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Abstract: Knowing the students' learning styles in the educational system and 

using the related teaching method with it  to teach students will facilitate the 

learning process and its further improving. The aim of this study was to determine 

the learning styles and its related factors in the students of Guilan University of 

Medical Sciences based on the Vermunt model. This descriptive cross-sectional 

research was conducted on 247 students, were selected by stratified-random 

sampling method in 2014-15. Data were collected by valid Vermunt learning 

styles Scale Contains 120 items, and then analyzed with SPSS-V.21, descriptive 

and inferential statistics tests (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation 

coefficient, analysis of variance and t-test). Mostly of students were female 

(90.3%) and nursing (21.5%) with a mean age of 22.89±2.54 years. The mean 

score of students’ learning style was 382.23±49.63 from 600 scores. The 

regulation strategies component (the majority decentralized control, 49.8%)and 

the opinions and beliefs of the learning component (the majority did not believe in 

acquiring and using knowledge, 57.9%)were more weaknesses in students. Also, 

there was no statistically significant relationship between demographic variables 

and learning style scores. According to the results, it is suggested that educational 

managers pay more attention to the weaknesses of their students and based on that 

teaching process be considered. 
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پایادا  د   نساتااًایجااد غیییار  فرایندیادگیری به 

گفااه  ، فاا  یا غوان  فاا ی فرد که حاصل غجربه است

(. یااادگیری بااا ماییر ااای 1389ساای  مااش دااود  

. اساتاه اجاماعش، زیست دناخاش و  وانشناخاش  مر

یکش از ماییر ای مرغتط با یادگیری سات  یاادگیری 

 بارای مامایز و عادغش  فاا  است. ست  یادگیری ی 

 طریا  از که بازخو د است یا  ا مها ت دانش، کسب

(؛ 1393معامادی داود   ماش کسب غجربه مطالعه یا

ست  یادگیری به  ودش که یادگیرنده د  یادگیری باه 

سای  گفاه ماش داود   ،دد  ودهای دیگر غرجیح مش

کاه  ار فراگیار،  وداهای  (. محققان معاقدناد1389

غرجیحش بارای د ،، ساازماند ش و یخیاره اطتعاات 

دا د که قابل غشخیص و پایدا  مش بادد، اگرچه ست  

ثابت است ولش غیییرات کیفاش د   نستااً ای یادگیری 

اثر غکامل و بلوغ و محر،  ای محیطش ممکا  اسات 

 (.1385لش زاده وصو ت گیرد  

نوعش از دسااه بنادی سات   اای یاادگیری، سات  

 1984( اسات. کلاب د  ساا  Kolbیادگیری کلب  

یادگیری بز گساالن  ا با الهاا   فرایندمدلهای غوصیفش 

( غحت عناوان سات  lewin kurtاز آثا  کرت لوی   

(. براساا  1388احادی یادگیری غجربش ا ائه کارد  

ماد  یاادگیری غعامال  4 چا چوب کلب یادگیرنده باا

ای غصاو  دا د و یادگیری د  ی  چرخه  چها  مرحلاه

دده است: غجربه عینش، مشا ده فکو انه، مفهو  سازی 

(. کلب باا 2013اند ئو انازاعش، و آزمایش گری فعا   

غرکیااب چهااا  داایوه یااادگیری فااوک، چهااا  ساات  

یادگیری  مگرا، واگرا، جذب کننده و انطتاک یابناده  ا 

(. طتا  2013، اند ئو 1388احدی گذا ی نمود   نا 

نظریه کلب ست   ای یادگیری د  اثار عوامال ا ثاش، 

غجا ب پیشی  زندگش و نیاز ای محیط حاضار داکل 

مش گیرد و اسا  آن  یشه د  ساخاا  عصتش و مانش 

 (. 1392فرمانتر افراد دا د  

 ای یاادگیری، سات  نوعش دیگر از دساه بندی ست 

( اساات کااه د  سااا  Vermuntوناات  یااادگیری و م

غوسط و مونت ا ائه دد. ای  مد  چها  سات   1994

یادگیری  ا از  م مامایز ماش ساازد: سات  یاادگیری 

معطوف به بازآفرینش، ست  یادگیری معطوف به معناا 

و  دف، سات  یاادگیری متاناش بار کاا برد و سات  

عماده  ا  مؤلفاهیادگیری غیر مامرکز؛  مچنی  چها  

 د بر سااش قاارا  مااش د ااد کااه عتا غنااد از:  نیااز مااو

 ا ترد ای پارداز،،  ا ترد اای نظام د اش، جهات 

گیری  ا و انگیازه  اای یاادگیری و  عقایاد و باو  اا 

 (.1393معامدی د با ه یادگیری  

 د  ای  زمینه مطالعات بسیا ی صو ت گرفاه که غالب

 انادبر اسا  ست  یادگیری کلاب صاو ت گرفااهآنها 

، 2012، داماااو  2014القحطاااانش ، 1388احااادی  

(؛ از آن جملااه مااش غااوان بااه مطالعااه 2013ویلیااامز 

و  مکا ان ادا ه نماود، د   ALQahtani)القحطانش  

ایاا  مطالعااه ساات  یااادگیری غالااب د  دانشااجویان 

 اا واگارا باود و  ای  دندانپزدکش صاعودی و ایناارن

ا غتاطش بی  سات  یاادگیری دانشاجویان و جان  و 

 داماو (. 2014القحطاانش یافات نشاد   عتی  خاا 

(D'Amore)   و  مکااا ان د  مطالعااه خااود بااه ایاا

دا ای سات   عمدغاًنایجه دست یافاند که دانشجویان 

بودند و ست   اای   ای یادگیری واگرا و جذب کننده

انطتاک یابنده و  م گرا د  د جات بعدی قرا  دادااند. 

