالعه حاضر

هوای یوادگیری موؤثرتر بورای موفقیوت در      تا سوبک  ،است

هوای فووا الوذکر مشوخص شوود و بوا ارا وه مودل         آزمون

هوای یوادگیری دانشوجویان    سوبک رگرسیونی ارتباط بین 

جوامع علووم    هوای مونآز مراتسال آخر رشته پزشکی با ن

پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صالحیت بالینی پایان 

دوره دکتووری عمووومی در دانشووااه آزاد اسووالمی سووال    

 روشن گردد. 6381_89تحصیلی 

 هامواد و روش

جامعه باشد. مطالعه توصیفی از نوع همباتای میاین      

 یشکسال آخر رشته پز انیدانشجو هیشامل کل یآمار

آزاد  در دانشااهواحدهای دانشااهی مجری رشته پزشکی 

است که تعداد آن  6381_89 یلیسال تحص ی تهراناسالم

متناسب با حجم  نفر 092، تعداد نیاز انفر بوده و  860

 روش از استفاده با نمونه عنوان به جامعه آماری

برای معیار ورود  .ندانتخاب شد در دسترس گیرینمونه

ان، دانشجویان پزشکی از مقطع انترنی در شرکت کنندگ

ها ند که شش ماه از دوره کارورزی آننظر گرفته شد

باشند شرکت در آزمون صالحیت بالینی می گذشته و حا ز

برای  در پژوهش نیز تمایل داشته باشند،و جهت شرکت 

معیار خروج، انصراف از مطالعه با میل شخصی خود مد 

، از هاآوری داده ور جمعنظر قرار گرفته شد. به منظ

)شامل جنس، سن، وضعیت جمعیت شناختی  نامهپرسش

سبک یادگیری کلب  نامهپرسشهل و ...(  و اشتغال و تأ

باشد سؤالی می 60کلب  نامهپرسش( استفاده شد. 6888)

شامل چهار قامت و هر  نامهپرسش نیهر جمله اکه 

 ،ینیشامل تجربه ع رییادگی وهیش کیقامت معرف 

 فعال شارییو آزما یمفهوم سازی انتزاع ،مشاهده تأملی

 نمره به کی جمله، 60 .های الفنهیاست. از جمع گز

مجموع است. ی نیآید که معرف نمره تجربه عدست می

 ؛مشاهده تأملی رییادگی وهیبه ش نهیگز نیدومهای نمره

 نیچهارم وی مفهوم سازی انتزاع وهیبه ش نهیگز نیسوم

 فعال تعلق دارد. در شارییآزما رییادگی وهیبه ش نهیگز

است.  رییادگی وهیچهار ش معرف چهار نمره نیمجموع، ا



 222                                                                                                                                                ابراهیمی فخار و همكاران

 

 89پاییز، 3شماره ، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی سعهپژوهشی تو_ی علمیفصلنامه

