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 ، رامسر، ایرانبابل ، دانشگاه علوم پزشکیفاطمه الزهرا کده پرستاری و ماماییگروه پرستاری و مامایی، دانش -3

 

 6/6/29، پذیرش: 4/6/29، اصالح: 5/4/29 دریافت:

 خالصه
 آمووزش  روش تا می کند کمك مدرسين بهفراگيران  یادگيری سبکهای انواع و ماهيت از آگاهی .است یادگيری بر مؤثر عوامل جمله از سبك یادگيری سابقه و هدف:

لذا این پژوهش با هدف تعيين سبکهای یادگيری دانشجویان پرسوتاری  . یابند دست مورد نظر آموزشی بازدهی به تا داده يردانشجویان تغي یادگيری سبك با متناسب را خود

 دانشکده پرستاری رامسر بر اساس الگوی وارک صورت گرفت.

 تحصويلی  سوال  در رامسور  ماموایی  - پرستاری شکدهداندر  دانشجوی پرستاری 312شرکت با که استتحليلی  توصيفی مقطعی مطالعه ای پژوهش اخير، مواد و روشها:

داده ها بوا   .بود (3نسخه)وارک سبکهای یادگيری پرسشنامه . نمونه گيری به شيوه سرشماری و گرد آوری اطالعات بصورت خودگزارش دهی با استفاده از شد انجام 22-23

 د تجزیه و تحليل قرار گرفت.و شاخصهای آماری توصيفی و استنباطی مور 31نسخه   SPSS استفاده از نرم

% دارای شيوه یادگيری یك سبکی بودند. 3% از دانشجویان دارای شيوه یادگيری چند سبکی و 21سال بود.  31/22±25/3ميانگين سنی واحدهای پژوهش  یافته ها:

  %( بود.43) شيوه سه سبکی ی،% و فراوانترین شيوه یادگيری چند سبک13 سبك یادگيری ترجيحی دانشجویان سبك شنيداری با فراوانی

مدرسين باید از شيوه های یادگيری فعال که زمينه یادگيری  با توجه به فراوانی سبکهای یادگيری چند سبکی در بين دانشجویان و ماهيت دروس پرستاری، نتيجه گيری:

گيری دانشجویان و انطباق آن با روشهای تدریس اساتيد و تدوین طرح درسها بر را برای فراگيران چند سبکی فراهم می کند استفاده نمایند. لذا تعيين سبکهای غالب یاد

 .اساس سبکهای یادگيری، گروههای آموزشی را در جهت پيشبرد و ارتقاء اهداف آموزشی یاری خواهد نمود

 های یادگيری، دانشجویان پرستاری، الگوی وارک.سبک واژه های کليدی:   

                                                           
  مسئول مقاله:نویسنده  *

  E mail:zalipoor@gmail.com                                                                                                         23224224343 تلفن:رامسر، دانشکده پرستاری و مامایی، آدرس: 

 مقدمه 
 هوش، مثل متعددی عوامل که است پيچيده بسيار متغير یك یادگيری

 کيفيت مربی آموزشگاه، کيفيت اجتماع، خانوادگی، عوامل محيط مناسب، انگيزه،

 یادگيری بر مؤثر فاکتور دیگر عوامل، این بر عالوه .ميگذارند تأثير آن در  ...و

 دیگر همچون را آنها فراگيران که است آنانیادگيری  سبکهای ،فراگيران

 سبك با متناسب هر فرد و می آورند به دست یادگيری و تجربه راه از وانایيها،ت

 سبکهای انواع و ماهيت از آگاهی بنابراین. می کند اخذ را مطالب خود یادگيری

اساتيد  به طرف یك از دانشجویان استفاده مورد یادگيری نوع سبك و یادگيری

 یادگيری انواع سبکهای از بهينه استفاده در دانشجویان به تا می کند کمك

 متناسب را خود آموزش روش اساتيد ميتوانند دیگر طرف از و کنند کمك مختلف

پيدا  دست آموزشی بازدهی باالترین به تا داده تغيير دانشجویان خویش سبك با

 و مهم های ازمقوله یکی یادگيری، به حصول در مؤثر عوامل شناسایی(. 3) کنند

 در مؤثر عوامل از یکی های یادگيری، سبك و باشد می محققان پژوهش مورد

 رفتارهای و عاطفی شناختی، ویژگی های یادگيری، سبك. است یادگيری

  کنش و  درک، چگونگی نشانگر ثابت، نسبتاً صورت به که فيزیولوژیکی است

 

 شهای رو فراگير، هر که محققان معتقدند (.2) باشد می یادگيری محيط به پاسخ

 و تشخيص قابل که دارد اطالعات ذخيره و سازماندهی درک، یبرا ترجيحی

 تجارب ارثی، کلب سبکهای یادگيری در اثر عوامل نظر طبق. باشد می پایدار

 ساختار در ریشه آن، اساس و گيرد می شکل حاضر محيط نيازهای و زندگی قبلی

 ولی است، نسبتاً ثابت یادگيری های سبك چه اگر. دارد افراد شخصيت و عصبی

 صورت است ممکن محيطی های محرک و بلوغ و تکامل اثر در کيفی تغييرات

 بين موجود های به تفاوت ، تدریس حين در مدرسان ميشود پيشنهاد گيرد. امروزه

 سطح به رسيدن زمينه تا نمایند توجه یادگيری آنها های سبك و فراگيران

 گردد فراهم وه  تدریس،فراگيران با انتخاب بهترین  شي همه یادگيری در مطلوب

 برای و یادگيری که مطالعه سبك سنجش عملی های روش جمله . از(1)

