
 http://ijme.mui.ac.ir )20(18: 1397/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /  176

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انیدانشجو يریادگی يها سبک
 )VARK( براساس پرسشنامه وارك یبهشت

 
 يمراد نایم ،ينامدار دیپور، مهش داستان هیسم ،یزدانیجواد  ،يحامد مرتضو ،*پور يمعصومه مهد

 
 

 چکیده
 وهیتواند در تطابق با ش می راستا نیو در ا دارد رییتغ تیکه قابل است آنها يریادگی يها سبک انیدانشجو يریادگیبر  مؤثراز عوامل  یکیمقدمه: 

 یدانشکده دندانپزشک انیدانشجو يریادگی يها شناخت سبکهدف  با مطالعه نیگردد. ا نیدر مخاطب يریادگی ندیفرآ لیموجب تسه سیدرت
 انجام شد. یبهشت دیشه

دانشگاه  الملل بین سیدو سال آخر پرد یدندانپزشک انیدانشجو یجامعه مورد بررس ،یمقطع یفیتوصي  پژوهش مطالعه نیادرها:  روش
اطالعات با استفاده از پرسشنامه  يو گردآور يبه روش تمام شمارگیري  بودند. نمونه 1395-96در سال  یبهشت دیشه یعلوم پزشک

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط یفیآمارتوص يها شاخص با استفاده از ها انجام شد. داده )VARK-7.8( واركاستاندارد 
سال  میمعدل ن نیانگیو م 09/25آنها  یسن نیانگی% پسر بودند. م28% دختر و 72، کننده شرکت انینفر از دانشجو 93از مجموع نتایج: 

پسر  انیگزارش شد. در دانشجو يداریو سبک غالب، سبک شن ندبود یتک سبک انی% دانشجو86نشان دادند که  جیبود. نتا 5/15قبل 
 نیدر ب یچند سبک يریادگی وهیش نیتر فراوانبود.  يتر بیش یفراوان يدارا يداریشن سبکدختر  انیو در دانشجو یسبک جنبش

 ).p≤05/0( نشان نداد يمعنادارارتباط  کیدموگراف يرهایمتغ سهیمقا نیبود. همچن یروش دو سبک ان،یدانشجو
گردد.  نییآنان تع يریادگی يها سبک ه،یدوره علوم پا یبعد از ط به خصوصو  انیورود دانشجو يشود در ابتدا می هیتوصگیري:  نتیجه

 را بهبود بخشد. یآموزش يها دوره ییآتواند کار می شود که می انیدانشجو يریادگیبا نوع  دیاسات سیتدر وهیامر موجب انطباق ش نیا
 

 یدندانپزشک ،يریادگیوارك، پرسشنامه یادگیري،  سبکهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه
تعاملی و محصول فعالیت  يعنوان فرآیند یادگیري به

در یک محیط ویژه  رندهیادگیو  دهنده مشترك آموزش
تعاریف در این حوزه،  ترین معروفشود.  می فیتعر

درباره  1961در سال  )Kimble( که کیمبلتعریفی است 
معتقد است که یادگیري  يیادگیري ارائه داده است. و

رفتار یا توان رفتاري  رپایدار دنسبتاً عبارت از تغییرات 
شود و شامل  می است که از طریق تجربه حاصلاي  بالقوه
شود، مانند آنچه بر اثر بیماري،   نمی  ي موقتی بدنها حالت
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 ).1آید( می خستگی یا دارو پدید
است که  مؤثربسیاري بر یادگیري دانشجویان  عوامل
ي موجود در ها آنها در رفع مشکالت و نارسایی ییشناسا

حاضر، حائز اهمیت است. یکی از این  ینظام آموزش
 رندگان،یادگیعوامل تأثیرگذار بر عملکرد آموزشی 

 ).2ي یادگیري است(ها سبک
ي شخصی که در ها ي یادگیري عبارت است از راهها سبک

آن افراد اطالعات را در جریان یادگیري مفاهیم و اصول 
شود  می استنباطکنند. از این تعریف این گونه  می پردازش