د  ایاا  مطالعااه دانشااجویان دخااار د جااات مشااا ده 

فکو انه باالغری نستت به دانشاجویان پسار دادااند و 

دانشجویانش که زبان انگلیسش زبان او  آنها بود د جات 

آزمااایش گااری فعااا  باااالغر و د جااات غجربااه عینااش 

(. د  مطالعااه 2012دامااو  ا نشااان دادنااد  کماااری  

و  مکااا ان نیااز دانشااجویان  (Williams)ویلیااامز 

پیراپزدکش اسارالیایش به دو سات  یاادگیری واگارا و 

(. د  2013ویلیاامز انطتاک یابنده غمایل نشان دادناد  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691711002000?via%3Dihub#!
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مطالعااه ساارچمش و حسااینش نیااز بیشااار دانشااجویان 

سات   پرساا ی دانشگاه علاو  پزداکش قازوی  دا ای

یادگیری جذب کننده بودند و ا غتاا  معناادا  آماا ی 

باای  ساات  یااادگیری و میااانگی  نمااره و پیشاارفت 

(. د  1383ساارچمش غحصاایلش آنهااا مشااا ده نشااد  

،  ابطاه (Richardson پژو ش دیگر از  یچا دسون 

معنادا ی بی  عادات مطالعه و سات   اای یاادگیری 

مطالعاه (. د  2011 یچا دساون   مشا ده دده است

نیااز ساات  یااادگیری غالااب د   (Curry  ی وکاا

دانشجویان پرساا ی دانشگاه داکوغای جنوبش واگرا بود 

نیز د  مطالعه خود به  (Csapo  (. کاپو1999 ی وک 

ای  نایجه دست یافت که دانشجویان پرساا ی بیشاار 

ست   ای واگرا  و انطتاک یابنده  ا غرجیح ماش د ناد 

 (. 2006کاپو  

العه معامدی و  مکا ان که به منظو  مقایساه غنها مط

ست   ای یادگیری د  دانشجویان ممااز و غیر مماااز 

د  دانشگاه کردساان صو ت گرفات براساا  مقیاا  

و مونت بود که نشان داد میاانگی  نماره سات   اای 

ر یادگیری د  دانشجویان ممااز بیشار از دانشجویان غی

 (. 1393معامدی ممااز بود  

ه باه نااایم مخالا  از مطالعاات یکار داده و با غوجا

 مچناای  از آنجااا کااه اطاات  از ساات  یااادگیری 

دانشجویان مش غواند به ا ائه  و، غد ی  ماناسب باا 

ست  غرجیحش آنها کم  نماید و مانع از اجارای یا  

 و، غد ی  مشابه برای غمامش دانشجویان دود؛ لاذا 

ش و آموزدا نظا غشخیص ست  یادگیری فراگیران د  

اسافاده از  و، آموزدش مرغتط باا آن بارای غاد ی  

     هیل بهااار و بیشااار یااادگیری فراگیااران موجااب غساا

غطاب  بیشار ست   ای آموزداش باا سات   مش دود.

غری به باا  مؤثریادگیری دانشجو ناایم آموزدش بهار و 

غر مد   به فراگیر مؤثرخوا د آو د و عتوه بر  دایت 

ز غجا ب یادگیری خاویش بهاره نیز کم  مش کند غا ا

 غلااب مچناای  بااا غوجااه بااه اینکااه ابیشاااری بتاارد. 