تعریف  فلمينگ و ميلس است که توسط وارک مدل است شده طراحی دانشجویان

 هایی گروه زیر به های خود توانایی براساس دانشجویان مدل این شده است. در

 با افراد قوی )سبك دیداری(، اییبين عملکرد با شامل: افراد شوند تقسيم می

 شنوایی عملکرد با قوی )سبك خواندن و نوشتن(، افراد و نوشتن خواندن عملکرد
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 و همکاران زهرا جنت عليپور؛ یادگيری دانشجویان بر اساس الگوی وارکسبکهای 

 

 با افراد و قوی )سبك جنبشی( عملکرد مهارتی با قوی )سبك شنيداری(، افراد

 استفاده یادگيری در همزمان طور به چندتوانایی یا و دو از که چندگانه، عملکرد

 این اساس یادگيرندگانی که دارای سبك یادگيری دیداری می باشند، برکنند.  می

نمودارهای گردشی و الگوها را  استفاده از نمودارها و وسایل نمادین نظير تصاویر،

یادگيرندگان با سبك شنيداری اطالعات شنيدنی . در امر یادگيری ترجيح می دهند

یادگيرندگانی که . برند را ترجيح می دهند و از مباحث و سخنرانی ها لذت می

لغات و متون را به عنوان ابزاری برای  ، دارای سبك خواندن و نوشتن می باشند

  ، آنها همچنين فهرست ها. دریافت و درونی کردن اطالعات بر می گزینند

یادداشت های سخنرانی و اطالعيه ها را بر سایر ، کتابهای درسی، خالصه ها

ارزیابی  یادگيرندگان با سبك جنبشی. ندروش های یادگيری ترجيح می ده

آنها همچنين اعمال و تجارب . تجارب زنده را در امر یادگيری ترجيح می دهند

مطالعات موردی و ، تصاویر، نمایشگاه ها، واقعی نظير گردشهای علمی و آموزشی

ایفای نقش را برای کمك به درک و فهم اصول و مفاهيم پيشرفته بر سایر 

  (.1-4) ی ترجيح می دهندروشهای یادگير

 سبك با اساتيد شيوه تدریس بودن جور که اند داده نشان تحقيقات اکثر

 گردیده تحصيلی پيشرفت و یادگيری تقویت انگيزه باعث دانشجویان یادگيری

 مأموریت زیرا دارد، اهميت بيشتری پرستاری آموزش در موضوع این (.3ت )اس

 دانش، نگرش که است شایسته و توانمند یپرستاران پرستاری،تربيت آموزش اصلی

 اکثر .باشند داشته جامعه سالمت آحاد ارتقای و حفظ برای را الزم های مهارت و

 دیگر به نسبت باید درپرستاری یادگيری که اند عقيده این بر نظران صاحب

های  رشته در دانش توسعه زیرا بگيرد، صورت رویکردی متفاوت با ها، آموزش

 اساس بر رشته آن دانشجویان محتوایی که بر پزشکی و رستاریپ مختلف مثل

 از آگاهی(. 1-3) گذارد می اثر آنها یادگيری تجارب نيزبر و کنند، می کار آن

 طراحان گذارد، برای می اثر آنها انتخاب بر که فاکتورهایی و رویکردهای مطالعه

ساتيد الزم است لذا مدرسين و ا  دارد زیادی اهميت مدرسين و آموزشی برنامه

دانش و فهم خود را از چگونگی یادگيری و سبکهای یادگيری دانشجویان افزایش 

داده و تالش نمایند تا راهبردهای آموزشی و نيز روشهای ارزیابی خود را با این 

 های سوابق پژوهشی نشان دهنده آن است که  سبك .(2)سبکها تغيير دهند 

 متفاوت فرهنگی، شرایط به توجه با و بوده مختلف پرستاری دانشجویان یادگيری

مختلفی در این خصوص انجام شده  مطالعات ا نيزم کشور در(. 22تا  32) است

است که اغلب مطالعات با استفاده از الگوی کلب صورت گرفته است که از آن 

 ، (1ولی زاده در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ) جمله می توان به مطالعات

صالحی ، (32) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکدهصفوی در 

  (32) دانشکده پرستاری قزوین در چمیسر( 33)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در

اشاره کرد. از جمله پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با سبکهای یادگيری با 

ر دانشکده پژوهش رنجبر و اسماعيلی داستفاده از الگوی وارک نيز می توان به 

، مطالعه پيمان و همکاران در دانشکده (4پرستاری و مامایی تربت حيدریه )

و مطالعه جوادی نيا و همکاران در دانشگاه علوم  (33)پرستاری و مامایی ایالم 

(. دانش مربوط به سبك یادگيری می تواند در 32)پزشکی بيرجند اشاره کرد 

مين با دانشجویان و چگونگی سازماندهی محيط آموزش، چگونگی تعامل معل

یاددهی و یادگيری محتوا مورد استفاده قرار گيرد. عالوه بر این، تحقيق بر روی 

از جمله آگاهی در مورد سبك  ،این موضوع می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد

