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مقدمه 
آنامروزه باپزشکیاساتیدکهمسائلیترینجديازیکی

از برنامهدانشجویانرضایتسطحافزایشهستند،مواجه
کهاستمعتقد1برتولمی.استیادگیريمحیطودرسی

برنامهازناامیدي دانشجویانویأساصلیدالیلازیکی
هايشکلومحتواي یادگیريبینتناقضوجوددرسی،

علیفراگیران،ازبرخیچرااینکه.]1[استآموزشارائه
شایدگیرند،نمیاساتید خوب یادبهترینداشتنرغم

مختلف،که یادگیرندگانباشدمدعااینبردلیلبهترین
بهآنانیعنی.]2[دارند یادگیريدرمتفاوتیترجیحات

هايشیوهرا بهاطالعاتخود،فرديهايتفاوتتناسب
شنیدن،ودیدن:کنندمیپردازشوکسبگوناگونی

.]3[تصوروتحلیلتفکر،عمل،وانعکاس
دانشجویان داراياینکهرغمعلیمعتقدندنظرانصاحب
روش اماهستند،یادگیريدرگوناگونیهايسبک

متکی ي سخنرانیشیوهبرعموماًآناناساتیدتدریس
منفعلیادگیريروشیکحقیقتاًسخنرانی.]4[است

وسیلهعنوانبهرابرداريیادداشتویادسپارياست که
اینکهتشخیص.]5[دهدمیترویجدانشکسباي براي

می خاصیترجیحییادگیريسبکدارايهر دانشجو
رسانهوروشهابکارگیريبراياساتیدبهتواندباشد، می

صورتیدر. ]6[کنندکمکمؤثرومنعطفآموزشیهاي
دانشجویانیادگیريهايسبکبامطابقکه آموزش
.]7[یافتخواهندبهبودیادگیريباشد، نتایج

هايویژگیازعنوان ترکیبیبهسبک یادگیري را
شاخصعنوانبهکهفیزیولوژیکیوعاطفی،شناختی،

اشخاصچگونهاینکهبارابطهدرنسبتاً ثابتیهاي
بهودارندتعاملآنباوکنندمیرا دریافتاطالعات

.]8[اندکردهتعریفدهند،مییادگیري پاسخمحیط
هاي فناوريوهارسانهرواجوبه ظهورتوجهباهمچنین

بکارگیريضرورتویادگیريآموزش وفراینددرجدید
ایندرجدیديابزارفراگیر،به وسیلهگوناگونحواس
حسییادگیريسبکبا شناساییبتواندکهزمینه

کند،توصیهرامتناسبمواد آموزشیورسانه،دانشجویان
دراستفادهموردابزارهايازرو یکیایناز.استالزم

1-Bertolami

واركیادگیريسبکیادگیري،روشهاي ترجیحیسنجش
میبشماردانشجویانترجیحیشناسایی حسیابزارکه

پرسشنامه ي وارك بر سه اصل استوار . ]9[باشدمیآید،
:است

هر کسی توانایی یادگیري دروس دانشگاهی را دارد اما -1
. هر کس شیوه ي خاص خود را دارد

هنگاهی که شیوه هاي یادگیري متفاوت یادگیرندگان -2
مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه ي یادگیري آنان افزایش 

. می یابد
محتواي آموزشی به وسیله ي استفاده از نیروي حواس -3

.به بهترین نحو یاد گرفته می شودو ادراك مختلف 
از نظر این دیدگاه افراد دانش محیطـی را از طریـق چهـار    

دیداري، شـنیداري، خوانـدن   : کانال حسی کسب می کنند
بـه عبـارتی دانشـجویان در    . حرکتـی –نوشتن و حسی –

فرآیند آموزش از طریق تجربه کردن، تجسم تفکر و انجـام  
ـ .]10،11[دادن یاد می گیرنـد   ا اسـتفاده از پرسشـنامه   ب

تـوان سـبک هـاي    می) vark(سبک هاي یادگیري وارك 
امـا بیشـترین   . غالب یادگیري دانشـجویان را تعیـین کـرد   

کاربرد تعیین سبک هاي غالب زمانی است که در بدو ورود 
زیرا از این طریق است . دانشجویان به دانشگاه صورت گیرد

