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چکیده
هدف حت قیق حاضر بررسی رابطه سبکهای یادگیری و توانایی حل مساله در بین دانشجویان است .ن شهوژپ عو   
از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصيفي -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،شامل يلك ه دانشجویان مقطع
کارشناسی و كارشناسي ارشد دان گش اه کاشان در سال يليصحت  93 31- 94 31به تعداد  63 59نفر است .پ یعت زا س ین   
حجم نمونه حت قیق 387 ،نفر از ا نی دانشجویان به ص صصورت نمون ریگ ه ی شوخ  ههه ههههای چن لحرم د هه هههای فداصت ی ختنا  اب
شدند .ابزار گردآوری اطالعات در ا نی حت قیق ،پرس بس همانش کک کککه ریگدای یا ی بلک  راهچ یاراد      مؤلفههه (تجربه
ته هلاسم لح یا    
عینی ،مشاهده تاملی ،مفهوم سازی انتزاعی و آزما گشی ری فعال) و پرسشنامه محق راهم هتخاس ق تتت تتت
است .پایایی پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب برای آزما گشی ری فع لا

 ،./ 78مفهومس یعازتنا یزا     ،./38م هدهاش

تاملی  ./ 73و تجربه عینی  ./ 82و برای پرسشنامه مهارتهای حل مساله  ./38برآورد گردید .یافتهها ن اد ناش ددد ن تارم
حل مساله دانشجویان بر اساس نوع سبک یادگیری آنها ا متف .تسا توا
سبک انطباق یابنده از بقیه بی  دارفا رد و رتش د را ا رگاو کبس ی ا رتمک هیقب زا 

من ررر رررره مه رد هلاسم لح ترا رفا ا د د ا یار     
سا ت نینچمه  .هلاسم لح تارمن

   

      

دانشجویان با توجه به شیوههای یادگیری نیز متفاوت است ،به ا نی ترتیب که سبک هرمن هک ینایوجشناد یریگدای    
مهارت حل مساله پایینی دارند ،تجربه عینی و مشاهده تاملی است و سبک تراهم هرمن هک ینایوجشناد یریگدای      
کتر است.
حل مساله باال دارند به مفهوم سازی انتزاعی نزدی 
کلید واژهها :یادگیری ،سبک یادگیری ،مهارت حل مساله.
دریا تف

1
2
3

مقاله5931/9/ 20 :

پذیرش مقاله96 31/3/6 :
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مقدمه
امروزه کی ی از اهداف بنیاد نی کلیه مدارس ،پرورش یادگیرندگان مادام العمر است .نیل ب  ه اای ین
هدف ،مستلزم فهم عمیق ماهیت یادگیری دانشآموزان است (رضایی .) 90 31،کی ی از ابعاد مهم
شآم سا نازو تتتتت کههه بررر شیو ههههاییی ریگدای ییی ا ارف ددد دارد
کهای ناد یریگدای شش شش
ا نی موضوع ،سب 
که یا
(خندقی و رج ییا  .) 92 31، ،سبک ک

ی یادگیری ،ترکیب ببی از ویژگیییهاییی ش خان تتی ،ع طا فففی و

یدهند افراد چگونه با محیط یادگیری خودش
همچنین دیگر عوامل روانشناختی است که نشان م 
تعامل میکنند .یکی از لت ویحات مهم نظریه سبکهای یادگیری این باور است که مع مل ان زمانی
یتوانند به دانشآموزان خود در یادگیری کمک کنند که بدانند آنها چگونه به بهترین ش لک
م 
شها
یاد میگیرند و یا به عبارت دیگر سبک یادگیری ترجیحی آنها چیست؟ نتایج برخی پژوه 
شآم نازو م ممیتواننددد
موید آن است که سازگاری سبک آموزشی مع مل ان و سبک یادگیری دانش ش
عامل مهمی در موفقیت فرایند یادگیری باشند (رضایی .) 13 90 ،با شناخت سبکه یا

ی یادگیری

دانشجویان ض نم اینکه میتوان به آنها در زمینه آموزش و یادگیری کمک کرد ،میتوان آنها را
بسته به مالحظاتی نظیر؛ تفاوتهای فردی و تنوع مشاغل ،به رشته صحت یلی و مسیر شغلی مناسب
هدایت نمود (ماسپی .) 91 31،از طرف د گی ر ،با عنا تی

به رشد مهارناپذیر فناوری و کاهش زم نا

نیم عمر اطالعات (مهرم مح دی ) 89 31،بیش از حجم و مقدار محتوای درسی ،باید به فراین یاهد
ذهنی و یادگیری دانشجویان توجه کرد .یادگیرندگان ام یملع داوس دیاب زور

هب ار یروانف و       

تهای حل مساله و تفکر،
خوبی سواد خواندن ،نوشتن و حساب کردن بیاموزند و خود را به مهار 
به منزله مهارتهای یادگیری مادام العمر ،مجهز ش ریگدای .دنو ی  مادام  ا سک هب طونم رمعل ب   
دانش پایه ،مهارت  هب داقتعا و یریگدای ی گدا ی تسا یر

و رورم هب هک ط زا ر قی و شزومآ

    

      

یادگیری به روش حل مساله ،در فراگیران شکل میگیرد (احمدی .) 1376 ،آموزش ح  ل ممس ،هلا

کی ی از مهمتر نی اهداف نظامهای آموزشی کنونی است (سولسو ،1ترج رهام داهرف هم .) 1371 ،،،، ،،،

پیچیدگیهای زندگی ،وجود مهارتهای حل مس م یرورض یصخش ره یارب ار هلا یی ی یی ییییییییس .دزا
موضوعات زندگی پیچیده امروز ،در بردارنده سطوح گوناگونی از حل مساله است .خصوصیت

Solso

1
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بارز حل مساله در ا نی است که نوعی تفکر معطوف ب تسا فده ه   