مطالعات انجا  دده د  ای  زمینه براسا  نظریه کلاب 

جامعیت و گساردگش ابعاد بر سش سات   علیرغم ،بوده

یادگیری و مونت مطالعات بسیا  اندکش بار متناای آن 

عااتوه باار آن جامعااه پااژو ش اک اار  ،صااو ت گرفاااه

غش که بر متناای نظریاه کلاب انجاا  داده نیاز مطالعا

 ؛اناد داه پزدکش، پرساا ی و مامایش بوده دانشجویان 

د  غمامش مقاطع و  داه  اای  با د  نظر دادا  اینکه

آگا ش مد سی  از ست  یاادگیری فراگیاران  غحصیلش

مش غواند منجر به برنامه  یازی و  ا نماایش صاحیح و 

د  ، محایط  ماناسب با سات  یاادگیری د  کات 

 فرایناادباالینش و آزمایشااگا ش داود و از طریاا  ا غقاا 

آموزدش فعا  منجر به کسب ناایم بهار و مطلاوب غار 

آن پیشاارفت یااادگیری و ماعاقااب -یااادد ش فراینااد

از ای   و الز  است مطالعاغش غحصیلش فراگیران گردد؛ 

د  ای   اسااا باه طاو  ماداو  و د  مراکاز آموزداش و 

د   دااه  اای غحصایلش مخالا  دانشگا ش مخالا  

نااو  ساات  یااادگیری  غااا مد ساای  از دصااو ت گیاار

مطالعه د   می   اساا یات آگاه دوند. فراگیران با جزئ

حاضر با  دف غعیی  ست   ای یادگیری دانشاجویان 

دانشگاه علو  پزدکش گیتن بر اسا  مادلش جاامع از 

 ماؤثرو مونت و عوامل مرغتط با آن انجا  دد غا گاامش 

ا غقای آماوز، پزداکش و غساهیل بهاار و بیشاار  د 

 .یادگیری دانشجویان برداداه دود

 روش کار

غحلیلاش از  -مطالعاه غوصایفشی  پژو ش حاضر،      

نفار از دانشاجویان  247 که د  میاانبود  نو  مقطعش

. حجام نموناه انجاا  داددانشگاه علو  پزدکش گیتن 

دیاد و پژو ش با اسافاده از جدو  مو گاان غعیای  گر

د  میاان ای بود کاه غصادفش طتقهنمونه گیری،  و، 

دانشااجویان دانشااکده  ااای پرساااا ی، ماماااایش و 

پیراپزدکش  بیهودش، اغااک عمال،  ادیولاووی و علاو  
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صااو ت  1393-94آزمایشااگا ش( د  سااا  غحصاایلش 

 گرفت.

ست   اای یاادگیری  ا پرسشنامه داده گردآو یابزا  

 Inventory Learning Style (ILS) و مونات )

(Vermunt)، گویه با مقیا  لیکرت  120 مشامل بر

ایا  پرسشانامه د   بود.ای از  رگز غا  میشه د جه 5

غوسط جاان. دی. ا.. ا . و مونات غادوی   1994سا  

کناد کاه عماده  ا انادازه گیاری ماش مؤلفهدد. چها  

عتا غنااد از:   ا ترد ااای پاارداز،،  ا ترد ااای نظاام 

و انگیزه  ای یاادگیری و عقایاد و   اگیرید ش، جهت

 فعالیاهاای به نخست مؤلفه دو .باو  ا د با ه یادگیری

 55پرسشانامه  او  بخاش د  کاه مربوطناد یادگیری

 برای بعدی ماده 25 است، یافاه اخاصا  آن به ماده

 پرسشنامه ماده آخر 40 و یادگیری انگیزه  ای ا زیابش

 گرفاه نظر د  هیادگیرند باو  ای و عقاید بر سش برای

 ا باه طتقاات فرعاش  مؤلفه ر ی  از ای   .است دده

طتقاه فرعاش وجاود  16اند و د  مجماو  غقسیم دده

دا د که به وسیله ای  پرسشنامه مو د ا زیابش قرا  مش 

 4وسیله ای  پرسشنامه مش غاوان ه (. ب1گیرد  جدو  

 :کاه عتا غناد از ست  یادگیری  ا از  م مامایز نماود

گیری معطوف به بازآفرینش، سات  یاادگیری ست  یاد

معطوف به معنا و  ادف، سات  یاادگیری متاناش بار 

کا برد و ست  یادگیری غیرمامرکز. حداقل نمره قابل 

 600و حاداک ر نماره  120کسب از ایا  پرسشانامه 

 (.1393 معامدی  است

د   1387غوسط علاش بیگاش د  ساا   پرسشنامه ای 

  ا نمایش داهر مقطع نآموزا دانش از نفر 521میان 

 ایا  د  آن اعاتاا  ضاریبداده و  نجا یاابش  غهران

 (.1387 علش بیگش  دد آو د بر 91/0 پژو ش

 های های مقیاس سبک یادگیری ورمونت مؤلفهها و زیر  . مؤلفه1جدول  

Table 1. Components and sub-components of the Vermont Learning Style Scale 

 شماره سواالت تعداد سواالت ها مؤلفهطبقات فرعی  ای اصلیه مؤلفه ردیف

1 
 راهبردهای پردازش

 سوال( 27)

 49-43-39-35-34-29-25-19-13-10-6 11 ( پردازش عمیق1

 53-45-40-33-26-23-17-9-7-2-1 11 ( پردازش گام به گام2

 52-48-22-14-3 5 ( پردازش عینی3

2 
 راهبردهای نظم دهی

 سوال( 28)

 11 ( معطوف به خویشتن1
16-21-24-28-31-36-42-46-50-51-

54 

 55-47-44-38-32-30-18-12-11-5-4 11 ( معطوف به بیرون2

 41-37-27-20-15-8 6 ( نامتمرکز3

3 

جهت گیری ها و 

 انگیزه های یادگیری

 سوال( 25)

 80-70-68-63-60 5 ( مدرک گرایی1

 73-71-67-62-56 5 ( شغل گرایی2

 77-72-64-61-58 5 ( آزمون گرایی3

 78-74-69-65-57 5 ( عالقه شخصی4

 79-76-75-66-59 5 ( دوسو گرایی5

4 

عقاید و باورها درباره 

 یادگیری

 سوال( 40)

