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Abstract: Education is one of the most important needs of human societies which has a 

fundamental role in the development of countries. This study was the first to be conducted 

on international pharmacy students in Iran with the aim of identifying their learning styles 

and its impact on their learning ability. The statistical population of this study included the 

international pharmacy students of Iran University of Medical Sciences. The sample size 

was 40 students. The data were collected through demographic information and Kolb’s 

learning style questionnaire which were then analyzed using SPSS and EXCEL. The age 

of the students was 26-28 years, and the mean of the grade point average of the students 

was 12.98 ± 1.62. According to the results, the learning style of 70 the population under 

study is accommodator and have an activist and pragmatist learning style, while 30 

percent have a reflector and theorist learning style that is assimilator. Correlation 

coefficients showed no significant relationship between individual and academic variables 

such as gender (P=0.994), age (P=0.383), basic education (P=0.114), and educational 

level based on year of entry (P=0.219). Therefore, considering that accommodator 

learning style is the predominant learning method of international pharmacy students in 

Iran university of medical sciences, educational methods based on hands-on approach, 

with a strong preference for doing rather than thinking through role-playing and practice 

methods and receiving feedback in the education of this group are appropriate. 

Keywords: Education, Faculty, Pharmacy, International, Medical Sciences, kolb 

learning style. 
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 مقدمه

 يلیتحصت تیتبت  موق  يابیهدف اصلي آموزش، دست      

 ان،یدانشتت و ی یادگیتت بتت بتتودو ا از لهلتت  لوامتت  متت    

ستت    یيآنهاستتتش شناستتا ی یادگیتتستت    یيشناستتا

تناست   زیتا ن يب نامت  آموزشت  یا ته  انیق اگ ی یادگی

در  ژویتبت  ا انیدانشت و ی یادگیتبا س    سیتدر وویش

 ا سیمناس  تدر یارائ  الگو رتواند ديالهل  م نیبخش ب

مت    باشتدش لتان آن ت   اریبست يآموزشت تیتفیک یارت ا

 خود را بتا قاتا ا ق هنت  دین  تنها با يخارل انیدانش و

 ی یادگیتا   یدر تحصت تیبل   موق دهند  قیتط  دیلد

ا  يکت د زمتان نت یمطال  ا دراس ارائ  شدو، ب  لهت هز

 تیلائز اهه اریسدانش و، ب یاز سو گ ید یدر کشور يمال

 تیتفیش لتاا ک(1389امتامي وتور ا هه تاران ) باشتد يمت

ا  زویتتانگ  تتادیمتت    در ا یهتتاوویآمتتوزش ا ان ختتا  شتت

بت   تتدریسداردش  یين تش بستزا انیدانش و دریادگی ی 

دار ا از وتیش هتای م تت ، متن ه، هتدفسلسل  قعالیتت

ا هدف از آن ای اد ش ایط مطلو   شوديط الي اطالق م