توانند  می لزوماً مطلق و ثابت نیستند و ها که این سبک
 اریي یادگیري اطالعات بسها تغییر کنند. شناخت سبک

 دیي جدها فرصت جادیشود و موجب ا می را شامل یعیوس
ي ها دهی به فعالیت  نمودن یادگیري، جهت نهیبه نهیدر زم

 ). 3گردد( می تدریس، افزایش بازدهی آموزش و یادگیري
ي ها ي فردي خود از سبکها براساس تفاوت رندگانیادگی

ان نظر صاحبکنند.  می گوناگونی براي یادگیري استفاده
 رغم علیمعتقدند، یکی از دالیلی که برخی از دانشجویان 

گیرند، شاید   نمی  مطالب را خوب یاد دیداشتن بهترین اسات
مختلفی در ي ها این باشد که دانشجویان داراي سبک

 ).4یادگیري هستند(
ي ها ي یادگیري را به مثابه تفاوتها سبک )(Demboدمبو 
داند که یادگیري در موقعیت کالس درس را  می فردي

). هر فرد در مقایسه با دیگري 5دهد( می تحت تأثیر قرار
ممکن است عالیق و تمایالتی متفاوت در سبک یادگیري 

ي یادگیري با ها ی شیوهخوان همداشته باشد که عدم 
تواند سبب انصراف یا  می رندگانیادگیتحصیلی ي  رشته

 نی). بنابرا6نارضایتی نسبت به رشته تحصیلی گردد(
و  یتوجه به سبک اصل انیجهت آموزش دانشجو

 یرونیو ب یدرون تیو رضا انیدانشجو ريیادگی یحیترج
 رسد. می ضروري به نظر يآنان امر

 يریادگیسنجش سبک مطالعه و  یعمل يها جمله روش از
شده مدل وارك  یطراح انیدانشجو يکه برا

)VARK=Visual,Aural,Read-write,Kinesthetic 

questionnaireفلمینگ و میلز ) است که توسط 
)Fleming  وMills( مدل  نیشده است. در ا فیتعر

 ییها گروه ریخود به ز يها ییبراساس توانا انیدانشجو
(سبک  يقو یینایشامل: افراد با عملکرد ب ندشو می میتقس

(سبک  ي)، افراد با عملکرد خواندن و نوشتن قويدارید
(سبک  يقو ییخواندن و نوشتن)، افراد با عملکرد شنوا

) و ی(سبک جنبش يقو ی)، افراد با عملکرد مهارتيداریشن
بطور  ییچند توانا ایافراد با عملکرد چندگانه، که از دو و 

 ).7کنند( می استفاده يریادگیزمان در  هم
با  يریادگی يها که در خصوص سبک یاز جمله مطالعات
توان به  میاست،  وارك صورت گرفته ياستفاده از الگو

علوم  انیدانشجو نیپور و همکاران در ب بیمطالعه حب
داد،   اشاره کرد که نشان 1394در سال  هیاروم یپزشک

و  یخواندن يریادگی يها سبک يدارا انینشجواغلب دا
 ).8بودند( ینوشتن

 یلیو همکاران در سال تحص پوریپژوهش جنت عل جینتا
رامسر نشان داد که  يدر دانشکده پرستار 1392

روش چند  ان،یدانشجو انیدر م يریادگی وهیش نیتر فراوان
 حیسبک را ترج کیکه  یانیدانشجو انیبود. در م یسبک
برخوردار  يتر بیش یاز فراوان يداریدادند سبک شن می

 ).7بود(
در  اسوجی يمقدم و همکاران در دانشکده پرستار مطالعه

تک  ان،یدانشجو تر بیشکه  دیرس جهینت نیبه ا 1392سال 
نوشتن سبک غالب بود. _بودند و سبک خواندن یسبک

 نیدر ب یچند سبک يریادگی وهیش نیتر فراوان
 ).9گزارش شد( یروش دو سبک ان،یدانشجو
 انیدانشجو یو همکاران با هدف بررس این يجواد مطالعه
که  دیرس جهینت نیبه ا1389در سال رجندیب یپزشک

