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 چکیده

به سزایی ایفا می كند. لذا توجه نقش زش آنها مواین امر در آكه استفاده از اطالعات دارند، نایى اتوي و گيردیاه در نحونى اوافري هاوتتفادانشجویان  مقدمه:

 افراد تحصيلى و پيشرفت بيشتر باالتر وح سطي در گيردیا، منجر به ین سبک هاي ابه مقتضابه سبک هاي متفاوت یادگيري دانشجویان و تدریس مناسب 

 سعی در بررسی سبک هاي یادگيري دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران داشت. می گردد. تحقيق حاضر

سبک یادگيري )بينایی، شنوایی،  4انجام گردید. در این تحقيق از پرسشنامه سبک هاي یادگيري وارک مشتمل بر مقطعی این مطالعه به روش  ها: روش مواد و

گزینه است. هر گزینه نشانه دهنده یک سبک  4عبارت / سؤال می باشد و هر سؤال داراي  16شامل استفاده شد. پرسشنامه وارک  خواندنی و حركتی(-نوشتنی

  یادگيري است. پس از تعيين سبک یادگيري غالب در دانشجویان، نقش عوامل مرتبط، با استفاده از آناليز رگرسيون تعيين گردید. 

 آناليز آماري  درصد( مذكر بودند. 9/43نفر ) 194درصد( مؤنث و تعداد  1/56نفر ) 248شركت كننده در این تحقيق، تعداد  دانشجو 442ز بين ا یافته ها:

درصد( و كمترین  98/32فراوانترین سبک یادگيري، سبک شنوایی ) ردند.درصد( از یک سبک یادگيري استفاده می ك 98داده ها نشان داد كه اكثر دانشجویان )

 درصد( بود. 19فاده شده در ميان دانشجویان، سبک بينایی )سبک است

هاي  وشبنابراین به نظر می رسد تمركز برروي راكثر دانشجویان دندانپزشکی از یک سبک یادگيري و آن هم سبک شنوایی استفاده می كردند.  نتیجه گیری:

 كند.  میرتقا یادگيري و پيشرفت علمی دانشجویان كمک شایانی سبک شنوایی است به ا صخصوبه هاي یادگيري  آموزشی كه تقویت كننده سبک
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Introduction: Students show considerable differences in their learning styles and abilities to use information; this matter 

plays a significant role in how to teach them. In view of that, reflecting on various learning styles among students and 

accommodating them to meet the requirements of teaching practices can contribute to learning at higher levels along with 

fulfilling more academic achievements. Therefore, the present study investigated learning styles among dental students at the 

Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

Materials and Methods: This study was a descriptive cross-sectional research, in which the VARK Questionnaire 

consisting of four learning styles (i.e., visual, aural, read/write, and kinesthetic) was utilized. The questionnaire contained 16 

statements/items with four options representing a learning style. After determining the dominant learning style in students, the 

role of related factors was determined using regression analysis. 

Results: Among the 442 participants in this study, 248 (56.1%) and 194 (43.9%) individuals were female and male, 

respectively. Data analysis revealed that a large proportion of the students (98%) were tapping one of the mentioned learning 

styles. The most and least frequent styles were found to be the aural (32.98%) and visual (19%) types, respectively. 

Conclusion: It was concluded that most dental students were keeping to the aural learning style. In this regard, it seems that 

focusing on teaching strategies that reinforce learning styles, especially the aural type, can significantly help to improve 

learning processes and fulfill academic achievements among university students. 
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 مقدمه
این نى هستند كه اوافری هاوتتفادر آموزش، افراد دارای 

