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  چكيده
اين مطالعه با هدف جستجو، توصيف و تفسير درك و . مورد توجه قرار گرفته استكمتر سبك يادگيري در آموزش پرستاري  :مقدمه

در اين مقاله چند گانگي سبك يادگيري دانشجويان در دروس نظري . ن پرستاري از سبك يادگيري انجام شده استتجارب دانشجويا
  .گردد ارائه مي
هاي مختلف   نفر از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد در ترم16 ،گيري هدفمند در اين مطالعه كيفي با روش نمونه :ها روش

صورت مكتوب درآمد و با استفاده از ه ها ضبط و سپس ب كليه مصاحبه. ساختاريافته استفاده شد يق و نيمهتحصيلي انتخاب و از مصاحبه عم
 . تحليل شدند، مطابق روش استراوس و كوربين،اي مداوم روش تحليل مقايسه

 با پرسش و پاسخ، يادگيري: عنوان طبقه اصلي داراي هشت زيرطبقه و شامله سبك يادگيري دانشجويان در دروس نظري ب :نتايج
دهي  اي و ديداري، يادگيري از طريق سازمان ، يادگيري مشاهده)سازي در ذهن تجسم يا شكل(يادگيري از مثال، داستان و مصاديق عيني 

، يادگيري از طريق به فكر )مشاركت داده شدن(محتوا، يادگيري از طريق تمرين و تكليف، يادگيري از طريق مشاركت فعال و همكاري 
  .برداري بود  داشته شدن و برانگيخته شدن، يادگيري از طريق گوش دادن و يادداشتوا

هاي گوناگون و در مواردي تركيبي از آنها استفاده   دانشجويان از سبك،بر حسب نوع محتوا، محيط و شرايط آموزش :گيري نتيجه
 بيشتر بر روي سبك ياددهي خود و كامل آنها و است يانمرب سبك ياددهي تأثيرسبك يادگيري دانشجويان تا حد زيادي تحت . كنند مي

هاي معرفي شده در اين  توانند از سبك ريزان پرستاري مي ، دانشجويان و برنامهمربيان. رندريزي شده تمركز دا هاي برنامه كردن سرفصل
  .مطالعه براي اصالح و بهبود كيفيت آموزش پرستاري استفاده نمايند

  

  .يادگيري، دروس نظري، تجارب، دانشجويان پرستاري، آموزش پرستاريسبك  :يكليدهاي  واژه
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 اصالح شده 23/11/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/10/86اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است18/1/88و در تاريخ 

بنابراين، . ت مواجه سازد را با شكسها شود و تالش
توسعه آموزش و ايجاد تحول در آن نيازمند شناخت 

ي نوين اجراي آن ها ه آموزش و آگاهي از شيوفرايند
اين موضوع در آموزش پرستاري اهميت . دباش مي

 ،موريت اصلي آموزش پرستاريأبيشتري دارد، زيرا م
تربيت پرستاراني توانمند و شايسته است كه دانش، 

هاي الزم را براي حفظ و ارتقاي سالمت   مهارتنگرش و
از آنجا كه يادگيري در ). 1(آحاد جامعه داشته باشند

ي پرستاري و انجام مراقبت به روش ها رتتوسعه مها
 دانشجويان اين رشته بنابراين،اي دارد،  صحيح نقش عمده

 به عنوان فردي ،بايد ياد بگيرند چگونه در محيط آموزشي
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 تدريس و ازهر چه درك دانشجويان . نداي عمل كن حرفه
يادگيري بيشتر باشد، اعمال آنها هدفمندتر و با يكديگر 

  ).2(شود  مي)Justification (تر منطبق
اند كه يادگيري در  نظران بر اين عقيده اكثر صاحب

 با رويكردي ،ها ش نسبت به ديگر آموزدپرستاري باي
ي ها هشتمتفاوت صورت بگيرد، زيرا توسعه دانش در ر

بر محتوايي ) مثل پرستاري، پزشكي و آموزش(مختلف 
كنند، و نيز  كه دانشجويان آن رشته بر اساس آن كار مي

