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Abstract
Introduction: VARK learning styles are included visual, listening, reading and writing and
performance styles or movement (learning by touching, hearing, smelling, tasting and seeing)
styles. The aim of this study was to determine students' learning styles preference and their
relationships in Medical Sciences students.
Materials and Methods: This was a Cross-sectional study in which 80 students of Medical
Sciences were evaluated. Data were collected using a standardized questionnaire of learning
styles of hearing/ visual / read-write / performance (VARK) and by SPSS software via one-way
Anova method were analyzed.
Results: a total of 47.5% of students prefers one style mode, and the rest were chosen two,
three or four learning styles modes. Main learning styles were auditory learning method
(62.5%), read-write method (61.2%), a movement-motor style (48.4%) and visual style
(33.8%). There were statistically significant correlation between reading-writing style and
diploma score (4/1 - 1/0.95% CI, 02/0> P) and between education level of parents with using
reading-writing style in students (P < 0.05 for father and P < 0.03 for mothers).
Conclusion: Based on the students' learning styles of listening, reading, writing, visual and
motor- movement, the choice of appropriate teaching methods according to their preference
learning styles, can improve their academic progression.
Keywords: VARK, Learning Styles, Medical Students
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مقدمه :سبک یادگیری  VARKشامل سبکهای دیداری ،شنیداری ،خواندنی و نوشتنی و سبک عملکردی یا
جنبشی -حرکتی (با یادگیری از طریق لمس کردن ،شنیدن ،بوییدن ،چشیدن و دیدن) است .هدف از مطالعه حاضر
تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول پزشکی و بررسی ارتباط بین آنها بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعهٔ توصیفیمقطعی است که طی آن  39نفر از دانشجویان پزشکی دختر
دانشگاه علوم پزشکی به روش در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد
سبکهای یادگیری دیداری/شنیداری/خواندن-نوشتن/عملکردی ( )VARKجمعآوری شده و به کمک نرم افزار 11
 SPSSبه روش توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  P≤0.05مالک معنادار بودن
در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مجموع  % 79/5دانشجویان مورد مطالعه فقط از یک سبک یادگیری و مابقی دانشجویان از دو ،سه یا
چهار سبک یادگیری استفاده میکردند .سبک غالب یادگیری در نمونهها به ترتیب عبارت بود از روشهای یادگیری از
طریق شنیداری ( ،)% 12/5خواندن-نوشتن ( ،)% 11/2جنبشی-حرکتی ( )% 73/3و دیداری ( )% 33/3بود .ارتباط
معنیداری بین استفاده از سبک خواندن-نوشتن و معدل دیپلم دانشجو وجود داشت (.)P>9/92 ،CI%995 ./1-1/7
همچنین بین تحصیالت پدر و مادر با استفاده دانشجویان از سبک خواندن-نوشتن ارتباط معنیداری وجود داشت (به
ترتیب برای پدر و مادر .)P > 9/93 ،P >9/91
نتیجهگیری :بر اساس آنکه سبک غالب یادگیری در دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب شنیداری ،خواندن-نوشتن،
جنبشی -حرکتی و دیداری بود ،انتخاب روش تدریس و یاددهی به فراگیران متناسب با سبک یادگیری آنان میتواند
در پیشرفت تحصیلی آنها تأثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی :وارک ،سبکهای یادگیری ،دانشجوی پزشکی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود .جامعه پژوهش
دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی در سال تحصیلی
 1397-95بودند که از بین آنها  39نفر از دانشجویان سال اول

شدند .با توجه به اینکه رشته مامایی فقط شامل دانشجویان
دختر بود لذا کلیه دانشجویان مورد مطالعه دختر در نظر گرفته
شد .از آنجایی که این پژوهش توصیفی بود طی فراخوان از
دانشجویانی که عالقه به شرکت در پژوهش داشتند به عنوان
گروه نمونه انتخاب شدند.
به منظور گردآوری دادهها از یک پرسشنامه دو بخشی استفاده
گردید .قسمت اول مشخصات دموگرافیک محقق ساخته بود که
حاوی سواالتی در خصوص جنس ،سطح سواد پدر و مادر ،شغل
پدر و مادر ،رتبه تولد در خانواده و معدل دیپلم بود .قسمت دوم
پرسشنامه استاندارد سبکهای یادگیری دیداری /شنیداری/
خواندن-نوشتن /عملکردی (وارک؛ )VARKبود که جهت
تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان مورد مطالعه از آن
استفاده شد.
در این مطالعه از فرم  11سوالی پرسشنامه وارک استفاده
گردید که بر مبنای این پرسشنامه سبکهای :دیداری
( ،)Visualشنیداری ( ،)Auralخواندنی-نوشتاری

