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Abstract
Introduction: Learning and improving are the basis of all educational institutions activities.
One of the most effective factors in students learning is their learning styles. Knowledge about
learners styles can help teachers to adjust their teaching methods with students and improve
the educational outcome. The present study aimed to investigate medical students learning
styles in AJA university of Medical Sciences.
Methods and Materials: This descriptive study was performed in AJA University of Medical
Sciences during the academic year of 2014-2015. 170 Medical students were selected through
random sampling technique. VARK learning styles questionnaire was used as the research
tool. Data were analyzed by SPSS software using both descriptive and inferential statistics.
Results: There were significant differences among medical students learning styles.
Kinesthetic learning style was the most preferable one among the students. In addition, testretest reliability of the questionnaire was estimated 0.87.
Discussion and Conclusion: There is a little attention to the kinesthetic learners in common
teaching styles. Therefore, it is necessary to change the traditional methods of teaching to
improve the quality of education in this field.
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال یازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
نادیا سلطانی ،*1بیتا پشم فروش ،2مسعود خلیلی3

 1گروه روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 2گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران

چكيده
مقدمه :یادگیری و بهبود ،محور فعالیت تمام نهادهای آموزشی است .یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری دانشجویان،
سبک یادگیری آنهاست .آگاهی از ماهیت سبک یادگیری فراگیران به مدرسین کمک میکند روشهای آموزشی خود را
متناسب با سبک یادگیری دانشجویان تغییر داده و موجب افزایش بازده آموزشی گردند .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی
سبکهای یادگیری دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشکی ارتش میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شده است .جامعة مورد پژوهش
کلیة دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی  1393 -94بودند .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
 170نفر بعنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه سبکهای یادگیری » «VARKبود .برای تحلیل
نتایج از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
یافتهها :بین سبکهای یادگیری مورد استفاده دانشجویان پزشکی تفاوت معناداری مشاهده شد .بطوریکه سبک غالب اکثر
دانشجویان پزشکی ،سبک جنبشی -حرکتی بود .همچنین با استفاده از روش بازآزمایی ،پایایی ابزار  0/87برآورد شد.
بحث و نتیجهگیری :باتوجه به اینکه در روشهای تدریس رایج کمتر به شیوههایی که مناسب با روش یادگیری دانشجویان
دارای سبک جنبشی -حرکتی هستند ،توجه شده برای ایجاد یادگیری پایدار در دانشجویان رشتة پزشکی و نیز به منظور
ارتقای کیفیت آموزشی تغییر روشهای سنتی آموزش در این رشته امری ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها :سبکهای یادگیری ،پرسشنامه وارک ،دانشجویان پزشکی
مقدمه

یادگیری و نحوة ارائه آموزش است (.)1

امروزه نظام آموزشی در تمامی کشورهای جهان از اهمیت خاصی

افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود از سبکهای متفاوتی برای

برخوردار است و تالش میگردد تا در راستای ارتقای سطح کیفی

یادگیری استفاده میکنند .سبک یادگیری را میتوان به عنوان روشی

و ک ّمی آموزش عالی اقدامات مطلوبی صورت گیرد .پیشرفت
تحصیلی دانشجویان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی کارآیی

که یادگیرنده در یادگیری خود آن را به روشهای دیگر ترجیح
میدهد تعریف کرد ( .)1نکتهای که باید در اینجا یادآور شویم

نظام آموزش عالی است و تمام کوششهای این نظام ،در واقع

این است که برخالف هوش و استعداد که توانایی هستند ،سبک

جامعة عمل پوشاندن به این امر است .یکی از دالیل اصلی یأس

یادگیری توانایی نیست .از این رو سبک یادگیری به اینکه یادگیرنده

و ناامیدی دانشجویان از برنامههای ،وجود تناقص بین محتوای

چگونه یاد میگیرد اشاره میکند نه به اینکه به چه خوبی از عهده

* (نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکی:

