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چکیده 
مقدمه: با مرور بر نتایج مطالعات گذشته، هنوز نمی توان در زمینه ی چگونگی ارتباط متقابل بین سه متغیر ویژگی های شخصیتی، 
سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان به اظهار نظر قطعی پرداخت، لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط ویژگیهای 

شخصیتی، سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی زنجان انجام گردید. 
روش: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از میان 485 دانشجوی دانشكده پرستاری و مامایی زنجان 1392، تعداد 235 نفر به شكل 
تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO )فرم کوتاه 60 ماده ای(، مقیاس اصالح شده سبک های یادگیری کلب 
3.1 و فرم ویژگی های جمعیت شناختی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آمار توصیفی 

و آزمون پیرسون برای دستیابی به هدف مطالعه استفاده شد. 
تاملی"                                                    "مشاهده  یادگیری  سبک  با  "انعطاف پذیری"  شخصیتی  ویژگی  بین  همبستگی  وجود  بیانگر  یافته ها: 
)r=-0/171، p=0/013(  و "مفهوم سازی انتزاعـی" )r=0/143، p=0/040( بـود؛ بین ویژگـی شخصیـتی "مسئولیت پذیـری" با سبک 
بین ویژگی هـای  را  معناداری  ارتباط  آماری  آزمـون   .)r=0/156، p=0/025( ارتبـاط وجـود داشـت نیز  فعـال"  "آزمایشگری  یـادگیری 
 )r=0/218، p=0/002("و "مسئولیت پذیری )r=0/242، p=0/001("دلپذیـر بـودن" ،)r=0/183، p=0/008( "شخصیتی "انعطاف پذیـری
با نمره ی معدل کل نشان داد. همچنین بین سبک و شیوه یادگیری "آزمایشگری فعال" با نمره معدل کل واحدهای گذرانده نیز همبستگی 

 .)r=0/136، p=0/050( معنادار وجود داشت
نتیجه گیری: در میان دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی زنجان بین ویژگی شخصیتی "انعطاف پذیری" با سبک یادگیری 
یـادگیری  سبک  با  "مسئولیت پذیـری"  ویژگـی شخصیـتی  بین  دارد؛  وجود  همبستگی  انتزاعـی"  سازی  "مفهوم  و  تاملی"  "مشاهده 
"مسئولیت  و  بـودن"  "دلپذیـر   ، "انعطاف پذیـری"  بین ویژگی هـای شخصیتی  دارد. درضمن  ارتبـاط وجـود  نیز  فعـال"  "آزمایشگری 
پذیری" با نمره ی معدل کل واحدهای گذرانده ارتباط وجود دارد. همچنین بین سبک و شیوه ی یادگیری "آزمایشگری فعال" و نمره معدل 

کل واحدهای گذرانده نیز همبستگی وجود دارد.

كلید واژه ها: پنج ویژگی بزرگ شخصیتی، سبک های یادگیری، پیشرفت تحصیلی. 
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مقدمه  
پاسخگوی  بتواند  انسانی در سطوح عالی که  نیروی  تربیت 
از  یكی  باشد  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نیازمندی های 
وظایف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شمار می آید )1(. 
بر همین اساس برخی، ماموریت اصلی آموزش در رشته های مختلف 
پزشكی از جمله پرستاری و مامایی را در تربیت افرادی توانمند و 
شایسته خالصه می کنند؛ افرادی که دانش، نگرش و مهارت های 
الزم را برای حفظ و ارتقاء سالمت آحاد جامعه بر عهده داشته باشند 

.)2-4(
بهبود تربیت نیروی انسانی مستلزم این است که به ارزیابی 
پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان یكی از عناصر مهم نظام 
آموزشی پرداخته شود تا از این طریق بتوان بر روی عوامل اساسی 
تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی آن ها تمرکز کرده و راهكارهای الزم 
دانشجویان  مورد  در  مهم  این   .)1( داد  پیشنهاد  را  آن  بهبود  برای 
گروه پزشكی با عنایت به ماهیت حساس حرفه، از اهمیت مضاعفی 
برخوردار است )5(. با این وجود پیشرفت تحصیلی متغیری است که 
از عوامل مختلف فردی، اجتماعی و محیطی تاثیر می پذیرد )1،6( و 
مالک های مختلفی را می توان برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی 
در نظر گرفت برای مثال؛ تعداد ترم های مشروط شده، تعداد واحدهای 
گذرانده، تعداد نیمسال های مرخصی گرفته شده و مالک معدل، که 