سبک یادگیري در بین دانشجویان، سبک ین تر فراوان
 ).10(است شنیداري

در دانشکده  1388و همکاران در سال  مانیمطالعه پ جینتا
 يدارا انینشان داد که اغلب دانشجو المیا يپرستار

نوشتن -و سبک خواندن هستند یچند سبک يریادگی وهیش
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 يریادگیسبک  کیبود که فقط  یانیدانشجو حیمورد ترج
 ).11را دارا بودند(

 يریادگیدر  يفرد يها یژگیتوجه به متفاوت بودن و با
در  يریادگیسبک  ییرسد که شناسا می مطالب به نظر

 .است يضرور يمختلف امر يها در رشته رندگانیادگی
در  يریادگی يها سبک یپژوهش بررس نیا هدف

که با توجه به  بود یعموم یرشته دندانپزشک انیدانشجو
رشته به هم و اثر  نیا یو عمل يوابسته بودن مباحث نظر

کار، ضرورت آن  طیمطالب بر عملکرد آنان در مح نیا يجد
 ،يریادگی تینکته که قابل نیشود. با توجه به ا می احساس

، بدون شک است رندهیادگیو  دهنده آموزش رندهیدربرگ
 سازد. می مطالعه هر دو گروه را منتفع نیا جینتا

 

 ها روش
. است یمقطع یفیپژوهش حاضر از نوع مطالعه توص

دو سال  یدندانپزشک انیدانشجو یجامعه مورد بررس
 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک الملل بین سیآخر پرد

به روش تمام گیري  بودند. نمونه 1395-96در سال 
 . نفر)93(انجام گرفت يشمار

 يریادگی يها از پرسشنامه سبک ها داده آوري جمع يبرا
)VARK-7.8( شامل  کیاستفاده شد. اطالعات دموگراف

 .بودقبل  مسالیمعدل ن ت،یهل، جنسأت ،یلیترم تحص
است که با اي  نهیگز 4 سؤال 16وارك شامل  پرسشنامه

 لیرا به شرح ذ يریادگیسبک  4توان  می استفاده از آن
 نمود. نییتع

 قیمطالب را از طر رندگانیادگیکه در آن  يدارید سبک
. سبک رندیگ می ادیاطالعات بهتر  یشینما ارائهو  دنید

گوش دادن و  قیمطالب را از طر رندگانیادگیکه  يداریشن
نوشتن _. سبک خواندنرندیگ می ادیبهتر  یآموزش شفاه

و  ينکته بردار قیمطالب را از طر رندگانیادگیکه در آن 
. سبک رندیگ یم ادیبهتر  یچاپ ای يمتون نوشتار اندنخو

انجام  قیمطالب را از طر رندگانیادگیکه  یحرکت_یجنبش
 ندیفرآ کی یط ایاش کاري دستو  یتجرب ،یعمل يها نمونه

 .رندیگ می ادیبهتر  یکیزیف
به این در پرسشنامه استاندارد وارك دهی  ازیامت نحوه

از  يریادگی يها از سبک کیابتدا نمره هر صورت است که 
. در دگردمیداده شده در پرسشنامه تعیین  يها پاسخ يرو

ي گردآوري شده براساس راهنماي ها داده مرحله بعد
نوع  سؤالپر شده در هر  نهیپرسشنامه و بسته به نوع گز

 4 سؤال 16پرسشنامه با  د.وشمی نییسبک غالب تع
مربوط  نهیکه هر گز ه استشد یطراحاي  به گونهاي  نهیگز
شد تا  هخواست انیسبک خاص باشد. از دانشجو کیبه 

 کیرا انتخاب کنند و اگر  ها نهیخود گز حیمطابق با ترج
 يها ، پاسخنیست نظراتشان انیقادر به ب ییپاسخ به تنها

 شانیکه تا به حال برا یتسؤاالو  نندیرا برگز يتر بیش
در  تر بیشبگذارند. کسب نمره  یاست را خال فتادهیاتفاق ن

 تر بیشتمایل  دهنده هر کدام از انواع سبک یادگیري، نشان
شد. در صورتی که فردي در دو و یا  یفرد به آن سبک تلق