32

سال یازدهم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

یادگیری برمیآید (.)2

ارائه آموزش را بهبود بخشد« .دمبو» معتقد است که اساتید باید

سبکهای یادگیری یا ترجیحات یادگیری بسیار گوناگوناند .با این

تالش کنند روشهای تدریسشان را متناسب با سبکهای گوناگون

حال میتوان آنها را به سه دستة شناختی ،عاطفی و فیزیولوژیک

یادگیری دانشجویان تغییر دهند تا بدین ترتیب فرصتهای یادگیری

به

بیشتری را برای آنان فراهم کنند ( .)7حال آنکه دانشجویان رشتة

روشهایی که شخص موضوعها را ادراک میکند ،اطالعات را به

پزشکی بدلیل ماهیت رشتهای و اهمیت حرفهای شغلشان در زمینة

خاطر میسپارد ،دربارة مطالب میاندیشد و مسائل را حل میکند گفته

آموزشی نیازمند توجه ویژهای هستند ،از این رو آگاهی نسبت به

میشود .سبکهای یادگیری عاطفی ) (Affective Stylesدر برگیرندة

خصوصیات و نیازهای آنها در فرآیند یاددهی -یادگیری و طراحی

ویژگیهای شخصیتی و هیجانی یادگیرنده مانند پشتکار ،تنها کار

منطقی آموزشی امری ضروری است .لذا پژوهش حاضر در راستای

کردن یا با دیگران کار کردن و پذیرش یا رد تقویتکنندههای بیرونی

پاسخگویی به چنین ضرورتهایی انجام گرفته و هدف اصلی از

است .سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی ) (Physiological Stylesجنبة

انجام آن تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه

زیستشناختی دارند و دربرگیرنده واکنش فرد به محیط فیزیکی

علوم پزشکی ارتش است.

تقسیم کرد .سبکهای یادگیری شناختی

)(Cognitive Styles

مؤثر بر یادگیری او هستند (.)3
«برونر» و «پیاژه» معتقدند افراد دانش محیطی را از طریق چهار

مواد و روشها

کانال حسی کسب میکنند :دیداری (مشاهده عکس-ها ،الگوها

این مطالعه مقطعی توصیفی در سال  1393در دانشکده پزشکی

و نمودارها) ،شنیداری (گوش دادن و بحث کردن دربارة مواد

دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام شد .جامعة مورد پژوهش تمام