(نق و دقورس زا ل

،تناید

.) 88 31
که ریگدای یا ی و 
از آنجایی که حت قیق حاضر در صدد تبیین رابطه میان سب 

ته لح یا   
راهم تتت تتت

مساله دانشجویان است ،توضیح کامل هافم نیا رت ی .دراد ترورض م      س کب

ی یادگیری ی ککک ی از

مهمتر نی سازههای علم روانشناسی تربیتی است (م هداز دمح ادمالیییی .) 88 31 ،س ریگدای کب ی   
روش ثابت یادگیرنده برای پاس گخ ویی و به کارگیری محرکهای موجود در موقعیت یادگیری
است (امامی پور و شمس اسفندآباد .) 7:1390 ،سیف ( ) 88 31سبک یادگیری را روشی میییداند
گ ( ) 1997
ح میییده ربنرتسا .د گگ گگ
که یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روشهای دی گگگ ر یجرت ح ح
ل توسعههه و
معتقد است سبکها مانند تواناییها تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیططط و قابل ل
کهاییی متف وا تتت در
حت ول هستند؛ بنابرا نی سبکها نه ثابت ب کل ه سیالاند ،به ای ننن معنییی کههه سبک ک
ی پوررر و ش ممم س اس دابآدنف  .) 6:1390 ، ،دراگووو و
موقعیتهای متفاوتی به کار برده میشوند (ام ما ی ی
ی آناننن
شها ای ریگدای ی ی
واگنر (  ) 2004سبک یادگیری را تفاوتها ای موجوددد میاننن ا ارف ددد در رو 
میدانند .به همین دلیل است که آموزشگران باید فضایی را به وجود آورند که ض ب هجوت نم ههه هههه
س کننددد
ی آنه هها یردت س س
کهاییی متف وا تتت ریگدای ی ی
نیازهای متفاوت یادگیرندگان ،متناسب ب بس ا کک کک
(مارتین .)01 20 ،برخی فراگیران بر حقایق ،محاسبات ریاضی و اطالعات مستند مت رکز میکنند؛؛
ی اطالعاتتت هماننددد ریواصت ،،
گروهی بر الگوهای ریاضی و نظریهای؛ برخییی بههه اش اک للل د رادی ی ی
نمودارها و نقشهها؛ عدهای به شکل کالمی و نوشتاری اطالعات؛ و برخی نیز بههه طوررر فعا ال و از
ی و فراگیری ی
ی
طریق کنش با د گی ران یاد میگیرند ( لف در .) 1996 ،موفقیت در فرایندهای ریگدای ی ی
یو
ک از فراگی سا نار تتتتت (ه نویام ی ی
ی هررر یک ک
ک ریگدای ی ی
م سبک ک
هر چه بیشتر مطالب ،من هف هب طو ممم ممم
عبدالهی.) 82 31،
کهای وابسته
کهای یادگیری شناختی را به سه دسته؛  )1سب 
ی ت و ان س ب 
در یک دستهبندی کلی م 
کهاییی ه ارگم  ،،واگ ار ،،
کهاییی کت انشییی و و ،یلمات  )3سبک ک
به زمینه و نابسته بههه زمینه )2 ،،سبک ک
جذبکننده و انطباق یابنده تقسیم کرد .کلب از مشهورتر نی ا رب هک تسا یدارف کی ساسا
چرخه یادگیری تجربی ،سبکها را طبقهبن تسا هدرک ید   

(سی ،ف

   

ی تجربی، ،
 .) 88 31ریگدای ی ی

ب یامت ززز ای ننن نظریههه از س یا ررر
اساس نظریه کلب است .تاکید کلب بر تجربی بودن یادگیری ،سبب ب
نظریههای یادگیری میشود و تفاوت آن را با نظریههای یادگیری شناختی و نظریههای یادگیری

251

صف لنامه رهبری و مدیر تی آموزشی /سال یازدهم  /شماره دوم /تابستان 96 31

رفتاری برجسته مینماید .در ا نی نظریه ،یادگیری فرایندی توصیف میییشوددد کههه از تغییررر شکللل
ی دو وظیفههه
تجربه ،دانش یا علم تولید میکند .از نظررر ک بل  ، ،یادگیرن اگد ننن در هن اگ ممم ریگدای ی ی
اصلی دارند که با ترجیحات دو قطبی متمایزی آنها را انجام میدهند .اولین وظیفه آنها کسببب
تجارب یا درک اطالعات است که با کی ی از ای ننن دو روش انجاممم میییگیرددد :عینییی یا ا انتزاعییی.
دومین وظیفه یادگیرندگان نیز پردازش یا تبدیل اطالعات است که با کی ی از ا نی دو روش انجام
میگیرد :مشاهده تاملی یا آزما گشی ری فعال .به طور کلی در نظریه کلب ،چهار شیوه اصلی برای
یادگیری وجود دارد :تجربه عینی ،مشاهده زاس موهفم ،یلمات ی لاعف یرگشیامزآ و یعازتنا 

     

(امامی پور و شمس اسفندآباد.) 45:1390 ،
در شیوه تجربه عینی ،محور تی

با تجربه و کسب دیدگاه ش صخ ی و شهودی درب هرا تاعوضوم   

ی و مفهومممس زا ی ی
ی
است .در شیوه مشاهده تاملی ،نگاه به قضایا از دیدگاه متفاوت ببیننددد و ارز بای ی ی
ی از
متفاوت قضایا اهمیت دارد .در مفهوم سازی انتزاعی ، ،ا ارف ددد بههه ک ربرا ددد ع لم ییی و بهررره گیری ی
ی فعاالنههه
مفاهیم و عقاید تاکید دارند .در آزما گشی ری فعال ،افراد به کارهای ع لم ی و تاثیرگ راذ ی ی
میپردازند ،در دست یابی به اهداف خطر پذیرند ،بر محیططط پیراموننن خوددد أت ثثیر میییگذارنددد و
بازخورد رفتارشان را دریا تف