 مفهوم سازی قیتفر یعنیها شیوه نیدوی ا به دو قیاز تفر

فعال از  اریشیآزما قیو تفر ینیاز تجربه ع یانتزاع

نمره بر  دو نیا ،آیددست می دو نمره به ،مشاهده تأملی

دو محور،  نیگیرد و از تقاطع امی محور مختصات قرار

و  ی(مفهوم سازی انتزاع ،ینیع تجربه)محور عمودی  یعنی

چهار ربع  (فعال شارییآزما ،مشاهده تأملی) یمحور افق

همارا،  رییادگیسبک  کیکه در هر ربع  آیدمی وجود به

کلب در  گیرد.کننده قرار می و جذب ابندهی واگرا، انطباا

نفر از دانشجویان  6441که روی  با پژوهشی 6888سال 

زن و مرد سال دوم دانشااه انجام داد، روایی محتوایی این 

را بررسی کرد و روایی مناسبی را برای آن  نامهپرسش

 را با نامهپرسش ییایپا بیضرگزارش نمودند و همچنین 

 ،99/2 فعال شارییاستفاده از آلفای کرونباخ برای آزما

تجربه  ،93/2یمشاهده تأمل، 93/2ی مفهوم سازی انتزاع

 لیتحل قیطر ازدر ایران آورد.  دست به 90/2ی نیع

ی لرگان ینیتوسط حا 6399سال  در آزمون ییروا ،یعامل

توسط  6399سال  در و( 6384 ،)خلیل زاده و همکار

 ینید شد. حاأییت( 6386 ،)غیبی و همکاران رانصارییم

ونباخ برای آزمون را با آلفای کر نیا پایایی یلرگان

 ،91/2ی انتزاع سازی مفهوم ،90/2 فعال شارییآزما

نمود. در  انیب 19/2ی نیتجربه عو  14/2 مشاهده تأملی

ه از ، با استفادنامهپرسشاین مطالعه نیز اعتبار علمی 

بدین صورت که  روش اعتبار محتوا سنجیده شد؛

ت علمی دانشااه نفر از اعضای هیأ 63توسط  نامهپرسش

تهران بررسی و ارزیابی گردید و  پزشکی آزاد اسالمیعلوم 

استفاده از کلمات مناسب، موارد رعایت دستور زبان، 

خود،  امت در جای مناسباهمیت سؤامت، قرارگیری سؤ

پس از  نظر قرار گرفته شد، مد زمان تکمیل ابزار طراحی و

نهایی مورد استفاده قرار  نامهپرسشتغییرات مزم در ابزار، 

های سبک نامهپرسش پایایی تعیین منظور فت. بهگر

شد. با توجه به  استفاده کرونباخ آلفای روش از یادگیری

ها ی کرونباخ محاسبه شده در تمامی مؤلفهکه آلفا این

توان گفت ابزار پژوهش از (، می809/2است) 9/2بامتر از 

جامع علوم آزمون نمرات پایایی مناسبی برخوردار است. 

پیش کارورزی و نتایج آزمون صالحیت بالینی پایان پایه و 

اساس نمرات اعالم شده توسط  نیز بر دوره دکتری عمومی

های پزشکی دانشااه آزاد اسالمی اداره آموزش دانشکده

تهران سنجیده شد و این امر به اطالع دانشجویان شرکت 

د. پژوهشاران برای جمع آوری کننده رسانده شده بو

کارورزی دانشجویان پزشکی مراجعه نموده  ها به محلداده

مزایای مطالعه و جلب رضایت و پس از تشریح اهداف و 

ها ها را در اختیار آننامهپرسشهای مورد مطالعه نمونه

توضیخات مزم در  ،نامهپرسشقرار دادند. قبل از تکمیل 

دهی و آزادی در تکمیل یا عدم خصوص نحوه پاسخ

ها به نشکدهات از اداره آموزش داو کاب نمر هاتکمیل آن

افراد مورد مطالعه داده شد. به افراد شرکت کننده 

ها از سوی اطمینان داده شد که اطالعات کاب شده آن

ت جه پژوهشاران محرمانه بوده و استفاده از آن صرفاً

ها توسط نامهپرسشپژوهش است. سپس تمامی 

ها آنوهش تکمیل شدند و هیچ کدام از های پژنمونه

 توسط آماری هایداده بررسی دند.ناقص یا مخدوش نبو

 توصیفی آمار انجام شد و از دو نوع  SPSS 22نرم افزار

 استنباطی شامل شامل فراوانی، میاناین، انحراف معیار و

و رگرسیون  گانه گام به گام روش رگرسیون چند

در واقع گردید.  استفاده هاتحلیل داده برای لجاتیک

گانه گام به گام به کار گرفته شد تا به  چندرگرسیون 

آزمون کننده  صورت آماری، تعامل ترکیب عوامل تعیین

مشخص شود و همچنین  جامع علوم پایه و پیش کارورزی

در پژوهش حاضر متغیر واباته )آزمون به این دلیل که 

باشد، ( دارای دو طبقه قبول و مردود میصالحیت بالینی

 گرسیون لجاتیک را فراهم کرده است.زمینه استفاده از ر

 هایافته

 686نفر شرکت کننده در این مطالعه،  092از میان      

درصد افراد  3/08و بقیه مرد بودند. گروه سنی نفر زن 

درصد افراد نمونه  9/94سال بود.  32تا  01بین  ونهنم

درصد مجرد بودند. در رابطه با سبک  0/96بیکار و 

نمرات پاسخاویان ی پژوهش، میاناین هایادگیری نمونه

، در تجربه عینی 099/30ی ملدر سبک مشاهده تأ
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فهوم سازی و در م 324/36، در آزمایشاری فعال 681/09

