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ي بهداشتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات  انيدانشجو ي و روش آموزش ترجيحيريادگي يها سبك
  ي شهيد صدوقي يزددرمان
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  چكيده
 سيتدر يها تيفعالبه  يده جهت، آموزش يبازده شيافزا ،نهيبه يريادگيدر  يريادگي يها سبك شناخت :سابقه و اهداف

دانشگاه  انيدانشجو ي و روش آموزش ترجيحيريادگي يها سبك يبررسبا هدف  قيتحقاين . است تياهمز ئحا يريادگيو 
  .انجام شد 1391ي شهيد صدوقي يزد در سال درماني بهداشتعلوم پزشكي و خدمات 

 ابزار. قرار گرفتند مطالعه مورد يا طبقه -به روش تصادفي  انيدانشجو از نفر 354 مقطعي مطالعه نيادر  :روش بررسي
و پرسشنامه روش آموزش ترجيحي و بخش سؤاالت جمعيت شناختي  Joy Reid استاندارد پرسشنامهدو  اطالعات، يآور جمع

ي ضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس يك طرفه و تي تست مستقل مورد ها آزموني با كمك ها داده .ي بودا نهيزمو 
  .آزمون قرار گرفتند

ي آموزش ها روشاز . بود 69/16±77/1و  84/21±32/3برابر با  كنندگان به ترتيب ميانگين سن و معدل شركت: ها افتهي
ترجيحي در قسمت دروس نظري، روش سخنراني و در قسمت دروس عملي، روش آموزش تيمي بيشترين امتياز را كسب 

عالوه بر اين . ي يادگيري همبستگي مستقيم و معناداري وجود داشتها سبكميان سبك يادگيري شنيداري و ديگر . كرد
و دانشجويان دانشكده ) =014/0P(ي يادگيري شنيداري ها سبكي پزشكي و داروسازي در ها دانشكدهدانشجويان 

 .باالترين نمره را كسب كردند) =022/0P(و گروهي ) =001/0P(دندانپزشكي در سبك يادگيري حركتي 
و لزوم اهميت  ها دانشكدهبا توجه به تعيين سبك يادگيري و روش آموزش ترجيحي غالب در هر يك از : نتيجه گيري

ي ها نشستها از طرف اساتيد در جهت برنامه ريزي تدريس با هدف باال بردن ميزان يادگيري فراگيران، برگزاري  شناخت آن
  .رديگ يمي دانشگاه مورد تأكيد قرار ي آموزشها گروههم انديشي و استفاده از نتايج مطالعه حاضر در 

  زدي يپزشكتوسعه آموزش علوم  مطالعات ومركزمجله
  91، زمستان 8 ياپيپ، شماره 4، شماره هفتمدورة 

  63-72ص  

:ارجاع به اين مقاله به صورت زيراست  
Yassini Ardekani S. M, Banaei Borujenei S, Mirzaei Alavijeh M, Zinat Motlagh F, Faryabi R. Learning styles and preferred 
teaching methods in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd. Journal of Medical Education and 
Development. 2013; 7(4): 63-72
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  مقدمه
و  شود يمهر روز از آن استفاده  كهاست  يا واژه"يريادگي"

 نديفرآ انداز از چشم .كند يمدشوار  اريبسرا  آن فيتعر نيهم
. است كارمحصول ي مبنابر  ي،ريادگي فيتعر ،سيتدر

و  ديسنجرا  بتوان آن كه شود يماطالق  يرييتغبه  يريادگي
ران نقش ابه آموزگ يريادگي از يفيتعر نيچن .كردمشاهده 

 تياهم يفرد يها تفاوت ي،ريادگي در. دهد يم رييتغعامل 
 يها تجربه، استعداد و ييتوانابا  يافرادي براو دارد  يا ژهيو

 يريادگي ).1( در نظر گرفت يمختلف يها برنامه ديبامتفاوت 
 مشترك تيفعالو محصول  يتعامل نديفرآ كيبه عنوان 
گرفته  ردر نظ يريادگي ژهيو طيمح كيدر  ريفراگآموزشگر و 

 يريادگي نديفرآ اصليعناصر  كه ييها تيفعال نيچن .شود يم
و  سبكانگاره،  نهيزمرا در  يا گسترده يها تفاوتهستند، 

 مشكالتبه  غالباً يريادگيمسائل  .دهند يمنشان  تيفيك
و سطح  نوعبه  عكسبر  بلكه، ستندينمرتبط  يآموزشموضوع 

هر . ارتباط دارند يريادگي يبرا ازينمورد  يشناخت نديفرآ
را  خود مخصوص يريادگي سبك، ريفراگيك دانشجو به عنوان 

و  سيتدر يها وهيش ازمندين زين يريادگي سبكهر  .دارد
 يها وهيش، يآموزشمتفاوت، تجارب  يآموزش يراهبردها
 كمك ليوسااستفاده از  فيكو  كم، درس يمحتوا يسازمانده