مینمایند (قرام کل ییی و ه ناراکم  .) 92 31،،ب سا نیا ر اس سسسسسس مییی ناوت

پیوستاری را تعریف کرد که دو ُبُبعد دارد )1 :تجربههه عینییی در برابررر تفکررر انتزاعی؛ ؛  )2م دهاش ههه
تاملی در برابر آزما گشی ری فعال .ا نی ابعاد چهار سبک یادگیری واگرا ،ه ارگم  ،،جذ ببب کنند ههه و
انطباق یابنده را کشت یل میدهند.
سبک یادگیری واگرا از ترکیب دو شیوه یادگیری تجربه عینی و مشاهده تاملی ساخته میییش .دو
تهایی کههه
افراد ا نی سبک در موقعیتها بیشتر بر مبنای مشاهده عمل میکنند .ا نی افراد از موقعی 
مستلزم ایجاد اند شی ههای وسیع است ،لذت میبرند و متمایل رابطه با ا د نارگی  ،،هیج نا ییی و دارای
قوه صت ور باال هستند .سبک یادگیری ه گم را از ترکیب دو شیوه یادگیری مفهومسازی انتزاعی و
ی را
آزما گشی ری فعال ایجاد میشود .افرادی که از ا نی نوع سبک بهره مند هستند بیشتر نی توان یا ی ی
در کاربرد اند شی هها و نظریهها دارند .افراد ا نی سبک ترجیح میدهند با مسائل فنی سروکار داشته
باشند .سبک یادگیری جذب کننده از ترکیب دو شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده
یشود .توجه کمتر به افراد و گرایش بیشتر به اند شی هها و مفاهیم انتزاعی ،و توجه به
تاملی ایجاد م 
ک ریگدای ی ی
ی
ارزش منطقی نظریه به جای ارزش ع لم ی آن ،از ویژگیهای دارندگان ا نی نوع سبک ک
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ی فعاللل ایجاددد
است .سبک انطباق یابنده از ترکیب دو شیوه یادگیری تجربه عینییی و آزما رگشی ی ی
میشود .افراد دارای ا نی سبک بیشتر نی توانایی را در یادگیری تجارب دست اول دارند (کلب و
جوی.)9 200 ،

متغیر دوم در پژوهش حاضر ،مهارت حل مساله است .حل مساله ،فرایندی ش  یارب یتخان ی نتفا    
راه حل مناسب برای رسیدن به اهداف است (بیابانگرد .) 84 31 ،مساله عمومًاًا در موقعیتی نامعین و
متناقض ایجاد میشود (شعبانی .) 82 31 ،آموزش مهارت حل مس کمک درف هب هلا     

م ممیکنددد ات

موثرتر نی راه حل م کش ل را شناسایی کرده و به طریقی مؤثر با م الکش ت روزمره و آینده برخورد
ت دارن .د آنها ا
نماید (زراعت و غفوریان .) 88 31 ،مع هم شقن نامل م مممممم ی در پ راهم نیا شرور تتت تتت
میتوانند با طرح یک مساله و آماده کردن فضای ک سال

برای پژوهش و کاوش در زمینه مس هلا

شآموزان را برای مشارکت در فرایند حل مساله آماده کنن رد هک هچ نآ .د ااا اااای ین
مورد نظر ،دان 
شآم اب دروخرب رد نازو    
نوع از روش تدریس مهم است مهارتها و نگرشهایی است ک ناد ه شش شش
موقعیتهای مساله دار کسب میکنند .مع مل ان میتوانند به شکل م سومل
پژوهش ع مل ی در ک سال

و هلاسم لح شور زا

استفاده کنند .نیازی به مطالب مبهم و پیچیده نیس تتت  .آن چ هم هک ه م    

است استفاده از مسائل واقعی و در ارتباط با زندگی روزمره است .روش ح اعف رب هلاسم ل للل للللی یت
ذهنی دانشآموزان متمرکز است و به جای این که معلم ،درس را به شکل توضیحی شروع کند
با طرح یک مساله دانشآموزان را به تفکر وامی دارد .بدین ترتیب ،جریان ح حرط زا هلاسم ل    
یک مساله شروع شده و نهایت ًاًا ًاًا به ی یافتن راه ح ن و ل تتیجههه گی یری م ممیانجامد (راس وگت .) 84 31،،
هیجانها اغلب اولین نشانه وجود مساله و لزوم حل آن هستند ،در مرحله بعد شناختها و جریان
شناسایی مساله ،طرح ریزی راه حلهای احتمالی و پیامدهای آنان و برنام زیر ه ی ارب  ی ا رج ای     
بهتر نی راه حل مورد استفاده قرار میگیرند و س مکت یارب ماجنار یل س نیا  یر      تسلس زا دیاب یل   
مهارتهای رفتاری استفاده شود .ب اسم لح تراهم ،رگید ترابع ه ل قالطا ییاهدنیارف هب ه        
میشود که در طی آن فرایند ،به وسیله یک فرد یا یک گروه ،یک راه حل ب فشک هلاسم یار    
میشود (ذیروح .) 90 31،از آن جا که معلم بههه عن او ننن راهنما ا نقش ش
ش مهمییی در ه یاد تتت جر ای ننن
ی آنها ا در
س فعاللل و بههه کاررر گیری ی
یادگیری دارد میتواند با آگاهی کامل از روشها ای یردت س س
شآموزان را در فرایند یادگیری خود به وجود آورد.
ک سال درس امکان درگیری و مشارکت دان 
ش رت
از آن جایی که شناخت سبکهای یادگیری و مهارتهای حل مس م هلا یییییتوان هب د    اث خبر ش ش
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ته لح یا   
کهای یادگیری و مه را ت ت
کردن آموزش و یادگیری منجر شود ،ا نی حت قیق رابطه سب 
مساله را از جهات مختلف مورد بررسی قرار میدهد .در حت قیقات مختلف ،ابعاد متفاوتی از ا نی
رابطه مورد توجه قرار گرفته است .ذیروح ( ) 90 31در پژوهش خود دریا تف

آموزش حل مس هلا

بر بهبود راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی مؤثر است .رفعتی
( ) 91 31ارتباط معناداری میان سبکهای تفکر با سبکهای رد .تسا هدرک شرازگ یریگدای

  

حت قيق او م خش ص شد كه دانشآموزا ِنِن دارای سبکهای تفکر ق یاضق ،هناراذگ نونا ی هلسلس    ،
مراتبی ،کلی دنا دازآ و  ی دای یاهدرکیور ،ش گگگگ گگگگگیری مس م حیجرت ار لقت یی یییییدهن شهوژپ رد .د   
شهبازی و حیدری ( ) 91 31معلوم شد آموزش مهارت حل مساله ب و الیروزد لکتورپ ساسا ر
گلدفراید ،توانایی دانشجویان را به طور معن م شیازفا یرادا

یی یییییده و یقدنخ .د

رجا ایی () 92 31

دریافتند دانشجویان به سبک تدریس فعال گرایش دارند و سبک یادگیری غالب آنان نیز سبک
ه گم را و جذب کننده است .یافتههای پ  یریمشکو یبارهس شهوژ ((( (((( ) 93 31تف وا تتته رد ار ییا