 113-112-107-106-103-100-94-86-82 9 ( جذب دانش1

 119-117-116-104-98-96-92-88-85 9 ( دانش افزایی2

 114-108-102-95-90-81 6 ز دانش( استفاده ا3

 118-110-105-101-97-93-91-87-83 9 ( تدریس برانگیزنده4

 120-115-111-109-99-89-84 7 ( استفاده از همساالن5
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 ج بر محرمانه بودن اطتعات و عد  نیااز باه د غأکیدبا 

نامااه از کلیااه واحااد ای مااو د پااژو ش  ضااایت نااا ، 

داامل:  ا  ای و ود باه مطالعاهمعی گرفاه دد. آگا انه

د  حاا  غحصایل  گذ اندن حداقل ی  غر  غحصایلش،

و دادا  غمایل به دارکت  د  زمان انجا  مطالعه بودن

ده د  مطالعه بود. دانشجویان داوطلتانه وا د مطالعه دا

و د  صو ت عد  غمایل به درکت یا نقاص د  غکمیال 

 پرسشنامه از مطالعه خا ج ددند. 

داده  اا وا د نار  افازا   ،اطتعاتی پ  از جمع آو 

 ا غحلیل داده وگردید؛ غجزیه  SPSS-V.21آما ی 

نیز با اسافاده از آزمونهاای آماا  غوصایفش  فراواناش، 

د صد فراوانش، میانگی ، انحراف معیا ( و اساانتاطش 

 کولموگروف اسمیرنوف، ضریب  متساگش پیرسون، 

رفا  ساطح آنالیز وا یان  و غش غست( با د  نظار گا

  .صو ت گرفت P<0.05معنش دا ی 

  یافته ها

میااانگی  ساانش دانشااجویان  ناااایم نشااان داد کااه

 3/90  دخار بودنادآنها غلب سا  و ا 89/22 ± 54/2

 داااه  .  از میااان دانشااجویان داارکت کنناادهد صااد(

د صد(  5/72د صد(، مقطع پیوساه   5/21پرساا ی  

فراواناش  بیشاری %( 4/47  15-17و معد  غحصیلش 

 اای (. میانگی  نمره مقیا  ست 2 جدو   ا داداند

 600از  23/382±63/49یااادگیری د  دانشااجویان 

 نمره قابل کسب به دست آمد.

 اجتماعی واحدهای مورد پژوهش-. مشخصات فردی2دول ج

Table 2. Individual-social characteristics of the studied units 
 راوانی                ف                                                   

 ماعیاجت -عوامل فردی
 درصد تعداد

 جنس
 3/90 223 زن

 7/9 24 مرد

 رشته تحصیلی

 5/21 53 پرستاری

 17 42 مامایی

 4/15 38 علوم آزمایشگاهی

 2/14 35 رادیولوژی

 2/16 40 اتاق عمل

 8/15 39 بیهوشی

 مقطع تحصیلی
 5/72 179 ستهپیو

 5/27 68 ناپیوسته

 معدل تحصیلی

12-10 0 0 

15-12 19 7/7 

17-15 117 4/47 

20-17 111 9/44 

 

زمینااه وضااعیت ساات  یااادگیری د  ناااایم مطالعااه 

 اای آن  مؤلفاه اا و زیر مؤلفاهدانشجویان بر حساب 

 ا ترد ای پارداز، اک ریات  نشان داد که، د  بر سش

ی  د  حد ماوساط انجاا  ماش دانشجویان پرداز، عم

 انجا  مش  %(، پرداز، گا  به گا  غالتا5/42ًد ند  

 

%( و پارداز، عیناش و کاا بردی د  ساطح 51د ند  

 .(3 جدو   %(7/43ماوسط انجا  مش د ند  

د  بر سش  ا ترد ای نظم د ش نااایم نشاان داد کاه، 

اک ریاات دانشااجویان خودفرمااانش و کنااار  د  سااطح 

ب %(، عوامل بیرونش  کااا9/55ط دا ند  باالغر از ماوس

و معلم( د  سطح ماوساط یاادگیری آنهاا  ا کناار  و 

%( و  دایت و کنار  یادگیری 6/29 دایت مش کنند  

 .(3 جدو  %( 8/49 میشه د  آنها نامامرکز است  
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د  بر سش انگیزه  ای یادگیری و جهات گیاری نااایم 

خاذ ماد ، دانشجویان انگیزه ا اغلبنشان داد که، د  

%(، انگیازه احاراز 9/40د  سطح ماوسط وجاود دا د  

%(، 4/34دیل وجود دا د ولش چندان نیرومند نیست  

غاات، و فعالیاات یادگیرنااده غالتااا باارای موفقیاات د  

%(، عتقه دخصش به مطالعه د  حد 7/45آزمون است  

%( و دوساوگرایش  میشاه وجاود 7/41ماوسط است  

 .(3 جدو   %(7/56دا د  

بر سش عقاید و باو  ای مربو  باه یاادگیری نااایم  د 

دانشجویان باو  به جذب داناش  اغلبنشان داد که، د  

%(، اعاقاد باه جماع 8/34د  حد ماوسط وجود دا د  

باه  اغلاب%(، 1/44آو ی و انتادت دانش وجود ندا د  

%(، اعاقااد باه 9/57اسافاده از داناش اعاقااد نادا د  

هااا د  حااد ماوسااط اساات غااد ی  برانگیزنااده د  آن

( و اسااافاده از  مساااالن وجااود دا د ولااش 6/46% 

   .(3 جدو   %(36چندان با ز نیست  

 ها مؤلفهها و زیر  مؤلفهبه تفکیک  دانشجویانوضعیت سبک یادگیری . 3ل 

Table 3. Status of students' learning style by components and sub-components 
 راوانیف                                                                                              

 ها مؤلفهها و زیر  مؤلفه
 درصد تعداد

 راهبردهای پردازش

 پردازش عمیق

 3/9 23 وجود ندارد.