و  زانـير رنامهـب يـاهـآگ هـك اشدـب يم رهـيغو  يـوزشـآم
 مراكزو مدرسان  انيمرباز جمله  يآموزش كارانراند دست

 يبرامناسب  طيشرا يساز فراهمبه  تواند يم يدانشگاه
مربوطه  يآموزشنظام  يفيكو  يكم يتعال جهينتو در  يريادگي

جنبه  نيا كه دهد يمشواهد نشان  حال نيابا  .دينما كمك
 تياهم انيمربو  رديگ يممورد توجه قرار  كمترمهم از آموزش 

 لئقاجنبه از آموزش  نياپرداختن به  يبرا يتوجهدر خور 
ابزار  هيته يعني نهيزم نياو اغلب از نحوه اقدام در  ستندين

ابزارها  نيا يريكارگه ب، يريادگيو ملزومات  ها سبك ييشناسا
بازخورد در  صورت به جينتادر زمان مناسب و استفاده از 

بنا ). 2( ندارند يآگاهو طرح درس  يآموزش يها برنامه يطراح
 نيتر مشخصاز  يكي Anderson & Adamsبه نظر 

 ييشناسا ،آموزشگران با آن روبرو هستند كه ييها چالش

 يها تفاوتاز استادان  ياريبس. است رانيفراگ يها تفاوت
و فهم دانش و اطالعات  درك نهيزمدر  انيدانشجو نيبموجود 

 كساني ،دو نيا دهيعقبه . كنند ينم درك يواقع صورت بهرا 
 سبكتفاوت  ،انيدانشجو يشناخت يها مهارتانگاشتن 

آنان به لزوم . دهد يمرا مورد اغماض قرار  انيدانشجو يريادگي
). 3( اند داشتهاشاره  انيدانشجو يريادگي يها سبك صيتشخ

 تأثير يفاكتوررا به عنوان  يريادگي سبك مرتباً نظران صاحب
 سبك). 4( اند نموده نييتب رانيفراگ يآموزش عملكردگذار بر 

 يبرااست  ممكن كهاست ي تيشخص يژگيو كي ي،ريادگي
 يها روش ديباآموزشگر  لذا ؛باشد نيتر مناسب رندهيادگي

 سبكاست با  ممكن كه خود را تا آنجا يارتباطآموزش و 
 ندعبارت يريادگي يها سبك. خود وفق دهد رانيفراگ يريادگي
 انيجردر آن افراد اطالعات را در  كه يشخصي ها راه :از
 ديشا). 5( كنند يم و اصول پردازش ميمفاهي ريادگي

 ،شده است انيب يريادگي سبكاز  كه يفيتعر نيتر جامع
اشاره  ييها روشبه  يريادگي يها سبك": باشد Kolb فيتعر

 وجود بهرا  ياصول و نيقوان، ميمفاه ،در آن افراد كهدارند 
 تيهدا ديجد يها تيموقع آنان را در برخورد با كه آورند يم
مدل  هيفرض اساس بر انيدانشجو يريادگي سبك). 6(" كند يم

Joy Reid فرد به منحصر ي،عادت ي،عيطب يحيترج روش كي 
و  اطالعات ينگهدار و پردازش جذب، يبرا كه بوده ثابت و

جور  صورت در و گرفته قرار استفاده مورد ديجد يها مهارت
 ي،ريادگي در شكست باعث ،يريادگي و سيتدر سبك نبودن

بررسي  در). 7(شد  وي خواهد زهيانگ كاهش و ريفراگ يديناام
 Renzulli نظير مطالعه ،مطالعات صورت گرفته در اين زمينه

و  يريادگي سبك ،كيدموگراف يها يژگيو و جنسيت نيب
). 8(است  داده نشان را يمعنادار ختالفا ،يليتحص شرفتيپ

 يروبر  Joy Reidپرسشنامه  از استفاده با كه مطالعه كي در
 يها سبكبه ترتيب  ،گرفت انجام يانسان علوم يدانشجو 384
داراي  يانفرادي و گروه ي،داريد ي،داريشن ،لمسي ي،حركت

 از استفاده با كهي ديگر ا مطالعه در). 9(بيشترين امتياز بودند 
 يها رشته انيدانشجونفر از  130 يرو Joy Reidپرسشنامه 
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يي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ماما و بهداشت ي،پرستار
 سبك نمرات نيب بهداشتي درماني كاشان انجام گرفت،

 تفاوت ي،ليتحص رشته و دانشجو جنس به توجه با يريادگي
 تنوع از يحاك آمده دست به جينتا نشد و مشاهده يدار يمعن
 يكلبه طور ). 10(بود  انيدانشجو يريادگي سبك در