به عالوه، يادگيري . گذارد بر تجارب يادگيري آنها اثر مي
كند و بدين  هاي مختلف فرق مي در جوامع و فرهنگ

 ساير الگوها تأثيرترتيب، شيوه يادگيري دانشجويان تحت 
  ).4و3(گيرد و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي قرار مي

كننده  اولين گام براي موفقيت در بكارگيري تعامل كمك
ها  داوري  و پيشها ش آگاهي از عقايد، نگر،در كالس درس

دانشجو بكار گرفته  -عقايدي كه در تعامالت استاد. است
 و  از جمله روش يادگيري، بر تمام رفتارهاي كالسي،شود مي
  روشي كه دانشجويان،در واقع). 5( تأثير دارد،تخاب محتواان

 اثر مهمي بر ،كنند از آن طريق يادگيري خود را هدايت مي
آگاهي از رويكردهاي . يندهاي فعاليت آموزشي داردابر

 ،گذارد ي كه بر انتخاب آنها اثر مييمطالعه و فاكتورها
براي طراحان برنامه آموزشي و مدرسين هم اهميت 

  ).6(ي داردزياد
 مطالعات متعددي در زمينه آموزش پرستاري و مشكالت

 كه ،مربوط به آن انجام شده است، اما سبك يادگيري
 فرايند اصلي آموزش است، مورد مطالعه وسيع قرار نگرفته

). 7(هاي آن هنوز آشكار نشده است است و پيچيدگي
ي يادگيري ها ش و روها شتعيين اينكه آيا عقايد، گراي

هاي دانشجو و تجارب   ويژگيتأثيرتحت  ه بوده وچگون
 نيازمند پژوهش بيشتري ؟گيرد يا خير آموزشي قرار مي

هاي يادگيري  مطالعاتي كه تاكنون در مورد سبك). 8(است
در آموزش پرستاري انجام شده، هيچ كدام به روش كيفي 

موجود در اين زمينه با رويكرد اند و مطالعات  انجام نشده
اند و  دهگردي استفاده از پرسشنامه انجام ي و باكم

آموزش  بويژه در ،مورد اين مفاهيم اطالعات اندكي در
  ).9(اند  به دست داده،پرستاري

 و ها ش بر عقايد، ارزها ش تمركز پژوه،از طرف ديگر

رفتارهاي يادگيرنده در سيستم آموزشي ضروري به 
وه، ، ولي تاكنون چنين نبوده و به عال)10(رسد نظر مي

پذيري آنها در  هاي يادگيري و پتانسيل انعطاف سبك
يكي . زمينه كاربرد مورد بررسي سطحي قرار گرفته است

 بيش از حد تحقيقات آموزشي در تأكيد ،از داليل اين امر
 گرايان گرايي و رعايت سنت ديرينه تجربه استفاده از اثبات

)Empiricist(ي ها ه براي شناخت پديد، در علوم طبيعي
آموزي  يادگيري و حرفه). 11(بوده است) فيزيكي(كالبدي 

نياز به چهارچوب مفهومي تازه دارد تا بتواند در اين قالب 
منجر به اتخاذ تصميماتي شود كه تغيير و نوآوري در 

مسلم است كه شناخت اين چهارچوب . آنها نمايان باشد
  .)12(شود ميمفهومي از طريق پژوهش كيفي ميسر 

توان تكيه بر  ها مي سازي سبك ا شفاف ب،بطور كلي
 اما تحقيقات. تر عمل نمود بينانه فرضيات را كاهش داد و واقع

ي، براي رسيدن به اين هدف مناسب نيستند با رويكرد كم
 هاي مربوط به فرايندهاي آموزشي، زيرا براي شناخت پديده

 اند، الزم است پژوهشگر هاي علوم انساني كه در زمره پديده
مطالعه كند تا بتواند به آنها را شان  رايط طبيعيدر ش

  ).11(آورددست به شناخت بهتري از آنها 
 دهي تواند در سازمان دانش مربوط به سبك يادگيري مي