و اصالح هوشيارانه آن، درک و شناخت مفهوم یادگيری در پرستاری، توسعه برنامه 

رتقای کيفيت آموزش و توسعه برنامه آموزشی و ارتقای کيفيت آموزش آموزشی و ا

 در متعددی مطالعات (. اگرچه2و توسعه تئوری های یادگيری در آموزش عالی )

 سبك اما است، شده انجام آن به مشکالت مربوط و پرستاری آموزش زمينه

 و ه استنگرفت قرار وسيع مطالعه مورد است، آموزش اصلی که فرایند یادگيری،

 مشخص به منظور است لذا در این راستا و نشده آشکار هنوز آن های پيچيدگی

مامایی  و دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری یادگيری های سبك نمودن

دانشکده پرستاری  پرستاری دانشجویان یادگيری های تعيين سبك "هدف، رامسر

 بسياری با توجه به آنکه در گرفت. انجام "رامسر بر اساس الگوی وارک و مامائی

 به دانشجویان یادگيری سبك جهان سنجش سطح در پزشکی های دانشکده از

 ظرفيتهای از اساتيد آگاهی جهت الزامی برنامه یك عنوان و به پيوسته صورت

آزمونهای تعيين سبك  انجام متداول شاهد است اميد گيرد می انجام دانشجویان

 و مامایی به خصوص دانشکده های پرستاریکشور  های دانشگاه در یادگيری

 نيازها کليه آموزشی فرایندهای و درس طرح حين تهيه در محترم باشيم و اساتيد

 را مورد توجه قرار دهند. دانشجویان آموزشی های و سبك

 

 

 مواد و روشها
 312شرکت با تحليلی است که توصيفیمقطعی  مطالعه ای پژوهش اخير،

در  رامسر مامایی -پرستاری دانشکده پيوسته اسیکارشن دانشجوی پرستاری

 شماری روش سر به گيری نمونه .صورت گرفت 3123-22 نيمسال اول تحصيلی

 .و گرد آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه به شيوه خودگزارش دهی انجام شد

بخش اول مربوط به اطالعات : بخش سهپرسشنامه ای مشتمل بر  پژوهش ابزار

بخش دوم مشتمل بر . و...( ترم تحصيلی،، سن، وضعيت تاهل) دموگرافيك

سواالتی در ارتباط با شيوه تدریس و وسایل کمك آموزشی بکار گرفته شده توسط 

گزینه در خصوص روشهای تدریس  22اساتيد دروس تئوری بود که بصورت 

( بسيارکمبسيار زیاد، زیاد، متوسط، کم، )درجه ای ليکرت  4مختلف در مقياس 

طرح گردیده و  از پاسخ دهنده ها خواسته شد تا روشهای آموزشی که بيشتر توسط 

اساتيد دروس تئوری بکار گرفته می شدند را بر حسب ميزان بکارگيری مشخص 

نماید. الزم به ذکر است که در مورد روشهای غير متداول آموزشی توضيح 

ت از پاسخ دهنده مختصری در ساقه سوال آورده شده است. همچنين در این قسم

آموزشی از سوی  ها خواسته شد تا ميزان بکارگيری وسایل و ابزارهای کمك

درجه ای ليکرت طرح گردیده بود را  4مورد در مقياس  22الب مدرسين را که در ق

سبکهای  سواالت مربوط به سنجشسوم پرسشنامه  بخشمشخص نمایند. در 

 سؤال شانزده پرسشنامه این در .بود 3 یادگيری بر اساس پرسشنامه وارک نسخه

 مهارتی و نوشتنی و خواندنی ،شنيداری، شامل: دیداری یادگيری حيطه چهار در

 شده طراحی مختلف های موقعيت در فرد عملکرد بر مبتنی داشت. سؤاالت وجود

 ها یکی گزینه از کدام هر که شده تشکيل گزینه چهار از هرسؤال که صورتی به

 از بيش انتخاب توانایی فرد و هر داده قرار سنجش مورد را ییادگير سبك ابعاد از

  دارد. را گزینه یك

 سایر و 2225فلمينگ در سال  توسط قبال ابزار پایایی و محتوایی روایی

 ، پيمان و جوادی نيا در داخل کشوررنجبر و کشور از خارج در محققان پرستاری

سشنامه در پژوهش اخير (. برای تعيين روایی پر4و33و32) صورت گرفته است

برای تعيين  پرسشنامه در اختيار اعضاء هيئت علمی و صاحب نظران قرار داده شد.
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Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 1(2); Spring, Summer, 201383
Evaluation of Nursing Students' learning styles based on VARK learning pattern; Z. Jannat Alipour, et al 

 

 

 به دانشجویان از نفر 32 پرسشنامه بر روی حاضر، مطالعه در پایایی پرسشنامه

 محاسبه گردید همبستگی ضریب بررسی ودوهفته آزمون مجدد با فاصله  روش

(32/2=r) آن وترجمه سؤال هر مطالعه از پس پرسشنامه، یساز بومی به منظور 

صورت  در و بررسی متخصص توسط افراد کشور در آن رخداد امکان فارسی، به

 که گشت به گونه ای اعمال می گزینه یا و سؤال در نظر مورد تغييرات لزوم

 های از سبك یکی بررسی همانا که سؤاالت اصلی هدف به تغييرات اعمال

روش انجام کار بدین صورت بود که پس از  .وارد ننماید ه ایخدش بود، یادگيری

ذکر اهداف پژوهش برای  انجام پژوهش از ریاست محترم دانشکده و کسب مجوز

تا شد  از آنان خواسته آنان برای شرکت در پژوهش رضایتکسب  نمونه ها و

مال سواالت پرسشنامه را به دقت خوانده و در مورد هر سوال گزینه ای را که کا

الزم منطبق برعملکرد آنان در آن موقعيت است را انتخاب نموده و عالمت بزنند.