 كردنعمل  يبرا ژهيوو  زيمتماروش  ،يريادگي يها سبك
 يبرارا  ياصل زهيانگسه  ،يريادگي سبكپردازان  هينظراست و 

شناخت  انيم ونديپفراهم آوردن  -1 :اند داشتهمطالعه در نظر 
بهبود  -3 شرفتيپو بهبود  ينيب شيپ، درك -2 ،تيشخصو 

ي متفاوتي ياد ها سبكافراد به ). 11(ي ليتحصو  يشغلانتخاب 
، )يادگيري ديداري(ي با چشم ا عده: براي مثال. رنديگ يم

ي با تجربه كردن و ا عده، )يادگيري شنيداري(ش گوي با ا عده
ي با كار كردن به تنهايي ا عده، )يادگيري حركتي(تحرك بدني 

ي يادگيري در گروه را ترجيح ا عدهو  )يادگيري انفرادي(
با توجه به مطالعه مطرح شده در باال و اهميت ). 12( دهند يم

روشي كه (شناخت سبك يادگيري و روش آموزش ترجيحي 
سخنراني، : موزش ببيند، مثلمطابق آن آ دهد ميفرد ترجيح 

مطالعه حاضر با هدف تعيين ...) ايفاي نقش، كارگاه و 
 انيدانشجو ي و روش آموزش ترجيحيريادگي يها سبك

ي شهيد درماني بهداشتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  .انجام گرفت 1391صدوقي يزد در سال 

  روش بررسي
 .بودي مقطعتوصيفي و به روش  مطالعه كي پژوهش نيا

ي آمار مشاور نظر با و با توجه به مطالعات پيشين حجم نمونه
ي از پنج ا طبقه - به صورت تصادفينفر برآورد گرديد كه  354

 ي،پزشكيي، ماما و يپرستاري، راپزشكيپ، بهداشت( هدانشكد
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ) يدندانپزشكي و داروساز

 جمع ابزار .شدند انتخاببهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 
ي يادگيري ها سبكاستاندارد  دو پرسشنامه اطالعات، يآور

Perceptual Learning Style Preference Questionnaire) (

Joy Reid )12 (و روش آموزش ترجيحي )به همراه بخش ) 14
در قسمت جمعيت . ي بودا نهيزمسواالت جمعيت شناختي و 

، جنس، محل )سال(ي، مواردي نظير؛ سن ا نهيزمشناختي و 

، )مجردو  متأهل( تأهلوضعيت ، )خوابگاه و منزل(اقامت 
كارداني، (، ترم تحصيلي، مقطع تحصيلي معدلآخرين 

، دانشكده )PhDكارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي، 
بهداشت، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي، پزشكي و دارو (

بله و (، آيا به رشته خود عالقمند هستيد؟ )سازي، دندانپزشكي
ي كه در حال تحصيل ا رشتهشما به  يمند عالقه، )خير

بسيار زياد، زياد، (هستيد، در زمان انتخاب رشته چگونه بود؟ 
ادامه تحصيل در ، آيا مايل به )بي تفاوت، كم عالقه، بي عالقه

. مورد ارزيابي قرار گرفت) بله و خير(رشته ديگري هستيد؟ 
مشتمل بر ) Joy Reid )1984ي يادگيري ها سبكپرسشنامه 

- 10-6(گويه  5كه به شش حيطه، ديداري گويه است  30
، شنيداري )25-22-16-14-11(گويه  5، لمسي )12-24-29
، )23-21-5-4- 3(گويه  5، گروهي )20-17-9- 7-1(گويه  5

- 18-13(گويه  5و فردي ) 26-19-15-8-2(گويه  5حركتي 
 شود يمتقسيم  1-25و هر كدام با محدوده نمره ) 27-28-30

از بسيار موافقم  يا درجهطيف ليكرت پنج  اسيمقكه بر اساس 
. تنظيم شده است) يك امتياز(تا بسيار مخالفم ) پنج امتياز(

ر صورتي كه عددي د. شود يمضرب  2نمره هر بخش در عدد 
به  25تا  37ي ماژور، ها سبك به عنوان، باشد 38تا  50بين 
ي ها سبك به عنوان 24تا  1ي مينور و ها سبك عنوان

توسط رسولي  قبالًپرسشنامه  اين .شود يمنامحسوس خوانده 
بررسي سبك يادگيري دانشجويان ": ي با عنوانا مطالعهنژاد در 

و صادقي در ) 10( 84در سال  "دانشگاه علوم پزشكي كاشان
ي ترجيحي يادگيري ادراكي در ها سبك": ي با عنوانا مطالعه

دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
در مطالعه . به كار برده شد) 13( 1387در سال  "رفسنجان

پرسشنامه ابتدا در اختيار چند تن از  ،تاييد روايي حاضر براي
متخصصين آموزش بهداشت و آموزش پزشكي قرار داده شد و 