م اتهن  زیتدر یادگی ی استش ارت تای کیفیتت آمتوزش ن

 نیب  ا دویها ا قنون تدریس استش سالها ل وویتحون در ش

ت فتاااز ت يتنهتا ناشت ی یادگیاق اد در  یهابود ک  تفاات

 استت نیتام ازو باار بت  ا يآنهاست، ال یيدر هوش ا توانا

 یدشتوار ،ي یشخصت یهتايژگیا  ین  یگ یک  لوام  د

 نیتکت  ا نتدلیام  دخ نیدر ا زیها نا تفاات س   فیت ال

صتفوی )استت  تیمسئل  نشتانگ  تعامت  هتوش ا شخصت

 ش (1389

  لوامت  ن ت  یاز سا شیب  یاخ یهاآنچ  در سان ن،یبناب ا

را بت  ختود  يآموزشت نیا م خصصت يو ارشت ساناانشنار

تف ت  ا مطالعت   ،ی یادگیت یهالل  ک دو تنوع در س  

 یبت ا زیا م ها يرق ار لادت  ی ی یادگی یهااستش س  

ت  بت   ایتمطالعت   قیکس  دانش، نگ ش ا مهارت از ط 

مطالت   ی یادگیتدر   یتاست ک  ق اگ یاوویباشد ا شيم

)اسهیت  دهديم حیها ت لاشر  یساخود آن را ب   يدرس

 (ش2005 ا دال ون

 ،يشتناخ  یهتابت  ست  گت او ست   ی یادگی یهاس  

س    انیم نیشوندش در ايم هیت س  یولوژیزیا ق يلاطف

 چگون  مطل  را درک  ندویادگیدارد ک  يم انیب يشناخ 

ا  شتدیانديچگون  م يسپارد ا ل  يب  خاط  م ایکند يم

اقت اد را بت   ی یادگیتست    کلت کندش يمسائ  را ل  م

 دهنتدوا انط تاق  ، ههگ ا، لا  کننتدو گ اچهار س   اا

 ی یادگیت یهتاوویکندش اق اد با س   ااگت ا شتيم هیت س

کننتدش يمت  یتا مشاهدو تأملي را با هته ت ک ينیت  ب  ل

ا  يان زالتت یلتتان آن تت  در ستت   ههگتت ا، مفهتتو  ستتاز

قت د را در  یيدو ا توانتاشت  یت کقعان با هه  یشگ یآزما

 اق اد گ ید یب ندش از سويها باال م یها ا ن  ش یکارب د اند

ا  يان زالت یمفهتو  ستاز یهاوویبا س   لا  کنندو ش

ا ر یيتوانتا نیش  یک دو ا ب  یمشاهدو تأملي را با هه ت ک

 شدارند ياطاللات ق ااان ب  صورت منط   یدر درک ا ت ک

ا  ينیت  ب  ل ی یادگی یهاراش ،دهندودر س   انط اق 

 یيشتدو ا بت  اقت اد توانتا  یتقعان با هه ت ک یشگ یآزما

 (ش2007کل  ) مي دهدها ت  ب  نیاال ی یادگیدر  یيباال

 یدر کشتورها يوزشت  انیدانشت و ی یادگیت یهتاس  

 ،يق هنگت طیبتا تولت  بت  شت ا  ان،یمخ لف از لهل  در ا

، 2005 تاران )کان ستا ا هه م فاات گزارش شتدو استت

در  يش در کشتتور متتا، مطالعتتات(2007متتامن ا هه تتاران 

در  ي انتیا يوزشت  انیدانش و یهاس   يابیخصوص ارز

 ، اصتفهان(1380)لستیني ا ستیفي  تهت ان یهادانشگاو

)کل اسي ا هه تاران   لندی، ب(1379)صالحي ا هه اران 

ان تتا   (1383)ستت چهي ا هه تتاران  نیا قتتزا (1387

 زین يخارل انین آن   در خصوص دانش وگ ق   استش لا

 اریبست ،دراس ارائت  شتدو ی یادگیا   یدر تحص تیموق 

 نت یتوانتد زميمهه مت نیبودو ا و داخ ن ب  ا تیلائز اهه

 گتاویلا یارت تا زیا ن ش  یب يخارل انیساز اراد دانش و

 الهل  باشدش نیدانشگاو در سطح ب

او از گتت  نیتتا ی یادگیتتستت    يابیتتارز فیتوصتت نیتتبتتا ا

 یهتاوویبتا شت يآموزشت یهاراش يا ههخوان انیدانش و

ستطح  یمت    در ارت تا يتواند ب  لنوان گاميم ی یادگی

با تول   مط ح باشدش يلیاز اقت تحص ی یا للوگ ی یادگی
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-ب  ماهیت رش   داراسازی ا لزا  کس  مهارت در لتوزو