و  994/604یادگیری و نمره کل سبک  981/33انتزاعی 

میاناین نمرات پاسخاویان  .بود 638/69انحراف معیار آن 

هنده و جذب دانطبااای یادگیری همارا، واگرا، هدر سبک

، 99/08±04/8، 62/10±16/62به ترتیب  کننده

تی بود. نتایج آزمون  02/09±01/66و  61/8±39/11

 نمایش داده شده است.  0در جدول  مستقل

 های یادگیری. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین سبک2جدول 

 کل tآماره  متغیر
درجه آزادی 

 کل
 pمقدار 

اختالف 

 نگینمیا

 %59فاصله اطمینان 

 باال پایین

 526/2 559/9 228/2 232/2 252 995/2 ملیمشاهده تأ

 -228/2 -983/9 398/9 222/2 252 259/8 تجربه عینی

 -962/9 -555/2 -/282 229/2 252 228/3 آزمایشگری فعال

 -682/2 -953/3 262/2 295/2 252 926/2 سازی انتزاعیمفهوم 

 

ن علوم پایه، میاناین نمره با نتایج نمره آزمودر رابطه 

 بود. 364/2با انحراف معیار کل  998/2های پژوهش نمونه

کارورزی  گی در ارتباط با متغیر آزمون پیشپراکندتوزیع 

و انحراف معیار کلی  983/2به صورت میاناین کلی 

پراکندگی متغیر  ه دست آمد. در رابطه با توزیعب 040/2

؛ نیز بدین صورت به دست آمد یت بالینیآزمون صالح

قبل  094/2با انحراف معیار  869/2میاناین کلی نمرات 

های پژوهش، ابتدا از طریق آزمون از بررسی رابطه متغیر

 کلموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع

های یادگیری)تجربه متغیرهای مورد مطالعه یعنی سبک

 سازی انتزاعی، آزمایشارعینی، مشاهده تأملی، مفهوم 

کارورزی و فعال(، آزمون جامع علوم پایه، آزمون پیش 

 pآزمون صالحیت بالینی پرداخته شد و چون مقدار 

مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنوف در همه متغیرها 

است، نرمال بودن متغیرها مورد تأیید قرار  20/2تر از بیش

های جامع زمونبررسی رابطه متغیر واباته آ جهت .گرفت

ی و هر یک از متغیرهای ماتقل علوم پایه و پیش کارورز

 به گانه به روش گام های یادگیری از رگرسیون چندسبک

تعدیل شده برای مدل  گام استفاده شد. ضریب تعیین

های جامع علوم پایه رابطه مفهوم سازی انتزاعی با آزمون

 بیش از دهدبه دست آمد که این مقدار نشان می 280/2

های جامع علوم پایه در بین درصد تغییرات آزمون 0/8

شود. عمومی را باعث میدانشجویان رشته پزشکی 

ملی به مدل، ضریب همچنین با ورود متغیر مشاهده تأ

رسیده است که این  666/2تعیین تعدیل شده به مقدار 

دار نشان دهنده این است که مفهوم سازی انتزاعی و مق

های درصد تغییرات آزمون 66بیش از  علت ملیمشاهده تأ

ن دانشجویان رشته پزشکی عمومی جامع علوم پایه در بی

بینی ین دو متغیر فوا از متغیرهای پیشباشد. بنابرامی

های جامع علوم پایه هاتند. همچنین ی آزمونکننده

به  ( به دست آمدهβمطابق با ضریب رگرسیونی استاندارد )