سبکهای یادگیری دانشجویان نشان داد .فورنهام و جکسون ) 1999 ( 1رابطه سبکهای یادگیری
و ویژگیهاییی ش صخ ی ت ار یت ح و لیل

درک نییعت هههههههههان  اموک شهوژپ ،هطبار نیا رد .د ررررر رررررراج و و

ه کم اران )11 20 ( 2حاکی از ا نی است که دو م نادجواب( تیصخش گرزب تفص جنپ زا درو       
بودن و موافق بودن) با ه گدای کبس راهچ ر ی .دنراد هطبار یر        برخی ت زا  ح هطبار زین تاقیق     

سبکها با سایر سازههای روانشناختی را مورد بررسی ق داد رار هههان .د پ و یمالس شهوژ

مرآ ووو وووو

3

(  ) 2006نشان داد که توانایی حل مساله به طور قابل توجهی رفتار مطالعه را پیشبینی میکند .در
پژوهش آکینوگلو و تاندوگان ) 007 2( 4م خش ص شد هب روحم هلاسم یریگدای روط رب یتبثم        
پیشر تف

صحت یلی و نگرش دانشآموزان به درس علوم تأثیر دارد .کاراسل و ه اراکم ننن)01 20 ( 5

شآم فشک ار نازو   
تفاوت جزئی معن دا ااری بی اسم لح تراهم و یضایر بارطضا ن ل ناد ه ششششششش ششششششش
کردهاند .البته ،نتا جی برخی از حت قیقات ،متفاوت است .به عنوان مثال ،در پژوهش سير ني و گ لز
کهای يادگيري و شیوههای حـل مـساله کشف نشد.
(  ) 2000رابطه معناداری ميان سب 
1

Furnham & Jackson
Komarraju & et al
3
Salami & Aremu
4
Akinoglu & Tandogan
5
Karasel & et al
2
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سؤاالت تحقیق
سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از ا نی است که آ لح تراهم نازيم اي

د هلاسم ا يانبم رب نايوجشن

      

سبكهاي يادگيري (واگرا ،جذب كننده ،انطباق دهنده ،و ه گم را) متفاوت است؟
سؤاالت فرعی:
 .1سبک یادگیری دانشجویان به کدامیک از سبکهای واگرا ،ج بذ

نك ن ،هد

نهد قابطنا ده و ،

ارگمه      

نزدیکتر است؟
 .2آیا نمرات حلمساله دانشجویان بسته به جنسیت ،وضعیت تأهل و دان کش ده متفاوت است؟
 .3آيا نمرات دانشجویان در شيوههاي يادگيري تجربه عینی ،مشاهده و یـعازتنا يزاـس موـهفم ،یلماـت   
آزما گـشی ري فعـال بر حسب جنس تي  ،دان کش ده ،و وضعیت تأهل متفاوت است؟

روش تحقیق
ا نی پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توص في ييي -همبس .تسا یگت

يرامآ ةعماج     

پژوهش شامل يلك ه دانشجویان مقط گشناد دشرا يسانشراكو یسانشراک ع ا لاس رد ناشاک ه   

    

يليصحت  93 31- 94 31شامل  63 59نفر میباشددد .از می دادعت ،نانآ نا      387نف هنومن شور هب ر    
گیری خوشهای چند مرحلهای ا خت اب شدند .ابتدا  5دان کش ده به طور صت ادفی انتخاب شد و از هر
دان کش ده دو رشته به طور صت ادفی انتخاب شد که مجموعًاًا  51رشته انتخاب شدند .سپس از بین
ک سال های هر رشته دو ک سال

(ترم اول و ترم هشتم) انتخاب و پرسشنامه حت قیق بین دانشجویان

توزیع شد .در ا نی حت قیق ،برای گردآوری دادهها از یک پرسشنامه اس ی و درادنات ک همانشسرپ     
محقق استفاده شد :الف) پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب :ا نـي پرسشنامه توسط ـلك ب
در سـال  5 98 1بـراي سـنجش سبکهای يادگيري افراد تنظ يـ م شـد که شامل  12س اؤ للل است

و

هر سؤال  4گزینه دارد که مربـوط به تجربه عینی دهاشم  ،ه ،یلماـت  م ففف ففففه و یـعازتنا يزاـس موـ
آزما گـشی ري فعـال اس تـ

(نصری و خورشید .) 91 31،از تفر وهفم قی مم مممس هبرجت زا یعازتنا يزا    

عینی و آزما گشی ري فعـال از مشاهده تاملی دو نمره به دست میآ ک دی هه ههه ب تاـصتخم روـحم ر    
قـرار مـیگیرنـد (خندقی و رجایی .) 92 31 ،از تقاطع ا نی دو محور ،چهار ربع به وج م دو یییییآ دی
یش دنو
کهای یادگیری ه گم را ،واگرا ،انطباق یابنده و جذب کننده مربوط م 
که به ترتیب به سب 
(غیبی و ه کم اران .) 91 31،روایی و پایایی ا نی پرسشنامه را کلب و د گی ر محققان از ج لم ه خندقی
و رجایی ( ،) 92 31معیاری ( ) 88 31و ایزدی و ادم یال ی ( ) 87 31مورد تأیید قرار دادهاند .کلب در
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س لا     5 98 1پا ای ی کبس همانشسرپ ی

وخ یریگدای د افلآ زا هدافتسا اب ار  ی بنورک  اخ ارب ی    

      

        

آزما گشی ری فعال  ،0/ 78مفهوم سازی انتزاعی  ،0/38مشاهده تاملی  ،0/ 73و تجربه عینی  0/ 82به
دست آورده است .ب) پرسشنامه مهارتهای حل مساله :ا نی پرسشنامه در قالب

 45س اؤ للل

بسته پاسخ میباشد که سؤالهای مربوط به الت ش ( 8سؤال) ،دقت و مت رکز ( 9سؤال) ،اعتماد به
نفس ( 01سؤال) ،تجزیه و لحت یل ( 6س اؤ للل) ،م تروش

پذذذیری ( 5س اؤ للل) ،مس تیلوئ

پذذذیری (7

سؤال) است که بر اساس طیف شش درجهای لیکرت طراحی شد .برای تعیین روایی همانشسرپ    
مهارت حل مساله ،ابتدا به نمونههای پرسشنامههای خارجی مراجعه شد .از بین ا مانشسرپ نی هه هههها
بیش از  70آیتم استخراج گردید .در نها تی