اد از ردارد. افساسى ا تأثیرمیزان و كیفیت یادگیری  تفاوت ها در

نایى تفكر منطقى با یكدیگر اتوی و مدآركا، نایىاتوی، گیردنظر یا

چالش ها نیز با ت و بر مشكالابرو در ند دارمهمى ی هاوت تفا

پیشرفت تحصیلى كنند. مى رد تى برخوومتفای هاه شیو

ست امهمى ع ضوموآن، بر ار ثیرگذأمل تاسى عوربرو  دانشجویان

به را نشناسى و رواتربیتى م علوی هشهاوپژه ای از كه بخش عمد

یكي از عواملي كه در آموزش ست. ص داده اختصاد اخو

نجا از آ (1).دارد تنوع سبک های یادگیری است تأثیردانشجویان 

بسته به واند امىتواز آن یج حاصل انتی و گیردیای هادتكه عا

ره ی بادرقیق ت دطالعااگر ، اباشدی گیردیاوت متفای سبکها

یس رتدو باشد اساتید  دسترسدانشجویان در شناختى ی سبکها

ی دانشجویان در گیردیا، هنددئه اراین سبک ها ی ابه مقتضارا 

 افتاد.هد اوخی اتفاق مطلوبترو سطح باالتر 

ی گیردیاو عملي سنجش سبک مطالعه ی هاروش جمله از 

ل وارك مده حي شداطرن نشجویاای داكه بر

(VARK=Visual,Aural,Read-write,Kinestheticا ) ست كه

 ،لین مددر ا (2).ستشده ا  تعریف Millsو  Flemingتوسط 

هایي تقسیم وه یر گرزبه د خوی نایي هااتوس ساابرن نشجویادا

اری(، یدد)سبک ی بینایي قود با عملكراد فراشوند شامل:  مي

 ،نوشتن(ن و ندا)سبک خوی نوشتن قون و نداخود با عملكراد فرا

د با عملكراد فراری(، ا)سبک شنیدی یي قواشنود با عملكراد فرا

از كه ، چندگانهد با عملكراد فرو ا)سبک جنبشي( ی تي قورمها

 ده ستفای اگیردیادر  نمازهم ر نایي بطوایا چند تودو و 

ل نسینقطه قوت پرسش نامه وارك این است كه پتا (2).مي كنند

دهد. فلسفه وارك ایـن ایده را  ه ميئیادگیری دانشجویان را ارا

تواند یاد بگیـرد، در صورتي كه  كند كه هر كس مي ایجاد مي

دانستن این كه دانشجو كدام  .ش مورد توجه قرار گیردحترجی

 تواند محركي برای استاد كند، مي را انتخاب ميسبک یادگیری 

باشد تا از سبک تدریس انتخابي خود به سمت سبک یادگیری 

دانشجو حركت كند، تا بر این موضوع كه تمام دانشجویان تنها 

 ابند، غلبه كند و به بهبودی يمبه سمت یک سبک خاص تمایل 

یان وهای فردی دانشج ساختار تدریس با گرایش به سمت انتخاب

كمک كند و در نهایت موجب توسعه مناسب رویكردهای 

 . آموزشي شود

آموزش دندانپزشكي، تربیت دندانپزشكاني هدف از در واقع 

به صورت جامع ت دهان المهای س ت كه توانایي ارائه مراقبتاس

برای  الزمهای  به بیماران، پایه قوی در پژوهش، مهارتو كامل 

باط برای ارت الزمهای  كي، و مهارتمدیریت كار بالیني دندانپزش

و نیل به این اهداف با  (3)بین فردی و كار تیمي را داشته باشند

 .بهبود ساختار آموزش میسر خواهد بود

ا ارتق نهایتدر های یادگیری دانشجویان و  توجه به سبک

سطح علمي آنان یكي از موضوعات مهم آموزشي است. 

 دانشجویان دگیری تحقیقات مختلفي در باب سبک های یا

 دیدهو نتایج متفاوتي نیز ذكر گرصورت گرفته رشته های مختلف 

. به عنوان مثال در بررسي سبک های یادگیری دانشجویان است

ند افراد به شیوه چ ری رامسر، مشخص شد یادگیری اكثرپرستا

در صورتیكه نتایج مطالعه دیگری در  (4).سبكي بوده است

درصد دانشجویان  70نشان داد كه دانشكده پرستاری یاسوج، 

 نوشتن( استفاده  -تنها از یک سبک یادگیری )سبک خواندن

در مطالعه ای كه در دانشگاه ریاض عربستان بر روی  (5).مي كنند

دانشجویان  درصد 7/54 ،دانشجویان دندانپزشكي صورت گرفت

شیوه یادگیری چند سبكي را انتخاب كردند و مابقي افراد از یک 

 (6).ادگیری با فراواني بیشتر سبک حركتي بهره مي جستندسبک ی

با توجه به تفاوتها و فقدان اطالعات كافي در رابطه با رشته 

 در ایران، بر آن شدیم تا به بررسي  خصوصبه دندانپزشكي 

سبک های یادگیری دانشجویان دندانپزشكي در دانشگاه علوم 

 بپردازیم. تهرانپزشكي آزاد  اسالمي 
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 و روش ها مواد

 .ستانجام گرفته ا مقطعي –توصیفي به روش حاضر تحقیق 

م علودانشجویان دندانپزشكي دانشگاه را جمعیت مورد مطالعه 

از  نفر 450 .دادند تشكیل مي تهرانآزاد اسالمي پزشكي 

با جمع آوری داده ها  در این مطالعه شركت داشتند. دانشجویان

 صورت گرفت. VARKری پرسشنامه سبک های یادگی استفاده از

سبک یادگیری  4پرسشنامه سبک های یادگیری وارك شامل 

خواندني و حركتي است. برای -شامل بینایي، شنوایي، نوشتني

دانشجوی  20بین ما مذكور  فرم پرسش نامه، بررسي پایایي

بعد از گذشت یک  .عمومي دندانپزشكي توزیع گردیددكتری 

اده ن دانشجویان توزیع و با استفهفته دوباره پرسشنامه ها بین هما

الزم . (= 87/0) شدیید أتپایایي آن   test-retestاز آنالیز آماری

 ترجمه فارسيروایي و پایایي  در مطالعه دیگری،به ذكر است 

 16شامل پرسشنامه وارك  (7).تگردیده اس تأییدپرسشنامه  این

نه گزینه است كه هر گزی 4عبارت مي باشد. هر عبارت دارای 

نشانه ی یک سبک یادگیری است. فرد پاسخ گو نظر خود را بر 

د. به نكمي ( مشخص 5-2درجه ای ) 4روی یک مقیاس لیكرت 

 تخواندني اس-نشانه ی سبک نوشتني ،2این صورت كه مقیاس

نشانه ی سبک  ،3. مقیاس كه پایین ترین سبک یادگیری است

ک حركتي سب ،4بینایي است كه سبک قابل قبولي است. مقیاس 

ثال )به عنوان م است كه سبک خیلي خوبي برای یادگیری است

نشانه  ،5دانشجویان در محیط آزمایشي بهتر مي آموزند(. مقیاس 

این  (8).سبک شنوایي است كه عالي ترین سبک یادگیری است

سن، جنس، ترم  نظیرپرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیک 

از اخذ  پسل نیز بود. و معدل نیمسال قب تأهلتحصیلي، وضعیت 

مبني بر شركت در مطالعه، از آنها از دانشجویان رضایت شفاهي 

گزینه ها را انتخاب نمایند. اگر  ،خواسته شد مطابق ترجیح خود

یک پاسخ به تنهایي قادر به بیان نظراتشان نبود، پاسخ های 

ن یشاابرل به حاالتي كه تا اسؤبیشتری را انتخاب مي كردند و 

هر در بیش تر ه كسب نمرگذاشتند. مي خالي را  بودده تانیفق تفاا

د تمایل بیش تر فره هندن دنشای، گیردیا هایسبکاع نوام از اكد

 یا دی در دو و تي كه فررصودر شد. مي سبک تلقي آن به 

سبک ان به عنود كرميبر كسب ابره نمر، مینهزیک از بیش تر 

ن ناای آكه برشد مي نظر گرفته در چندگانه د با عملكری گیردیا

ه هم چنین شیوو سبكي ی دو گیردیاه ترجیح شیوان به عنو

شد. پس از اخذ مجوزهای مي نظر گرفته در سه سبكي ی گیردیا

الزم از مسئولین و گرفتن لیست دانشجویان از آموزش دانشكده، 

پرسشنامه ها به تمامي دانشجویان داده شد. با توجه به رتبه كسب 

گروه  4(، دانشجویان در 80و حداكثر آن  32شده )حداقل نمره 

تا عدد گروه بدین صورت بود:  4تقسیم بندی این قرار گرفتند. 