های یادگیری سبک انحراف معیار در ازای یک واحد تغییر

ملی به ترتیب به اندازه مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأ

ی هااحد در انحراف معیار متغیر آزمونو 600/2و  090/2

رو سهم و  شود. از اینجامع علوم پایه تغییر ایجاد می

ی انتزاعی در تبیین متغیر آزمون سازنقش متغیر مفهوم 

 ملی است.از متغیر مشاهده تأتر شجامع علوم پایه بی

دیل شده برای مدل رابطه مشاهده تأملی ضریب تعیین تع

ت آمده است که به دس 499/2کارورزی با آزمون پیش 

درصد تغییرات  9/49بیش از  ،دهداین مقدار نشان می

سال آخر رشته  کارورزی در بین دانشجویانآزمون پیش 

ورود متغیر مفهوم چنین با کند. همپزشکی را تبیین می

سازی انتزاعی به مدل، ضریب تعیین تعدیل شده به میزان 

رسیده  091/2درصد افزایش یافته است و به مقدار  8/9

و  ملیاین است که مشاهده تأ نمایاناراست که این مقدار 

درصد تغییرات آزمون  09مفهوم سازی انتزاعی بیش از 

وم با ورود در مرحله س کند.پیش کارورزی را تبیین می
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ل، ضریب تعدیل شده به میزان متغیر تجربه عینی به مد

درصد افزایش نابت مرحله دو یافته است و به  4/02

گیریم رسیده است بنابراین نتیجه می 992/2مقدار 

انتزاعی و تجربه عینی بیش  ملی و مفهوم سازیمشاهده تأ

کارورزی را با مقدار) درصد تغییرات آزمون پیش  99از 

20/2p< ،) دانشجویان پزشکی عمومی تببین  در بین

مدل رگرسیونی  داریمعنیکند. به عبارتی نشانه می

ی انتزاعی و تجربه عینی با ملی، مفهوم سازمشاهده تأ

کارورزی رشته پزشکی مقطع دکتری های پیش آزمون

عمومی در دانشااه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران سال 

همچنین نتایج در این باشد. می 6381_89تحصیلی 

رحله نشان داد که متغیر مشاهده تأملی در تبیین متغیر م

تر از متغیرهای مفهوم کارورزی بیشآزمون جامع پیش 

 سازی انتزاعی و تجربه عینی نقش دارد.

ی جهت بررسی رابطه متغیر واباته آزمون صالحیت بالین

های یادگیری از و هر یک از متغیرهای ماتقل سبک

در این پژوهش متغیر  ن لجاتیک استفاده شد.رگرسیو

باشد که زمینه ه دارای دو طبقه قبول و مردود میوابات

استفاده از رگرسیون لجاتیک را فراهم کرده است. نرم 

افزار کد صفر را به رد دانشجویان در آزمون صالحیت 

قبول آزمون صالحیت بالینی و کد یک را به دانشجویان 

ر این روش جهت تعیین است. دبالینی اختصاص داده 

ر بینی تغییرات متغیر واباته توسط متغیتوانایی پیش

-Hosmerلمشو )_ماتقل آماره نکو ی برازش هوسمر

Lemesgow goodness-of-fit  استفاده شد و برای )