هتای های مخ لف از لهل  توانایي ل  مستئل ، توانهنتدی

های خاص قارغ ال حصیالن طي ا کارآق یني از ایژگيارت ا

 نیتیتعرش   داراسازی استتش در وتژاهش لا ت  هتدف 

تتأ ی   ا تعیتین غی  ای اني انیدانش و ی یادگی یهاس  

 جیباشتدش ن تايمت انیدانشت و نیتا ی یادگآن ب  میزان یت

م ناست  بتا  سیتدر یهاتواند بالث ارائ  راشيم وژاهش

در  زویتتا انگ تیر تتا  تتادیا نیچنتتا هه ی یادگیتتستت   

 گ ددش غی  ای اني انیدانش و

 روش کار

ا  م طعتي تحلیلتي ا از نتوع-لا ت  توصتیفي مطالع 

 در میتان دانشت ویان کارب دی بود ک  بت  شت   میتداني

 للتو  دانشتگاو دانشت دو داراستازی ای اني غی  داراسازی

 دانش وی غی  ای اني 40 گ قتش تعداد ان ا  ای ان وزش ي

شتتدندش   مطالعتت  اارد گیتت ی س شتتهارینهونتت  راش بتت 

دانش ویان ای اني ا دانش ویان لدیدالورادی ک  ب  زبتان 

انگلیستتي ا قارستتي، لهتتت خوانتتدن و سشتتنام ، مستتلط 

ن ودند از مطالع  خارج شتدندش تهتا  دانشت ویان ختارلي 

شتاغ  بتت  تحصتتی  در دانشتت دو داراستتازی اارد مطالعتت  

هتای یادگی ی دست   بنتدی هایشدندش در خصوص س  

-بندی ست  مخ لفي الود داردش در این وژاهش از دس  

کلت  دا  (2007)کلت   های یادگی ی کل  اس فادو شتدش

بعد ا چهار شتیوو یتادگی ی را مع قتي کت دو استتش بعتد 

نخست شام  دا شیوو یتادگی ی ت  بت  لینتي در م ابت  

 ی مفهو  سازی ا بعد دا  شام  شیوو یادگی ی آزمایشتگ

قعتتان در م ابتت  مشتتاهدو تتتأمليش بتت  استتاس ایتتن متتدن، 

یادگی ندو ب ای این   م    له  کند ب  چهار نوع توانتاییي 

مخ لف نیاز داردش ت  بت  لینتي، مشتاهدو تتأملي، مفهتو  

سازی ان زالي ا آزمایشتگ ی قعتانش ت  بت  لینتي شتام  

آمتتوخ ن از ط یتتق ت تتار  ختتاص، ب قتت اری ارت تتا  ا 

خود ا دیگ ان؛ مفهو  سازی ان زالتي  لساسیت نس ت ب 

هتا ا است فادو از شام  تأکید بت  تحلیت  منط تي اندیشت 

ریزی ن امدار در کارها؛ شیوو آزمایشگ ی قعان شام  ط ح

توانایي ان ا  دادن امور، خط  ک دن ا تتأ ی  گااشت ن بت  

دیگ ان از راو له  ک دن استش شیوو مشتاهدو تتأملي بت  

ااری، دیدن امور از زاایای مخ لف مشاهدو دقیق ویش از د

ا لس  و ب ای کس  معنای امور است وار استتش کلت  بتا 