روی مالک معدل تاکید ویژه ای می شود )1(. 
کرد  گیری  نتیجه  چنین  می توان  فوق  مطالب  به  عنایت  با 
که یكی از شاخصه های مهم کیفیت آموزش در هر نظام آموزشی 
مفهوم پیشرفت تحصیلی با مالک معدل می باشد. عالوه بر این یكی 
از راه های ارتقاء کیفیت آموزش آگاهی از نحوه یا فرایند یادگیری 
فراگیران می باشد )6(. این درحالی است که عوامل بسیاری می توانند 
بر فرایند یادگیری تاثیر داشته باشند )7(. برخی از این عوامل مربوط 
به خصوصیات و تفاوت های فردی یادگیرنده است )7،8(، برای مثال؛ 

سبک های یادگیری )3،9(.
سبـک یادگیری روش ترجیـحی یـک فـرد را در یادگیری 
 .)3،10،11( می دهد  نشان  اطالعات  آوردن  دست  به  چگونگی  یا 
او چگونه  نشان می دهد  فرد  یادگیری یک  دیگر سبک  عبارت  به 
اطالعات را دریافت، پردازش، ذخیره و بازیابی می کند )7،12(. یكی 
از شناخته شده ترین و موثرترین تئوری های معرفی شده در مطالعه 
است  کلب  یادگیری  سبک های  نظریه  افراد  یادگیری  های  سبک 
)11(. از دیدگاه کلب، سبک های یادگیری به روش هایی اشاره دارند 
که در آن ها افراد مفاهیم، قوانین و اصول را به گونه ای سازماندهی 

می کنند که آنان را در برخورد با موقعیت های جدید هدایت می کند 
که  می شود  معرفی  یادگیری  سبک  چهار  نظریه  این  در   .)11،13(
یـادگیری  دو شیوه  ترکیب  از  این سبک  الف( همگرا  از:   عبارتند 
مفهوم سـازی انتزاعـی و آزمایشگـری فعـال ایجـاد می شود، ب( 
واگرا این سبک ازترکیب شیوه های یادگیری تجربه عینی و مشاهده 
تاملی ایجاد می شود، ج( جذب کننده این سبک از ترکیب دو شیوه 
یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی ایجاد می شود و د( 
انطباق یابنده این سبک از ترکیب شیوه های یادگیری آزمایشگری 

فعال و تجربه عینی ایجاد می شود )7،13،14(.
سال1990  در   Costa و   McCrae دیگر  طرف  از 
ویژگی های شخصیتی را به عنوان ابعاد تفاوت های فردی در تمایل 
نشان دادن الگوهای پایدار فكر، احساس و عمل تعریف می کنند )15(. 
برخی از محققین و صاحب نظران توجه به ویژگی های شخصیتی یا 
به عبارتی تفاوت های فردی را در فرآیند یادگیری بسیار مهم معرفی 
می کنند، برای مثال: Pornsakulvanich و همكاران می نویسند: 
عدم توجه به تفاوت های فردی در آموزش و فرایند یادگیری، منجر به 
نتایج ناخوشایندی برای مدرسین و دانشجویان می گردد. دانشجویان 
ضمن از دست دادن عالقه به درس دچار سرخوردگی و افت تحصیلی 
می شوند و حتی این مسئله می تواند منجر به ترک تحصیل در میان 
و                    روح  بی  و  جذاب  غیر  با کالس  نیز  مدرسان  گردد.  دانشجویان 
بی انگیزه مواجه می گردند که می تواند به شدت اعتماد به نفس و 

عالقه به تدریس را در آنها سرکوب نماید )16(.
با توجه به اهمیت توجه به سبک های یادگیری و تفاوتهای 
فردی فراگیران در یادگیری، مرور بر متون نشان می دهد محققان 
ایران و جهان )1. 7. 11. 12. 14. 17(، تالش کرده اند  زیادی در 
این متغیرها را در جوامع گوناگون فراگیران مورد بررسی و کنكاش 
رویكردهای  با  شخصیتی  های  ویژگی  بین  ارتباط  و  دهند  قرار 
یادگیری را تبیین نمایند. دلیل گستردگی مطالعات صورت گرفته در 
توان  می   )18-24( محققین  از  دیگر  برخی  مانند  به  را  زمینه  این 
به  افراد  یادگیری  به وابستگی ویژگی های شخصیتی و سبک های 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف نسبت داد. در تایید 
این ادعا مرور بر شواهد موجود نیز بیانگر همسو نبودن نتایج مطالعات 
صورت گرفته در این زمینه ها است، برای مثال؛ در زمینه سبک های 
یادگیری دانشجویان پرستاری نتایج برخی مطالعات، حكایت از شیوع 
باالتر سبک یادگیری جذب کننده در میان این گروه از دانشجویان 
دارند )20-22(. این درحالی است که مطالعه انجام شده توسط نجفی 
پرستاری،  دانشجویان  یادگیری  سبک  بیشترین  داد  نشان  کلیانی 
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بهداشت و اتاق عمل همگرا بوده است )23( و بر اساس نتایج مطالعه 
انطباق  دارای سبک  پرستاری  دانشجویان  اکثر  اسماعیلی  و  رنجبر 