اب متیآ ره رظن ایاپ .دش باختنا ناصصختم یی        

پرسشنامه بر مبنای ضريب آلفاي کرونباخ  0/ 836محاس اشن هک دش هب ن ننن نننننگ و يياياپ ر

يناسمه    

دروني ابزار حت قيق است.
یافتهها
لحت یلها نشان داد ميان نيگ مهارت ح رد نايوجشناد هلاسم ل

ارگاو يريگداي كبس         ،1/ 80در

سبك يادگيري جذب كننده  ،1/ 90در سبك يادگيري انطباق دهنده  2/10و در سبك يادگيري
ه گم را برابر با  1/ 87است .لحت یل دادهها بر حسب دان کش ده دانشجویان موید آن بود که اگر چه
تفاوتهایی بر حسب رشته یا دان کش ده در میان دانشجویان وجود دارد؛ ام هم ا مم ممم نیا هتفای نیرت    
است که در مجموع ،باالتر نی نمرات در سبك و ارگمه يريگداي مولع ةدكشناد جنپ ره رد
انساني ،يف ز كي

   

 ،مهندسي ،رياضي و ادبيات و زبانهاي خارجي وجود دارد.

مقایسه میانگینها بر حسب جنسیت ،برای مهارت حل مساله ،نشان داد که تفاوت معناداری می نا

دختران و پسران وجود ندارد ( t= -0/467و  .)Sig=0/ 44مقایسه ب ن لهأت تيعضو بسح ر یز     
ل و مج  تسا در
موید تف جو مدع توا و یم رادانعم توافت د ان یوجشناد ان         متأهل ل

(( (((  t= 1/ 84و

 .)Sig=0/ 06مقایسه میانگینها بر حسب دان کش ده نیز نشانگر عدم تف دانعم توا ا  رد ر ر اب هطبا    

مهارت حل مساله است

ت( ح ی سنایراو لیل

کراه ؛ه  F=1/34و  .)Sig=0/ 22در ادام ادتبا ،ه   
کک کک کککک

پرسشهای فرعی حت قیق و در پایان ،سؤال اصلی پژوهش مورد تجزیه و لحت یل قرار میگیرد.
 .1آيا ميزان مهارت حل مساله دانشجويان بر مبناي سبكهاي يادگيري متفاوت است؟

همان طور که در جدول  1م خش ص است ،مقایسه نمره مهارت حل مساله ب بس بسح ر ككككككك ه يا
يادگيري ،نشانگر وجود یک تفاوتمعنادار است.
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جدول  .1مقایسه میانگین نمرات مهارت حل مساله بر مبناي سبكهاي يادگيري
df

جمع مجذورات
ب ني گروهها

21072 / 18

میان گروهی

04807 2/ 80

383

جم ع

9 587 22/ 99

386

میانگین مجذورات
7024 / 06

3

Sig.

F

0/ 000

13 / 13

534 / 74

برای تبیین ماهیت ا نی تفاوت معنادار از آزمون مقایس  یجوز ه (( ((( )LSDاس هدافت اب .تسا هدش    
توجه به حجم جداول ،به گزارش تفاوتهای معنادار اکتفا شده است.
جدول  .2خروجي آزمون تو يك
) (Iسبک

) (Jسبک

ه گم را

و ا گر ا

تفاوت میانگین

براي مقايسه ميانگين سبكهاي يادگيري
ان فارح            

Sig.

95%فاصله اطمینان

استاندارد
20 / 41875

جذب كننده

01/ 381 34

انطباق یابنده

13 / 41534

*
*
*

حد باال

حد پایین

3/ 70709

000 .

01/ 8532

92/3 984

2/ 79767

1 00 .

3/9 214

17 / 6528

3/ 94479

004 .

3/ 2364

23 / 5943

همان طور که نتا جی جدول  2نشان میدهد ،میانگین نمرات ح وجشناد هلاسم ل ی هک ینا

    

کبس

کهای تف ذج ،ارگاو رک بببببببکنن هد هدنبای قابطنا و   
تفکر ه گم را داشتهاند از دانشجویانی که سب 
داشتهاند ،به طور معناداری باالتر است.
 .2آيا شيوههاي يادگيري دانشجويان بر حسب جنسيت متفاوت است؟
با توجه به حج  یرامآ هنومن بسانم م ا نی

م راظتنا ،قیقحت یی ی یییی ییییییییییر تف

وافت تت تتته تارمن رد ییا   

دانشجویان دختر و پسر در شیوههای چهارگانه یادگیری مشدهده شود .نتا جی در جدول شماره 4
ارائه شده است .همان طور که م خش ص است در هیچ یک از شیو هههه هدهاشم ،ینلع هبرجت ؛یا    
تاملی ،مفهومسازی انتزاعی ،و آزما گشی ری فعال ،تفاوت معناداری بین نمرات دانشجویان دختر و
پسر وجود ندارد.
جدول  .3نتايج آزمون  tمقايسه تفاوت شيوههاي يادگيري بر ميناي جنسيت ()Group Statistics
ش رامآ صخا يييييي ش وي ههه ه يا   

N

میانگین

يادگيري

ان فارح       

تف توا          

ان فارح          

استاندارد

میانگین

اس درادنات        

t

sig

میانگین
تجربه عيني
مشاهده تأم يل
مفهو ممممم مس زا ی      

دختر

236

پسر

142

33 /39
43/ 18

6/ 18

-0/ 246

0/ 637

-0/ 387

0/ 699

5/ 67

دختر

236

37 / 07

5/ 18

پسر

142

37 / 08

4/ 46

دختر

236

83/ 70

5/ 52

انتزاعي

پسر

142

93/43

5/ 05

آزما گشي ري فعال

دختر

236

83/ 60

6/ 41

پسر

142

83/ 21

6/ 24

-0/ 12
-0/ 641
0/ 390

0/ 504
0/ 589
0/ 674

-0/ 02
-1/ 08
0/ 579

0/ 980
0/ 77 2
0/365
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 .3آيا شيوههاي يادگيري دانشجويان بر مبناي نوع دانشكده متفاوت است؟
ه جیاتن زا هک روط نام لودج   