ت کی  چهار شیوو یادگی ی یادشدو، چهار س   یادگی ی 

را نامگااری ک دو استت کت  ل ارتنتد ازب ست   یتادگی ی 

ش از ت کیت  دهنتدوااگ ا، ههگ ا، لتا  کننتدو ا انط تاق 

یادگی ی ااگ ا ای تاد ت  ب  لیني ا مشاهدو تأملي، س   

شودش از ت کی  مشاهدو تأملي ا مفهو  سازی ان زالتي، مي

س   یادگی ی لا  کنندو ای تاد متي شتودش از ت کیت  

مفهو  سازی ان زالي ا آزمایشگ ی قعان ست   یتادگی ی 

شودش از ت کی  آزمایشگ ی قعان ا ت  بت  ههگ ا ای اد مي

 شودش لیني س   یادگی ی انط اق دهندو ای اد مي 

تواننتد از ق اگی اني ک  س   یادگی ی آنان ههگ است مي

هتا ط یق ق   ک دن رای مو ولات ا ان ا  دادن قعالیتت

ب  صورت لهلي بیاموزندش ق اگی اني کت  ست   یتادگی ی 

تواننتد از ط یتق ت  بت  کت دن ا نگتاو آنان ااگ است متي

ن ک دن دقیق یاد بگی ندش ق اگی اني ک  س   یادگی ی آنا

گاو توانند از ط یق ت  ب  ک دن ا ننط اق دهندو است، ميا

ن ک دن دقیق یاد بگی ندش ق اگی اني ک  س   یادگی ی آنا

توانند از ط یق ق ت  کت دن ا نگتاو لا  کنندو است، مي

 ک دن دقیق بیاموزندش    

لهعیت شتناخ ي  لوام  قسهت دا مش ه  ب  و سشنام 

لهعیتت  اطاللتات اب تدا،ش کل  بود های یادگی یا س  

م غیتت   36شتتام   قتت دی هتتایایژگتتي شتتام  شتتناخ ي

 در م لل  بعد،ش شد گ ق   دانش ویان از لهعیت شناخ ي

شدش و سشتنام   ت هی  دانش ویان کل  توسط و سشنام 

های ویشنهادی خود را با تول  ب  ارلحیت وژاهش گزین 

س ان دا  80مش ه  ب   ک دو ا شیوو یادگی ی رت   بندی

ق ای بودش نحوو واسخ دهي ب  س االت ب  صورت مواقن گزی

 (ش2005نه و( بود کل  ) 0نه و( ا مخالف ) 1)

 ا اقتزار نت   از است فادو با هادادو وس از گ دآاری، تحلی 

 میتتانگین، ق ااانتتي، ن یتت  آمتتاری هتتایشتتاخ  تعیتتین

ش گ قت ان ا  هه س گي آزمون ا تست تي ارایانس،آزمون

 SPSSآمتاری  اقتزار نت   از ن تایج تحلی  ا ت زی  لهت



 ارائه مدل تاثیر آموزش...                                                                                                                                                    91

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 از کلتي دیتد یت  ب  دس یابي من ور ب  اب داش شد اس فادو