ک غالــب کــه مــی تــوان از همــان اوایــل متناســب بــا ســب
بـا  . یادگیري، آموزش بهتر و موثرتري را برنامه ریزي نمـود 

توجه به مطالعات محـدودي کـه در ایـن زمینـه در ایـران      
با توجه به نیاز هر دانشگاه به تعیین سبک صورت گرفته و 

یادگیري و برنامه ریزي در جهـت افـزایش تـوان آموزشـی     
مـد برآمرتبط با سبک یادگیري دانشجویان، محقق درصدد

جدیـد الـورود   تعیین نوع سبک یادگیري دانشـجویان تا با 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شـمالی در سـال تحصـیلی    

زمینه را براي برنامه ریزي بهتر مدرسین متناسـب  93-92
.با سبک یادگیري غالب در کالس هاي درس فراهم آورد

روش کار 
بودکه)مقطعی(تحلیلی - توصیفیبررسییکمطالعهاین
جدید دانشجویانتمامرويبر1392- 93تحصیلیسالدر

علوم پزشکی در دانشگاهبه تحصیللوشغالورود م
نفر به روش سرشماري و 178خراسان شمالی به تعداد 

ازهادادهآوريجمعبراي. شدانجامبصورت داوطلبانه
1998سالدرفلمینگتوسطکهاي استانداردپرسشنامه

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
7.

1.
55

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.7.1.55
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-486-fa.html


57)1(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
سبکگیرياندازهنیوزلند ،جهتولینکلندانشگاهدر

روایی و پایایی این .استفاده گردیدبودشدهتهیهیادگیري
پرسشنامه در مطالعات دیگر در ایران مورد بررسی و تایید 

. این پرسشنامه حاوي دو بخش بود. قرار گرفته است
قسمت اول شامل سواالت دموگرافیک در خصوص سن، 

یلی و قسمت دوم جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحص
یادگیري شاملحیطهچهارسوال در16پرسشنامه شامل 

نوشتنی و حسی و حرکتی –خواندنی شنیداري،دیداري،
کدامهرشده بود کهتشکیلگزینهچهارازسؤالهر.بود
سنجشموردرایادگیريسبکابعادازها یکیگزینهاز

فراگیر را در موقعیتی البطوري که هر سو. قرار می داد
قرار می دهد که بایستی از بین گزینه هاي موجود نزدیک 
ترین حالتی را انتخاب کند که اگر در آن موقعیت قرار 

قبل از تکمیل پرسشنامه . ]12[بگیرد آن را انجام می دهد 
توضیحات الزم در خصوص نحوه ي تکمیل آن، به نمونه 

ت حضور در هاي پژوهش داده شد و رضایت آنها جه
داده ها پس از جمع آوري وارد نرم . مطالعه جلب گردید

وتوصیفیشده و در دو سطح آمارSPSS19افزار آماري 
در.گرفتقرارتحلیل آماريوتجزیهمورداستنباطی

گرایشهايشاخصنشان دادنبرايتوصیفیآمارسطح
جهت ومعیارانحرافومیانگینازتغییرپذیريومرکزي

.کاي دو استفاده شدآمار استنباطی از آزمون آماري 

یافته ها
%) 30( نفر 53تعداددانشجوي مورد مطالعه،178از 

سبک هاي .مونث بودند%) 70(نفر 125مذکر وتعداد
) نفر10(درصد 9/18یادگیري در دانشجویان پسر 

9( درصد 17شنیداري ،) نفر 14( درصد 4/26دیداري، 
حسی ) نفر 20( درصد 7/37نوشتاري و –خواندنی ) نفر 

) نفر 15( درصد 12حرکتی و در دانشجویان دختر،
( درصد 8/36شنیداري، ) نفر28(درصد 4/22دیداري، 

) نفر 36( درصد 8/28نوشتاري و –خواندنی ) نفر 46
. حرکتی بود–حسی 
بررسی معنی داري ارتباط بین متغیرهاي جنسیت و جهت

سبک یادگیري از آزمون کاي دو استفاده گردیده است و با 
می باشد 06/0ی داري آزمون توجه به اینکه سطح معن