از یک زمینه، نمره برابر کسب کرد به عنوان سبک  تر بیش
 يد که براوشمییادگیري با عملکرد چندگانه در نظر گرفته 

 نیو هم چن یدو سبک يریادگی وهیش حیآنان به عنوان ترج
 ). 13و12(دوشمیدر نظر گرفته  یسه سبک يریادگی وهیش

) Fleming( فلمینگ توسطقبالً پرسشنامه  ییایو پا ییروا
در خارج از  يمحققان پرستار ریو سا 2004 سالدر 

در داخل  پوریو جنت عل نیا جواديو  مانیکشور و پ
). با توجه به مطالعه 13و11و10و7است( شده تأییدکشور 

 با پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون مجدد ا،ین يجواد
8/0=r 10(ه استتأیید گردید.( 

 هیو محرمانه کل یپژوهش حفظ اطالعات شخص نیا در
و به آنها در  شد یبین پیشبه دقت  کننده شرکت انیدانشجو
کامالً مطالعه  نیدر اآنان  و مشارکت يکه همکار نیمورد ا

با  کنندگان از شرکت نیداده شد. همچن نانیداوطلبانه است اطم
 به صورت ،پرسشنامه لینحوه تکم مورد الزم در حیتوض

 گرفته شد. تیرضاشفاهی 
ورود به پـژوهش دانشجو دو سال آخر رشته  يمعیارها

ي دانشجویان جهت شرکت منـد رضـایتو  یدندان پزشک
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ناقص  خـروج به منزله يها در پژوهش بود و معیـار
 .دیگرد فیتعر ها پرسشنامه تکمیل کردن

 لیو تحل هیمورد تجز SPSS-21ي افزار آمار ها در نرم داده
متوسط نمره هر سبک با  جهت مقایسهت. قرار گرف يآمار

و براي  ANOVAآماري  متغیرهاي سن و معدل از آزمون
 Exact آماري از آزمون مقایسه با جنسیت و ترم تحصیلی

Pearson Chi-Square .استفاده شد 
 

 نتایج
 انینفر از دانشجو 93از مجموع  قیتحق نیدر ا

 یسن نیانگی% پسر بودند. م28% دختر و 72، کننده شرکت
در  یلیمعدل ترم تحص نیانگیو م 25/ 09 کنندگان شرکت

 بود. 5/15قبل  مسالین
 یتک سبک انی% دانشجو86به دست آمده  جیبراساس نتا

 یحیترج يریادگیسبک  بودند. ی% دو سبک14و 
% 4/34 یبا فراوان يداریسبک شن ،یتک سبک انیدانشجو

را  یفراوان زانیم نیتر کم% 7/9 یبا فراوان يداریو سبک د
 ).1دارا بود(جدول 

 
سبک یادگیري ترجیحی در  نسبی و مطلق فراوانی :1جدول

 دانشجویان تک سبکی
 جنبشی نوشتن –خواندن  شنیداري سبک
 %) 9/41(13 %) 19( 4 %) 4/14( 3 پسر

 %) 22(13 %) 3/15( 9 %) 2/49( 29 دختر

 
ر میان دانشجویان داراي شیوه یادگیري دو سبکی، د

ین درصد را تر بیشترکیب دو سبک شنیداري و جنبشی 
 ).1به خود اختصاص داد (نمودار 

 

 
 

میزان فراوانی انواع سبک هاي یادگیري دو سبکی : 1نمودار 
 در گروه دانشجویان دو سبکی

 
و سبک  یپسر، سبک جنبش انیدانشجو یحیسبک ترج

بود که در  يداریدختر، سبک شن انیدانشجو یحیترج
 گنجانده شده است. 2جدول 

 
در  يریادگیسبک نسبی و مطلق  یفراوان سهیمقا :2جدول 

 تیمورد مطالعه بر حسب جنس انیدانشجو
 تعداد(درصد) توع سبک

 %)7/33(32 سبک شنیداري

 %)28(26 سبک جنبشیٍ

 %)7/13(13 نوشتن –سبک خواندن 

 %)7/9(9 سبک دیداري

با  يریادگی يها سبک نینشان دادند که ب يآمار يها افتهی
 افتی يمعناداررابطه  یلیمعدل، سن و ترم تحص