یابنده و واگرا هستند )24(. 
محققان  از  دیگر  برخی  تاکید  و  فوق  مطالب  به  عنایت  با 
هنوز                             کرد  ادعا  توان  می   )12،25( حوزه  این  نظران  صاحب  و 
این  ارتباط  چگونگی  زمینه ی  در  قطعی  نظر  اظهار  به  توان  نمی 
عوامل با یكدیگر پرداخت و نیاز است مطالعات بیشتر در زمینه های 
فرهنگی اجتماعی متفاوت صورت گیرد. از طرف دیگر از آنجا که پیرو 
جستجوی محققین مطالعه حاضر، تا کنون مطالعه ای با هدف مشابه 
در زنجان و بر روی دانشجـویان ایـن استان در کـل و به شكـل 
انجام  اختصاصـی؛ دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی زنجان 
نشده است. سئوالی که ایجاد می شود این است که اواٌل دانشجویان 
دانشكده پرستاری و مامایی زنجان دارای چه ویژگی های شخصیتی 
هستند و سبک یا سبک های یادگیری ترجیحی آنها چیست؟ در ثانی 
ارتباط بین این دو متغیر با پیشرفت تحصیلی آنها چگونه است؟ بر 
همین اساس این مطالعه با هدف بررسی ارتبـاط بین ویژگی هـای 
شخصیتی، سبک هـای یادگیـری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در 
دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی زنجان انجام شد.

روش مطالعه 
به  که  بود  توصیفی-تحلیلی  مطالعه  نوعی  حاضر  پژوهش 
پرستاری  دانشكده ی  را  پژوهش  محیط  شد.  انجام  مقطعی  شكل 
مامایی شهر زنجان تشكیل می داد و جامعه پژوش کلیه دانشجویان 
دانشكده پرستاری و مامایی را شامل می شد که در سال تحصیلی 

92-1391 حداقل یک ترم را پشت سر گذاشته بودند. نمونه پژوهش 
با توجه به حجم جامعه آماری یعنی 485 نفر، بعد از مراجعه به جدول 
احتمال  احتساب  با  که  گرفته شد  نظر  در  نفر   214 ،)26( مورگان 
                                                                     235 نهایت  در  شده،  توزیع  پرسشنامه های  همه  برگشت  عدم 
نیاز( پرسشنامه در میان دانشجویان  از حد مورد  بیشتر  )10 درصد 
توزیع گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول 

اعداد تصادفی صورت پذیرفت. 
پرسشگر  تـوسط  رضایت نامـه  فـرم  با  همراه  پرسشنامه هـا 
در اختیار آنان قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات و نحوه تكمیل 
توسط  شده  تكمیل  پرسشنامه های  روز  چند  از  پس  پرسشنامه، 
پرسشگر جمع آوری گردید. در مجموع 208 پرسشنامه )88/5 درصد( 

عودت داده شد و تجزیه و تحلیل گردید.
سه  پرسشنامه  پژوهش  این  در  ها  داده  گردآوری  ابزار 
شناختی  جمعیت  مشخصات  فرم  شامل  اول  بخش  بود؛  قسمتی 
عاملی                                            5 شخصیتی  پرسشنامه  را  مطالعه  ابزار  دوم  بود.بخش 
)NEO )NEO-FFI تشكیل می داد که حاوی 60 سوال و برای 
ارزیابی 5 عامل اصلی شخصیت روان نژندی، برون گرایی، انعطاف 
پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری و با وجدان بودن می باشد. در 
این پرسشنامه برای ارزیابی هر عامل شخصیت 12 سوال وجود دارد. 
شیوه ی نمره گذاری سواالت با مقیاس 5 گزینه ای لیكرت از کامال 
مخالفم )0( ، مخالفم )1(، نظری ندارم )2(، موافقم )3( و کامال موافقم 
)4( می باشـد. برخـی پرسش هـا به صورت معكـوس نمره گـذاری 

می شود که در جدول زیر آورده شده است )27(.