آموزشی) ،دیداری -تصویری (خواندنی -نوشتنی) و جنبشی-

دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی

حرکتی (استفاده از نمونههای عملی و دستکاری اشیاء) (.)5 ,4

 1393-94بودند 170 .نفر دانشجو با استفاده از روش نمونهگیری

در همین راستا سبکهای یادگیری وارک ) ،(VARKفراگیران را

تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامة سبکهای

براساس شیوة تعامل و پاسخ به محیط یادگیری به چهار دستة

یادگیری  VARKبود .در این پرسشنامه  16سؤال در چهار حیطة

دیداری ) ،(Visualشنیداری ) ،(Auralخواندن /نوشتن ) (Read & Writeو

یادگیری شامل دیداری ،شنیداری ،خواندنی /نوشتنی و حرکتی/

جنبشی /حرکتی ) (Kinestheticتقسیم مینماید .فراگیران دارای سبک

جنبشی وجود دارد .سؤاالت مبتنی بر عملکرد فرد در موقعیتهای

دیداری بیشتر ترجیح میدهند از طریق الگوها ،ماکتها ،عکس-ها

مختلف طراحی شده به صورتی که هر سؤال از چهارگزینه تشکیل

و فیلمها مطالب را یاد بگیرند .فراگیران دارای سبک شنیداری ،بیشتر

شده و هر کدام از گزینهها یکی از ابعاد سبک یادگیری را مورد

استفاده از روشهای شفاهی مانند سخنرانی ،توضیحات ،گفتگو،

سنجش قرار داده و هر فرد توانایی انتخاب بیش از یک گزینه را

پرسش و پاسخ و بحث را ترجیح میدهند .فراگیران دارای سبک

دارد .روایی محتوایی و پایایی ابزار قب ً
ال توسط «فلمینگ» در سال

خواندن /نوشتن در یادگیری بیشتر روشهای مبتنی بر متن مانند

 2004و سایر محققان در خارج و داخل کشور تعیین شده است

کتاب ،مجالت و متون نوشتاری را ترجیح میدهند و در نهایت

( .)10-8ابتدا باتوجه به ترجمة فارسی پرسشنامه و مقایسه آن با

یادگیرندگان دارای سبک جنبشی /حرکتی بیشتر روشهای مبتنی

نسخة انگلیسی ،با نظر اساتید تغییرات جزئی بر روی آن صورت

بر عمل ،تجربه و آموزش (واقعی یا شبیهسازی شده) ،دستکاری

گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه در مطالعه حاضر ،پرسشنامه

اشیاء و انجام دادن را ترجیح میدهند (.)6

بر روی  20نفر از دانشجویان به روش آزمون مجدد با فاصله 10

با توجه به ظهور و رواج رسانهها و فناوریهای جدید در فرآیند

روز بررسی و ضریب همبستگی محاسبه گردید (.)r=0/87

آموزش و یادگیری و ضرورت بکارگیری حواس گوناگون توسط
فراگیر ،درک بهتر سبکهای یادگیری توسط اساتید میتواند به
کاهش سطح یأس و نارضایتی دانشجویان کمک کند و روشهای

یافتهها
از  170پرسشنامه توزیع شده ،همة پرسشنامهها برگشت داده شدند

نادیا سلطانی و همکاران

بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
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جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار انواع سبکهای یادگیری دانشجویان

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ(

ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي

دﻳﺪاري

27/49

20/74

%25/05

ﺷﻨﻴﺪاري

25/51

16/72

%23/25

ﺧﻮاﻧﺪن /ﻧﻮﺷﺘﻦ

27/46

19/97

%25/1

ﺟﻨﺒﺸﻲ /ﺣﺮﻛﺘﻲ

29/17

19/42

%26/6

= 0/001

R

= 13/09

= 39/76

F

T2

و دادهها نیز براساس کل پرسشنامه و سؤاالت اساسی تحقیق تجزیه

جزوههای آموزشی فراوانترین ابزارهای کمکآموزشی بکار گرفته

و تحلیل شدند .از آزمون چندمتغیره  tهتلینگ تکنمونهای برای

شده از سوی مدرسین است .حال آنکه این روشهای تدریس بیشتر

تعیین سبک یادگیری غالب دانشجویان استفاده گردید که نتایج آن

برای فراگیرانی مناسب میباشد که سبکهای یادگیری شنیداری

در جدول قابل مالحظه است.

یا دیداری یا خواندن و نوشتن و یا تلفیقی از این سبکها را داشته

دادههای جدول نشان میدهد که  Fمشاهده شده در سطح معنادار

باشند .بعبارت دیگر در اتخاذ روشهای تدریس کمتر به شیوههای

است .بنابراین بین انواع سبکهای یادگیری دانشجویان تفاوت

مناسب با روش یادگیری دانشجویان دارای سبک جنبشی /حرکتی

وجود دارد .بعبارت دیگر میزان استفاده از چهار سبک یکسان

توجه شده است.

نبوده است .کمترین ترجیح مربوط به سبک شنیداری (23/25

نتایج پژوهش به خوبی گواه این واقعیت است که برای ایجاد

درصد) و بیشترین ترجیح مربوط به سبک جنبشی /حرکتی (29/17

یادگیری پایدار در دانشجویان رشته پزشکی که بعد از فارغالتحصیلی

درصد) است.

باید بصورت عملی و مؤثر به حل مسائل بالینی بپردازند ،استفاده
مجموعهای از شیوههای تدریس باالخص کسب تجارب مستقیم

بحث و نتیجهگیری

و دست اول ،برخورد رودررو با نمونههای عملی و واقعی ،استفاده

یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان استفاده دانشجویان

هر چه بیشتر از روش-های آزمایشی و تجربی ،بارش افکار،

پزشکی از چهار سبک یادگیری یاد شده یکسان نمیباشد .باالترین

گزارش موارد مشابه و شبیهسازی رایانهای بیشتر منطبق با نیازهای

میانگین به سبک یادگیری جنبشی /حرکتی و کمترین میانگین به

این دانشجویان است .همچنین پیشنهاد میگردد از همان سالهای

سبک شنیداری اختصاص دارد ،این در حالی است که سخنرانی،

ابتدایی تحصیل در مقطع علوم پایه اساتید با واگذاری کارهای عملی

رایجترین شیوة آموزشی بکار گرفته شده در نظام آموزش عالی

به دانشجویان و تأکید بر روی پروژههای عملی زمینه را در جهت

کشور است و از نظر بکارگیری ابزارهای کمکآموزشی ،اسالیدهای

افزایش تواناییهای مهارتی دانشجویان فراهم سازند.

رایانهای ،دیتا پروژکتور ،تصاویر و عکسها ،رسانههای نوشتاری و
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