ثیر کدام متغیرها بر متغیر واباته تأ که مشخص شود این

ه میزان دن بدارند، از آماره والد و جهت پی بر داریمعنی

، از آماره نابت تأثیر هر یک از متغیرها بر متغیر واباته

ست. سپس نتایج نشان داد که ها استفاده شده ابخت

ثیر ( تأ64/6زی انتزاعی با نابت بخت )سامفهوم 

بر احتمال قبول دانشجویان در آزمون  داریمعنی

واحد در رتبه  6صالحیت بالینی دارد، یعنی با افزایش 

سازی انتزاعی دانشجویان، احتمال قبول مفهوم 

 64/6بالینی به اندازه دانشجویان در آزمون صالحیت 

چه رتبه مفهوم سازی  عبارتی دیار هره یابد، بافزایش می

ر آزمون تر شود احتمال قبول دانتزاعی دانشجویان بیش

 یابد. صالحیت بالینی افزایش می

 بحث

های ی سبکمتغیرهانتایج مطالعه نشان داد که بین      

یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی با 

ع علوم پایه و متغیرهای مشاهده تأملی، های جامآزمون

های پیش ی انتزاعی و تجربه عینی با آزمونسازمفهوم 

کارورزی دوره دکتری عمومی رشته پزشکی در دانشااه 

 داریمعنیرابطه  6381_89آزاد اسالمی سال تحصیلی 

امع علوم پایه وجود دارد و برای موفقیت در آزمون ج

های سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و در آزمون

تر پیش کارورزی سبک یادگیری مشاهده تأملی موفق

تواند قبولی یا عدم رتبه مفهوم سازی انتزاعی نیز می است.

بینی نماید. د در آزمون صالحیت بالینی را پیشقبولی افرا

 نتایج نشان داد (6381ی و همکاران )شعبانالعه در مط

ا موفقیت تحصیلی های یادگیری کلب ببین سبک

که  طوریه وجود دارد ب داریمعنی دانشجویان رابطه

دارند از سبک  64تری از افرادی که معدل زیر تعداد بیش

تر ( برخوردارند و بیش% 8/41یادگیری جذب کننده )

 به ترتیب دارند،و بامتر  69تا  64کاانی که معدل بین 

 از سبک یادگیری همارا (% 8/10( و )% 0/34)

اضر (. نتایج مطالعه ح6381 ،)شعبانی و همکاربرخوردارند

های یادگیری با نمرات ارتباط سبک داریمعنیاز نظر 

مطالعه شعبانی هماو است اما در تأثیر نوع ها با آزمون

ی و ساقباشد. های یادگیری بر نمرات متفاوت میسبک

 های فعال سازیکه سبک ندنشان داد( 6382همکاران )

با ضریب تجربه عینی  و 94/2با ضریب رگرسیونی 

واناتند تا و مفهوم سازی انتزاعی ت/. 00رگرسیونی 

 ،)ساقی و همکاراننمایند بینیپیشرفت تحصیلی را پیش

( که با نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر منهای 6382

 داد ( نشان0263گاپی ) ی دارد.خوانهمال سازی نوع فع

 تحصیلی عاملی برای عملکرد یادگیری هایسبک که

 منجر هاجنبه تمامی در ولی آیدمی شماره ب کننده تعیین
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 بررسی ،ماأله این .شودنمی فراگیران عملکرد بهبود به

 به اطالعاتی سواد هایمهارت نقش همچون دیاری عوامل

 ،کند )گاپیمی آشکار را أثیرگذارتعامل  یک عنوان

 یکه بررس است معتقد( 0262(. مارتین )0263

 یابیدست یبرا عوامل نیترجزء مهم ،یریادگی یهاسبک

 سیو تناسب تدر باشدیم یادگیرندگان یبرا تیبه موفق

 زةیانا تیها باعث تقوآن یریادگی سبک آموزشاران با

 .(0262 ،ین)مارت گرددیم یلیتحص شرفتیو پ یریادگی

در طی یک بررسی که فخاریان و همکاران همچنین در 

ساله از تمام دانش آموختاان رشته پزشکی  69دوره 

ثر بر م پزشکی کاشان تحت عنوان عوامل مؤدانشااه علو

نتایج آزمون جامع پیش کارورزی انجام دادند یکی از 

عوامل شکات در امتحان پیش کارورزی را پایین بودن 

، علوم پایه عنوان نمودند )فخاریان و همکاران معدل دوره

(. نتایج به دست آمده در مطالعه پناهی و همکاران 6386

مبین تفاوت معنادار میان سبک یادگیری با پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان است و دانش آموزان با سبک 