جدول1: کلید نئوی 60 سوالی

شماره عبارات )عبارات منفی، به صورت معكوس نمره گذاری می شود(زیر مقیاس
روان نژندی
برونگرایی

انعطاف پذیری
دلپذیر بودن

مسئولیت پذیری

-1
2
-3
4
5

6
7
-8
-9
10

11
-12
13
-14
-15

-16
17
-18
19
20

21
22
-23
-24
25

26
-27
28
-29
-30

-31
32
-33
34
35

36
37
-38
-39
40

41
-42
43
-44
-45

-46
47
-48
19
50

51
52
53
-54
-55

56
-57
58
-59
60

در زمینـه اعتـبار و اعتمـاد این پرسشنامـه نتایـج مطالعه ی 
مک کری و کاستا در سال 1992 نشان داد که همبستگی پنج زیر 
مقیاس: روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و 
مسئولیت پذیری فرم کوتاه با فرم بلند از 0/77 تـا 0/92 می باشـد 
همچنین همسـانی درونـی زیـر مقیاس های آن در دامنه ی 0/68 
تا 0/86 برآورد شد )27(. در ضمن هنجاریابی فرم کوتاه )ابزار مورد 

ایرانی توسط روشن و همكاران  این مطالعه( در جامعه  استفاده در 
در سال 2006 انجام و به تایید رسیده است )28(. مدت زمان الزم 
جهت تكمیل پرسشنامه 10 تا 15 دقیقه است و پرسشنامه به صورت 

خودسنجی مورد استفاده قرار می گیرد )27(.
بخش سوم ابزار شامل پرسشنامه سبک های یادگیری )مقیاس 
اصالح شده سبک های یادگیری کلب 3.1 )29،30( مشتمل بر 12 
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عبارت است که هر 12 عبارت دارای 4 پاسخ بوده و آزمودنی باید 
پاسخ های خود را برای هر عبارت بر حسب میزان شباهت با وی در 
پیوستاری از 1 تا 4 نمره گزاری کند )حداکثر 4 شباهت و حداقل 1 
شباهت(. در نهایت نمرات با هم دیگر جمع زده می شود. از اجرای 
به  یادگیری  یادگیری و شیوه های  نتیجه ی حالت های  مقیاس دو 
تجربه  شیوه  چهار  شامل  یادگیری  حالت های   .)29( می آید  دست 
 )AC( انتزاعی  )RO(، مفهوم سازی  تاملی  )CE(، مشاهده  عینی 
هر 12  بخش  چهار  از جمع  که  است   )AE( فعال  آزمایشگری  و 
عبارت به دست می آید. به این صورت که حاصل جمع پاسخ های 
گزینه اول در مورد 12 عبارت عامل تجربه عینی )CE(، پاسخ های 
گزینه دوم مشاهده تاملی )RO(، پاسخ های گزینه سوم مفهوم سازی 
 )AE( و پاسخ های گزینه چهارم آزمایشگری فعال )AC( انتزاعی
را نشان می دهند. این شیوه ها، سبک تفكر و الگوی افراد در برخورد 
ارجحیت  دیگری  بر  کدام  هیچ  که  می دهد  نشان  را  اطالعات  با 
 )AC-CE( از تجربه عینی  انتزاعی  با تفریق مفهوم سازی  ندارد. 
و  ترجیحات   )AE-RO( تاملی  مشاهده  از  فعال  آزمایشگری  و 
شیوه های یادگیری به دست می آید که نشان دهنده رویكرد و اولویت 
افراد در یادگیری است که در این حالت دو نمره به دست آمده با انتقال 
بر روی محور مختصات )بر حسب مثبت یا منفی بودن نمره به دست 
آمده( و مقایسه با داده های هنجاری، چهار شیوه یادگیری همگرا، 
واگرا، انطباق دهنده و جذب کننده که نشان دهنده سبک یادگیری 
غالب افراد است، مشخص می شود )29(. جوی و کلب در سال 2009 
برای تعیین همسانی درونی چهار سبک یادگیری این ابزار با استفاده 
از ضریب آلفای کرونباخ اعداد بین 0/79 الی 0/94را گزارش کردند 
و روایی سازه و همبستگی با فرم های هم راستا را در حد مطلوب 
گزارش نموده اند )29(. در ایران نیز عباس زاده و همكاران در سال 
1390 ضریب همبستگی درونی مناسب و رضایت بخشی را برای 
این پرسشنامه در کار پژوهشی خود گزارش کرده اند )29(. همچنین 
قاسمی و همكاران با بررسی تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی مقیاس 
2005 آلفای کرونباخ و ضریب گاتمن، تجربه عینی CE )0/71 و 
0/73(، مشاهده تاملی RO )0/71 و 0/73(، مفهوم سازی انتزاعی

AC )0/92 و 0/89( و آزمایشگری فعال AE )0/90 و 0/90( را 

به دست آورده اند و با کمک تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی 4 عامل 
را استخراج و همبستگی مقیاس با رشته های تحصیلی و جنسیت را 