 هتایيدادو یا  گهشدو و ت، هایدادو شناسایي ا مشاهدات

 کهت  ستادو توصتیفي آمتار از اند،شدو اارد اش  او ب  ک 

 ستت   میتان ارت تا  ب رستي لهتت ستپسش شتد گ ق ت 

 T هتای آزمون از  يلهعیت شناخ م غی های با یادگی ی

 شدش  اس فادو ااریانس ی ط ق  تحلی  ا

در مطالع  لا   مالل ات اخالقتي درب گی نتدو متواردی 

کت آزاد بودن اق اد مورد مطالع  در ق ون یتا رد شت ن ی ب 

در وژاهش، کس  ر تایت آگاهانت  شت کت کننتدگان در 

ق اینتتد وتتژاهش، ا رلایتتت صتتداقت، امانتتت ا و هیتتز از 

فستی  ا ب داشتت از ن تایج متدن   در تهتا  سوگی ی در ت

 م ال  مطالع  بودش 

 هایافته

نف   16دانش و اارد مطالع  شدند ک   40 يب  طور کل     

در این بین، ی  نف  آقتا بت  بودندش خانه نف   24ا  آقاآنها 

دلی  و  ن  دن ی  صفح  از س االت و سشنام  از مطالع  

معتدن  نیانگیتم سان ا 18-26 يمحدادو سنخارج شدش 

راش  انیدرصتد دانشت و 70لتداد  بودش 98/12 62/1±

ت  ب  ک دن ا نگاو ک دن دقیق را ک  مطتابق بتا  ی یادگی

درصد باقي مانتدو  30ا انط اق دهندو بود داش ند  س   

بودنتد کت  ق ت  کت دن نگاو ک دن ا  ی یادگدارای راش ی

مشخصتات  1 لتدان مطابق با س   لا  کنندو استتش

 تحلیت  یم نتا بت  دهتدشي کت کنندو را نشان متاق اد ش

ا  انیدانشت و تیلنست نیبت یان ا  شدو ارت ا  معنادار

ست    گت ،ید انیتآنان مشاهدو نشدش بت  ب ی یادگیس   

بتتتود   ستتتانیدخ تتت  ا وستتت   انیدانشتتت و ی یادگیتتت

(994/0=P ش)زیتن ی یادگیتتأ ی  ستن بت  ست    يب رس 

 نیبت یحتا  آمتارنشان از لد  الود ارت ا  معنادار بت  ل

 گت ،ید انیآنان بودش ب  ب ی یادگیا س    انیسن دانش و

  ستانی يدر تها  سطوح ستن انیدانش و ی یادگیس   

ارت تا   زیتن انیدانشت و يلیتحص سطح(ش P=383/0بود )

 گت ،ید انیتآنان نداشتتش بت  ب ی یادگیبا س    یمعنادار

در  انیدانش و ی یادگیس    دادنشان  یآمار زیآنال جین ا

بتودن  دارا(ش P=219/0بتود )  سانی يلیتها  سطوح تحص

بت   يها تتأ ی  قابت  تتولهرش    یدر سا يلیمدرک تحص

مطالعت   م تان(ش P=114/0شتت )آنان ندا ی یادگیس   

 ی یادگیتبت  ست    یبت  لحتا  آمتار يتأ ی  قاب  توله

ا زبتان  ی یادگیت زبتان (شP>586/0شت )ندا انیدانش و

بتا  یب  لحا  آمار یدار يتأ ی  معن نایب  دانش و سیتدر

 ی یادگیتست    يآنان نداشتش بت  ل تارت ی یادگیس   

  ستانی يقارست ای يسیب  زبان انگل سیدر تدر انیدانش و

زبتتتان  نیبتتت یمعنتتتادار ارت تتتا  (شP=324/0بتتتود )

آنتان  ی یادگیتا ست    انیب  دانشت و سیتدر/ی یادگی

در  انیانش ود ی یادگیس    گ ،ید انیالود نداشتش ب  ب

 يلد  الود ادراک ا تسلط ب  زبان قارست ایالود  طیش ا

ست    نیبت یمعنتادار ارت تا (ش P=649/0بتود )  سانی

  انیرا از ههان اب دا در ا  یک  تحص يانیدانش و ی یادگی

بت   گ ید یهاک  از دانشگاو يانیآغاز ک دو بودند ا دانش و

 ،بودنتد من  ت  شتدو  انیتا  انیتا يدانشگاو للو  وزشت 

بت   انیدانش و ی یادگیس    گ ،ید انیمشاهدو نشدش ب  ب

 بتتود  ستتانی نتتانآ  یمحتت  شتت اع بتت  تحصتت یم نتتا

(225/0<Pش)  يلیرشتت   تحصتت نیبتت یمعنتتادار ارت تتا 

آنتان التود نداشتتش ست    ی یادگیا س    انیدانش و

ا  يا یر ،يللو  ت  ب  یبا وا انیدانش و انیدر م ی یادگی

  (شP=472/0) بود ن سای يللو  انسان

 .  مشخصات دانشجویان شرکت کننده در مطالعه1جدول 

Table 1. Characteristics of the students participating in the study 
  

 متغیر
 نفر 40گروه مورد مطالعه: 

 فراوانی )نفر )درصد((
 Pعدد  نوع آزمون

 جنسیت
 (%60) 24 زن

t-test 994/0 
 (%40)16 مرد
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 )سال( سن

20-18 5 (82%/12) 

One-Way ANOVA 383/0 
22-20 23 (97%/58) 

24-22 3 (70%/7) 