 ها آنپس از كسب نظرات ايشان و اعمال اصالحات پيشنهادي 
 "پيش آزمون"در پرسشنامه، در اختيار گروهي كه به عنوان 

ت به اصالحا مجدداًپس از آن . قرار گرفت ،انتخاب شده بودند
همچنين . عمل آمد و توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت

ييد پايايي پرسشنامه در پيش مطالعه صورت گرفته بر أبراي ت
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همبستگي  ،آزمون آلفا كرونباخ لهيوس بهروي جامعه هدف 
پرسشنامه . به دست آمد 73/0ها محاسبه و برابر با  دروني گويه

طيف  اسيمقاس بر اسگويه و  22روش آموزش ترجيحي با 
) امتياز 1( اصالًتا ) امتياز 5(ي از بسيار زياد ا درجهليكرت پنج 

ي و دروس نظر ي ترجيحيآموزش يها روش: در دو بخش
، از پاسخ پرسشنامه نيدر ا. عملي تنظيم شده است دروس

به  شتريكه بي آموزش يها روش، است دهنده خواسته شده
 ،دهد يم حيترجو او آن روش را  دينما يم كمك يو يريادگي

 يها روشمورد  در كهاست  ذكرالزم به  .دينمامشخص 
داده  گويهدر ساقه  يمختصر حيتوض ،متداول ريغ يآموزش

  وخته ـ، آميـكله چهارچوب ـا ارائـلم بـمع: لـمث. تـده اسـش
  داده و  وندـيپ دـيدـج يـآموزش بـما را به مطالـش يـقبل
). دهنده نسازما شيپ( دهد يم حيتوضورد آن مطالب ـم در
   ييروااز روش  رجيحيـوزش تـروش آم نامهـپرسش يـيروا

  دد ـون مجـآزم قـيي آن از طريايپاو  كلـش و يمحتو
   قبالً 8/0با ضريب آلفاي ) 14(ط صالحي و همكاران ـتوس

  ز جهت ـر نيـدر مطالعه حاض .رفته بودـرار گـييد قأورد تـم
  ون آلفا كرونباخ انجام پذيرفت كه ـآزم پرسشنامهييد پايايي أت
   ها هـي گويـتگي درونـد و همبسـت آمـبه دس 85/0ر با ـرابـب

  ت ـر اسـه ذكـالزم ب. رفتـرار گـييد قأورد تـم دداًـمج
محرمانه ، پژوهش در زمينه چگونگي انجام يها يآزمودن كه
  توجيه  مطالعهام ـات و همچنين هدف از انجـودن اطالعـب
  در  .دندـه شـل وارد مطالعـان با تمايـامي آنـو تمده ـش

توزيعي، هيچ گونه ريزشي حاصل  هاي پرسشنامهپاسخگويي به 
، )102( بهداشت: به ترتيب ها دانشكدهيك از  رنشد و به ه

 و يپزشك، )62(يي ماما و يپرستار، )41(ي راپزشكيپ
  پرسشنامه تعلق ) 19(ي كـدندانپزشو ) 125(ي ازـداروس

  ده وارد ـآوري ش جمع ياـه دادهان، ـايـدر پ. رفتـگ
  ا ـده و بـدهم شـرايش هجـوي SPSSاري ـزار آمـاف رمـن

ي پارامتريك تحليلي چون ها آزمونكمك آمار توصيفي و 
ضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس يك طرفه و تي 

قرار  مورد آزمون 05/0تست مستقل در سطح معناداري 
  .گرفتند

  ها افتهي
نتايج اين پژوهش نشان داد، ميانگين سن شركت 

 ها آنو ميانگين آخرين معدل  84/21±32/3كنندگان 
نفر  202دختر و ) درصد 2/67(نفر  238. ودب 77/1±69/16

ميانگين هر ). 1جدول (ساكن خوابگاه بودند ) درصد 1/57(
، )مينور( 53/27±6/6ي يادگيري فردي ها يك از سبك

، ديداري 35/24±59/7، گروهي 53/24±56/5شنيداري 
 88/20±51/5و حركتي  12/23±43/7، لمسي 89/5±16/23

دانشجويان دانشكده بهداشت، سبك فردي، . بود) نا محسوس(
ي فردي و شنيداري، پرستاري و مامايي، ها سبكپيراپزشكي، 

ي فردي، لمسي و شنيداري، پزشكي و داروسازي، ها سبك
ي فردي، گروهي و شنيداري و دانشجويان دانشكده ها كسب

ي فردي و گروهي را به عنوان سبك ها سبكدندانپزشكي، 
. را به عنوان سبك نامحسوس برگزيدند ها سبكمينور و ساير 