سبک  32-48 نبیخواندني، -نوشتنيسبک غالب یادگیری  32

سبک غالب یادگیری حركتي  48-64 بینغالب یادگیری بینایي، 

نقش عوامل  (8).بودسبک غالب یادگیری شنوایي  64-80 بین و

ر عوامل ه اثجهت مقایس بط با آنالیز رگرسیون تعیین گردید.مرت

 polynomial logisticیادگیری از آزمون  مختلف بر نوع سبک

regression .استفاده شد 

 یافته ها

پرسشنامه بین دانشجویان دندانپزشكي  500تعداد  در مجموع

 . از اینگردیدپخش  اسالمي تهرانآزاد علوم پزشكي دانشگاه 

نفر  248عدد به صورت كامل تكمیل گردید. تعداد  442بین 

( مذكر درصد 9/43) نفر 194و تعداد  مؤنث( درصد 1/56)

 تأهل( مدرصد 75/4) نفر 21( مجرد، درصد 95نفر ) 420بودند. 

. میانگین سن دانشجویان ( مطلقه بوددرصد 25/0) یک نفر و

 ،ودب سال 37تا  18سني افراد بین  محدودهسال بود.  02/3±22

( باالی درصد 8/5) نفر 25سال و  27( زیر درصد 2/94نفر)  417

 .پرسشنامه ها به تمامي ترم ها داده شد سال سن داشتند. 27

 6/15نفر،  69) 12بیشترین افراد شركت كننده، دانشجویان ترم 

 15) 9كننده، دانشجویان ترم  ( و كمترین تعداد شركتدرصد

دسته تقسیم بندی  3 درشجویان ( بودند. معدل داندرصد 4/3، نفر

  16بود و فراوني هركدام بدین صورت بود: معدل كمتر از شده 

( و معدل باالی درصد 2/47) 18تا  16، معدل بین (درصد 8/29)

 .(درصد 5/13) 18

فراوانترین  ،نشان داده شده است 1كه در جدول  همانطور

 و كمتریندرصد(  62/30) سبک یادگیری، سبک شنوایي بود

 سبک حركتيبود.  درصد( 48/18) سبک یادگیری، سبک بینایي

دومین سبک یادگیری و  ،با اختالف خیلي كم درصد( 47/29)



 
 

 چ 

  و همكاران(رومینا ابریشم باف ...                                       )  سبک های یادگیری و نحوه آموزش دانشجویان دندانپزشكي          298

سومین سبک یادگیری  ،درصد( 64/19) خواندني-سبک نوشتني

 در دانشجویان بود.

بررسي تأثیر و نقش عوامل متغیر بر روی سبک های یادگیری 

 (.2)جدول  به شرح زیر مي باشد

سبک شنوایي با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسي اعم از 

سن، جنس، ترم تحصیلي، وضعیت تأهل و معدل نیم سال قبل 

ارتباط معناداری نداشت. سبک یادگیری حركتي تنها با متغیر 

و  P= 039/0) وضعیت تأهل ارتباط معنادار و معكوس داشت

2/5- =bاین  ر از(. بدین صورت كه افرادی كه مجرد بودند بیشت

 -ننوشتسبک یادگیری . سبک یادگیری استفاده مي كردند

 اط معنادارارتببه ترتیب با متغیرهای سن و ترم تحصیلي  خواندن

داشت. بدین معنا كه افراد در سنین باالتر  مستقیم و معكس

(03/0=P  44/0و=bو در ترم های تحصیلي پایین تر ) (006/0=P 

 .ک یادگیری استفاده مي كردند( ، بیشتر از این سبb= -45/0و 

سبک یادگیری بینایي تنها با متغیر ترم تحصیلي ارتباط معنادار 

(.  به نحوی كه هرچه b= -48/0 و P= 03/0) داشتمعكوس 

افراد در ترم تحصیلي پایین تری بودند، بیشتر از این روش 

 استفاده مي كردند
 

 

 

 

 امه واركسبک یادگیری در پرسشن فراوانيتوزیع  : 1جدول 

شماره 

 سئوال

 (Aسبک شنوایي) (Vسبک بینایي)

 

 (Kسبک حركتي) (Rخواندني)-سبک نوشتني

 *درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

1 2 36/3 30 24/89 398 73/6 15 45/0 

2 266 42/15 55 42/15 72 78/11 72 96/56 

3 259 40/9 46 79/24 116 83/9 44 34/55 

4 296 24/7 67 28/12 56 69/14 33 91/64 

5 54 23/28 23 83/53 246 03/5 129 82/11 

6 48 59/13 310 13/9 43 82/65 64 19/10 

7 255 35/14 35 06/22 103 49/7 67 60/54 

8 89 43/17 38 56/54 263 88/7 84 46/18 

9 159 25/13 36 16/43 202 69/7 62 97/33 

10 26 85/37 205 32/10 48 09/44 176 59/5 

11 121 18/8 41 56/55 265 60/8 39 37/25 

12 96 62/36 176 24/6 31 41/35 182 32/19 

13 272 58/12 90 36/11 56 26/18 62 17/55 

14 63 25/36 103 25/26 126 46/21 174 13/13 

15 122 47/16 184 84/19 100 51/36 83 21/24 

16 117 46/23 57 00/40 208 96/10 122 50/22 

 47/29 2245 64/19 1496 62/30 2333 48/18 1408 جمع

 7/29 31/140 64/19 50/93 62/30 81/145 48/18 00/88 میانگین

 های داده شده.*در هر سوال، درصد هر سبک یادگیری برابر است با نسبت تعداد پاسخ ها به آن سبک به كل پاسخ
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 در دانشجویان كهای یادگیریسب و انواععوامل متغیر  ارتباط : 2جدول 