 (20/%51) 8 24بیش از 

 تحصیالت پایه

 11 تجربی

One-Way ANOVA 114/0 3 ریاضی 

 10 انسانی

 سطح تحصیالت

 (17/%95) 7 سال اول

One-Way ANOVA 219/0 

 (28/%20)11 سال دوم

 (41/%02)16 سال سوم

 (7/%70) 3 سال چهارم

 (5/%13) 2 باالتر

 

 بحث

ی اغلت   یادگیتراش ن ایج مطالع  لا ت  نشتان داد      

ی اغلتت   یادگیتتراش دانشتت ویان غی ای انتتي داراستتازی 

دانش ویان غی ای اني داراسازی ت  ب  ک دن ا نگاو کت دن 

 دهنتدوانط اق  یزآنان ن ی یادگغال  یس   بودو ا  دقیق

ههچنین س   یادگی ی در تها  گ اه ندی هتا بت   شاست

اساس مشخصات لهعیت شناخ ي مشارکت کننتدگان در 

مطالع  لا   ی سان بودش این ن ایج با یاق ت  هتای ب ختي 

مطالعات ههخواني ا مشابهت داردش ب ختي از وژاهشتگ ان 

تأکید ک دو اند س   یادگی ی انط اق دهندو س   غالت  

، 1386ر بتتین دانشتت ویان استتت )رن  تت  ا استتهالیلي د

(ش 1389، صتتفوی ا هه تتاران 1388التتدی ا هه تتاران 

هتای ( در خصوص ست  1397مطالع )قه ماني ا باق ی 

های للتو  انستاني دانشتگاو یادگی ی دانش ویان دانش دو

اراک نشتتان داد، میتتان مشخصتتات لهعیتتت شتتناخ ي 

ااگت ا، لتا   دانش ویان بتا ست  های یتادگی ی ههگت ا،

 کنندو ا انط اق دهندو ارت ا  معنادار آماری الود نتداردش

هتای ( در خصوص س  1393ای دیگ  )شه ازی مطالع 

یادگی ی دانش ویان دانشگاو للو  وزش ي ت  یز بیانگ  آن 

بود ک  بین لنسیت، م طع تحصیلي ا رش   تحصتیلي بتا 

وتژاهش س   یادگی ی ارت ا  معنادار الود نداردش ن ایج 

های ب خي دیگت  از مطالعتات تعتارا داردش لا   با یاق  

( در خصتتوص 1395مطالع )محهتتدی مهتت  ا هه تتاران 

هتای یتادگی ی ا راه  دهتای ق اشتناخ ي م ایس  ست  

 های شه س ان دانش ویان دانشگاو

 

هتتای آبتتدانان نشتتان داد بتتین م غیتت  لنستتیت ا ستت  

 ردشیادگی ی چهارگان  رابط  معنادار الود دا

( در خصوص س   1394ای )مع اقي ا ک مي در مطالع 

یادگی ی ب  لنوان رای  دی ب ای هدایت تحصتیلي دانتش 

آمتتوزان دبی ستت اني تأکیتتد شتتدو استتت، اغلتت  دانتتش 

آموخ گان رش   ریا ي ا ت  بتي دارای ست   یتادگی ی 

ههگتت ا ا لتتا  کننتتدو بتتودو ا در م ابتت  اغلتت  دانتتش 

 ادارای س   یادگی ی ااگ ا آموخ گان رش   للو  انساني 

انط اق دهندو بودنتدش آنتان مع  دنتد بتا آگتاهي از ست   

تتوان آنتان را بت  یادگی ی دانش آموخ گتان متدارس متي

ای م ناس  با س   یادگی یشتان در دانشتگاو سهت رش  

 هدایت ک دش 

 خصوص در( 1388ا زماني  يوورآتشای دیگ  )مطالع در 

کشتاارزی ا تتأ ی  آن بت   انیدانش و  ییادگیهای س  

زن  انیدانشت و کتت  شتدنشتتان دادو  يلیتحص ش قتیو

از  ش  یم د ب انیههگ ا ا دانش و  ییادگیاز س    ش  یب

 ن،یبت نیتش در اب خوردارنتد دهندو انط تاق  ییادگیس   

ههگ ا   ییادگیدارای س    انیدانش و يلیتحص ش قتیو

 دهندو انط اق  ییادگیس    دارای انیاز دانشت و ش  یب

  ییادگیتبتا ست    انیدانش و يلیتحص ش قتیاست ا و
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ااگت ا   ییادگیتبتا ست    انیدانشت و از شتت  یههگت ا ب