 6/35 88 به ندرت

 5/42 105 گاهی

 3/9 23 غالبا

 3/3 8 همیشه

 گام پردازش گام به

 8/0 2 وجود ندارد.

 4 10 به ندرت

 1/21 52 گاهی

 51 126 غالبا

 1/23 57 همیشه

 پردازش عینی

 5/4 11 وجود ندارد.

 6/14 36 به ندرت

 7/43 108 گاهی

 6/29 73 غالبا

 6/7 19 همیشه

راهبردهای نظم 

 دهی

 خودفرمانی و کنترل

 0 0 وجود ندارد.

 2/1 3 به ندرت

 2/18 45 گاهی

 9/55 138 غالبا

 7/24 61 همیشه

 عوامل بیرونی

 2/6 40 وجود ندارد.

 7/22 56 به ندرت

 6/29 73 گاهی

 4/19 48 غالبا

 1/12 30 همیشه

 کنترل نامتمرکز

 4/0 1 وجود ندارد.

 2/1 3 به ندرت

 6/12 31 گاهی

 36 89 غالبا
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 8/49 123 همیشه

جهت گیری ها و 

 انگیزه های یادگیری

 مدرک گرایی

 3/5 13 وجود ندارد.

 7/26 66 به ندرت

 9/40 101 گاهی

 6/14 36 غالبا

 6/12 31 همیشه

 شغل گرایی

 17 42 وجود ندارد.

 4/34 85 به ندرت

 4/32 80 گاهی

 3/9 23 غالبا

 9/6 17 همیشه

 آزمون گرایی

 8/0 2 رد.وجود ندا

 5/4 11 به ندرت

 4/32 80 گاهی

 7/45 113 غالبا

 6/16 41 همیشه

 عالقه شخصی

 1/8 20 وجود ندارد.

 2/20 50 به ندرت

 7/41 103 گاهی

 8/19 49 غالبا

 1/10 25 همیشه

 دوسوگرایی

 8/0 2 وجود ندارد.

 4/2 6 به ندرت

 8/13 34 گاهی

 3/26 65 غالبا

 7/56 140 همیشه

عقاید و باورهای 

 مربوط به یادگیری

 جذب دانش

 6/18 46 وجود ندارد.

 8/19 49 به ندرت

 8/34 86 گاهی

 4/19 48 غالبا

 4/7 18 همیشه

 انباشت دانش

 1/44 109 وجود ندارد.

 9/27 69 به ندرت

 19 47 گاهی

 1/6 15 غالبا

 8/2 7 همیشه

 ستفاده از دانشا

 9/57 143 وجود ندارد.

 8/19 49 به ندرت

 3/11 28 گاهی

 3/5 13 غالبا

 7/5 14 همیشه

 تدریس برانگیزنده

 1/4 10 وجود ندارد.

 2/22 55 به ندرت

 6/46 115 گاهی

 4/15 38 غالبا
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 7/11 29 همیشه

 استفاده از همساالن

 3/9 23 وجود ندارد.

 36 89 ندرت به

 7/24 6 گاهی

 9/21 54 غالبا

 1/8 20 همیشه
 

 

(، P=95/0د  بر سش ا غتا  بای  ماییر اای سا   

(، مقطع P=31/0(،  داه غحصیلش  P=69/0جن   

( بااا نمااره P=79/0( و معااد   P=72/0غحصاایلش  

ست   ای یادگیری نیز، ا غتا  آماا ی معناش دا ی 

 (.4 (  جدو P>0.05مشا ده نشد  

 

 جتماعیا-سبک های یادگیری دانشجویان بر حسب متغیرهای فردی کل میانگین و انحراف معیار نمره. 4 جدول

Table 4. Mean and standard deviation of the total score of students' learning styles in terms of 

individual-social variables 
 بک یادگیریس                                         

 ماعیاجت -عوامل فردی
 میانگین و انحراف معیار

 سطح معنی داری

(P) 

 a95/0 23/382±63/49 انحراف معیار( ±سن )میانگین 

 جنس

  97/381±53/51 زن

b69/0 

 

 61/384±45/26 مرد

 23/382±63/49 کل

 رشته تحصیلی

 47/372±79/41 پرستاری

 

 

c31/0 

 

 25/389±95/52 مامایی

 14/384±43/38 علوم آزمایشگاهی

 74/378±19/48 رادیولوژی

 05/376±65/43 اتاق عمل

 69/394±59/67 بیهوشی

 23/382±63/49 کل

 مقطع تحصیلی

  04/383±61/45 پیوسته

b72/0 

 

 19/380±81/58 ناپیوسته

 23/382±63/49 کل

 معدل تحصیلی

15-12 20/44±56/387 
 

c79/0 

 