هاي  از گويه. ، داراي سبك ماژور نبودندها دانشكدههيچ يك از 
ي، روش دروس نظرمربوط به روش آموزش ترجيحي در 

 آموزشروش  ،عملي دروسو در ) 28/3±13/1(راني سخن
). 2جدول (باالترين امتياز را كسب نمودند ) 24/2±0/1(تيمي 

عالوه بر اين، بين ميانگين معدل دانشجويان و سبك يادگيري 
 01/0در سطح معناداري ) =211/0r= ،001/0P(شنيداري 

 8/58). 3جدول (م و معناداري وجود داشت يهمبستگي مستق
درصد از شركت كنندگان سبك يادگيري ديداري را به عنوان 

درصد به عنوان سبك مينور و تنها  8/39سبك نامحسوس، 
). 4جدول (درصد آن را به عنوان سبك ماژور برگزيدند  4/1

) =027/0P(و حركتي ) =003/0P(در سبك يادگيري گروهي 
) =001/0P(دانشجويان ترم هفتم و در سبك يادگيري فردي 

. باالترين نمره را كسب كردند ،نشجويان ترم پنجمدا
ي ها سبكي پزشكي و داروسازي در ها دانشكدهدانشجويان 

، دانشجويان دانشكده )=014/0P(يادگيري شنيداري 
و ) =001/0P(ي يادگيري حركتي ها سبكدندانپزشكي در 

و دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي ) =022/0P(گروهي 
و دانشجويان دانشكده ) =035/0P(لمسي  در سبك يادگيري

بهداشت و پيراپزشكي در سبك يادگيري فردي باالترين نمره 
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ميان جنسيت و نوع سبك يادگيري، تفاوت . را كسب كردند
در بخش روش آموزش . آماري معناداري مشاهده نشد

دانشجويان دانشكده پزشكي و  ،ترجيحي در دروس نظري
 ،، دندانپزشكي)=012/0P(داروسازي، روش گزارش موردي 
، )=02/0P(روش پروژه ، روش دريافت مفاهيم، پيراپزشكي

 ،، پرستاري و مامايي)=001/0P(روش ياران ياور  ،بهداشت
را ترجيح دادند و در بخش ) >001/0P(روش بازديد عملي 

دانشجويان دانشكده پزشكي، داروسازي،  ،دروس عملي
روش نمايش و  ،دندانپزشكي، بهداشت و پرستاري و مامايي

را ترجيح ) =014/0P(روش آزمايشگاهي  ،دانشكده پيراپزشكي
درصد از پسران تمايل بيشتري به ادامه تحصيل  7/44. دادند

در رشته ديگر نسبت به دختران از خود نشان دادند 
)019/0P= .(9/62 مندي خود به  درصد از پسران عالقه

ي كه در حال حاضر در آن مشغول به تحصيل بودند را ا رشته
درصد  04/0P= .(5/84(در حد زياد و بسيار زياد نشان دادند 

). =04/0P(بودند  مند عالقهاز ساكنان خوابگاه، به رشته خود 

به  ينمتأهلدرصد از مجردين به طور معناداري نسبت به  9/84
درصد دانشجويان  05/0P= .(71(بودند  مند عالقهخود  رشته

ي كه در حال حاضر در ا رشتهي به مند عالقهميزان  ،ترم سوم
آن مشغول به تحصيل هستند را زياد و بسيار زياد دانستند 

)016/0P= .(3/64  مند عالقهدرصد از دانشجويان ترم چهارم 
 004/0P=.( 3/73(به ادامه تحصيل در رشته ديگري بودند 
به رشته  مند عالقهدرصد دانشجويان مقطع كارشناسي 

درصد دانشجويان  006/0P= .(4/84(تحصيلي خود بودند 
ي به رشته خود در هنگام انتخاب مند عالقهدندانپزشكي ميزان 

درصد  001/0P< .(72(رشته را زياد و بسيار زياد بيان داشتند 
حصيل در رشته به ادامه ت مند عالقهاز دانشجويان كارشناسي 

درصد دانشجويان پزشكي و  001/0P< .(93(ديگري بودند 
). >001/0P(بودند  مند عالقهداروسازي به رشته تحصيلي 

به  مند عالقهدرصد از دانشجويان دانشكده دندانپزشكي  9/78
  ).=001/0P(ادامه تحصيل در رشته ديگري نبودند 

  
  هاي جمعيت شناختي شركت كنندگان يژگيو :1 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درصد تعداد بر حسب نام متغير