(P-Value>0/05) بین جنسیت و سبک یادگیري
.دانشجویان رابطه معنی دار آماري مشاهده نگردید

سبک هاي یادگیري غالب در بین دانشجویان رشته ي 
و سبک ) نفر 9( درصد 31نوشتاري با سبک پزشکی،

سبک همچنین. بود) نفر9( درصد 31شنیداري با 
دندان پزشکی، یادگیري غالب بین دانشجویان رشته هاي 

علوم آزمایشگاهی حرکتی،-حسیبهداشت و مامایی
با توجه به . بودخواندنی–پرستاري نوشتاري شنیداري و

(P-Value>0/05)و ) 49/0(سطح معنی داري آزمون 

سبک هاي یادگیري دانشجویان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی :1جدول 
رشته سبک یادگیري

)درصد(دیداري )درصد(شنیداري )درصد(نوشتاري )درصد(حرکتی
پزشکی 2/17 31 31 7/20

دندان پزشکی 2/22 2/22 2/22 3/33
علوم آزمایشگاهی 3/13 3/33 7/26 7/26

پرستاري 1/10 4/17 42 4/30

بهداشت 8/4 19 3/33 9/42

مامایی 19 6/28 3/14 1/38

مجموع 7/13 1/23 9/31 3/31
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بین رشته ي تحصیلی و سبک یادگیري دانشجویان رابطه 
\) 1جدول (ي آماري معنی داري مشاهده نگردید

درصد، سبک 9/31خواندنی با –سبک هاي نوشتاري 
1/23درصد، سبک شنیداري با 3/31حرکتی با –حسی 

هاي درصد به عنوان سبک 7/13درصد و سبک دیداري با 
) 1نمودار (.ترجیحی دانشجویان مورد مطالعه تعیین شدند

بحث 
تالش این مطالعه بر تعیین سبک غالب یادگیري 
دانشجویان جدید الورود با استفاده از پرسشنامه سبک 

که راه هاي دریافت اطالعات در . هاي یادگیري وارك بود
–خواندنی، حسی –دانشجویان به ترتیب نوشتاري 

مطالعهدر. حرکتی، شنیداري و دیداري تعیین شدند
نظريدروسیادگیريکروي سببرهمکارانوکرمی

استادبودنغالبکهگردیدمشخصپرستاريدانشجویان
وحدهمتکلموپرستاريدانشجویاندرآموزشمحوري-

ویاددهیفرآینددرفراگیراندرگیريبدونبودن استاد
بین دررابرداريیادداشتودادنگوشیادگیري،

چنین در هم .]13[نمایدمیبرجستهوتقویتدانشجویان
در خصوص سبک 1مطالعه اي دیگر که توسط لیو و گینتر

20- 30هاي یادگیري صورت گرفت، نشان داد که حدود 

1  -Liu, Ginther

درصد از طریق 40درصد سبک یادگیري شنیداري، 
درصد از طریق خواندن و نوشتن و 30-40دیداري و 

.]14[باشدحرکتی می–حسی 
و همکاران در مطالعه ي خود به این نتیجه 2بایکان

رسیدند که مجموع افرادي که فقط یک سبک یادگیري
درصد سبک 3/23: را ترجیح می دادند) درصد1/36(

درصد 2/3درصد سبک شنیداري، 7/7حرکتی، –حسی 
درصد سبک نوشتاري را ترجیح 9/1سبک دیداري، و 

.مخوانی نداردهکه نتایج آن با پژوهش حاضر ]15[دادند
حاکی از این بود که 3بیرن و پالپژوهشهمچنین نتایج 

–دانشجویان رشته ي الکترونیک داراي سبک جنبشی 
از طرفی دیگر، نتایج مطالعه ي .]16[حرکتی هستند

امینی و همکاران حاکی از ارجحیت سبک دیداري بر سایر 
سبک هاي یادگیري بود که با یافته هاي این مطالعه، 

.]17[باشدناهمسو می
درصد از 40لیو و گینتر اذعان می دارند که حدود 

به این .فراگیران ما به سبک دیداري گرایش بیشتري دارند
معنا که یادگیري مطالب درسی از طریق تصویر براي آنها 