        4م تسا صخش  ، ،،،،در دو شی هبرجت هو      عين  ي (( (  F= 5.13و

 )Sig= 0.000و آزما گشي ري فعال (  F= 3.01و  )Sig=1 0.0تفاوت معناداری بر حسب دان هدکش

دانشجويان وجود دارد.
F

Sig

جدول  .4مقایسه نمرات شيوههاي يادگيري بر حسب دانشكده
میانگین مجذورات

F

جمع مجذورات

شيوههاي سبك يادگيري

0/ 000

5/ 13

176 / 14

4

704 / 58

تجربه عيني

0/761

1/ 62

83/ 78

4

551/ 14

مشاهده تأم يل

0/ 837

0/063

11 / 09

4

44 / 382

مفهوم سازی انتزاعي

3/10

119 / 70 1

4

476 / 67

آزما گشي ري فعال

0/10

برای تبیین منشاء تفاوت از آزم ش هدافتسا يكوت یبیقعت نو ده .تسا  مجح هجوت اب ج لود     

     

مربوطه ،تنها مقایسههای معنادار گزارش شدهاند.
جدول  .5خروجي آزمون تو يك براي مقايسه ميانگين شيوه يادگيري تجربه عيني بر مبناي نوع دانشكده
Sig.
  % 95فاصله اطمینان
خطای معیار
تفاوت میانگین
دان کش ده
دان کش ده
انساني

مهندسي

حد پایین

حد باال

يف ز كي

. 38947

. 90155

.3 99

2/ 0816 -

2/ 8606

مهندسي

2/ 42080

رياضي

*

. 87737

. 048

. 0160

4/ 8256

2/ 55509

. 90488

. 040

. 0749

5/ 0353

زبان

1/26860-

.73 998

. 822

3/ 8051 -

1/ 6679

انساني

2/ 42080 -

. 87737

. 048

4/ 8256 -

. 0160 -

يف ز كي

2/ 03133 -

. 92741

. 186

4/ 5733 -

. 07 15

. 93065

1/ 00

2/ 4166 -

2/ 6852

1/ 179 20

. 006

6/ 2901 -

. 6887 -

.73 998

. 822

1/ 6679 -

3/ 8051

1/ 042262

. 629

1/ 3997 -

1/9513

1/ 179 20

. 006

. 6887

6/ 2901

1/ 04550

. 005

. 7580

6/ 4894

رياضي
ادب و تاي
خارجي

نابز     

. 13429

زبان

3/ 48942 -

انساني

1/26860

يف ز كي

1/ 45809

مهندسي

3/ 48942

رياضي

3/ 370 26

*
*

*

*

صت ور اولیه ا نی بود نمره دانشجویان مهندسی در شیوه تجربه عینی باالتر از سایر گروهها باشد ،اما
همان طور که اطالعات جدول  5نشان میدهد ،میانگین نمرات دانشجویان علوم انس نیا رد ینا   
شیوه ،به طور معناداری از دانشجویان رشتههای مهندسی باالتر است .همچنی تارمن نیگنایم ،ن    
دانشجویان علوم انسانی در ا نی شیوه ،به ط دانعم رو ا وجشناد زا یر ی دکشناد نا ه رتالاب یضایر        
است .همچنین نمره دانشجویان دان کش ده ادبيات و زبانهاي خارجي در شیوه یادگیری عینی ، ،به
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طور معناداری از دانشجویان رشتههای مهندسی و ریاضی باالتر است .در م یریگدای هویش درو    
فعال ،تنها یک تفاوت معنادار مشاهده شد که در جدول  6م خش ص شده است.
جدول  .6مقایسه زوجی ميانگين نمرات در شيوه يادگيري آزمايشگري فعال بر حسب نوع دانشكده
خطای معیار Sig.
)(Iدان کش ده )(J
95%فاصله اطمینان
تفاوت میانگین(I-
دان کش ده
)J
حد باال
حد پایین
زبان

انساني

2/ 35556

1/ 07157

. 183

. 5816 -

5/ 27 92

يف ز كي

2/91 608

1/ 906 11

. 137

. 4591 -

5/ 6755

1/ 70 6 09

. 019

. 3710

6/03 38

1/5 221 1

.8 6 8

1/ 9869 -

4/ 1647

مهندسی

3/ 98 673

رياضي

1/ 08889

*

همان طور که از اطالعات جدول  6م خش ص است ،نمرات دانشجویان دان هدکش و نابز

تایبدا    

خارجه در شیوه یادگیری آزما گشی ری فعال به طور معناداری از دانشجویان رشتهههه یسدنهم یا   
باالتر است .در رابطه با شیوه تجربه عینی نیز ا نی تفاوت مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری
ک و هداز یلق( دراد وا یریگدای
توانایی فرد برای موفقیت در زندگی ،پیون بس اب یگنتاگنت د کککک کککک
احقر .) 91 31 ،در نظامهای آموزشی ،حفظ مطال طوط تلاح هب ب یی یی یییییوار و نمیییتوان دشر هب د    
مهارتهای تفکر و حل مساله در ابعاد مختلف آن منجر شود .برنامههای مدارس باید تاکید خود
را بر روشهایی متمرکز کنند که دانشآموزان به جای آموختن ،قابلیتهای چگونه آم ار نتخو
از طریق نظم کف ری بیاموزند .محیطهای آموزشی برای حت قق چنین اهدافی نقش اساسی دارند و
باید آن چنان سازماندهی شوند که دانشآموزان را به جای ذخیره سازی حق ریگرد ،یملع قیا    
مساله کنند .مسائلی که با زندگی واقعی آنها در ارتباط باشند .زیرا روشهای ابتکاری منطبق با
شآم یریگدای رما رد ار نازو    
زندگی ،موقعیتهای آموزشی را جذابتر و رغبت و الت ش دانش ش
بی رتش    م مم یکنن دد د و موج تیبرت ب    

انسا نن نه اا ای متف سرادم رد رک    

م مم یش نو دد د (اح دم ی و 

عبدال کلم ی .) 92 31،بنابرا نی  ،ضروری است مربیان به سبکهای یادگیری فراگی هجوت دوخ نار    
نموده و از سبکهایی که به کمک آن فراگیران بهتر و بیشتر به امر یریگدای