 جنست
 8/32  116 پسر

 2/67 238 دختر

  اقامت
  1/57  202 خوابگاهي

  5/41  147 خوابگاهييرغ
  4/1  5 نا مشخص

  3/15  54 متأهل  تأهل
  7/84  300 مجرد

 مقطع

 0/2 7 كارداني
 5/47  168 كارشناسي
 6/9 34 ارشدكارشناسي

 5/34 122 پزشكي
 5/6 23 دكترا

 دانشكده

 8/28 102 بهداشت
 6/11 41 پيراپزشكي

 5/17 62 پرستاري و مامايي
 3/35 125 پزشكي و داروسازي

 4/5 19 دندانپزشكي
  4/1  5  نا مشخص
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  آموزش ترجيحي منتخب توسط دانشجويان در دروس نظري و عملي  روشدرصد پاسخ گويي و ميانگين نمرات پنج  :2 جدول

  انحراف معيار  ميانگين  اصالً  كم متوسط زياد  بسيار زياد ترجيح 
      درصد  تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تعداد روش آموزش

 دروس نظري
  13/1  28/3  1/14  50  2/30  107 7/34 123 4/12 44 9/7  28 سخنراني
  21/1  65/2  3/7  26  2/17  61 6/31 112 5/21 76 22  78 يرحضوريغ آموزش
  12/1  64/2  1/7  25  7/12  45 3/35 125 1/27 96 5/17  62 پروژه

  1  52/2  2/4  15  5/10  37 3/33 118 6/37 133 4/14  51 نقش يفايا
  07/1  52/2  3/2  8  7/16  59 8/32 116 9/29 106 7/16  59  يبصر و يسمع رسانه با آموزش

 دروس عملي
  1  24/2  4/1  5  3/11  40 9/22 81 5/39 140 4/23  83 يميت آموزش
  9/0  17/2  8/0  3  6/5  20 1/29 103 39 138 4/25  90 يگروه محاوره
  86/0  05/2  6/0  2  1/5  18 8/21 77 4/44 157 2/28  100 بخش از گزارش
  92/0  01/2  1/1  4  8/4  17 8/21 77 8/39 141 6/31  112 يشگاهيآزما آموزش

  85/0  93/1  3/0  1  2/4  15  6/20  73  7/38  137  2/36  128  شينما

  
  همبستگي ميان متغيرهاي مورد مطالعه :3جدول 

  فردي  حركتي گروهي  شنيداري لمسي ديداري معدل سن  
            1  سن

           1 -191/0**  معدل
          1 -046/0 -081/0  ديداري

         1 106/0* -004/0 -155/0**  يلمس
        1 211/0** 117/0* 211/0** 161/0**  شنيداري

      1  267/0** 216/0** 216/0** -018/0 -025/0  يگروه
    1 430/0**  263/0** 476/0** 157/0** 476/0** 175/0**  يحركت
  1  021/0  -112/0*  138/0**  043/0  372/0**  043/0  372/0**  يفرد

*P-Value< 05/0  
** P-Value< 01/0  

  ي ترجيحي يادگيريها سبكهاي  يطهحدرصد انتخاب و ميانگين نمره  :4جدول 

  ترجيح              
  سبك يادگيري

  انحراف معيار  ميانگين  ماژور مينور نامحسوس
     درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  30/3  76/13  5/4  16 7/62 222 8/32 116  فردي
  78/2  26/12  7/1  6 5/45 161 8/52 187  شنيداري
  79/3  17/12  5/6  23 4/38 136 1/55 195  گروهي
  94/2  58/11  4/1  5 8/39 141 8/58 208  ديداري
  71/3  56/11  5/2  9 1/29 103 9/66 237  لمسي
  75/2  44/10  3/0  1  8/19  70  9/79  283  حركتي
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  بحث
كه ، اين است شود ميآنچه از نتايج اين مطالعه حاصل 

ترجيح غالب در سبك يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم 
سبك انفرادي است كه آن هم به  ،پزشكي شهيد صدوقي يزد

و روش آموزش ترجيحي آنان در  باشد يمصورت ترجيح مينور 
آموزش تيمي  ،سخنراني و در دروس عملي ،دروس نظري

 اما آنچه در اين ميان از اهميت بيشتري برخوردار است و. است
به عنوان راهبردي در برنامه ريزي درسي بهره  توان يماز آن 

گرفت، سبك يادگيري و روش آموزش ترجيحي در هر يك از 
 اه آنبه اين لحاظ كه نوع متون درسي در . است ها دانشكده

سبك  ،در دانشكده پزشكي و داروسازي. باشد يمهمگن  تقريبًا
سبك  ،بود يادگيري غالب كه داراي اختالف معناداري نيز

نيز در ) Reid )12از آنجايي كه . شنيداري به صورت مينور بود
در بسياري موارد اين  ،سدينو يمنوع ترجيح مينور توضيح 

كه عملكرد يادگيري فراگير به خوبي  دهد يمترجيح نشان 
از  تواند يمصورت گرفته و به طور معمول يك فراگير موفق 

چند سبك مختلف ياد بگيرد و با توجه به اينكه در دانشجويان 
فردي، گروهي و شنيداري : اين دانشكده سه سبك يادگيري 