رحمانی و همکاران در تحقیق خود .]14[ارجحیت دارد
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) 1نمودار (.ترجیحی دانشجویان مورد مطالعه تعیین شدند

بحث 
تالش این مطالعه بر تعیین سبک غالب یادگیري 
دانشجویان جدید الورود با استفاده از پرسشنامه سبک 

که راه هاي دریافت اطالعات در . هاي یادگیري وارك بود
–خواندنی، حسی –دانشجویان به ترتیب نوشتاري 

مطالعهدر. حرکتی، شنیداري و دیداري تعیین شدند
نظريدروسیادگیريکروي سببرهمکارانوکرمی

استادبودنغالبکهگردیدمشخصپرستاريدانشجویان
وحدهمتکلموپرستاريدانشجویاندرآموزشمحوري-

ویاددهیفرآینددرفراگیراندرگیريبدونبودن استاد
بین دررابرداريیادداشتودادنگوشیادگیري،

چنین در هم .]13[نمایدمیبرجستهوتقویتدانشجویان
در خصوص سبک 1مطالعه اي دیگر که توسط لیو و گینتر

20- 30هاي یادگیري صورت گرفت، نشان داد که حدود 

1  -Liu, Ginther

درصد از طریق 40درصد سبک یادگیري شنیداري، 
درصد از طریق خواندن و نوشتن و 30-40دیداري و 

.]14[باشدحرکتی می–حسی 
و همکاران در مطالعه ي خود به این نتیجه 2بایکان

رسیدند که مجموع افرادي که فقط یک سبک یادگیري
درصد سبک 3/23: را ترجیح می دادند) درصد1/36(

درصد 2/3درصد سبک شنیداري، 7/7حرکتی، –حسی 
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–فراگیران رشته هاي مختلف علوم انسانی و فنی 

به طوري که ]18[مهندسی اختالف معناداري وجود دارد 
سبک غالب یادگیري فراگیران علوم انسانی سبک 

–شنیداري بود، در حالی که در فراگیران رشته ي فنی 
جوادي نیا و . حرکتی غالب بود–مهندسی سبک جنبشی 

درصد از فراگیران 6/48ی دارند که همکاران نیز اذعان م
حسن .]12[به سبک شنیداري گرایش بیشتري دارند 

نهال در پژوهش هاي خود نیز به این نتیجه رسید که 
سبک یادگیري غالب در فراگیران سبک شنیداري است 

–نیز سبک جنبشی 1لوجان و دیکارلوهمچنین .]19[
حرکتی را به عنوان سبک غالب یادگیري گروه مورد 

در مطالعه ي پیمان و .]20[مطالعه تعیین کردند
دانشجو 22همکاران نیز از بین دانشجویان مورد مطالعه 

نفر 8فقط یک سبک یادگیري را ترجیح می دادند که 
سبک ) درصد22(نفر 11سبک شنیداري، ) درصد16(

–سبک جنبشی ) درصد 6(ر نف3خواندنی و –نوشتاري 
حرکتی را به عنوان سبک هاي غالب یادگیري خود مطابق 

در واقع، نتایج .]21[با پرسشنامه ي وارك گزارش نمودند
حاصل از یافته مطالعه ي حاضر حاکی از این امر است که 
بر خالف آنچه انتظار می رفت دانشجویان جدیدالورود، 

ا اینکه چرا دانشجویان ام.سبک نوشتاري را ترجیح دادند
مورد بررسی ارجحیت سبک یادگیري را این سبک قرار 

از آنجا که شیوه ي . دادند، جاي بررسی و تامل دارد
آموزش افراد از دوران مدرسه تا دانشگاه به صورت 
سخنرانی است، تصور و انتظار بر این بود که سبک 
.شنیداري به جاي سبک نوشتاري، سبک غالب باشد

در پژوهش خود به این نتیجه 2و بالتیمورهیکسون
رسیدند که مردان بیشتر به تجربه ي عینی تمایل دارند، 

در . ]22[کننددر حالی که زنان معموال تاملی تر عمل می
مطالعه ي حاضر بین جنسیت و سبک هاي مورد مطالعه 