مشخص نموده اند )29(. 
معاونت  از  اجازه  کسب  از  پس  پژوهش،  اجرای  منظور  به 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان و معرفی به دانشكده پرستاری 
و مامایی و انتخاب واحدهای پژوهش به شكل تصادفی ساده، همكار 
پژوهشگر )دانشجویی که قبل از انجـام نمونه گیری توضیحات الزم 
در مـورد نحوه انجـام نمونه گیری به ایشان داده شده بود( با رعایت 
اقدام به توزیع پرسشنامه ها در بین  کلیه نكات اخالق در پژوهش 
واحدهای پژوهش و دریافت آنها بعد از چند روز که بین یک تا 4 
روز متغیر بود، نمود. از توجهات مهم اخالقی در این مطالعه می توان 
به: کسب رضایت آگاهانه از واحدهای پژوهش، رعایت اصل گمنامی 
دانشكده  و  دانشگاه  مسئولین  از  مجوز  دریافت  کننده ها،  مشارکت 
پرستاری و مامایی زنجان برای اجرای مطالعه و نمونه گیری تصادفی 

اشاره داشت. 
در نهایت به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و 
آمار توصیفی و آزمون پیرسون برای دستیابی به هدف مطالعه استفاده 
توزیع  تعیین چگونگی  و  بررسی  به منظور  به ذکر است  شد. الزم 
داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتیجه آزمون 

بیانگر تبعیت داده ها از توزیع نرمال بود. 

یافته ها  
بر اساس مشخصات جمعیت شناختی حداقل سن دانشجویان 
بود.  سال  میانگین سن 21/94  و  سال  حداکثر سن 39  سال،   19
بیشتر واحدهای پژوهش مورد بررسی )63%( دانشجوی خانم بودند. 
88% مجرد بودند. بیشتر دانشجویان مورد بررسی )22/1%( در ترم 2 
پرستاری شاغل به تحصیل بودند. با توجه به حجم دانشجویان شاغل 
به تحصیل در دانشكده، بیشترین واحدهای مورد بررسی )32/2%( را 
دانشجویان رشته پرستاری تشكیل می دادند و 2/9% آن ها در مقطع 

کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند )جدول 2(.
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جدول 2: توزیع دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایی زنجان بر اساس مشخصات جمعیت  شناختی، سال 1392
درصدتعدادمتغیر زمینه ای

جنس

وضعیت تاهل

ترم تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

زن
مرد

مجرد
متاهل
مطلقه

2
3
4
5
6
7
8

فوریتهای پزشكی
مامایی

پرستاری
هوشبری
اتاق عمل

کاردانی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

131
77

183
24
1

23
46
39
37
20
26
17

27
43
67
32
39

28
166
6
8
28

63
37

88
11/5
0/5

11/1
22/1
18/8
17/8
9/6
12/5
8/2

13
20/7
32/2
15/4
18/8

13/5
79/8
2/9
3/8
13/5

2/87±21/94انحراف معیار ± میانگینسن

داده های حاصل از پرسشنامه شخصیتی پنج عامل NEO نشان داد که باالترین میانگین )7/046±34/16( مربوط به ویژگی شخصیتی 
مسئولیت پذیری وکم ترین میانگین مربوط به ویژگی شخصیتی روان نژند )7/258±21/39( است. بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری باالترین 
میانگین امتیاز )5/767±33/35( به سبـک یادگیری مفهوم سـازی انتزاعـی و کم تریـن میانگیـن )6/225±26/16( به سبک یادگیری تجربه عینی 
مربوط می شد و حداکثر نمره کل معدل دانشجویان مورد بررسی 18/97، حداقل نمره کل معدل 11/84 و میانگین نمره کل دانشجویان 16/02 

با انحراف معیار 1/220 بود )جدول 3(.

جدول 3: میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی، سبک های یادگیری و نمره معدل کل دانشجویان دانشكده پرستاری مامایی زنجان سال 1392

حداکثر- حداقلانحراف معیار± میانگینمتغیر
ویژگی های شخصیتی

سبک یادگیری

روان نژندی
برون گرایی

انعطاف پذیری
دلپذیر بودن

مسئولیت پذیری

)CE( تجربه عینی
)RO( مشاهده تاملی

)AC( مفهوم سازی انتزاعی
)AE( آزمایشگری فعال

21/39±7/258
29/20±6/107
27/39±4/788
31/13±5/493
34/16±7/046

26/16±6/225
30/59±5/105
33/35±5/767
30/48±6/144

3-43
5-42
12-46
16-44
6-47

12-43
12-46
17-47
14-46

18/97-1/22011/84±16/02نمره معدل کل واحدهای گذرانده
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شخصیتی  ویژگی  بین  که  بودند  این  بیانگر  یافته ها 
 ،r=-0/171( تاملی  مشاهده  یادگیری  شیوه های  با  انعطاف پذیری 
بین  )p=0/040،r=0/143(؛  انتزاعی  سازی  بامفهوم  و   )p=0/013
ویژگـی شخصیتی مسئولیت پذیـری با شیـوه یادگیـری آزمایشگری 
فعال )r=0/156، p=0/025( ارتباط وجود دارد. همچنین در سطح 
معنادار p>0/01 ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری با شیوه یادگیری 