 Pمقدار  (b) ضریب رگرسیون متغیر مستقل)پیش بیني كننده( نماد متغیر وابسته

 03/0 -48/0 ترم تحصیلي V سبک بینایي

 > A - - 5/0 سبک شنوایي

 R خواندني -سبک نوشتني
 03/0 44/0 سن

 006/0 -45/0 ترم تحصیلي

 039/0 -2/5 تاهل K سبک حركتي

 

 

 بحث
سبک  4هر  استفاده ازدر مطالعه حاضر، نتایج بدست آمده 

ا در میان ر خواندني و حركتي-یادگیری بینایي، شنوایي، نوشتني

 فراوانترین سبک استفاده شده سبک شنوایي ،دانشجویان نشان داد

بر روی  (9)جوادی نیا و همكاراندر مطالعه  بود. (درصد 98/32)

مشابهي  ، نتایجزشكي بیرجندعلوم پدانشجویان پزشكي دانشگاه 

ین ا در مطالعهبدست آمد كه همسو با نتایج مطالعه حاضر بود. 

گروه تحقیقاتي نیز از پرسش نامه وارك جهت بررسي سبک های 

آموزش  شیوه تشابه نتایج مي تواند به دلیلیادگیری استفاده شد. 

 روش به و آن هم  دانشگاه -مدرسه از دوران افراد یكسان

 .باشد يسخنران

ترجیحات سبک "با عنوان  (10)و همكاران Nuzhat در مطالعه

یادگیری دانشجویان پزشكي: یک تجربه انستیتوی از عربستان 

 ي در بینشنواین سبک حكایت از غالب بود نتایج "سعودی

ر د دانشجویان پزشكي داشت كه با مطالعه حاضر مشابه بود.

بررسي سبک های "با عنوان  (11)همكارانو   Rezigallaمطالعه 

پزشكي در دانشگاه بیشا، عربستان  یادگیری بین دانشجویان

 يشنوای، سبک غالب یادگیری در دانشجویان، سبک "سعودی

 د.وبود كه با مطالعه حاضر هم راستا ب

، سبک یادگیری ه حاضر، همانند مطالعات فوقدر مطالع

دانشجویان سبک شنوایي بود كه برای تقویت و همسو بودن با 

ه این ویاني كه تمایل باینگونه سبک یادگیری، میتوان به دانشج

نوع یادگیری دارند این امكان را داد تا صدای اساتید در كالس 

ایل های ضبط شده درس را ضبط كنند و جهت مرور اطالعات، ف

باره بشنوند تا مطالب در ذهن آنها بهتر باقي را دوباره و چند

بماند. همچنین اساتید میتوانند از دانشجویان بخواهند كه برای 

یادگیری به پادكست های سایت های معتبر گوش  افزایش

 (12).دهند

 با عنوان (13)و همكاران  Breckler ای توسط مطالعه

 ی عالقه مند به سبكهای یادگیری دانشجویان فیزیولوژ"

در سانفرانسیسكو، كالیفورنیا انجام گرفت.  "رفه های بهداشتح

عالوه بر بررسي ترجیحات یادگیری افراد، به دنبال ، در این مطالعه

ارتباط بین سبكهای یادگیری فردی و بیان نكات شغلي بودند. در 

دانشجویان بر اساس عالقه مندی به حرفه ی مورد این پژوهش، 

ت، داروساز، دندانپزشک، محقق، دسته )فیزیولوژیس 5نظر به 

بهداشت( تقسیم شدند و برای هر حرفه سبک های یادگیری 

نتایج نشان داد، اكثر دانشجویان عالقمند به جداگانه بررسي شد. 

و این  دداشتن اشتي ترجیحات یادگیری چند سبكيحرفه های بهد

ترجیح یادگیری چند سبكي، در درصد بیشتری از دانشجویان 

جویان دوره مقدماتي در مقایسه با دانش تي پزشكيدوره مقدما

در حرفه دندانپزشكي اكثر دانشجویان تک دندانپزشكي بود. 

سبكي و سبک غالب آنها سبک حركتي بود كه این نتایج با نتایج 

. الزم به ذكر است در این مطالعه داشت تمغایر مطالعه حاضر

سوال(  13به صورت خالصه و تغییریافته )از پرسش نامه وارك 

غیرها بر مت تأثیربررسي . همچنین در این مطالعه استفاده شده بود

ک سبنوع جنس در  متغیر نشان داد كهروی سبک های یادگیری 

نتیجه ای كه متفاوت از نتایج مطالعه حاضر  است، مؤثریادگیری 

بدین صورت كه زنان در مقایسه با مردان بیشتر از سبک است. 

 فاده مي كردند. یادگیری چند سبكي است
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ارزیابي "كه با عنوان (14)و همكاران Urvalدر مطالعه ی 

سبكهای یادگیری دانشجویان پزشكي مقطع كارشناسي ارشد با 

، "جنس و عملكرد تحصیلي تأثیرو  VARKاستفاده از پرسشنامه 

ر مطالعه در هند انجام گرفت، بر خالف نتایج بدست آمده د

دانشجویان از چند سبک یادگیری  حاضر، مشخص شد كه اكثر

ورت ز سبک شنوایي و حركتي به صراد ابهره مي جستند )بیشتر اف

عنوان شده است  ،است كه در این تحقیق مان(. الزم به ذكرأتو

كه شیوه آموزش در دانشگاه مذكور متفاوت بوده و از سبک های 

استفاده مي شود. از طرفي موقعیت متفاوت  مدرن برای یادگیری

حي یتواند توض جغرافیایي و فرهنگي دانشجویان این دانشگاه مي

برای چند سبكي بودن دانشجویان باشد. از نتایج دیگر این 

جنس افراد بر سبک های یادگیری بود، یافته  تأثیرمطالعه، عدم 

 ای كه هم راستا با نتایج مطالعه حاضر بود.