داراي ترجيح مينور بودند و تنها سبك شنيداري از نظر آماري 
ي آموزش ها روشاز  توان يم ،داد يمارتباط معناداري را نشان 

از طرفي . ر بهره گرفتمرتبط با اين روش جهت يادگيري بهت
درصد از يادگيري به صورت  75در حدود  ،الزم به ذكر است
درصد از آن به صورت  13و تنها  رديگ يمديداري صورت 
بعالوه اشاره شده كه بهتر است با توجه به . شنيداري است

استفاده  ها آنمختلف بر يادگيري از تركيبي از حواس  تأثير
مورد تاكيد  ها روشتركيبي از اين  در اينجا استفاده لذا ؛نمود
ي يادگيري فردي، ها سبك ،در مطالعه حاضر. رديگ يمقرار 

شنيداري، گروهي، ديداري، لمسي و در آخر حركتي به عنوان 
) Khambadkone )9در مطالعه . سبك اصلي انتخاب شدند

ي و گروه ي،دار، ديلمسي ي،داريشني، حركتي ها سبك
ي غالب انتخاب شدند و در ها سبكي به ترتيب به عنوان انفراد

در دانشجويان پيراپزشكي ) 10(اد و همكاران ژمطالعه رسولي ن
ي لمسي و حركتي بيشترين امتياز و سبك ها سبك ،كاشان

در مطالعه . امتياز را به خود اختصاص داده بود نيتر كمفردي 
جويان صورت گرفته توسط صادقي و همكاران در ميان دانش

پزشكي و دندانپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 
نوع سبك يادگيري حركتي با ترجيح ماژور به عنوان ) 13(

كه از اين منظر با نماي . سبك اصلي يادگيري بيان شده بود
) Tracy )15 در مطالعه. باشد يمكلي مطالعه حاضر در تضاد 

يشترين لمسي، ديداري و شنيداري داراي ب يها سبكنيز 
در مطالعه . ندارد خواني همامتياز بودند كه با مطالعه حاضر 

Luan )16 ( ديداري، شنيداري، لمسيحركتي،  يها سبكنيز ،
انفرادي و گروهي به ترتيب داراي بيشترين امتياز بودند كه 

) Melton )17در مطالعه . با مطالعه حاضر متفاوت است كامالً
بيشترين و سبك گروهي  لمسييادگيري حركتي و  يها سبك

كه اين اختالف امتياز را به خود اختصاص دادند  ترين كم
به  توان ميموجود در مطالعات مختلف و مطالعه حاضر را 

فرهنگي متفاوت در ايجاد انگاره يادگيري و  هاي ويژگي
همچنين به تفاوت در جمعيت مورد بررسي از نظر رشته مورد 
مطالعه نسبت داد كه اين تفاوت در نوع رشته با توجه به روش 

در ايجاد سبك يادگيري متفاوت  تواند ميمطالعه متفاوت خود 
ميان جنسيت و نوع سبك  ،العه حاضردر مط. موثر باشد

گيري تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد كه از اين منظر ياد
در . مطابقت دارد) 10(با مطالعه رسولي نژاد و همكاران 

مورد بررسي به عنوان  يها سبكهيچ كدام از  ،مطالعه حاضر
در حالي كه . سبك ماژور از طرف دانشجويان انتخاب نگرديد

عنوان  به ها سبكتمامي ) 13(در مطالعه صادقي و همكاران 
عدم انتخاب  رسد ميبه نظر . شدندسبك ماژور انتخاب 

يادگيري به صورت ماژور از طرف دانشجويان  هاي سبك
مطالعه حاضر به علت عدم شناخت كافي از يادگيري خود به 

مطالعه صادقي و همكاران  در. علت عدم توجه كافي باشد
سبك حركتي با ترجيح  ،در ميان دانشجويان پزشكي) 13(

ور داراي امتياز باالتري بوده و از نظر آماري سبك حركتي ماژ
، شنيداري يها سبكو ديداري داراي تفاوت معناداري بودند و 

مينور داراي بيشترين  يها سبكگروهي و لمسي به عنوان 
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 ،اما در ميان دانشجويان پزشكي مطالعه حاضر. امتياز بودند
ي ترجيح دارا شنيدارييادگيري فردي، گروهي و  يها سبك

در  ها سبكهيچ كدام از  ،در مطالعه حاضر. مينور بودند
دانشجويان دندانپزشكي به عنوان سبك ماژور انتخاب نشد و 

يادگيري فردي و گروهي به عنوان ترجيح مينور  يها سبك
يادگيري حركتي و گروهي  يها سبكانتخاب شدند و با 

در حالي كه دانشجويان . اختالف معناداري داشتند
سبك يادگيري لمسي را ) 13(دانپزشكي در مطالعه صادقي دن