 ).=P 68/0(نشد
 

 بحث
در  يریادگی يها سبک یپژوهش بررس نیا هدف

نشان داد،  جینتا بود. یعموم یرشته دندانپزشک انیدانشجو
% است. 14% و دو تـایی 86سبک یـادگیري تکـی  یفراوان
 حیرا ترج یتک يریادگیکه سبک  یانیدانشجو انیاز م
 يریادگیسبک  يدارا ان،ی% دانشجو4/34دادند  می
% سبک 14)، ی(مهارت ی% سبک جنبش28 ،يداریشن

 بودند. يداری% سبک د7/9نوشتن و _خواندن
که در  یمطالعات ریپژوهش حاضر با سا جینتا سهیمقا در

توان به مطالعه  می صورت گرفته است، نهیزم نیا
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اشاره نمود که نشان  1394پور و همکاران در سال  بیحب
 تر بیشدر هر فرد متفاوت است و  يریادگی يها داد، سبک

 یو نوشتن یخواندن يریادگی يها سبک يدارا انیدانشجو
بودن  یمطالعه حاضر از جهت تک سبک اکه ب )8(هستند

متفاوت بود که  یحیسبک ترج یول سو هم انیدانشجو
متفاوت در افراد،  یذهن يها ییبتوان در توانا دیعلت را شا

کننده در هر  شرکت انیتعداد دانشجوو  یلیرشته تحص
و  )Saran( ساران مطالعه جینتا نمود. هیدو مطالعه توج

چند  تر بیشسال اول  انیهمکاران نشان داد، دانشجو
و  یتک سبک تر بیشسال دوم  انیبوده و دانشجو یسبک

مطالعه  نیکه با ا )14(داشتند یجنبش یحیسبک ترج
 یلیعلت تفاوت را بتوان در مقطع تحص دیسو نبود. شا هم

 نمود. هیتوج یو فرهنگ یآموزش طیو شرا
 ط زیمرمنتوس زین یپژوهش ج،ینتا نیبا ا یهمراه در

Zimmerman)(  صورت گرفته  يریادگیدر مورد نحوه
نشان داد دختران به نسبت پسران از سبک  جیبود که نتا

استفاده  تر بیشو خواندن نوشتن،  يدارید يریادگی
کردن و نظارت بر خود و سازمان  ادداشتیکنند و به  می

مطالعه  جینتا يتوجه دارند که در راستا طیدادن به مح
 ).15و9ست(همقدم هم 

و  پوریمطالعه حاضر با مطالعه جنت عل جینتا سهیمقا
مطالعه ما،  انی% دانشجو86نشان داد که در مقابل  )7(همکاران

 یحیترج يریادگیهستند. سبک  یتک سبک انی% دانشجو7تنها 
حاضر  قیبود که با تحق يداریسبک شن ،یتک سبک انیدانشجو

با  يریادگیسبک  نیمشابه است. عدم وجود ارتباط معنادار ب
 ما بود. قیو معدل مشابه تحق یلیرم تحصسن، ت

سبک  يکه دارا یانیمعتقدند دانشجو نیاز محقق ياریبس
دارند که اطالعات را به صور مختلف  لیهستند تما یبیترک
 دنیتنها به شن انیدسته از دانشجو نی. اندینما افتیدر

کنند بلکه اطالعات را با  مطالب کالس درس اکتفا نمی
 نهیاطراف در ذهن خود نهاد طیتعامل با مح

و همکاران  )Nuzhat( نوژات مطالعه جینتا ).16(سازند می
 انیدانشجو نیدر ب يداریاز غالب بودن سبک شن تیحکا

 ).17داشت که با مطالعه حاضر مشابه بود( یپزشک
نیز  )10(و همکاران این يمطالعه جواد جینتا سهیمقا در

متعلق به سبک  یفراوان نیتر بیش مشابه این پژوهش
بود. به  يداریآن مربوط به سبک د نیتر و کم يداریشن