( )Reading-Writingو جنبشی-حرکتی ()Kinesthetic
فراگیران تعیین میشود .هر سؤال طراحی یک موقعیت است
که اگر فراگیر در آن موقعیت قرار بگیرد ،کدام عمل را انجام
میدهد .برای هر موقعیت  7عمل تعریف شده و فراگیر بایستی
حداقل یکی از آنها را انتخاب کند .ضمن اینکه فراگیر میتواند
حتی بیش از یک گزینه را انتخاب نماید ،در واقع محدودیتی
برای انتخاب گزینههای بیشتر وجود ندارد و میتواند یک ،دو،
سه و حتی هر چهار گزینه را انتخاب کند .قبل از تکمیل
پرسشنامه توضیحات الزم در خصوص نحوه تکمیل آن به
نمونههای پژوهشی داده شد و رضایت آنها جهت حضور در
مطالعه جلب گردید .چندین مطالعه مختلف روایی و پایایی
پرسشنامه وارک را تأیید کردهاند [ .]17-19 ,3لئو و همکاران
در سال  2919روایی پرسشنامه را مورد بررسی قرار دادند که
در زیر مقیاسهای این سبک یادگیری بین  %99تا  %35در
نوسان بود ( .)9در مطالعه حاضر از ترجمه فارسی نسخه هفتم
پرسشنامه وارک که پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ  %93توسط امینی ( )17برآورد شده بود استفاده
شد.
پس از گردآوری پرسشنامهها و استخراج اطالعات ،دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSS16و نرم افزار راهنمای پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .راهنمای پرسشنامه نرم
افزاری است که در محیط  Excelطراحی شده است و در واقع
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دانشجویان در دانشگاههای مختلف از بسیاری جهات با هم
متفاوتند .از جمله این تفاوتها میتوان به سن ،تجارب آنها،
فرهنگ ،سطح آمادگی آنان و سبکهای یادگیری اشاره نمود
[ .]1اصطالح" سبکهای یادگیری" ،در طول  39سال گذشته
در ادبیات و متون علمی استفاده میشد که مفهومهای نسبتاً
پراکنده و متفاوتی داشته است [ .]2کیف سبک یادگیری را به
عنوان ترکیبی از ویژگیهای شناختی ،عاطفی و خصوصیات
فیزیولوژیکی دانستهاست که بصورت نسبی نشان میدهد
یادگیرنده چگونه محیط یادگیری را درک کرده یا تعامل و به
آن پاسخ نشان میدهد [.]3 ,2
دانشجویان دارای سبک یادگیری مورد ترجیح خاص خود
میباشند .این سبکها شامل سبک دیداری ( :Vیادگیری از
طریق نمودارها ،جداول و دیاگرامها) ،سبک شنیداری (:A
یادگیری از طریق سخنرانی) ،سبک خواندن و نوشتن (:R
یادگیری از طریق خواندن و نوشتن) و سبک عملکردی یا
جنبشی-حرکتی ( :Kیادگیری از طریق لمس کردن ،شنیدن،
بوییدن ،چشیدن و دیدن) میشوند که این ترجیحات میتواند
بوسیله پرسشنامه سبکهای یادگیری وارک (:VARK
دیداری /شنیداری /خواندن-نوشتن /عملکردی) بررسی شود
[ .]7پژوهشگران آموزشی معتقدند هرکس سبکهای یادگیری
متفاوتی با دیگری دارد [ ]9-5در مطالعهای که توسط پیمان و
همکاران بر روی دانشجویان سال اول دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم صورت گرفته است؛ 77
درصد دانشجویان فقط یک سبک یادگیری و مابقی بیش از یک
سبک را ترجیح میدادند و بیشترین استفاده دانشجویان از
سبک یادگیری خواندن-نوشتن بود و سبکهای شنیداری،
عملکردی و دیداری درصدهای بعدی را بخود اختصاص داده
بودند [ .]3در پژوهش دیگری که توسط سلیمی و همکاران بر
روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته
است؛ نزدیک به نیمی از نمونهها ( )%73/7فقط از یک سبک
یادگیری و  %51/1آنان از چند سبک یادگیری به طور همزمان
استفاده میکردند [.]9
پژوهش حاضر با هدف تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان
سال اول پزشکی و پیراپزشکی (پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل،
هوشبری ،بهداشت و اتاق عمل) با استفاده از پرسشنامه
 VARKدر سال  1397صورت گرفته است.