17-15 02/46±47/383 

20-17 05/54±11/380 

 23/382±63/49 کل

 a  پیرسون؛ :b تی تست؛ :cآنوا : 

نااو  ساات  یااادگیری کااه دانشااجویان از آن  اه 

یادگیری خود  ا  دایت مش کنند، اثر مهمش بر برآیناد 

غکاااپوی آموزدااش دا د. اگاار اساااغید  و، پاارداز، 

ا بدانند،  و،  ای آموزدش خود  ا اطتعات فراگیران  

از  و،  ایش م ل سخنرانش به  و،  ایش کاه منجار 

به د ، بیشار مطالب آموزدش مش دود، غیییار داده و 

بدی  غرغیب مش غوانند یاادگیری فراگیاران  ا افازایش 

(. د   می   اساا، مطالعه حاضار 1392فرمانتر د ند  

بااا  اادف غعیاای  ساات   ااای یااادگیری دانشااجویان 
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دانشگاه علو  پزدکش گیتن بر اسا  مادلش جاامع از 

و مونت و دناسایش عوامال مارغتط باا آن انجاا  داد. 

ناایم نشان داد کاه د  بر ساش  ا ترد اای پارداز،، 

دانشااجویان پاارداز، عمیاا  د  حااد ماوسااط،  اغلااب

به گا  غالتا و پرداز، کا بردی د  ساطح پرداز، گا  

ماوسط انجا  مش د ند؛ د  بر ساش  ا ترد اای نظام 

دانشجویان خودفرمانش د  ساطح بااالغر از  اغلبد ش، 

ماوسااط داداااند، عواماال بیرونااش د  سااطح ماوسااط 

یادگیری آنها  ا کنار  ماش کناد و  ادایت یاادگیری 

 اای   میشه د  آنها نامامرکز است. د  بر سش انگیزه

دانشاجویان انگیازه  اغلابیادگیری و جهت گیری، د  

اخذ مد ، د  سطح ماوسط، انگیزه احراز دیل وجود 

دا د ولااش چناادان نیرومنااد نیساات، غاات، و فعالیاات 

یادگیرنده غالتا برای موفقیت د  آزماون اسات، عتقاه 

دخصش به مطالعه د  حد ماوسط است و دوساوگرایش 

قاید و باو  ای مرباو   میشه وجود دا د. د  بر سش ع

دانشجویان باو  به جاذب داناش  اغلببه یادگیری، د  

د  حد ماوسط وجود دادت، اعاقااد باه جماع آو ی و 

به اسافاده از داناش  اغلبانتادت دانش وجود ندادت، 

اعاقاد نداداند، اعاقاد به غد ی  برانگیزنده د  آنها د  

دا د  حد ماوسط و اسافاده از  مساالن د  آنهاا وجاود

 ولش چندان با ز نیست.

د  د  ای   ابطه ناایم مطالعه القحطانش و  مکا ان که 

دانشجویان دندانپزدکش و اینارن  ا با اسافاده از  میان

پرسشنامه ست  یادگیری کلب انجاا  داد نشاان داد، 

ست  یادگیری غالب آنها به غرغیاب، صاعودی و واگارا 

مز و  مکاا ان (. د  مطالعه ویلیا2014القحطانش بود  

دانشاجویان پیراپزداکش د  اساارالیا  د  میااننیز که 

انجا  دد، مشا ده دد کاه دانشاجویان باه دو سات  

ویلیاامز یادگیری واگرا و انطتاک یابناده غمایال دا ناد  

(. د  مطالعه  نجتر و  مکا ان ست   ای غالب 2013

د  بی  دانشجویان، انطتاک یابنده و ساپ  واگارا باود 

(. د  مطالعه نجفش و  مکا ان  بیشاری  1386 نجتر  

ست  یادگیری د  دانشاجویان پرسااا ی، بهدادات و 

اغاک عمل  مگرا و د  دانشجویان  دااه ی پزداکش و 

(. کاپو نیز د  1389نجفش  ودتری جذب کننده بود  

مطالعه خود به ای  نایجه دست یافت کاه دانشاجویان 

یابناده  ا  پرساا ی بیشار ست   اای واگارا و انطتااک

 (.2006کاپو غرجیح مش د ند  

با غوجه به اینکه غالاب مطالعاات انجاا  داده د  ایا  

حث زمینه با اسافاده از ابزا  کلب صو ت گرفاه امکان ب

د   ابطه با مقایسه ناایم مطالعاات باا مطالعاه حاضار 

وجود ندادت. پیشنهاد مش گردد که مطالعات بیشاار و 

کاه  اسافاده از ابزا  و مونتجامع غری د  ای  زمینه با 

 ای یادگیری  ا ماو د  مؤلفهبه طو  وسیع ست   ا و 

بر سش قرا  مش د د، صو ت گیارد غاا نقاا  ضاع  و 

سطح آموز، دناساایش  ا غقایقوت دانشجویان جهت 

 گردد.