رابطه بین " با عنوان (15)و همكاران liewدر تحقیق  

ر دترجیحات یادگیری )سبک ها و رویكردها( و نتایج یادگیری 

كه در شهر كواالالمپور )مالزی(، صورت  "دانشجویان پزشكي

گرفت، نتایج متفاوتي از نتایج مطالعه حاضر بدست آمد. در این 

مطالعه، برای بررسي سبک های یادگیری از پرسشنامه وارك و 

)پرسشنامه  ASSISTبرای بررسي رویكردها از پرسشنامه 

یج تفاده شد. نتاان( اسرویكردها و مهارتهای مطالعه برای دانشجوی

دانشجویان یک سبكي و سبک غالب آنها سبک  نشان داد، اكثر

ي های اقلیمي و فرهنگ حركتي بوده است. به نظر مي رسد تفاوت

 باشد.  مؤثردانشجویان در مغایرت نتایج، 

دانشجویاني كه سبک غالب یادگیری آنها حركتي است 

ساس كنند و از دهند كه هنگام یادگیری لمس یا اح ترجیح مي

بدن یا حركات خود جهت فهم بیشتر استفاده كنند. در نتیجه برای 

د شو آموزش به این افراد استفاده از اشیاء و ماكت ها باعث مي

برای  .تا به آنها در درك بهتر یک مفهوم و مطلب كمک شود

یادگیری این دانشجویان از انواع لوازم هنری مختلف )مداد 

از آنها بخواهید هم چنین  .اده كنیدرنگي، نشانگر( استف

چشمانشان را ببندند و تصور كنند كه چه چیزی را یاد مي گیرند 

 (12).و سپس آنرا عملي كنند

سبک های "با عنوان  (16)در مطالعه ی پیمان و همكاران

یادگیری دانشجویان سال اول دانشكده پرستاری و مامایي 

نتایج حاكي از غالب بودن سبک  "دانشگاه علوم پزشكي ایالم

نوشتن، در میان افراد مورد مطالعه )دانشجویان سال  –خواندن 

اول( بود. نتیجه ای كه در نگاه اول مغایر با نتایج مطالعه حاضر 

اما بررسي دقیق تر و موشكافانه نشان از تشابه  به نظر مي رسد،

-نتایج دارد به نحوی كه در مطالعه حاضر نیز سبک خواندن

دین معنا ب .نوشتن با متغیر ترم تحصیلي ارتباط معناداری داشت

كه دانشجویان در ترم تحصیلي پایین تر بیشتر از این سبک 

 (. P=006/0یادگیری استفاده مي كردند )

 بررسي " با عنوان (5)مقدم و همكارانبهنام ه نتایج مطالع

سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایي یاسوج بر 

نشان داد كه سبک غالب دانشجویان شیوه  "اساس الگوی وارك

ه نوشتن( بوده است كه با نتایج مطالع -یک سبكي )سبک خواندن

ن دحاضر مغایر است و این مغایرت میتواند به علت متفاوت بو

 در هر كدام از  مؤثررشته های تحصیلي و نحوه یادگیری 

تباط و ار تأثیررشته ها باشد. همچنین در این مطالعه به بررسي 

سال  و تأهل، وضعیت رهایي از جمله مقطع تحصیلي، جنسمتغی

ورود به دانشگاه با سبک یادگیری در دانشجویان پرداخته شد، 

اط سبک های یادگیری ارتب كه در این میان تنها مقطع تحصیلي با

داشت. در صورتي كه در تحقیق حاضر، ترم تحصیلي  یمعنادار

نوشتن و -خواندن) یان تنها در دو سبک معنادار بوددانشجو

 بینایي(. 

نوشتن است توسط -كساني كه سبک غالب آنها خواندن

كلمات و جمالت بیشترین میزان یادگیری را دارند. در نتیجه برای 

یادگیری میتوان به این دانشجویان پیشنهاد كرد كه  بهبود كیفیت

در كالس های درس یادداشت برداری كنند و قبل از كالس 

ر توانند د یادداشت های خود را مطالعه كنند. همچنین اساتید مي

این  .مات كلیدی استفاده كنندپاورپوینت های خود از كل

ین سطح ترتوانند به باالمي دانشجویان با نوشتن كلمات كلیدی 

  (12).یادگیری برسند
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ترجیحات "با عنوانكه  (17)و همكاران anamburPمطالعه در 

 ،شد انجام "انشجویان پزشكي بالیني در عمانسبک یادگیری د

برای بررسي سبک های یادگیری از پرسشنامه وارك استفاده 

و نتایج بدست آمده حاكي از غالب بودن شیوه چند سبكي  گردید

 سبكي بودند یعني از همه ی  4دانشجویان،  )اكثر یادگیری

سبک های یادگیری استفاده مي كردند( در میان دانشجویان بود. 

 نتایجي كه با نتایج ما مغایرت داشت.

برای افزایش یادگیری در دانشجویاني كه سبک غالب آنها 

ت به دلیل اینكه این دسته از یادگیرندگان دیدن و بینایي اس

دهند، بهتر است تدریس به صورت  مشاهده را ترجیح مي

Demonstration توانند برای  صورت گیرد. همچنین، اساتید مي

بهبود كیفیت یادگیری این دسته از دانشجویان از كلیپ های كوتاه 

 ی خود ازدر طول كالس درس استفاده كنند و در پاورپوینت ها

نمودارها و شكل ها و رنگ های مختلف استفاده كنند تا باعث 

ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن دانشجویان شوند. الزم به ذكر 

توانند فرصت هایي را برای دانشجویان ایجاد  است، اساتید مي

كنند كه خالقیت خود را در كالس نشان دهند )به عنوان مثال 

 (12).تهیه پوستر(

به ابزارهای كمک آموزشي  (81)ه مظفری و همكاراندر مطالع

شنیداری جهت بهبود كیفیت آموزش مانند نرم افزار  -دیداری

عه در این مطال پاورپوینت، دستگاه اورهد و غیره اشاره شده است.