م ممیپردازنددد آگ ها

گردیده و به ارائه تدریس مناسب با سبک فردی آنها ا اق رتهب یشزومآ جیاتن ات دنیامن ماد و     
موثرتری به دست آید.
هدف کلی ا نی حت قیق بررسی رابطه سبکه ریگدای یا ی و 

ناوت ایی لح 

نایوجشناد رد هلاسم       

دان گش اه بود .یافتههای توصیفی حت قیق حاکی از آن است ک رتشیب ارگمه یریگدای کبس ه ین      
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فراوانی را در میان دانشجویان دارد در ح  طوبرم یناوارف نیرتمک هک یلا ب یریگدای کبس ه         
انطباق یابنده است .یافتههای پ و یقدنخ شهوژ

رجا ایی ( ،) 92 31ن  دیشروخ و یرص (( ((( ) 91 31و

کلباسی و ه کم اران ( ) 87 31نیز نشان داده که گرایش دان شیب ارگمه کبس هب نایوجش ود زا      
سبک د گی ر است .البته ،یافتههای پژوهش رنجبر و اسماعیلی ( ) 86 31نشان داد که س بلاغ کب   
بین دانشجویان ،سبک انطباق یابنده و واگرا است ،در ح یزع هک یلا ز  ناراکمه و ی (((( ((((( ) 81 31و
سعیدی پور و ه کم اران ( ) 92 31در پژوهش خود نشان دادند ک  کبس ه

غغ غغغال وجشناد نیب ب ی نا    

سبک جذب کننده است .همچنین پژوهش رض و ییا ه  ناراکم (( ) 87 31ن رثکا کبس داد ناش    
دانشجویان جدیدالورود ،جذب کننده است.
همچنین یافتههای توصیفی نشان داد سبک یادگیری در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری
ندارد و سبک یادگیری غال د ب ررر هررر دو ج رگمه ،سن ااس و ینیما هک یلاح رد .ت   

ه ناراکم

که ریگدای یا ی   
( ) 91 31در پژوهش خود به ا نی نتیج ندیسر ه د رادانعم توافت هک  ی د بس ر کککککک کککککک
دختران و پسران وجود دارد .سبک یادگیری اکثر پسران ه گم را و سبک یادگیری اکث نارتخد ر   
واگراست .حسینی لرکانی و سیف ( ) 80 31در پژوهش خود نشان دادند سبک یادگیری دخت نار
و پسران تفاوت معناداری ندارد و سبک یادگیری غالب ،در هر دو جنس ه گم را است.
همچنین نمره یادگیری دانشجویان در دان کش دههای علوم انس ینا  ، ،مهندسی ، ،فیز کی  ،،ریاضییی و
ادبیات و زبانهای خارجی ،در سبک ه گم را ب سا رتالا تتتتت و کمت یر ننن فراوانییی در دان دکش

هههها ای

ی انطباققق یابند ههه و در دان دکش
ک ریگدای ی ی
ط بههه سبک ک
علوم انسانی ،فیزیک و مهندسی مربوط ط

ههه ها ای

ریاضی و ادبیات و زبانهای خارجی مربوط به سبک یادگیری واگرا است.
در هیچ یک از شیوههای؛ تجربه علنی ،مشاهده تاملی ،مفهومسازی انتزاعی ،و آزما گشی ری فعال،
تفاوت معناداری بین نمرات دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشد .همچنین تف دانعم توا ا رد یر   
میزان مهارت حل مساله دانشجویان بر حسب مقطع صحت یلی ،جنسیت و وض تیع

ل م هدهاش
تأهل ل

نشد .بر حسب دان کش ده اما تف وا تتته دانعم یا ا روصت .دمآ تسد هب یر هیلوا ا هرمن دوب نی          
دانشجویان مهندسی در شی هو نیع هبرجت ی س زا رتالاب  ا  ری گگگگگ گ گگگگگگگروهه ما ،دشاب ا ا گنایم  ی تارمن ن      
دانشجویان علوم انسانی در ا نی شیوه ،به طور معناداری از دانشجویان رشتهههه رتالاب یسدنهم یا    
است .همچنین ،می وجشناد تارمن نیگنا ی مولع نا ،هویش نیا رد یناسنا

روط هب یرادانعم زا        

دانشجویان دان کش ده ریاضی باالتر است .همچنین نمره دانشجویان دان کش ده ادب ابز و تاي نن نننه يا
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خارجي در شیوه یادگیری عینی ،به طور معناداری از دانشجویان رشتهههه و یسدنهم یا

یضایر    

باالتر است .نمرات دانشجویان دان کش ده زبان و ادبیات خارج یرگشیامزآ یریگدای هویش رد ه     
فعال به طور معناداری از دانشجویان رشتههای مهندسی باالتر است .در رابطه با شیوه تجربه عینی
نیز ا نی تفاوت مشاهده شد.
همچنین در مورد رابطه بین سبکهای یادگیری و توانایی حل مساله در دانشجویان ،یافتهها نشان
ت
داد که بین سبکهای یادگیری و توانایی حل مساله رابطه معناداری وج دب ،دراد دو ی ننننن ص رو ت ت
ل مس لا ههه متف توا ییی نیززز دارنددد و ای ننن کههه
ی حل ل
کهاییی ریگدای ییی مخت فل  ،،توان یا ی ی
که افراد با ا سبک ک
دانشجویان در یادگیری سبکهای متفاوتی دارند و از سبک خاصی پیروی نمیکنند .به ع هوال ،،
یافتهها نشان داد بین چهار سبک یادگیری ه گم را ،واگرا ،جذب کننده و انطباق یابنده و مه را ت ت
ت
حل مساله رابطه وجود دارد ولی میزان میانگین مهارت حل مساله افراد در سبک یادگیری انطباق
یباشد .بعد از آن میزان میانگین مهارت حل مساله ا ارف ددد در سبک ک
ک
یابنده بیشتر از سایر سبکها م 
یادگیری جذب کننده بیشتر از دو سبک د گی ر است و همچنین میزان میانگین مهارت حل مس لا ههه
ی واگراا
ک ریگدای ی ی
افراد در سبک یاگیری ه گم را بیشتر از واگراست .در نتیجه ا ارف ددد دارای سبک ک
نتری نسبت به افراد دارای سه سبک د گی ر دارند.
مهارت حل مساله پایی 
یافته د گی ر پژوهش مبین معنادار نبودن تفاوت شیوههای یادگیری دانشجویان ب انبم ر ی تیسنج    
بود .به ا نی معنی که شیوههای یادگیری دانشجویان دختررر و پسررر تف وا تتت چن اد ننی ن راد ددد .امینی
وه کم اران ( ) 91 31در پژوهش خود نشان دادند در رشتههای پزشکی ،دختران نسبت به پسران به
طور معنادار از شیوههای تجربه عینی و مشاهده تاملی بیشتر اس هدافت م ممیکننددد ام ویش رد ا هههههه یا
مفهوم سازی انتزاعی و آزما گشی ری فعال تفاوت معناداری بین دختران و پسران مشاهده نگردید.
در رشتههای مهندسی نیز پسران در چهار شیوه یادگیری از دختران پیشی گرفتهاند.
لحت یل نمرات شیوههای عون یانبم رب نایوجشناد یریگدای کشناد د ناشن ه هک داد