پزشکی و پیراپزشکی (رشتههای پرستاری ،مامایی ،اتاق
عمل ،هوشبری ،بهداشت) به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب
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سبک مورد ترجیح دانشجو از طریق این نرم افزار بدست
میآید .پس از انتقال دادههای الزم به نرم افزار  SPSSبه روش
آنالیز واریانس یک طرفه و نیز توصیفی مورد تجزیه و تحلیل

قرار گرفتند و  P≤0.05مالک معنادار بودن ارتباطات در
نظر گرفته شد.
نتایج
تعداد کل دانشجویان مورد مطالعه  39نفر بود که همگی آنها
نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام و آن را به پژوهشگر عودت
نمودند .میانگین معدل دوره دیپلم دانشجویان مورد مطالعه
 19/232/3بود .میانگین رتبه تولد در خانواده  2/39/95بود
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که بین یک تا شش متغیر بود .میزان تحصیالت  %35/93پدران
و  %19/12مادران نمونهای مورد مطالعه زیر دیپلم بود .در
مجموع در  %75/39دانشجویان فقط یک سبک یادگیری
ارجحیت داشتند .جدول  1ترجیحات دانشجویان در استفاده از
هر کدام از سبکهای یادگیری را نشان میدهد .بدین ترتیب
که هر دانشجو ممکن است از هر کدام از این سبکها به صورت
تنها یا ترکیبی از دو سبک ،سه سبک و یا حتی هر  7سبک
( )VARKاستفاده نماید .بیشترین استفاده دانشجویان
پرستاری دانشگاه مورد نظر به ترتیب از سبکهای شنیداری،
خواندن-نوشتن ،عملکردی و دیداری بود.

جدول  :1تنوع سبکهای یادگیری  VARKدر دانشجویان سال اول
دیداری (*)V

)3(%3/3

شنیداری

)17(%19/5

شنیداری،
عملکردی
()AK
شنیداری،
خواندن -نوشتن
()AR
دیداری،
شنیداری
()VA

)1(%1/2

شنیداری ،خواندن-
نوشتن ،عملکردی
()ARK
دیداری ،شنیداری،
عملکردی ()VAK

)9(%11/2

شنیداری،
دیداری،
نوشتن،
خواندن-
عملکردی ()VARK

)13(%11/2

)2(%2/5

دیداری ،شنیداری،
خواندن-نوشتن
()VAR

)3(%3/3

دیداری ،خواندن-
نوشتن ،عملکردی
()VRK

(**)A
خواندن-

)17(%19/5

نوشتن
(***)R
عملکردی
(****)K

)9(%3/3

خواندن-نوشتن،
عملکردی
()RK
دیداری،
عملکردی
()VK

)1(%9/5

)3(%3/3

)2(%2/5

)2(%2/5

)1(%1/2

*: Visual, **: Auditory, ***: Read and Writing, ****: Kinesthetic
از بین دانشجویانی که فقط یک سبک ( )Single-modalرا
ترجیح میدادند ،سبکهای شنیداری ،خواندن و نوشتن،
عملکردی و دیداری به ترتیب با فراوانی نسبی ،%19/51
 %9/35 ،%13/73و  %5/31سبکهای مورد ترجیح دانشجویان
بودند (جدول .)1
از بین دانشجویانی که دو سبک یادگیری ( )Bi-modalرا
همزمان ترجیح میدادند؛  1نفر ( )%1/2ترکیبی از سبکهای
شنیداری/عملکردی ( 1 ،)AKنفر ( )%9/5ترکیبی از سبکهای
شنیداری /خواندن -نوشتن ( 2 ،)ARنفر ( )%2/5ترکیبی از
سبکهای دیداری/شنیداری ( 3 ،)VAنفر ( )%3/3ترکیبی از

سبکهای خواندن-نوشتن/عملکردی ( )RKو  1نفر ()%1/2
ترکیبی از سبکهای خواندن-نوشتن/عملکردی ( )RKرا
ترجیح میدادند (جدول .)1
یک پنجم دانشجویان مورد مطالعه ( )%29ترکیبی از سه سبک
یادگیری ( )Tri-modalرا ترجیح میدادند که این سبکها به
ترتیب فراوانی سبک شنیداری /خواندن -نوشتن /عملکردی
( ،)ARKدیداری /شنیداری /عملکردی ( ،)VAKدیداری،
شنیداری ،خواندن-نوشتن و دیداری ،خواندن-نوشتن،
عملکردی بودند (تصویر .)1
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تک سبکی