بررسي قلم های فارسي و یافتن ترجیحات غالب میان به كه 

شان داد ایج ندانشجویان دندانپزشكي مشهد پرداخته شده است، نت

هم  دو ترجیحاتي مانن (ترافیک)فونت  استفاده از فونت مشخص

 جداسازی زی، شیوه جلب توجه مثل تغییر رنگ و ترا

ها در میان دانشجویان جهت به خاطر سپردن بهتر  پاراگراف

مطالب مفید بود. این مطلب در تاكید بر این نكته است كه با پیدا 

یان و تغییر و انعطاف در كردن سبک غالب یادگیری دانشجو

 های ترجیحي دانشجویان  های آموزشي با توجه به سبک روش

مي توانیم كمک شایاني به دانشجویان در جهت پیشرفت و ارتقا 

  تحصیلي كنیم. 

دموگرافیک و "با عنوان  (19)و همكاران  Trinidadمطالعه

یل كه در كاربوند "سبک های یادگیری در دانشجویان تكنولوژی

انجـام شـد، نشـان داد كه بین متغیرهای دموگرافیک مثل  آمریكا

یچ رابطه و سبک یادگیری دانشجویان ه تأهلسن، وضعیت 

. در صورتي كه در تحقیق ما، متغیر سن شتاری وجود ندامعناد

 أهلتنوشتن رابطه ی معنادار و وضعیت  -تنها با سبک خواندن

تنها با سبک حركتي رابطه معنادار داشت. هم چنین ترم تحصیلي 

 نوشتن و بینایي ارتباط معناداری داشت.-با سبكهای خواندن

 نشجویاندا به یادگیری و آموزش جهت اطالعات انتقال

 صورت ایراد سخنراني طریق از دندانپزشكي، به صورت معمول

 آنها فعالیتیادگیری و آموزش یعني  نمود بیروني ولي گیرد، مي

 كه كند مي مشخص عملي صورت به بیمار بالین بر و بخش ها در

بهتر است سبک های  یادگیری دانشجویان توسط اساتید و سیستم 

 شیوه در تغییر اینبهتر است آموزشي تقویت شود. در واقع 

 در آن بروز شاهد تا گیرد صورت مدرسه دوران در افراد آموزش

  .باشیم دانشجویي دوران

روش بحث و گفتگو میتواند باعث افزایش  به صورت كلي

بازدهي دانشجویان شود زیرا مشاركتي است و كلید قدرتمند 

ظر رد. به نكردن یادگیرندگان را به عنوان متفكران در اختیار دا

های درس،  مي رسد كه روش بحث برای تدریس در كالس

قدرت تحریک فراگیران آرام و خجالتي را دارد زیرا باعث میشود 

كه آنها فكر كنند، مشاركت كنند و از دستورالعمل های ارائه شده 

كنند. توصیه مي شود های درس، پیروی  ین بحث در كالسدر ح

ا ه شود زیرا زمینه بازی برابر راز روش بحث برای تدریس استفاد

برای دانشجویان ایجاد مي كند تا بتوانند به صورت انتقادی فكر 

استفاده از روش پرسش  .كنند و به درس و یادگیری كمک كنند

و پاسخ و اینكه در هر جلسه از هر دانشجویي سوالي پرسیده 

شود چه در كالس های نظری و چه در كالس های عملي باعث 

افراد نسبت به آنچه در كالس اتفاق مي افتد، پاسخگو شود  مي

 باشند و حتي ممكن است آنها را مجبور كند هر شب 

به  یادداشت های خود را به عنوان تكالیف، بررسي كنند. این امر
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 طور كلي باعث تقویت تدریس و توجه بیشتر دانشجویان 

 شود. مي

 دانشگاه يدندانپزشك دانشجویان به محدود مطالعه این نتایج

 دانشجویان در مطالعه این انجام لذا بود، تهرانآزاد اسالمي 

 شود. مي توصیه كشور نیز های دانشگاه دیگر دندانپزشكي

 كه شد مشخص مطالعه این نتایج اساس بر كه وجودی با همچنین

 دانشجویان غالب یادگیری سبک ي،وایشن یادگیری سبک

 دهبو تهرانه آزاد دانشكده دندانپزشكي دانشگا دندانپزشكي

 یادگیری های سبک بین در موجود تنوع توان نمي است،

 گرفت. نادیده را دانشجویان

 نتیجه گیری

 دانشجویان غالب سبک كه این و مطالعه این نتایج به توجه با

دانشكده دندانپزشكي  در دندانپزشكي آموزش مختلف مقاطع

صورت  و به شنوایي سبک دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي

 بالیني و عملي آموزش به توجه ضمن باید است، بودهیک سبكي 

 .كرد كافي توجه نیز آنان های یادگیری دیگر سبک به دانشجویان،

 فرایندهای و درس طرح تهیه حین )در به نظر مي رسد اساتید لذا

 بین در آموزشي های و سبک ها نیاز كلیه به آموزشي( باید

ش یادگیری و باال بردن كیفیت دانشجویان، به منظور افزای

كارهای در پایان پیشنهاد مي شود  توجه نمایند. آموزشي،

 با تغییر شیوه های تدریس و همسو با  بیشتری تحقیقاتي

به بررسي وضعیت انجام و سبک های یادگیری دانشجویان 

 .ه شودپیشرفت تحصیلي آنها پرداخت

 تشکر و قدردانی

كنندگان در  دانند از تمامي شركت وظیفه خود مي محققین

 .كمال سپاسگزاری را داشته باشند ،پژوهشاین 

 
 پرسش نامه

 اسالمی آزاد دانشگاه

 تهران دندانپزشکی واحد

 باسمه تعالي

دانشجوی عزیز  طرح تحقیقاتي با عنوان بررسي سبک های  یادگیری دانشجویان 

ال پرسشنامه وارك در سدندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران با استفاده از 