حرکتی، شنیداري، –که شامل سبک هاي جنبشی 
نوشتاري و دیداري بود رابطه ي آماري معنی –خواندنی 

-p)داري مشاهده نگردید  value>0/05). در مطالعاتی که
انجام شد نیز]23[و طرسکی]12[توسط جوادي نیا و 

نشان داد که بین جنسیت و سبک هاي یادگیري 

1 - Lujan, DiCarlo
2  -Hickson, Baltimore

دانشجویان رابطه ي معنا دار وجود ندارد که مطابق و 
هم چنین امینی و . شدهمسو با مطالعه ي حاضر می با

همکاران در مطالعه اي نشان دادند که بین جنسیت و 
.]17[سبک هاي یادگیري ارتباط معنادار وجود دارد

منظور بهپزشکیدانشجویان علومبهاطالعاتانتقال
ولی نمودگیردمیصورتاستادسخنانطریقازیادگیري

به بیماربالینبروهابیمارستاندرآنهافعالیت اکثر
هاي تواناییگسترشکهکندمیمشخصعملیصورت

این.استالزمنیزمهارتیسبکبهدانشجویانیادگیري
صورتدوران مدرسهدرافرادآموزششیوهدربایدتغییر
.]12[دوران دانشجویی باشیمدرآنبروزشاهدتاگیرد

نتیجه گیري 
سبک هاي یادگیري غالب دانشجویان مورد مطالعه به 
. ترتیب نوشتاري، حسی حرکتی، شنیداري و دیداري بود

تعیین سبک هاي یادگیري دانشجویان در بدو ورود آنان 
به دانشگاه کمک شایانی را به گروه هاي آموزشی و اساتید 
راهنماي دانشجویان می نماید تا با انتخاب روش هاي 

. به پیشبرد اهداف آموزشی کمک کنندمناسب تدریس 
سبک هاي یادگیري بنابراین می توان با تعیین و بررسی 

توجه به تاثیر این عوامل بریادگیري دانشجویان و
دانشجویان در برنامه هاي آموزشی، چالشها و فرصتهاي 
موجود در این عرصه را شناسایی و با هدف بهبود کمی و 

ثري در جهت ارتقاء کیفی برنامه هاي آموزشی گام مو
در حقیقت با اتکا به نتایح این . آموزش دانشجویان برداشت

مطالعه می توان با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر یادگیري 
دانشجویان، انگیزش دانشجویان براي یادگیري و میزان 
یادگیري دانشجویان را ارتقاء داد و اساتید را در مورد 

.درس یاري دادبرنامه ریزي تدریس در کالس هاي
تشکر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت 
ی شمالخراسانیپزشکعلومتحقیقات و فناوري دانشگاه 

از کلیه افرادي که مارا در .می باشد91/پ /600با کد 
تقدیر و تشکر می انجام مطالعه حاضر یاري نمودند،

.نماییم
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Abstract

Background and Objectives: Identifying and monitoring appropriate learning
styles play an important role to choose the methods of learning and transferring
knowledge and concepts to learners and eventually in the promotion of educational
levels .The aim of this study was to evaluate the freshmen learning styles in North
Khorasan University of Medical Sciences based on VARK model.
Materials and method: This study is a descriptive and cross-sectional one .The
sample size was determined through census sampling method and 178 freshmen were
studied .The data was collected through VARK questionnaire. The data was analyzed
with SPSS 19 and the chi-squared test.
Results: The results of this study show that the learning styles in males are 18/9%
visual, 26/4 % aural, 17% read-write, and 37/7 % kinesthetic and in females are 12%
visual , 22/4% aural,36/8% read-write , and 28/8 % kinesthetic . The freshmen
learning styles are 13/7% visual, 23/1% aural, 31/9% read-write, and 31/3%
kinesthetic. The dominant learning style of dental, laboratory sciences, health,
nursing, , midwifery medical students are kinesthetic, aural, kinesthetic, read- write ,
kinesthetic and Aural- Write respectively.
Conclusion: Instructor's awareness of different learning styles and choosing an
appropriate one has a great impact on improving the teaching-learning process and
increasing the effectiveness of the training.
Key words: learning styles, VARK model, freshmen
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