باا  جمعیت داناخاشد  بر سش ا غتا  بی  ماییر ای 

نمره ست   ای یادگیری نیاز، ا غتاا  آماا ی معناش 

ا ی د  مطالعه حاضر مشا ده نشد. موافا  باا نااایم د

حاصل از مطالعاه حاضار، نااایم مطالعاه القحطاانش و 

 مکا ان نشان داد که ا غتاطش بای  سات  یاادگیری 

دانشجویان باا جان  و عتیا  خاا  وجاود ندادات 

(. د  مطالعه سرچمش و  مکا ان نیز 2014القحطانش  

ری و میاانگی  ا غتا  معنادا  آما ی بی  ست  یاادگی

سارچمش نمره و پیشرفت غحصیلش آنها مشا ده نشاد  

(. بر ختف ناایم حاصل از مطالعه حاضر، نااایم 1383

دانشاجویان و  مکاا ان نشاان داد کاه  داماو مطالعه 

د جااات مشااا ده فکو انااه باااالغری نسااتت بااه  دخااار

دانشااجویان پساار داداااند و دانشااجویانش کااه زبااان 

بود د جات آزمایش گری فعاا  انگلیسش زبان او  آنها 

باالغر و د جات غجربه عیناش کمااری  ا نشاان دادناد 

(. مطالعه معامدی و  مکا ان نیز نشاان 2012دامو   

داد که بی  ست   ای یادگیری دانشاجویان مماااز و 

معاماادی غیاار ممااااز غفاااوت معنااادا ی وجااود دا د  

(.  مچنی  د  مطالعه ای دیگر از  یچا دساون، 1393

طاه معناادا ی باای  عاادات مطالعااه و سات   ااای  اب

(. پژو شاگر 2011 یچا دسون یادگیری مشا ده دد  

معاقد است که داید وجود ناایم ماناقض د  مطالعات 

مخال   ا با غوجه باه انجاا  پاژو ش د   دااه  اای 
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مافاوت دانشجویان و اسافاده از ابازا  مافااوت جهات 

  عاد  بر سش ست  یادگیری غوجیاه نماود.  مچنای

با نماره  جمعیت دناخاشوجود ا غتا  بی  ماییر ای 

ست   ای یادگیری د  ای  مطالعه  ا دااید بااوان باا 

 ای ماییر اای غوجه به عد  وجود غناسب د  زیرگروه

 مو د بر سش غوجیه نمود. 

 نتیجه گیری
با غوجه به اینکه مد  و مونت با جزئیات بیشااری      

راگیران  ا مو د بر ساش  ای یادگیری ف مؤلفهست  و 

مطالعات وسایع غار باا  دودقرا  مش د د، پیشنهاد مش

 ای مخال  آموزدش گروهد  میان اسافاده از ای  ابزا  

جهت دناسایش مشاکتت و  فاع آنهاا صاو ت گیارد؛ 

- مچنی  به دست اند کا ان آموزداش پیشانهاد ماش

ی عقایاد مؤلفهی  ا ترد ای نظم د ش و مؤلفهبه دود

  ای یادگیری که فراگیران بیشاار د  آنهاا دچاا  و باو

 فراینادضع  و مشکل بودند غوجه بیشااری نمایناد و 

 باغد ی  و آموز، بر متنای آن برای آنها اغخای گردد. 

 یاادگیری دانشاجویان و مطالعه  و، اصتح و آموز،

 مناسب  ای دیوه کا گیری به د  آنها به مش غوان نیز

 ماود. پیشانهاد ماش گارددن یادگیری کم  و مطالعه

 دانشگاه  ا مشاو ه اساغید و آموزدش محار  مسئولی 

  ا ترد ای مرغتط، سمینا  ای و برگزا ی کا گاه  ا با

 باه  ا ماؤثر  اای مطالعاه و  و، مناساب یاادگیری

و با غشکیل جلسات پرسش و  آموز، د ند دانشجویان

 آنو  فااع  از مشااکتت آنهااا پاسااس سااعش د  آگااا ش

پیشنهاد مش گردد بر سش  ای بیشار  مچنی  نمایند. 

د  جهت دناسایش  ا کا  ایش جهت افزایش انگیازه و 

 دانشجویان صو ت گیارد وعتقه به مطالعه و یادگیری 

( کاه  مچون مواد آموزدش و مد  به عوامل بیرونش  

مش غوانند نقش بسزایش بر  دایت یاادگیری، غمرکاز و 

شاار دادااه باداد، جذب فراگیر به منظو  یادگیری بی

ماش  انگیازه دانشاجویان غوجه باهغوجه بیشاری دود. 

 ا تارد مناساب  د  اناخاابعامل بسایا  مهماش  غواند

 از غر  خاطر که به زمانش دانشجویان یادگیری بادد؛

 بیشااریاادگیری ساطحش  خوانند، مش د   دکست

 مش آو د ی و وا  طوطش خواندن صو ت مش گیرد و به

و د ، فهمیادن  خوانادن، از آنها زهانگی که زمانش ولش

صاو ت  عمقاش یادگیری بادد مطالب بنایش زیر معنای

 اماحان نمرات از نتاید مد سی بنابرای ،  خوا د گرفت.