سبک های در حال انجام است.در زیر عباراتي آورده شده است كه  1397

 ترجیح كننده بیان نحو بهترین به كه را پاسخي شما رامطرح مي كند. یادگیری

 اگر.بكشید خط آن مربوط گزینه دور و نمایید انتخاب را بوده شما ی عالقه و

 بیشتری ایه پاسخ لطفا باشد نمي شما ایدعق بیان به قادر تنهایي به پاسخ یک

 خ ندادهر حاال تا شما برای)باشند نمي شما به مربوط كه را سواالتي.برگزنید را

 .بگذارید خالي را( است

 مذكر       جنس: مونث    -    سن:            -         

 ترم تحصیلي:            -         

 18= معدل باالی      Aمعدل نیمسال قبل:             -

B 18تا  16= معدل                  C 16= معدل زیر 

 مطلقه      متاهل     وضعیت تاهل: مجرد     -      

 هگاودفر محل دنكر اپید در شناسید نمي را او شما كه كسي به هیداخو مي .1

 :  شما دیاز لحتماا به ،كنید كمک شهر مركز رقطا هیستگاا یا

  یدرو مي هشاهمر   

  هیدد مي توضیح و گویید مي او به را دخو هنمایيرا و آدرس  

  نویسید مي یشابر را دخو هنمایيرا و آدرس  

  كشید مي نقشه یا كيوكر یک یشابر 

 دجوو ریماآ دارنمو عنو یک دبرركا زشموآ ایبر یدیویيو بسایت. در یک و2

 تكلما تعریف و رستفه چند ه،گویند یک  یها صحبت شامل یدیوو ینا.دارد

 همچنین و بدهید منجاا باید ركا چه ،گوید مي شما به كه ستا صطالحاتيا و

 بیشتر میکاكد .هدد مي ننشا را مختلف یهادارنمو از تصویر و شكل چند

 ؟ستا هندزموآ شما ایبر

 هادارنمو به دنكر هنگا   

 ها صحبت به دادن شگو   

 ها فهرست و مطالب ننداخو 

 دشو مي منجاا كه هایيركا لحامر دنكر تماشا   

 ادفرا از یددار تصمیم .هستید هيوگر دشگر یک ییزر برنامه لحا در .3

 یدا یختهر كه ای برنامه صخصو در شما به هیدابخو ها آن از و كنید نظرسنجي

 : از آنقبل  دیاز لحتماا به شما .بدهند ردخوزبا

 توضیح را دكر ندهاخو تجربه ها آن كه مهمي تتفاقاا و هاركا از برخي 

 هیدد مي

 ببرید را ها آن هیداخو مي كه جاهایي دادن ننشا ایبر نقشه یک از، 

  گیرید مي كمک

  هیدد مي ها آن به را سیر خط و سفر برنامه از كپي یک 

 كنی مي سانير عطالا ها آن به یمیلا یا پیامک ،تلفن طریق از 

 آن نتادخو كه صمخصو ایغذ هعدو یک ایبر را انیگرد هیداخو مي شما .4

 :دیاز لحتماا به شما كنید تعود یدا پخته را
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 و  كمک به حتیاجيا و هستید بلد خوبي به كه پزید مي را یياغذ