داد ناشن      

   

شیوههای یاگیری دانشجویان بر مبنای نوع دان کش ده متفاوت است به گونهههای کههه بی ننن دو شیو ههه
یادگیری تجربه عینی و آزما گشی ری فعال بر حسب نوع دان کش ده دانشجویان تفاوت وجوددد دارد.
اما در دو شیوه مشاهده تاملی و مفهوم سازی انتزاعی بر حسب نوع دان کش ده دان ایوجش ننن تف توا ی ی
ی
وجود ندارد .نمرات حل مساله دانشجویان با توجه به شیوههای یادگیری نیز متفاوت است .سبک
یادگیری دانشجویانی که مهارت حل مساله پایینی دارند ،ع تدم ًاًا ًاًا تجربههه عینییی و م دهاش ههه لمات ییی
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ی دارنددد ع تدم ًاًا ًاًا
است .سبک یادگیری دانشجویانی که مهارت حل مساله در حد متوسططط و ب یالا ی ی
مفهوم سازی انتزاعی است.
منابع
احمدی ،غالمعلی .) 1376 ( .کاربرد فرایند حل مساله در طراحی و تدوین برنامههای درسی علو اب :م   
تاکید بر علوم دوره راهنمایی (رساله دکتری) .دان کش ده علوم تربیتی ،دان گش اه تربیت معلم ،تهران.
احمدی ،غالمعلی؛ عبدالمالکی ،شوبو .) 92 31( .بررسی

أت ثثیر ال رب هلاسم لح یوگ تیقالخ

یلیصحت درکلمع و      

شآموزان در درس شیمی .مجله مطالعات آموزش و یادگیری ،دوره  ،5شماره  ،1پیاپی .1- 21 ، 64 /2
دان 
نها.
کهای یادگیری و شناختی :نظریهها و آزمو 
امامی پور ،سوزان؛ شمس اسفندآباد ،حسن .) 90 31( ..سب 
تهران :انتشارات س تم .
امینی ،مرضیه؛ علی پور ،احمد؛ زن جرف ؛یسیع ،هداز میهاربا ؛نمهب ،د م ،یهلا ه نار  .) 91 31( ........ .......رابط بس ه کک کککه یا
یهای آموزشی .فصلنامه علمی -پژوهشی
یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان به منظور استفاده در طراح 
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال  ،2شماره . 137 - 152 ،3
یه صخش یا یتی و 
ایزدی ،صمد؛ م مح دزاده ادم یال ی ،رجبعلی .) 87 31( .بررسی رابطه سبکه ریگدای یا ی گژیو  ،یی ی ییی
ع کلم رد صحت یلی دانشآموزان .ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار ،سال  ، 14شماره .3- 23 ،72
کهای یادگیری دانشجویان با توجه به جنسی عطاقم ،ت   
حسینی لرگانی ،مریم؛ سیف ،علی اکبر .) 80 31( .مقایسه سب 
صحت یلی و رشته صحت یلی .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ،شماره .39- 114 ، 19
راستگو ،اعظم .) 84 31( .بررسی میزان استفاده معلمان از روش تدریس مبتنی بر پ راهم شرور تت تتته یا
حل مساله در درس علوم پایه چهارم ابتدایی منطقه  6شهر تهران در سال تحصیلی . 1383 - 84
پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی ،دان گش اه تربیت معلم.
که ریگدای یا ی ناه  ی و نس اب دروفمام و  درکلمع   
رضایی ،اکبر .) 90 31( .رابطه شیوههای یادگیری کلب و سبک ک

    

صحت یلی دانشجویان .فصلنامه روانشناسی تربیتی .شماره  ، 18سال . 68 - 89 ،6
شآم رهش ناتسریبد عطقم نازو     
کهای یادگیری در دانش ش
رفعتی ،مریم .) 91 31( .بررسی رابطه سبکهای تفکر و سب 
تهران .تفکر و کودک ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال  ،3شماره  .2ص .1- 17
که یا
سعیدی پور ،به نم ؛ معصومی فرد ،مرجان؛ مع  .ارتیم ،درف یموص ((( (((( .) 92 31بررسی بس ،لرتنک عبنم هطبار  ککککک ککککک
ریگدای ی و 

گدای ی ظنتدوخ یر ی قفوم اب م ی صحت ت یلی وجشناد  ی نا

            دورهه اا ای آموزشی .طخ رب 

      فص همانل   

شهای آموزش و یادگیری ،شماره . 19 -83 ،2
پژوه 
ش (و ش شیاری ش ).م   
سیف ،علی اکبر .) 88 31( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی ی زومآ و یریگدا شش شش
تهران :نشر دوران.
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سهرابی ،زه مشک ؛هر یری  .همطاف  .) 93 31(((( ((( ،شیو هههه و یحیجرت یا
مدیر تی

گدای کبس ی دشرا یسانشراک نایوجشناد یر

     

و اقتصاد سالمت دان گش اه علوم پزشکی ایران .مدیریت بهداش امرد و ت نن ننن .دوره  ،4ش هرام (( 4و

. 129 - 101 ،)3
شهبازی ،سارا؛ حیدری ،م مح د .) 91 31( .تأثیر آموزش الگوی حل مساله اجتماعی دزور الی

تراهم رب دیارفدلگ و     

تهای پرستاری دانشگاه علو یکشزپ م   
حل مساله دانشجویان پرستاری .نشریه مرکز تحقیقات مراقب 
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