به ذکر است که قبل از تکميل پرسشنامه توضيحات الزم در خصوص نحوه 

  تکميل پرسشنامه به نمونه های پژوهش داده شد.

پرسشنامه ها توسط پژوهشگر و همکاران در اختيار دانشجویان قرار گرفته و 

مورد پژوهش تکميل و سپس جمع آوری  ر پژوهشگر توسط  واحدهایدر حضو

معيار ورود به پژوهش اشتغال به تحصيل دانشجویان در حين انجام  .گردید

پژوهش و رضایتمندی دانشجویان جهت شرکت در پژوهش و معيار خروج عدم 

به منظورتعيين سبك یادگيری واحدهای رضایت و ناقص بودن پرسشنامه ها بود.

د پژوهش ابتدا نمره هر یك از سبکهای چهار گانه از روی پاسخهای داده شده مور

در مرحله بعد نمره کل پرسشنامه از جمع نمرات مربوط  .گردیددر پرسشنامه تعيين 

-31بر اساس نمره کل پرسشنامه گروه بندی چهارگانه  .شدبه هر سوال محاسبه 

صورتيکه نمره کل پرسشنامه و بيشتر در نظر گرفته شد.در  12-21، 22-33، 32

قرار گيرد آن دسته از سبکهایی که نمره آنها مساوی یا  32-31در فاصله گروهی 

چنانچه نمره کل پرسشنامه در فاصله  باشد حذف خواهد گردید. 2کمتر از عدد

 1باشد سبك یا سبکهایی که نمره آنها مساوی یا کمتر از عدد 33-22گروهی 

باشد  21-12ر نمره کل پرسشنامه در فاصله گروهیاگ باشد حذف خواهد گردید.

 باشد حذف خواهد گردید. 5سبك یا سبکهایی که نمره آنها مساوی یا کمتر از 

باشد سبك یا سبکهایی که نمره آنها  13چنانچه نمره کل پرسشنامه بيشتر از 

در مرحله بعد پس از حذف پاسخ  باشد حذف خواهد شد. 4مساوی یا کمتر از عدد

ا سبکهایی که مقادیر آنها مساوی یا کمتر از عدد حداقل هر یك از سبك ی

پاسخ سبکی که باالترین نمره را دارد بعنوان سبك ترجيحی  گروهها است،

در صورتيکه نمره هر کدام از سبکهای چهارگانه که در  دانشجو تعيين می گردد.

وه باشد،آن طبقات مربوط به خودشان بيشتر از اعداد حداقل مربوط به همان گر

  نمرات با هم سبك دانشجو را که از نوع چند سبکی است تشکيل خواهد داد.

پس از تکميل پرسشنامه ها داده ها پس از ثبت در رایانه با استفاده از نرم 

با استفاده از شاخصهای آماری توصيفی )درصد، فراوانی،  31نسخه   SPSSافزار

و راهنمای تفسير پرسشنامه  واریانس( آناليز ميانگين( و استنباطی )مجذور کای،

 در نظر گرفته شد. >24/2pمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. سطح معنی داری 

 

 

 یافته ها
 ، بود سال31/22±25/3ميانگين سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 

% آنان مجرد و تمام نمونه های شرکت کننده در پژوهش مونث بودند. بر 23

% واحدهای مورد پژوهش دارای شيوه یادگيری چند 21ت آمده اساس نتایج بدس

% دارای شيوه یادگيری یك سبکی بودند. فراوانترین سبك یادگيری در 3سبکی و 

( و 3نمودار  )%( 43) شيوه سه سبکی، دانشجویان دارای شيوه یادگيری چند سبکی

(. 2مودار ن) % بود13سبك یادگيری ترجيحی دانشجویان سبك شنيداری با فراوانی

روش ، در ميان دانشجویان دارای شيوه یادگيری یك سبکی فراوانترین روش

(. در ميان دانشجویان دارای شيوه یادگيری دو 1نمودار )%( بود 54/5) شنيداری

جنبشی بوده  -%( آميزه ای از دو روش شنيداری34/2)سبکی فراوانترین روش 

وه یادگيری سه سبکی فراوانترین (. در ميان دانشجویان دارای شي5نمودار ) است

 (. 4نمودار ) جنبشی بود  -خواندن و نوشتن -%( روش شنيداری52/21)روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. توزیع فراواني استفاده از روشهای مختلف دریافت 1نمودار 

 اطالعات بر اساس الگوی وارک در دانشجویان پرستاری

 

 
 

 

 

 

 

 

 جيحي در دانشجویان . توزیع فراواني سبک یادگيری تر9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. توزیع فراواني انواع سبکهای یادگيری یک سبکي در 3نمودار 

 در دانشجویان  گروه دارای شيوه یادگيری یک سبکي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ed
ed

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

4 
] 

                               3 / 9

http://mededj.ir/article-1-36-fa.html


 

 3122بهار و تابستان /  2/ شماره اول، دوره بابل نشگاه علوم پزشکیدوفصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی، دا                                                     04  