یادگیری واگرا و جذب کننده عملکرد تحصیلی بهتری 

ا و انطباقی ی سبک همارنابت به شرکت کنندگان دارا

معیاری و همکاران نیز  (.6382 ،اندارند)پناهی و همکار

سبک یادگیری اکثر دانشجویان دانشااه علوم پزشکی 

گزارش  (%9/01و واگرا ) (%9/46کرمان را جذب کننده )

همراستا با نتایج  ( که6399 ،نمودند )معیاری و همکاران

توان های فوا میباشند. در تبیین یافتهاین مطالعه می

 یادگیری یک فرایند تعاملی و شامل در الاوی کلبگفت 

ترکیب سه مرحله مفهوم ای است. یک چرخه چهار مرحله

ملی و تجربه عینی، سبک سازی انتزاعی، مشاهده تأ

دهد. افرادی یادگیری جذب کننده و واگرا را تشکیل می

که دارای سبک یادگیری جذب کننده هاتند، در کاب و 

ای دقیق، ها به شیوهترکیب آنرک اطالعات گاترده و د

ترین ی برخوردارند. بیشموجز و منطقی از توانایی بامی

توانمندی افراد دارای این سبک، در استدمل استقرا ی و 

توانند خلق الاوهای نظری است. عالوه بر آن، این افراد می

 را به طرحی یکپارچه تبدیل کنند. خوانهممشاهدات نا

تر جذب علوم پایه و افراد دارای این سبک یادگیری، بیش

دارای سبک یادگیری واگرا، شوند. افراد ریاضیات می

ند. رویکرد بینهای عینی را از زوایای مختلف میموقعیت

تر مشاهده کردن است تا ها بیشها نابت به موقعیتآن

افراد دارای سبک واگرا از قدرت  طور کلی عمل کردن، به

ی ، به مردم عالقمندند و توانایخیل و احااس برخوردارندت

در نتیجه  ر از زوایای مختلف را دارا هاتند؛دیدن امو

توانند در عالوه بر روابط اجتماعی خوبی که دارند می

 س و تقابل با بیماران موفق باشند؛اجرای عملی درو

نمرات بنابراین طبیعی است که این سه مرحله بر 

و پیش کارورزی تأثیر بامیی  هیع علوم پاجام یهاآزمون

 بینی کنند. ارند و بتوانند این نمرات را پیشباذ

ای که هوشمندان مقدم فرد و شمس با عنوان در مطالعه

رابطه خالقیت و سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشااه زنجان انجام 

 بیانار این بودتیک رگرسیون لجا( نتایج 6380دادند )

که از بین متغیرهای خالقیت و سبک یادگیری تنها متغیر 

کننده دو گروه  ترین عامل متمایزخالقیت به عنوان مهم

ضعیف است دانشجویان با پیشرفت تحصیلی خوب و 

( که با نتایج به 6380 ،)هوشمندان مقدم فرد و همکار

طالعه دست آمده در این مطالعه هماویی ندارد. نتایج م

مالیی نیز نشان داد بین تمام ایزدی و محمدزاده اد

رد تحصیلی دانش آموزان به های یادگیری با عملکسبک

در سطح  r/.=62ملی با غیر از سبک یادگیری مشاهده تأ

20 ./> p،با نتایج مطالعه  رابطه معناداری وجود دارد

ملی و ابطه با دو سبک یادگیری مشاهده تأحاضر در ر

(. 6391 ،فعال ناهماو است )ایزدی و همکار آزمایشاری

نفر از  364( با مطالعه 0260) نانیاتیکرهمچنین 

های علوم اناانی، مهندسی و هنر در دانشااهدانشجویان 

 ت،یخالق ،یریادگی یهاسبک نیگزارش کرد که بهلند 

وجود  داریمعنی رابطه گونه چیه یلیتحص شرفتیسن و پ

اهماو ن . در مورد این نتایج(0260، )کریاتین سن ندارد

توان گفت که تفاوت در با نتایج مطالعه حاضر می

تواند دانشجویان و سبک و محل آموزشی میهای رشته
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( در 6386چیان و همکاران )باشد. همچنین آهن تأثیرگذار