تجربه عینی در ارتباط است )جدول 4(.
شخصیتی  ویژگی  بین   )p>0/01( معنادار  سطح  در 
گذرانـده                                                                   واحـدهـای  کل  معدل  نمره  بـا  پذیری  انعطـاف 

نمره  با  بودن  دلپذیر  شخصیتی  ویژگی   ،)r=0/183،  p=0/008(
ویـژگی  و   )r=0/242،  p>0/001( گذرانده  واحدهای  کل  معدل 
گذرانده  واحدهای  کل  معدل  نمره  با  پذیری  مسئولیت  شخصیتی 

)p=0/002،r=0/218( ارتباط وجود داشت )جدول 4(. 
با این حال یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها فقط بین سبک و 
شیوه یادگیری آزمایشگری فعال و نمره معدل کل واحدهای گذرانده 
)r=0/136، p=0/050( همبستگی معناداری را نشان داد )جدول 4(. 

جدول4: ضرایب همبستگی بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیت و نمره معدل کل دانشجویان دانشكده

)C
E(

ی 
عین

به 
جر

ت

)R
O

ی)
تامل

ده 
شاه

م

ی 
ساز

وم 
مفه

)A
C

ی)
زاع

انت

)A
E(

ل 
فعا

ی 
گر

یش
زما

آ

دی
 نژن

وان
ر

یی
گرا

ن 
برو

ری
پذی

ف 
عطا

ان

دن
 بو

ذیر
دلپ

ری
پذی

ت 
ولی

سئ
م

)RO(مشاهده تاملی
)AC(مفهوم سازی انتزاعی
)AE( آزمایشگری فعال

روان نژندی
برون گرایی

انعطاف پذیری
دلپذیر بودن

مسئولیت پذیری ضریب
نمره کل معدل ضریب

-0/123
***-0/366
***-0/366

0/034
-0/045
-0/047
-0/059

**-0/218
-0/088

**-0/231
***-0/270

-0/036
-0/038

*-0/171
0/131
0/082
0/073

***-0/281
0/061
-0/024
*0/143
-0/036
0/056
-0/131

-0/110
0/132
0/029
0/020

*0/156
* 0/136

***-0/456
0/103

***-0/281
***-0/415

-0/072

0/105
***0/330
***0/459

0/065

**0/226
0/128

**0/183
***0/379
***0/242**0/218

پرستاری و مامایی زنجان سال 1392
P>0/001 ***   و  P>0/01** ،P>0/05 *

بحث  
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی، 
دانشكده  در  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  و  یادگیری  سبک های 
نتایج  انجام شد.  زنجان  پزشكی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  پرستاری 
داد که  در خصوص ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان نشان 
مسئولیت  شخصیتی  ویژگی  از  پژوهش  این  در  دانشجویان  اکثر 
انجام شده  از مطالعات دیگر  با برخی   پذیری برخوردار هستند؛ که 
از  دیگر  گروهی  در  حال  این  با   .)31-33( است  همسو  ایران  در 
مطالعات که روی جوامع دیگر دانشجویی یا دانش آموزی صورت 
گرفته است، برای مثال؛ )11،17،34،35( ویژگی های دیگری را به 
عنوان شایعترین و مهمترین ویژگی شخصیتی واحدهای پژوهشی 
خود گزارش داده اند. این در حالی است که در مطالعه حاضر کمترین 
میانگین به ویژگی شخصیتی روان نژندی مربوط می شد. شاید بتوان 

دلیل وجود برخی تفاوت ها وشباهت ها در یافته های طرح حاضر با 
مطالعات مشابه دیگر را نیزبه تاثیرگذاری عوامل فرهنگی-اجتماعی 
بر ویژگیهای اصلی و مهم شخصیتی نسبت داد که در مطالعات دیگر 

نشان داده شده است )18-19(.
دانشجویان  یادگیری  سبک  خصوص  در  پژوهش  نتایج 
نشان داد اکثر دانشجویان از سبک یادگیری جذب کننده برخوردار 
هستند؛ که همسو با مطالعه ی سرچمی و حسینی )20(، لینارز )21( 
و راکوکزی و مانی )22( است. با این حال نتایج مطالعات انجام شده 
توسط نجفی کلیانی )23( و رنجبر و اسماعیلی )24( با نتایج مطالعه 
حاضر همسو نبود. به گونه ای که در مطالعه نجفی کلیانی و همكاران 
)23( بیشترین سبک یادگیری دانشجویان پرستاری، بهداشت و اتاق 
عمل همگرا بوده است. در مطالعه ی رنجبر و اسماعیلی )24( هم 
اکثر دانشجویان پرستاری دارای سبک انطباق یابنده و واگرا بودند. به 
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نظر می رسد دلیل متفاوت بودن سبک های یادگیری دانشجویان در 
مطالعات گوناگون نیز به مانند ویژگی های شخصیتی ریشه در تاثیر 
پژوهشی مختلف داشته  اجتماعی جوامع  گذاری عوامل فرهنگی- 
باشد که در مطالعات قبلی نیز وجود چنین تفاوت هایی نشان داده 