 و همکاران زهرا جنت عليپور؛ یادگيری دانشجویان بر اساس الگوی وارکسبکهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. توزیع فراواني انواع سبکهای یادگيری دو سبکي در گروه 4نمودار 

در گروه  يدو سبک . توزیع فراواني انواع سبکهای یادگيری4نمودار 

 دارای شيوه یادگيری دو سبکي  دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. توزیع فراواني انواع سبکهای یادگيری سه سبکي در گروه 5نمودار 

 دارای شيوه یادگيری سه سبکي 

 

نتایج حاصل از آزمونهای آماری ارتباط معنی داری بوين سوبك یوادگيری و    

( سوبك یوادگيری و   =214/2p) (، سبك یادگيری و ترم تحصويلی =33/2p)سن 

( نشان نداد. اما نتایج آزمون مربوط به ارتباط روشهای تدریس با =353/2p) معدل

سبکهای یادگيری نشان داد که بين روش تدریس )سخنرانی( با سبکهای یادگيری 

خوانوودن و نوشووتن    -شوونيداری -( و دیووداری=224/2pشوونيداری ) -دیووداری

(223/2p= ارتباط معنی دار وجود )       داشت. در سوایر مووارد ارتبواط معنوی دار نبوود

(24/2p>  بر اساس یافته های بدست آمده از نظر شيوه های تودریس مدرسوين .) ،

و آموزش به کمك رسانه های سمعی و بصری با  12/5سخنرانی با ميانگين امتياز 

گرفته شده از سوی مدرسوين   فراوانترین روشهای تدریس بکار 3/5ميانگين امتياز 

 (. از نظور بکوارگيری ابزارهووای کموك آموزشوی نيوز پاورپوینووت     3جودول  ) نود بود

دیتوا پروژکتوور بوا ميوانگين امتيواز      ، 1/1اسالیدهای رایانه ای( با ميانگين امتيواز  )

یادداشوتها و دسوت   ) و جوزوات  52/1، تصاویر و عکسها بوا ميوانگين امتيواز    43/1

نترین ابزارهای کموك آموزشوی و   به ترتيب فراوا 23/1نوشته ها( با ميانگين امتياز 

و نموایش   13/2، مدلها با ميانگين امتيواز  25/2نمونه های واقعی با ميانگين امتياز 

کمترین ابزارهای کمك آموزشوی بکارگرفتوه شوده از     12/2فيلم با ميانگين امتياز 

 سوی مدرسين بودند.

. ميانگين امتياز روشهای آموزشي بکار گرفته شده از سوی 1جدول 

 اتيد دروس تئوری بر اساس نظرات دانشجویاناس

 

 ميانگين امتيازات روشهای آموزشي

 12/5 سخنرانی

 53/2 بحث گروهی

 21/3 مطالعه موردی

 33/2 حل مسئله

 31/3 مبتنی بر شواهد

 42/3 ایفای نقش

 25/2 کارگاه

 3/3 بازدید علمی

 23/3 اجرای نمایش

 24/3 داستان گویی

 1/1 پروژه

 22/3 ن یاوریارا

 31/1 پيش سازمان دهنده

 21/3 دریافت مفاهيم

 2 آموزش غير حضوری

 15/3 آموزش بصری

 3/5 آموزش به کمك رسانه های سمعی و بصری

 2 آموزش انفرادی

 2 یادگيری در حد تسلط

 

 بحث و نتيجه گيری
% واحودهای موورد   21همانگونه که در نتایج مالحظه شد در ایون پوژوهش   

% دارای شيوه یادگيری یوك سوبکی   3دارای شيوه یادگيری چند سبکی و  پژوهش

بودند. در مطالعه پيمان که  در دانشکده پرستاری و مامایی ایالم به منظوور تعيوين   

% 55انجام شود،    3133 سبکهای یادگيری دانشجویان سال اول پرستاری در سال

دارای شوويوه % 41دانشووجویان پرسووتاری دارای شوويوه یووادگيری یووك سووبکی و  

( اگر چه در تحقيق مذکور شيوه های چنود سوبکی   33) یادگيری چند سبکی بودند.

از درصد باالتری برخوردار بودند اما در مقایسه با پژوهش اخير بکارگيری سبکهای 

یادگيری یك سبکی بسيار بيشتر از تحقيق اخيور بووده اسوت کوه از ایون نظور بوا        

ق رنجبر در دانشکده پرسوتاری و ماموایی   تحقيق حاضر همسو نمی باشد. در تحقي

روش از % 3/12 روش چند سبکی و ( از%2/13)  تربت حيدریه اکثریت دانشجویان

(. پوژوهش رنجبور از نظور    4)استفاده نموده بودند  یك سبکی در امر یادگيری خود

نتایج کلی همسو با پژوهش حاضر می باشد یعنوی در هور دو پوژوهش بکوارگيری     

ری چند سبکی بيشتر بوده است. اموا از نظور ميوزان بکوار گيوری      شيوه های یادگي

سبکهای چند سبکی نتایج کمتر از پژوهش اخير بووده اسوت.در یوك مطالعوه کوه      

( بر روی دانشجویان پزشکی انجوام شود   2221) توسط لوجان و دیکارلو در آمریکا

 باشوند نتایج نشان داد که بيشتر دانشجویان دارای شيوه یادگيری چند سبکی موی  

( هم در بررسی مشوابهی بور روی دانشوجویان پزشوکی     2223)  ( بيکان ونکار34)