مدرس  يصدا دنیرسد استفاده از پادکست و شن نظر می
تنها به آن  انیدرآمده باشد و دانشجو ریبه صورت فراگ

 .ندینما بسنده می
و همکاران در  )Kumarکومار ( مطالعه جیبا نتا اسیق در

نوشتن -غالب بودن سبک خواندن ،يدر مالز 2008سال 
بتوان تفاوت  دیمطالعه ما بود که علت را شا جینتا ریمغا

 انیتعداد دانشجو س،یروش تدر رندگان،یادگیدر سن 
 ).18حدس زد( طیو مح یفرهنگ طیو شرا کننده شرکت

 

 گیري نتیجه
در  يداریبرتر بودن سبک شن ق،یتحق نیحاصل از ا جیانت
 فیدر تعر دی. شانشان دادرا  انیدانشجو يریادگی

 رندگانیادگیسبک بتوان ادعا نمود که  نیا کارگیري به
با  ایبلند با خود بخوانند و  يممکن است مطالب را با صدا

اما اگر تنها به گوش  ندینما  مرور یکالسدوستان هم
 نیاز مدرس سیباشد که هنگام تدر ییها کردن پادکست

و  یآگاه رهیباعث شود که دا دیگردد، شا می ضبط
 محدود شود. رندگانیادگی رانیاطالعات فراگ

 يریادگیدر مبحث  يداریاستفاده از سبک شن صرف
در  يعملکرد يسواد یتواند فرد را به سمت ب می

تحلیل و ترکیب  سوق دهد و تجزیه و ینیبال يها رشته
شک  بدون. دیرا دچار نقصان نما یو اطالعات علم ها داده

 دهنده دینو ان،یدر دانشجو يریادگیسبک غالب  ییشناسا
خود را  سیروش تدر دیاست که مدرس با تیواقع نیا

تا در  دیخود هماهنگ نما رندگانیادگیمتناسب با سبک 
 باشد. رگذاریآنان تأث یلیتحص شرفتیپ

 دیاسات ياریپژوهش در  نیا يها است یافته دیام
 يها سبک ییجهت شناسا ،یمختلف دندانپزشک يها رشته

 يها وهیانتخاب ش نیو همچن انیدانشجو يریادگیمتفاوت 
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براي  نیمطلوب سودمند واقع شود. همچن یآموزش
ي فعال یادگیري ها شیوه ریرشته از سا نیدانشجویان ا

 گردد. همانند بحث در کالس استفاد
 

 قدردانی
 یگرام انیمحترم و دانشجو دیاسات هیاز کل لهیوس نیبد

و ما را در انجام آن  نمودندپژوهش شرکت  نیکه در ا
 گردد. می نمودند، تشکر اريی
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Learning Styles of Dental Students at Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences Using VARK Questionnaire 

 
Masoumeh Mehdipour1, Hamed Mortazavi2, Javad Yazdani3, Somayeh Dastanpour4, 

Mahshid Namdari5, Mina Moradi6 
 

Abstract 
 
Introduction: One of the main factors influencing students’ learning is learning style that tends to be 
flexible thus facilitating the learning process by adapting to a given teaching method. The aim of this study 
was to identify the learning styles of dental students at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 
Methods: The population of this descriptive, cross-sectional study included all junior and senior dental 
students at International Branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences during 2016-17. Subjects 
were selected by means of complete enumeration sampling and standard VARK questionnaire (version 7.8) 
was used to collect data. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. 
Results: Of the 93 students, 72% were female and 28% were male. Their average age was 25.09 years and 
their mean GPA of their previous semester was 15.5. The results showed that 86% of the students used a 
single style with auditory style as the dominant style. Kinesthetic and auditory styles were the most frequent 
styles among the male and female students respectively. Double style technique was the most frequent 
multiple learning style. Moreover, no significant relationship was found between demographic variables 
(p≤0.05). 
Conclusion: It is recommended to determine students’ learning styles in the freshman year and especially 
after finishing the basic sciences course. This will help teachers adapt their teaching styles to students’ 
learning styles which in turn will improve the effectiveness of training courses. 
 
Keywords: Learning style, VARK questionnaire, learning, dentistry 
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