شده است )20-24(. 
بین ویژگی شخصیتی  به شكل معنی داری  داد  نشان  نتایج 
"انعطاف پذیری" با شیوه های یادگیری "مشاهده تاملی" و "مفهوم 
سازی انتزاعی"؛ بین ویژگی شخصیتی "مسئولیت پذیری" با شیوه 
همچنین  دارد.  وجـود  همبستگـی  فعال"  "آزمایشگری  یادگیری 
"تجربه  یادگیری  شیوه  با  "مسئولیت پذیری"  ویژگـی شخصیتـی 
عینی" در ارتباط است. این یافته نتایج مطالعه کماجارو و همكاران 
)12(، ایزدی و همكاران )11(، محمد زاده و همكاران )36( را حمایت 
با مطالعه  می کند. همچنین در مطالعه هاشمی و همكاران همسو 
برای  فعال  آزمایشگری  کننده  بینی  پیش  پذیری  مسئولیت  حاضر 
پسران و دختران رشته مهندسی معرفی می شود، اما بر عكس در 
دختران رشته علوم انسانی، مسئولیت پذیری پیش بینی کننده مشاهده 
تاملی عنوان می گردد )17(. در ضمن در مطالعه هاشمی مشخص 
بینی  پیش  نیز  تجربه  مقابل  در  پذیری  توافق  عامل  که  شود  می 
مهندسی  رشته  پسران  در  عینی  تجربه ی  یادگیری  شیوه  کننده ی 

می باشد )17(.
شخصیتی  ویژگی  سه  بین   حاضر  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
انعطاف پذیری، ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن و ویژگی شخصیتی 
مسئولیت پذیری با نمره معدل کل واحدهای گذرانده ارتباط وجود 
داشت. این یافته دقیقاً با مطالعه کماجارو همسو بود )12(. روزاندر و 
همكاران نیز در این زمینه چنین استنباط می کنند که مسئولیت پذیری 
این حال  با  دارد )35(.  اثر آشكار روی کل عملكرد تحصیلی  یک 
مطالعه ایزدی و همكاران نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی 
دانش آموزان  تحصیلی  عملكرد  با  بودن  وجدانی  و  توافق پذیری 
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد )11(. عالوه  بر این رودباری و 
حسینچاری  نشان دادند که انعطاف پذیری عالوه بر اثر مستقیم و 
مثبت بر پیشرفت تحصیلی، به واسطه شیوه یادگیری مفهوم سازی 
باشد.  تواند داشته  بر پیشرفت تحصیلی می  اثر مثبتی  نیز  انتزاعی 
ضمن اینكه  مسئولیت پذیری به واسطه مفهوم سازی انتزاعی و برون 
گرایی به واسطه شیوه یادگیری آزمایشگری فعال به صورت مثبتی، 

پیشرفت تحصیلی را می تواند پیش بینی کند )32(.             
مطابق با نتایج مطالعه حاضر بین سبک های یادگیری و نمره 
معدل کل، فقط بین سبک و شیوه یادگیری آزمایشگری فعال و نمره 
معدل واحدهای گذرانده همبستگی معنی دار آماری وجود داشت. در 