دریافتند که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای شيوه چند سبکی و درصد کمی 
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Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 1(2); Spring, Summer, 201304
Evaluation of Nursing Students' learning styles based on VARK learning pattern; Z. Jannat Alipour, et al 

 

 

( کوه از ایون نظور نتوایج هور دو      31) دارای شيوه یادگيری یك سبکی می باشوند 

یادگيری بر این نکتوه   پژوهش همسو با تحقيق حاضر می باشد. چند گانگی سبك

تاکيد دارد که با توجه به نوع و محتوی دروس پرستاری یادگيری در این حرفوه بوا   

یك سبك انجام نشده و یا سبك خاصوی غلبوه نودارد بلکوه آميوزه ای از سوبکها       

ممکن است بکار گرفته شود و آنچه باعث تنوع سبکها در موقعيتهای مختلف موی  

ا، فلسوفه کواری، نووع و محتووی درس، شويوه      شود شامل: عقاید فردی،ارزش هو 

شرایط محيطی، شيوه ارزشيابی و عالقمندی به موضوع اسوت. از   ، تدریس مدرس

دیگر دانش و مهارت های پرستاری ترکيبی از دانوش، نگورش و عملکورد را    سوی 

بطور همزمان به کار می گيرد لذا استفاده از شيوه های یادگيری چند سبکی که در 

 بر گيرنده هر سه حيطه فوق باشند الزامی خواهد بود.

در پژوهش اخير سبك یادگيری ترجيحوی دانشوجویان سوبك شونيداری بوا      

ود. در مطالعه پيمان سبك خواندن و نوشتن مورد ترجيح دانشوجویان  % ب13فراوانی

(. اما در مطالعوه جووادی نيوا در    33) بود که همسو با یافته پژوهش اخير نمی باشد

دانشکده پرستاری بيرجند رایجترین سبك ترجيحی دانشوجویان سوبك شونيداری    

ریموی و حسون   (. در مطالعوه ک 32) بود که همسو با یافته پژوهش اخير موی باشود  

نهال نيز سبك ترجيحی دانشجویان بر اساس الگوی وارک سبك شنيداری بود که 

(. به نظور موی رسود    2و23) از این نظر همسو با یافته های پژوهش اخير می باشد 

که علت غالب بودن این سبك یادگيری، شويوه آمووزش افوراد از دوران مدرسوه و     

.در مطالعه کریمی و همکاران بر روی ادامه آن در دانشگاه به روش سخنرانی است

سبك یادگيری دانشجویان پرستاری مشخص گردید که غالب بودن استاد محوری 

در آموزش دانشجویان پرستاری و متکلم وحده بودن استاد بدون درگيری فراگيران 

در فرآیند یاددهی و یادگيری، گوش دادن و یادداشت برداری را در بين دانشجویان 

 (. 2) جسته می نمایدتقویت و بر

یادگيری با گوش دادن فعال و پردازش ذهنی و به خاطر سپاری شنيده ها از 

سبکهای معمول یادگيری دانشجویان اسوت. بعوالوه دانشوجویان در حوين گووش      

دادن برای تعميق یادگيری دوست دارند نکوات مهوم را یادداشوت کننود. از سووی      

تاد در یواددهی بکوار موی گيورد     دیگر اغلب دانشجویان بر حسوب روشوی کوه اسو    

یادگيری خود را منطبق می سازند بنابراین بکارگيری شيوه یادگيری شنيداری موی  

تواند به نوع شيوه تدریس مدرسين بستگی داشته باشد. چنانچه در پوژوهش اخيور   

بيشترین شيوه تدریس بکار گرفته شده از سوی مدرسين روش سخنرانی بوود.  بور   

تحقيق اخيردر ميان دانشجویان دارای شيوه یوادگيری یوك    اساس نتایج حاصل از

%( بود. در تحقيق رنجبور از  54/5) سبکی فراوانترین شيوه روش یادگيری شنيداری

% دارای سووبك 32/ 13ميووان دانشووجویان دارای سووبك یووادگيری یووك سووبکی، 

( و 2221) (. در تحقيوق لوجوان و دیکوارلو   4) ترجيحی یادگيری جنبشی بووده انود  

( نيووز سووبك جنبشووی دارای بيشووترین ميووزان فراوانووی در  2223) ن و نکوواربيکووا

(. در تحقيق موورفی و  34و31) دانشجویان دارای یك سبك ترجيحی یادگيری بود

( اکثریت دانشجویان یك سبکی دارای سوبك ترجيحوی دیوداری    2225)همکاران 

اسوت بوه    ( که مغایر با یافته های پژوهش اخير است. این تفاوت ممکن33) بودند

 دليل تفاوتهای محيطی، فرهنگی و روش تدریس باشد. 