 جهات دانشاجو غحریا  برای و ابزا ی نموده اسافاده

به طو   غکالی  ا ائه .بارسانند اماحان از  ا آنها مطالعه،

 یادگیری مسامر یاهایفعال به دانشجو غرغیب مسامر،

واقع  مؤثرمش غواند  غر  طو  غما  د  مداو  ا زدیابش و

 .دود

 االتؤسا از محدودیت  ای مطالعه حاضر غعاداد زیااد

 غواند منجار باه خسااگشکه مشبود  اسافاده مو د ابزا 

واحد ای ماو د پاژو ش داده و بار پاساخگویش آنهاا 

ود ثیرگذاداه بادد. محدودیت دیگر پژو ش عد  وجأغ

 غناسب د  غعداد زیرگروه  ای ماییر ای مو د بر ساش

که داید اگر غناساب بای  گاروه  اای مخالا   است؛

وجود دادات چاه  سایر موا دجن ،  داه غحصیلش و 

 . ددبسا ناایم دیگری حاصل مش

 تشکر و قدردانی 
معاونات  د  پایان مراغب ساپا  فاراوان خاود  ا از    

اه علااو  پزدااکش محااار  غحقیقااات و فناااو ی دانشااگ

گیتن، مسئولی  دانشاکده  اای پرسااا ی، ماماایش و 

که ماا  ا د  انجاا   چنی  دانشجویانشو  مپیراپزدکش 

 .، ابراز مش دا یمنمودندیا ی  پژو شای  
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 داپو  ی آموز، جندیی غوسعهمجله                   

 ی آموز، علو  پزدکش غوسعهی مرکز مطالعات و صلنامهف                                                                                                                                          

   99 زمساان، 4، دما ه یلزد ما  س                                                                                                                                                       

 

ی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن های یادگیربررسی سبک

 براساس مدل ورمونت

عضو  یات علمش، گروه مدیریت آموزدش، مرکاز غحقیقاات آماوز، پزداکش، مرکاز مطالعاات و  :ماهدخت طاهری

 .غوسعه آموز، علو  پزدکش، دانشگاه علو  پزدکش گیتن،  دت، ایران

گایتن،  ت علمش، گروه  ودتری، دانشکده پرساا ی و مامایش، دانشاگاه علاو  پزداکشعضو  یا :عطااهلل اسدی لویه

  . دت، ایران

مت، دانشجوی دکاری، گروه پرساا ی، مرکز غحقیقات بیما ی  ای قلب و عاروک، بیما سااان حشا *:فاطمه مؤدب

 .دانشگاه علو  پزدکش گیتن،  دت، ایران

   .، واحد دماوند، دانشگاه آزاد استمش، دماوند، ایرانعضو  یات علمش، گروه پرساا ی :ندا نایبی

 
 

دانشجوی دکاری، گروه پرساا ی، مرکز غحقیقات بیما ی  ای قلب و عروک، بیما ساان حشمت،  مسؤول: سندهینو*
 .دانشگاه علو  پزدکش گیتن،  دت، ایران

ا آن بمرغتط  فراگیران د  نظا  آموزدش و اسافاده از  و، آموزدش اطت  از ست  یادگیریفهو  م چکیده:

طالعه مف از برای غد ی  فراگیران موجب غسهیل بهار د  فرایند یادگیری و ا غقای بیشار آن مش دود.  د

اسا  ن برحاضر غعیی  ست   ای یادگیری و عوامل مرغتط با آن د  دانشجویان دانشگاه علو  پزدکش گیت

ن دانشگاه نفر از دانشجویا 247ه بر وی کغحلیلش بوده -ت بود. ای  مطالعه مقطعش از نو  غوصیفشمد  و مون

فت. برای صو ت گر 1393-94ای، د  سا  غحصیلش علو  پزدکش گیتن، با  و، نمونه گیری غصادفش طتقه

و جهت  ده ددگویه اسافا 120مشامل بر  جمع آو ی اطتعات، از پرسشنامه معاتر ست  یادگیری و مونت

ی آما  غوصیفش و اسانتاطش  آزمون و آزمون  ا SPSS-V.21غجزیه و غحلیل داده  ا نیز از نر  افزا  آما ی 

جویان دانش کولموگروف اسمیرنوف، ضریب  متساگش پیرسون، آنالیز وا یان  و غش غست( اسافاده دد. اغلب

ودند. سا  ب 89/22 ± 54/2انگی  سنش د صد( با می 5/21د صد( و  داه پرساا ی   3/90دخار بوده  

مد. د  نمره قابل کسب به دست آ 600از  23/382 ±63/49میانگی  نمره ست  یادگیری د  دانشجویان، 

او  ای یادگیری ( و مؤلفه عقاید و ب8/49د ش  اک ریت  میشه دا ای کنار  نامامرکز%مؤلفه  ا ترد ای نظم

د  بر سش  ( ضع  بیشاری مشا ده دد.9/57و اسافاده از دانش %دانشجویان  اک ریت عد  اعاقاد به کسب 

 نشد. با شا دها غتا  بی  ماییر ای جمعیت دناخاش با نمره ست  یادگیری نیز، ا غتا  آما ی معنش دا ی م

یشار بجویان دود دست اند کا ان آموزدش به نقا  ضع  دانشغوجه به ناایم حاصل از مطالعه، پیشنهاد مش

 د و فرایند غد ی  و آموز، بر متنای آن اغخای گردد.غوجه نماین

 .ست  یادگیری، مد  و مونت، دانشجویانواژگان کلیدی: 
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