ای دیار اظهار داشتند که بین سبک یادگیری و مطالعه

ایی شرکت پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مام

ای وجود نداشته ( رابطه  =31/2p)  العه باکننده در مط

ها (. در تبیین این یافته6386 ،است )آهنچیان و همکاران

 یادگیرندهتوان گفت سبک یادگیری روشی است که می

دهد های دیار ترجیح میدر یادگیری خود آن را به روش

 های ذهنی،و همچنین دانشجویان از لحاظ توانایی

 ی،آمادگ های آموختن، سبک و سرعت یادگیری،وشر

های و انایزش نابت به کاب دانش و انجام فعالیت عالقه

 هم تفاوت دارند. تحصیلی با

 نتیجه گیری

های انجام شده و مطالعه با توجه به پیشینه پژوهش     

های یادگیری در توان نتیجه گرفت که سبکحاضر می

نماید و افراد با ا ایفا میت دانشجویان نقش مهمی رموفقی

سبک یادگیری جذب کننده و واگرا از نظر عملکردی در 

سطح بامتری قرار دارند. از طرف دیار امتحانات علوم پایه 

و پیش کارورزی از نظر دانشجویان رشته پزشکی به جهت 

گردند با اهمیت شمرده که باعث سنجش اطالعات می این

ه دست آمده در برخی شوند و همچنین طبق نتایج بمی

صالحیت بالینی ها از شرایط برگزاری امتحان مطالعات، آن

در  ند زیرا که این نوع آزمون فرد راااعالم رضایت نموده

دهد؛ در نتیجه ایط مشابه با محیط واقعی قرار میشر

سازد. لذا بهتری از عملکرد دانشجو فراهم میارزیابی 

و فرد  یادگیرندهرای آگاهی از سبک یادگیری دانشجویان ب

تواند موفقیت شخص دهنده مفید است و میآموزش

شته باشد. بنابراین برگزاری را به همراه دا یادگیرنده

های بهینه و شیوه یاددهیهای آموزشی در خصوص کالس

نیازهای آموزشی فردی و جامعه  مورد توجه قرار دادن

ازی تواند راهکار مناسبی در جهت ارتقای توانمند سمی

ی هاو داده نامهپرسشود دانشجویان باشد. عدم وج

کنندگان از نقاط مخدوش و همکاری همه جانبه شرکت

قوت این مطالعه است و انجام پژوهش تنها در دانشااه 

ی نقش متغیرهای دیار مانند آزاد اسالمی و عدم بررس

های ها از محدودیتهای شخصیتی بر نمرات آزمونویژگی

 باشد.این پژوهش می
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Abstract: The impact of individuals’ cognitive and subjective abilities on learningMis very 

important. But one of the effective factors on learning is learning styles and hereupon 

people's differences in this regard. Therefore, in order to examine the styles of learning of the 

medical students’ final year and its relationship with the scores of both basic sciences and 

pre-internships comprehensive exams and the results of the clinical competency test of the 

end of the general practitioner course in Tehran Islamic Azad University in academic year 

2017-2018, a descriptive and Correlation study was carried out on 270 medical students who 

were selected by available method. The data collection tool was a demographic questionnaire 

and Kolbe's learning style questionnaire (1999). Accordingly, reliability of the questionnaire 

was confirmed by Cronbach's alpha; and also by SPSS22 softwareMand using bivariate linear 

and logistic regression, the relationship between dimension and research variables were 

examined from respondents' point of view. The results showed the positive relationship 

between abstract conceptualization variables, reflective observation and objective experience 

with comprehensive exams of basic sciences and pre-internships of the general practitioner 

course. Finally, the abstract conceptual variable revealed the highest ability to predict 

students' reject / acceptance in clinical competency test (p <0.05). Ultimately, awareness of 

the student's learning style is useful both for the learner and for the trainer, and can lead the 

learner successful in this regard.  

Key words: learning style, clinical competency test, Comprehensive pre-internship exam, 

Comprehensive Basic Science Test. 
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