حالی که بر اساس نتایج مطالعه کماجارو، همه سبک های یادگیری 
به طور مثبت با نمره معدل در ارتباط بودند )12(. مطالعه ی ایزدی 
و همكاران نیز نشان داده است که همبستگی منفی و معنی داری 
بین سبک یادگیری تجربه عینی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان 
سبک  و  انتزاعی  سازی  مفهوم  یادگیری  سبک  بین  و  دارد  وجود 
یادگیری آزمایشگری فعال با عملكرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط 
مثبت و معنی داری توسط این محققین گزارش می شود، در ضمن 
این محققین بین سبک یادگیری مشاهده تاملی با عملكرد تحصیلی 
اند )11(.  را گزارش نكرده  ارتباط مثبت و قدرتمندی  دانش آموزان 
مرور بر مطالعات دیگر محققان در این زمینه، نتایج جالب دیگری را 
نیز نمایان می سازد، برای مثال، مطالعه گرانمایه و همكاران نشان 
داد سبک یادگیری با میانگین نمرات واحدهای عمومی دارای ارتباط 
ارتباط  اختصاصی  نمرات  میانگین  با  اما  باشد  می  آماری  معنی دار 
محققین  از  دیگر  برخی  این  بر  )13(. عالوه  ندارد  آماری  معنی دار 
نشان داده اند که کاًل بین سبک های یادگیری دانشجویان با پیشرفت 
تحصیلی آن ها ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد )7،20،37،39(. 
از محدودیت های مهم مطالعه حاضر می توان به استفاده از 
پیشرفت  تعیین  دانشجویان جهت  توسط  گزارش شده  معدل  نمره 
در  فراموشی  وجود  احتمال  که  آنجا  از  داشت.  اشاره  آنها  تحصیلی 
که  این  به  توجه  با  همچنین  و  داشت  وجود  معدل  دقیق  گزارش 
نمره معدل فقط یكی از معیارهای پیشرفت تحصیلی اسـت پیشنهاد 
می شـود از سـایر ابزارهای سنجـش پیشرفت تحصیلی مانند ترم های 
شاخص های  نیز  و  قبولی  یا  مردودی  واحدهای  تعداد  و  مشروطی 
رفتاری عملكرد تحصیلی مانند حضور و غیاب، پشتكار و زمان صرف 
شده برای تكمیل مدرک نیز جهت بررسی پیشرفت تحصیلی استفاده 
گردد. محدودیت مهم دیگر مطالعه حاضر وابستگی هر سه متغیر 
اصلی مطالعه به زمینه است که تعمیم پذیری یافته ها را با چالش 
مواجه می نماید، لذا به منظور کمک به تقویت دانش موجود پیشنهاد 
می شود مطالعات مشابه روی گروه های دانشجویی مشابه و متفاوت و 

با بكار گیری متغیرهای دیگر انجام پذیرد.

نتیجه گیری 
ویژگیهای  بین  ارتباط  چگونگی  هرچند  مطالعه  این  در 
دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  و  یادگیری  های  سبک  شخصیتی 
به  عنایت  با  حال  این  با  زنجان مشخص شد،  مامایی  و  پرستاری 
نتایج مطالعه حاضر در کنار نتایج دیگر مطالعات از جوامع پژوهشی 
متفاوت، می توان چنین استنباط کرد که بین برخی از ویژگی های 
های  سبک  از  برخی  با  پذیری  مسئولیت  مثال؛  برای  شخصیتی، 
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یادگیری از قبیل؛ آزمایشگری فعال و تجربه عینی، ارتباط مثبت و 
معنی داری وجود دارد. این درحالی است کـه در زمینه ارتبـاط بین 
ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی 
عوامل  می رسد  نظر  به  و  پرداخت  قطعی  نظر  اظهار  به  نمی توان 
نقش  متغیرها  این  بین  ارتباط  نوع  تعیین  در  اجتماعی  فرهنگی- 

تعیین کننده دارند.
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پژوهشی  طرح  از  مستخرج  حاضر  مقاله  که  جایی  آن  از 
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مالی و پشتیبانی از اجرای طرح، از کلیه دانشجویان گرامی که در 
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Abstract
Intoduction: By reviewing the results of the previous studies, no conclusive comment can 

be made on the relationship between three variables of personality, learning style, and academic 
achievement. This study aimed to investigate the relationship between personality traits, learning 
styles, and academic achievement among students of Zanjan School of Nursing and Midwifery in 
2012.

Method: In this descriptive and analytical study, among 485 students of Zanjan Faculty of 
Nursing and Midwifery, 235 students were selected by simple random sampling. NEO Five Factor 
Personality Inventory (NEO-FFI), Kolb Learning Style Inventory (3.1-2005) and demographic form 
were used of data collection. The collected data were entered into the SPSS version 18 and analyzed 
using descriptive statistics and Pearson test.

Results: there was a significant correlation between the following factors: "Flexibility" in 
learning style with "reflective observation" (r= 0.171, p=0.013) and "abstract conceptualization" 
(r=0.143, p=0.040); "Accountability" with learning style "active experimentation" (r= 156, 
p=0.250); "Flexibility" (r=0.183, p=0.008), "agreeableness" (r=0.242, p=0.001) and "accountability" 
(r=0.218, p=0.002) with the score of total grade point average(GPA); also learning style "active 
experimentation" was related with total grade point average score (r=0.136, p=0.050).

Conclusion: Among students of nursing and midwifery of Zanjan, there is a correlation between 
personality characteristic; “Openness" with learning style; "Reflective Observation" with "Abstract 
Conceptualization". There is also a correlation between the personality trait; “Conscientiousness” 
with learning style; “Active Experimentation". Between personality characteristics; "Openness" 
with GPA, there is also an association. The personality trait; "Agreeableness" is association with 
GPA. Between the personality trait; “Conscientiousness" with GPA was associated. Finally, learning 
style; "Active Experimentation" was associated with GPA.
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