)n=38(%14/1

دو سبکی

)n=13(%11/2

سه سبکی

)n=11(%22

چهار سبکی

)n=13(%11/2
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46%

40%

30%

20%
20%

12%
10%

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.109

50%
50%

0%

تصویر  :1ترجیحات فراوانی نسبی دانشجویان مورد مطالعه در استفاده از روشهای مختلف دریافت اطالعات
بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین سبکهای غالب یادگیری در
دانشجویان سال اول رشتههای پزشکی و پیراپزشکی انجام شد.
گرایش به استفاده از سبکهای یادگیری تک مدله و چند مدله
به ترتیب  %79/5و  %52/5بود .فراوانی نسبی استفاده از راههای
دریافت اطالعات به ترتیب مربوط به سبکهای شنیداری،
خواندن-نوشتن ،عملکردی و دیداری بود .پرسشنامه سبکهای
یادگیری وارک ( )VARKچند سالی است که توسط
پژوهشگران ایرانی مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان به
پژوهشهای  Zeraatiو همکاران [ Bahadori ،]15و
همکاران [ ،]12پیمان و همکاران [ ،]3امینی و همکاران [،]11
حموزاده و همکاران [ ]11و سلیمی و همکاران [ ]9اشاره نمود.
در مطالعه پیمان و همکاران [ ]3که بر روی دانشجویان
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  1333صورت
گرفته است 77 ،درصد فقط یک سبک یادگیری را ترجیح
میدادند و  51درصد به بیش از یک سبک یادگیری گرایش
داشتند که تا حدودی با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
سبکهای غالب یادگیری به ترتیب خواندن-نوشتن ،شنیداری،
عملکردی و دیداری بود در حالیکه در پژوهش حاضر این
سبکها به ترتیب شنیداری ،خواندن-نوشتن ،عملکردی و
دیداری بودند که از این جهت با این مطالعه همخوانی نداشت.
در مطالعه حموزاده و همکاران [ ]11که بر روی دانشجویان
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در تهران صورت

گرفته است ،حدود یک سوم آنان ( )%33/1از سبکهای
یادگیری تک مدله استفاده نمودهاند که بسیار کمتر از مطالعه
حاضر میباشد و  %11/9بقیه از سبکهای یادگیری چند مدله
استفاده مینمودند که بیشتر از نتایج پژوهش حاضر بوده و با
نتایج پژوهش حاضر همخوانی نداشت.
در مطالعه بهادری و همکاران [ ]12نیز بر روی دانشجویان
رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در تهران صورت گرفته
است ،استفاده از سبکهای یادگیری تک مدله و چند مدله به
ترتیب  %71و  %59بود که با نتایج مطالعه حاضر تفاوتهای
نسبتاً کمی را نشان میداد .اما در این مطالعه نیز راههای
دریافت اطالعات به ترتیب به سبک خواندن و نوشتن و
شنیداری مربوط میشد که از این لحاظ با مطالعه حاضر
همخوانی نداشت .پژوهش  Zeraatiو همکاران [ ]15که بر
روی دانشجویان پزشکی و مامایی در مشهد صورت گرفته است،
نتایجی بسیار متفاوت با مطالعه حاضر و مطالعات صورت گرفته
در ایران داشت .در این مطالعه گرایش به سبکهای یادگیری
تک مدله و چند مدله به ترتیب  17/5درصد و  35/5درصد بود.
مطالعه سلیمی و همکاران [ ]9که بر روی دانشجویان مقطع
دکترای حرفهای (پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی) و مقطع
لیسانس (پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است 73/7 ،درصد
سبک یادگیری تک مدله و  %51/1سبکهای یادگیری چند
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تعداد کم حجم نمونه از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر بود
که (هر چند بصورت سرشماری وبر روی کلیه دانشجویان
ورودی یک دوره انجام شد) با توجه به پذیرش محدود (کمتر از
 199نفر) دانشجو در رشتههای پزشکی ،پیشنهاد میگردد که

در یک مطالعه متاآنالیز سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی
(در حجم و وسعت بیشتری) مورد بررسی قرار گیرد .پیشنهاد
میگردد ،دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به
تعیین سبکهای یادگیری و راههای دریافت اطالعات
دانشجویان پزشکی و سایر دانشجویان اقدام نمایند و متناسب
با سبکهای یادگیری آنان ،روشهای یاددهی و تدریس انتخاب
شود .همچنین پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده ارتباط بین
سبکهای یادگیری دانشجویان ،روش تدریس اساتید با موفقیت
تحصیلی دانشجویان بررسی شود.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی
شرکتکنندگان در پژوهش و کلیه همکاران طرح کمال
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