  .گزارش شدو است

رسد تفاات ن تایج لاصت  از تح یتق لا ت  بتا ب  ن   مي

هتای للتو  دیگ  مطالعات ان ا  شتدو در ستطح دانشتگاو

ش مي باشتدم ناس  وزش ي ای ان ب  لهعیت مورد مطالع  

هتای ق ت  از های یادگی ی لهومتا  از ستاناز ط قي شیوو

گی د ا ن ا  آموزشتي از لهلت  لتواملي  دانشگاو ش   مي

است ک  در ش   گیت ی ایتن ست   تتأ ی  گتاار استتش 

هتای مولتود در ستاخ ارهای بناب این با تول  بت  تفتاات

های یادگی ی آموزشي کشورهای مخ لف، تفاات در س  

ر دها ک  س   نیب  ا تیبا لنارسدش ي ب  ن   مينیز منط 

 یيهتا ا توانتايژگتیم فاات است ا ه  ست  ، ا  انیق اگ

ها، راش  يژگیا نیدارد، به   است ب  اساس ا يخاص یها

  مناس  اتخاذ گ ددش يآموزش یها

 نتیجه گیری

راش  دهنتدوانط تاق  ی یادگیتتول  ب  آن   ست    با     

 نیشت  یب  اقت اد نیتا اغال  دانش ویان موردب رسي بتودو 

ا  ارت  یب ق ار یب ا يآموزش یهان یزم شیرا در و یيتوانا

 از راو ی یادگیت یهتاگ دد کت  راشيم شنهادیدارند، لاا و

ا  نیتهت  یراش هتا ،ین ش، مشتاارو قت د یفایت ار ، ا

 در ی کوچت هتاها ا وت اژوبازخورد، بحث در گ او اقتیدر

 وتژاهش، های محدادیت از گ ددش قیماکور تلف یهاراش

ب  لهعیت آمتاری آن اشتارو داشتت کت  بت  ایتن  وانت مي

اساس ط الي مطالع  مشاب  با ل ه نهونت  بتاالت  ا ل تي 

ان ا  ب رسي مشاب  در دانش دو های مخ لتف للتو  وایت  ا 

بتتالیني دانشتتگاو هتتای للتتو  وزشتت ي کشتتور را متتي تتتوان 

  ویشنهاد ک دش
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 عیینتدف با ه لا   ب ای االین بار در سطح دانش ویان رش   داراسازی بین الهل  ا ش وژاهشکشورهاست

ان ا  الهل   ینب و دیس ازیداراس دانش دو ای اني غی  دانش ویان یادگی ی میزان ب  یادگی ی های س   تأ ی 

با  هون دش ل ه نووزش ي ای ان بللو   دانشگاوداراسازی غی  ای اني  انیدانش و قیتح  نیلامع  آماری ا شدش

 ،انیي دانش واطاللات لهعیت شناخ  قیاز ط  ها اب داش دادوشد نییتع نف  40تول  ب  تعداد دانش ویان 
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یلي م غی های ق دی ا تحص نیب ینشان دهندو رابط  معنادار يهه س گ  ی  اش س   لا  کنندو است

تول   ب این بابنان ودش آنان  ی یادگیس    ا سطح تحصیالت با ، سن، تحصیالت وای یتدانش ویان مانند لنس

انشگاو ني این ددهندو راش غال  یادگی ی دانش ویان رش   داراسازی غی ای اانط اق  ی یادگیس     ب  این 
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