با ترجيح ماژور به عنوان اولين سبك انتخاب نمودند و 
ديداري و حركتي داراي تفاوت آماري معناداري  يها سبك

سبك غالب در ميان دانشجويان . بوده است ها آنبراي 
بوده در حالي كه  شنيداريفردي و  ،پيراپزشكي مطالعه حاضر

در ميان ) 10(غالب در مطالعه رسولي نژاد و همكاران سبك 
لمسي و حركتي  يها سبك، دانشجويان پيراپزشكي كاشان

در مطالعه حاضر . باشند يمبوده كه اين نتايج با هم در تضاد 
دانشجويان دانشكده بهداشت سبك غالب يادگيري خود را 

 بيان كردند) نامحسوس( شنيداري، گروهي و )مينور(انفرادي 
 يها سبك) 10(در حالي كه در مطالعه رسولي نژاد و همكاران 

درباره روش آموزش  .گروهي، حركتي و لمسي اعالم شده بود
ترجيحي در مطالعه حاضر در دروس نظري، روش سخنراني و 

در حالي . در دروس عملي، روش آموزش تيمي انتخاب گرديد
آموزش به كمك ) 14(كه در مطالعه صالحي و همكاران 

ي سمعي و بصري در دروس نظري و روش محاوره ها رسانه
ي برتر برگزيده ها روشگروهي در دروس عملي به عنوان 

در ) 14(با توجه به اينكه مطالعه صالحي و همكاران . شدند
ميان دانشجويان پرستاري صورت گرفته بود، لذا در قياس با 
دانشجويان پرستاري و مامايي مطالعه حاضر كه روش دريافت 
مفاهيم در دروس نظري و روش نمايش در دروس عملي 

ايج مطالعه صالحي و امتياز را كسب نمود كه با نتبيشترين 
در مطالعه حاضر تعداد اندكي از . متفاوت است) 14(همكاران 

يك از  دانشجويان داراي سبك يادگيري ماژور در هر
دانشجويان  رسد يمي مورد بررسي بودند كه به نظر ها سبك

نسبت به نوع يادگيري و انواع آن در خود از درك كمي 
به اهميت شناخت و  و از طرفي با توجه باشند يمبرخوردار 

كيد فراگير و آموزش دهنده بر سبك يادگيري در جهت باال أت
هي لذا اهميت و لزوم برگزاري دبردن ميزان يادگيري و ياد

ي توجيهي دانشجويان نسبت به ها كارگاهسمينار و يا 
 هاي محدوديتاز  .رسد يمي يادگيري ضروري به نظر ها روش

به روش جمع آوري دادها كه  توان ميقابل ذكر در اين مطالعه 
بالقوه  تواند ميبه صورت خود گزارش دهي بوده اشاره كرد كه 

  .همراه با تورش در يادآوري باشد
  گيري نتيجه

 ترجيحيبا توجه به تعيين سبك يادگيري و روش آموزش 
ي دانشگاه و لزوم اهميت ها دانشكدهغالب در هر يك از 

برنامه ريزي تدريس شناخت آن از طرف اساتيد در جهت 
ي ربرگزا، متناسب با هدف باال بردن ميزان يادگيري فراگيران

ي هم انديشي و استفاده از نتايج مطالعه حاضر در ها نشست
  .رديگ يمكيد قرار أي آموزشي دانشگاه مورد تها گروه

  سپاس و قدرداني
) 2384به شماره (طرح پژوهشي  مقاله برگرفته ازاين 
مركز مطالعات و توسعه آموزش  شوراي پژوهشيمصوب 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
كه بدين وسيله نهايت قدرداني و  باشد يم شهيد صدوقي يزد

كليه دانشجوياني كه در اين  تشكر از مسئولين مربوطه و
  .ديآ يمبه عمل  ندمطالعه شركت كرد
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Abstract  

Introduction: Recognize learning styles are an effective and important way in optimizing learning and 

increasing training efficiency in order to improve learning quality. This study aimed to determine learning 

styles and preferred training methods in Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences during 

2012. 

Methods: This is a cross sectional among 354 students using stratified sampling method. Data were collected 

using two standard questionnaires, Joy Reid and questionnaire of preferred teaching methods and items about 

demographic and background were used.  

Results: Average age and score of participants were 21.8±3.3 and 16.7±1.8 respectively. Preferred teaching 

methods in theoretical lessons were lectures and in practical lessons was team based method. There was 

significant correlation among auditory learning styles and others learning styles. In addition, students in 

Faculty of Medicine and Faculty of pharmacy employed learning styles of; auditory (P=0.014) and students 

in Faculty of Dentistry employed kinesthetic (P=0.001). Group styles (P=0.022) received the highest score. 

Conclusion: Attention to the most preferred learning styles and prefers teaching methods in each of the 

faculties will enhance students' learning.  
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