، فراوانترین سبك یادگيری در دانشجویان دارای شيوه یادگيری چند سوبکی 

در ميان دانشجویان دارای شيوه یوادگيری سوه   . %( بوده است43) شيوه سه سبکی

 جنبشووی -خوانوودن و نوشووتن -شوويوه شوونيداری، سووبکی نيووز فراوانتوورین روش

%( بوده است. در تحقيوق پيموان فراوانتورین شويوه در روش سوه سوبکی       52/21)

عملکردی بود که یافتوه هوا در خصووص روش سوه     -خواندن و نوشتن -شنيداری

 (.  33) سبکی مطابق با پژوهش اخير است

در تحقيق رنجبر اکثریت دانشوجویان چنود سوبکی دارای سوبك ترجيحوی      

ان سه سبکی اکثریوت دارای سوبك   یادگيری چهار سبکی بودند و در بين دانشجوی

( کوه نتوایج مغوایر بوا یافتوه هوای        4) جنبشی بودند -شنيداری-ترجيحی دیداری

پژوهش اخير می باشد. این تفاوتها می تواند بوه دليول تواثير عوواملی چوون روش      

عالقوه فوردی، محتووای درس و    ، انگيوزه ، تدریس استاد، تفاوتهای فردی، محويط 

حاصل از این پژوهش نشان داد که سخنرانی، رایجترین تجارب فردی باشد. نتایج 

شيوه آموزشی بکار گرفته شده از سوی مدرسين بود. از نظور بکوارگيری ابزارهوای    

دیتا پروژکتور، تصاویر و عکسوها، رسوانه   ، کمك آموزشی نيز اسالیدهای رایانه ای

رگرفته های نوشتاری و جزوه های آموزشی فراوانترین ابزارهای کمك آموزشی بکا

شده از سوی مدرسين جهوت تودریس دروس نظوری بودنود. روشوها و ابزارهوای       

بکارگرفته شده توسط مدرسين در پژوهش اخيربيشتر برای فراگيرانی مناسوب موی   

باشد که سبکهای ترجيحی شنيداری یا دیداری یا خواندن و نوشتن و یا تلفيقوی از  

ت آمده از تحقيق اخيور نشوان داد   این سبکها را داشته باشند. در حاليکه نتایج بدس

-که اکثریت دانشجویان دارای سبك یادگيری سوه سوبکی بوا اکثریوت شونيداری     

جنبشی بودند. بعبارت دیگر مدرسين در اتخاذ روشهای تودریس   -خواندن / نوشتن

کمتر به شيوه هایی که مناسب با روش یادگيری دانشجویان دارای سبك یادگيری 

اند. و شاید یکی از علل رواج بيشتر سبك شونيداری و   جنبشی هستند توجه نموده

یا تلفيقی از سبك شنيداری با خواندن و نوشوتن در پوژوهش اخيور مرسووم بوودن      

شيوه تدریس سخنرانی و بکار گيری وسایل و ابزارهای کمك آموزشوی دیوداری و   

شنيداری و خواندنی باشد. موضوعات رشته پرستاری به گونوه ای اسوت کوه درک    

نيازمند مثالهای روشن و واضح و دیدن مثالهای عينی و واقعی، خارج از محيط  آنها

آموزش است لذا به نظر می رسد استفاده از شيوه های تدریسی ماننود: مبتنوی بور    

شواهد، گردش علمی، ایفای نقش،گزارش موارد مشوابه، کواربرد، تمورین و تکورار،     

شتر منطبق با نيازهوای آموزشوی   حل مسئله، بارش افکارو شبيه سازی رایانه ای بي

 (.  1و33و32و22و21دانشجویان پرستاری باشد )

نتایج بدست آمده از پژوهش اخير و همچنين پژوهشهای دیگر که در داخول  

و خارج از کشور انجام شده است بر این نکته تاکيد دارند که یادگيری در پرسوتاری  

، بلکوه یوادگيری بوا    با یك سبك انجام نشده و یا سبك خاصی غالب نموی باشود  

بکارگيری چندین سبك انجام شده و گاهی ممکن است در یك جلسه آموزشوی و  

یا حتی برای آموزش یك موضوع و محتوا چندین سبك بطور همزمان یا متناو بوا  

استفاده شود چرا که یادگيری در پرستاری در هر سه حيطه بلوم معمووال همزموان   

ن دروس پرسوتاری بایود بوا توجوه بوه تفواوت       (. بنابراین مدرسي2) انجام می شود 

سبکهای یادگيری در دانشجویان و توجه به ماهيت دروس از شيوه هوای تودریس   

متفاوت و منطبق با سبکهای یادگيری دانشجویان استفاده نمایند. نتایج حاصول از  

تحقيقات انجام شده نشان می دهند که سبك یادگيری دانشجویان تا حدود زیادی 

سبك یاددهی اساتيد بوده و وابسته به زمينه بودن در آنها بارز است. در  تحت تاثير

سبك های تدریس را در دانشکده هوای پرسوتاری تحليول، و گوزارش     ، مطالعه ای

دانشوجویان  ، محور غالب بوده و دراین حالت –نمودند که سبکهای یاددهی استاد 

اطالعات هستند،این سبك یادگيرندگان وابسته بار آمده و دریافت کنندگان منفعل 

یاددهی زمانی استفاده می شود که اساتيد پرستاری می خواهند محتوای زیوادی را  

 (. 25) در مدت کوتاه آموزش دهند
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به هر حال مطالعات انجام شده در مورد استراتژیهای آموزشی اساتيد و عقاید 

 -اسوتاد  آنها راجع به آموزش دانشگاهی حاکی از غالب بوودن اسوتراتژی آموزشوی   

(. این مشکل می تواند به این دليول باشود   24) محور، بویژه در مباحث نظری است

محوری آموزش ندیده اند، بنابراین بوه هموان    -که آنها خود نيز با رویکرد دانشجو

سال پيش آموخته اند یاد می دهند و در این شورایط دانشوجو    12یا  32روشی که 

(. در ایوون پووژوهش بيشووتر 21) باشوود نمووی توانوود یادگيرنووده مسووتقل در کووالس