 یدارند آن تهیه ایبر هنمایيرا

 كنید مي دیپیشنها ایغذ انعنو ستاخودر دخو نستادو از 

 ایبر هایش عكس از كه یددگر مي یشپزآ بكتا یک لنباد ینترنتا در 

 بگیرید ملهاا نتاركا

 كنید مي دهستفاا بخو پخت رستود یک از   

 هشد حفاظت منطقه یا ركپا صخصو در هنداخو مي شگردگر وهگر . یک5

 :دیاز تمالحا به شما .نندابد بیشتر شما ندگيز محل یکدنز طبیعي

 به كه كسي با تمالقا ترتیب كه ینا یا هیدد مي توضیح ها آن ایبر 

 هیدد مي را ستا شناآ منطقه

 در و گیرید مي ینترنتا از را نمكا آن با مرتبط هایي عكس و نقشه 

 هیدد مي ارقر ها آن رختیاا

 كنید مي نهیشااهمر و برید مي جا آن به را ها آن عملي رتصو به 

 كنید مي تهیه نمكا آن صخصو در ریشووبر یا بكتا 

 از رغی به .بخرید لیجیتاد بیندور یا موبایل گوشي یک یددار . تصمیم6

 دارد؟ شما یگیر تصمیم بر یبیشتر تاثیر یرز تموضوعا از یک امكد ،قیمت

 آن از مایشيآز دهستفاا و دنكر نمتحاا 

 آنالین رتصو به آن یها یژگيو تجزییا ننداخو 

 ابجذ ظاهر و رنمد حياطر  

 آن یها یژگيو صخصو در هشندوفر تتوضیحا 

  دیا را یجدید چیز منجاا كه یدوربیا خاطر به را ماني. ز7

 در ند دوچرخه سواری و ...(مان جسماني یها رتمها از غیر به گرفتید) مي

 ؟شتیددا را یگیردیا بهترین حالت امكد

 آن نمایش و رتمها آن یهارا همشاهد 

 او از السو نپرسید و هدد مي توضیح را آن كه كسي به دادن شگو 

 ،آن ارییدد یها نشانه كلي رتصو به و ها حطر ،تصویرنمودار،نقشه  

 مثل خواندن دستورالعمل ها و راهنمای كاربری-راهنماهای نوشتاری 

 چه شما كترد هیدد مي ید. ترجیحدار قلبي مشكل كنید ضفر دهناكر ای. خد8

 ؟كند ركا

 شما به مشكل آن صخصو در تطالعاا كسب و ننداخو ایبر یچیز 

 بدهد

 اشم ایبر را قلب(مساله ژپالستیكي)موال لمد یک از دهستفاا با 

  كند مشخص

 بدهد توضیح نیتاابر مشكل صخصو در 

 كجاست مشكل كه بدهد ننشا شما به تصویر یا شكل یک از دهستفاا با  

 یكامپیوتر جدید زیبا یا رتمها ،برنامه یک هیداخو مي شما ،كنید ض. فر9

 د:یاز لحتماا به بگیرید. شما دیا را

 یدناخو مي را آن اههمر كتابچه و رینوشتا یهنمارا اول 

  كنید مي صحبت ،ستا شناآ برنامه آن با كه كسي با 

  شوید مي شناآ آن با ردكیبو و سمو از دهستفاا با هباالخر 

 كنید مي دهستفاا برنامه یهنمارا در هشد یهارا یروتصا و پوستر از 

 كه: یدآ مي نخوشتا بسایتيو از . شما10

 آن ایمحتو به تا باشد شتهدا یتردیاز یها كمهد و هشوند كلیک مطالب 

 برسید

 شوید مند عالقهو بجذ آن ارییدد مسایل و حياطر به  

 ،شوید بجذ آن تتوضیحا و هشد نوشته مطالب به فهرست ها 

 یکزمو صوتي لكانا طریق از نیدابتو شما و باشد شتهدا صوتي لكانا، 

  كنید شگو را مختلف ادفرا با مصاحبه و یویيراد برنامه

 مسرگر غیر و ستانيدا غیر بكتا یک بنتخاا لهمسا امكد ،قیمت از غیر . به11

 ؟هدد مي ارقر تاثیر تحت شما توسط را هكنند

 ابجذ ظاهر 

 مثل دكر دهستفاا مطالعه سرعت یشافزا ایبر انتو مي كه هایي قسمت 

 ها دآورییا و مطالب خالصه

 باشد دهكر توصیه را آن و باشد دهكر صحبت آن رهبادر ستيدو  

 شتهدا همرروز ندگيز از دییاز یها لمثا و تتجربیا ،قعيوا مسایل 

  باشد

 یگیردیا لحادر بسایتو یک یا دی وی دی ب،كتا یک از كنید ض. فر12

 تر مهم شما ایبر یكي امكد .هستیددخو لیجیتاد بیندور با عكاسي چگونگي

 ؟ستا

 نپرسید السو ایبر فرصت دنكر همافر 

 در خوبي یها لیست و فهرست و باشد قیقد و ضحوا ها هنمایيرا 

  باشد شتهدا بدهید منجاا كه هایيركا ترتیب صخصو

 ارقر كجا ا،جزا از هریک كه باشد شتهدا هندسي لشكاا و یروتصا 

 هدد مي منجاا ریكا چه و ستا گرفته

 ها آن دنكر بهتر روش و بد و بخو یها عكس از دییاز یها لمثا 

   باشد شتهدا

 كه: هیدد مي ترجیح را ای هكنند یهارا یا رسمد . شما13

 كند اربرگز لمس قابل و عیني یها لمد با اههمر عملي یها جلسه 

 كند دهستفاا نمهما ننااسخنر و هيوگر بحث ،پاسخ و پرسش از 

 بدهد مطالعه ایبر هایي گبر ستد و بكتا وه،جز 

 كند دهستفاا یروتصا و سالیدهاا ،هادارنمو ،ها شكل از  

 یددار ستدو كه یدا دهكر شركت مونيآز یا مسابقه در شما ،كنید ض. فر14

 از یک امكد در را ردخوزبا ینا.دشوداده  ردیخوزبا شما به آن صخصو در

 ؟هیدد مي ترجیح یرز یها شكل

 را شما و باشد شتهدا نموآز یا مسابقه آن در شما دعملكر از هایي لمثا 

 بدهد عجاار ها آن به

 بدهد یهارا شما نتایج از مكتوبي توصیف  

 كنید صحبت ،ستا دهكر شركت مسابقه آن در شما شابهم كه كسي با 

 اشكال و تصاویر، نتایج شما را بررسي كندهادارنمو از دهستفاا با، 
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 یچیز پشا كافي یا رانستور یمنو از هیداخو مي شما ،كنید ضفر .15

 ما:ش دیاز لحتماا كنید. به بنتخاا

 داد هیداخو رشسفا را یدا ردهخو جا آن در قبال كه را یچیز   

 پرسید مي دخو نستادو از یا كنید مي شگو پیشخدمت یها صحبت به 

 كنند مي توصیه را یچیز چه كه

 هیدد مي منجاا را دخو بنتخاا منو در دموجو تتوضیحا سساابر  

 بنتخاا منو در هااغذ یروتصا سساابر یا كنید مي هنگا انیگرد ایغذ به 

  كنید مي

 دهمایيگر یا رسمینا یک در ميمه نياسخنر خوهید مي شما كنید ض. فر16

 د:یاز لحتماا به كنید. شما یهارا هیژو

 كنید مي دهستفاا عموضو توضیح ایبر هادارنمو و سالیدهااز ا  

 هاربا را نياسخنر و كنید مي شتددایا را ها سرفصل و یكلید تكلما 

  كنید مي ارتكر و تمرین هاربا و

 را آن مطالب هاربا و هاربا بعد و نویسید مي كامل را دخو نياسخنر 

  كنید مي ورمر

 قعوا نهایتا فحر تا كنید مي آوری جمع را دییاز هداشو و ها نمونه 

 باشد یانهاگر عمل و یانهاگر
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