دانشجویان پرستاری دارای شيوه یادگيری چنود سوبکی بودنود. دانشوجویانی کوه      

دارای روش یادگيری چند سبکی می باشند بيشتر از روشهای یادگيری فعال سوود  

می برند.روشهای یادگيری فعال زمينه یادگيری مناسب را برای یادگيرندگان چنود  

(. بوا اسوتفاده از روش یوادگيری فعوال مشوارکت      21و23) یود سبکی فراهم می نما

 دانشجویان در فرآیند آموزش افزایش یافته و عملکرد علمی آنان بهبوود موی یابود   

(. ناگاتا عنوان می کند که بين سبك یادگيری و روشهای آموزشی رابطه وجود 23)

روش  دارد ولی تحقيقات فوکس در مورد رابطه بوين سوبك یوادگيری و الویتهوای    

 (.23) آموزشی نشان داد که بين این دو، رابطه معنی دار برقرار نمی باشد

در تحقيق صالحی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نيز بين برخی روشهای 

( در این پژوهش نيز 33تدریس با سبکهای یادگيری ارتباط معنی دار وجود داشت )

دیوداری،   -شونيداری  ، نشنيداری، خواندن و نوشوت ) بين برخی سبکهای یادگيری

سوخنرانی( ارتبواط معنوی داروجوود     )خواندن و نوشتن( و روش تدریس  -شنيداری

(. این مسئله می تواند نشان دهنده این واقعيت باشود کوه سوبك    >24/2pداشت )

یادگيری دانشجویان پيورو سوبك و شويوه تودریس مدرسوين بووده و علوت عودم         

سوبکهای یوادگيری بودليل عودم      برقراری ارتباط بين سوایر روشوهای تودریس و   

بکارگيری از سوی مدرسين و یا عدم آشنایی دانشجویان  باشد. از این رو مربيان و 

مدرسان باید به منظور به کارگيری سبکهای آموزشی مناسب برای فراگيران خوود،  

ابتدا سبکهای ترجيحی یادگيری در فراگيران را تعيين و سپس سوبکهای آموزشوی   

ر سبکهای یادگيری آنان را انتخاب نموده و بکوار گيرنود توا بوه     مناسب و منطبق ب

حداکثر پيامدهای یادگيری در فراگيران خود دسوت یابنود. همچنوين بوا توجوه بوه       

فراوانی بيشتر سبکهای یادگيری چند سبکی در بين دانشوجویان، بنظور موی رسود     

محوری  -تادبرای دست یافتن به نتایج بهتر، مدرسان باید از شيوه های تدریس اس

 و یکنواخت حتی االمکان دوری جسته و شيوه های تدریس ترجيحوی دانشوجویان  

محوری( را توسعه دهند. لذا با توجه به یافتوه هوای ایون پوژوهش کوه       -دانشجو)

نشان داد بيشتر دانشجویان پرستاری دارای سبك یوادگيری چنود سوبکی هسوتند     

 فراینودهای  و درس طورح  حوين تهيوه   در محتورم  پيشنهاد می گردد کوه اسواتيد  

نموده و در  توجه دانشجویان بين در آموزشی های و سبك نيازها کليه به آموزشی

محوراسوتفاده نماینود.    -آموزش این فراگيران از روشهای یادگيری فعال و دانشجو

همچنين پيشنهاد می گردد که به منظور شناسایی سبکهای یوادگيری دانشوجویان   

ن با روشهای آموزشی موجود در دانشکده های پرستاری پرستاری و تعيين ارتباط آ

 تحقيقات وسيعتری صورت پذیرد. 

 

 

 تقدیر و تشکر
کليه اساتيد محترو و دانشجویان گرامی که در این پژوهش بدین وسيله از 

  شرکت کرده و ما را در انجام پژوهش یاری نمودند تشکر می گردد.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Learning style is an important factor affecting learning. Knowledge about the 

nature and types of learning styles in learners can help teachers to adjust their teaching methods with students
, 
 learning 

styles to achieve the desired educational outcomes.This study was conducted to determine nursing students' learning 

styles based on VARK learning pattern in Ramsar School of Nursing& Midwifery. 

METHODS: This descriptive cross sectional study was performed with 132 nursing students in Ramsar School of 

Nursing and Midwifery in 2011-2012. Census was performed and data gathering was conducted by a self report 

method with a questionnaire. The VARK learning questionnaire (7th version) was used in this study. Finally data were 

analyzed by SPSS v16 software and descriptive - analytic statistical tests. 

FINDINGS: The mean age of subjects was 20.73±1.94 years. 93% of nursing students had multiple  mode learning 

style and 7% had single  mode learning style. The most common learning style among  students with multiple  mode  

learning style was tri-mode (51%). The preferred learning style of students was auditory style with the proportion of 

38%. 

CONCLUSION: According to the prevalence of multiple mode learning style among nursing students and the nature 

of nursing courses, teachers must use active learning approaches that provide learning for students with multiple mode 

learning style, so determination of students
,
 dominant learning styles and its conformity with teaching  methods and to 

prepare lesson plans based on learning styles can help  educational groups and supervisors to improve  and promote 

learning objectives. 

 

KEY WORDS: Learning styles, Nursing students, VARK learning pattern. 
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