محيط آموزش، چگونگي تعامل معلمين با دانشجويان و 
چگونگي ياددهي و يادگيري محتوا مورد استفاده قرار 

ق بر روي اين موضوع  تحقي،عالوه بر اين). 13(گيرد
از جمله آگاهي . تواند كاربردهاي زيادي داشته باشد مي

درك و شناخت  در مورد سبك و اصالح هوشيارانه آن،
مفهوم يادگيري در پرستاري، توسعه برنامه آموزشي و 

هاي يادگيري در  ارتقاي كيفيت آموزش و توسعه تئوري
  ).16تا14(آموزش عالي

 يادگيري يو به منظور ارتقا ،ي فوقها هبر اساس بياني
 اين مطالعه با هدف كشف و توصيف سبك و ،دانشجويان

 انجام شده و نهايتاً يادگيري در دروس نظري پرستاري
سبك يادگيري در دروس نظري چگونه «ال كه ؤبه اين س

 پاسخ داده »گذار بر آن چيست؟تأثيراست؟ و عوامل 
  .است

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-931-fa.html


  سبك يادگيري دروس نظري دانشجويان پرستاري  حسين كريمي مونقي و همكاران
 

  43)   /   1(9؛ 1388 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  ها روش
اندد تئوري براي دستيابي رويكرد پژوهش كيفي از نوع گر

به اهداف پژوهشي بزرگتر با عنوان سبك ياددهي و يادگيري 
اين مطالعه . در آموزش پرستاري مورد استفاده قرار گرفت

 سبك يادگيري ر استفادهبخشي از مطالعه بزرگتر است كه ب
  .نمايد  ميتأكيددانشجويان پرستاري در دروس نظري 

راندد تئوري در جايي است ترين كاربردهاي گ يكي از عمده
 .)17(كه دانش اندكي در مورد موضوع مورد مطالعه وجود دارد

 با توجه به اينكه سبك يادگيري از فرايندهاي اصلي ،ينابنابر
آموزش بوده و اين مفاهيم در آموزش پرستاري ايران به 
روشني تبين و متغيرهاي آن بطور كامل شناسايي نشده است، 

اندد تئوري براي آشكارسازي و توسعه استفاده از روش گر
 .مفاهيم مربوط به اين پديده منطقي است

 گيري هدفمند ها از روش نمونه آوري و توليد داده براي جمع
 درك و شناخت تحقيق اين هدف كه به اين توجه با. استفاده شد

 اصلي هاي نمونه عنوان سبك يادگيري بود، دانشجويان به
 در تمام طول مطالعه ادامه يافت و گيري نمونه. شدند انتخاب

تعداد ). 18(ها بود پيشرفت آن بر حسب مفاهيم، ابعاد و تنوع
تا  محقق. شدند مشخص انجام پژوهش حين در كنندگان شركت
طبقات  داد كه ديگر ادامه ها داده كدگذاري و گيري نمونه آنجا به

نيز  ها مستمر داده مقايسه .نيامد دست به جديدي و خواص
 )19(اند رسيده اشباع به ها داده رساند كه نتيجه اين ق را بهمحق

  .يافت پايان گيري و بر اين اساس نمونه
 كنندگان از پديده مورد نظر عميق براي اينكه توصيف شركت

سؤاالت .  از مصاحبه عميق و نيمه ساختار استفاده شد،باشد
به صورت بازپاسخ، بدون ترتيب خاص و بر اساس راهنماي 

راهنماي مصاحبه از مرور دقيق منابع در ). 20(به بودمصاح
هاي بعدي بر اساس فرايند تحليل  دسترس تهيه شد و مصاحبه

كنندگان گفته  در آغاز هر مصاحبه، به شركت). 17(دگرديانجام 
شد كه هدف، بررسي تجربيات و ديدگاه آنان در زمينه 

 باز االتيؤپژوهشگر مصاحبه را با س. يادگيري در كالس است
ممكن است در مورد يادگيري فعلي خود براي من «: نظير

 آغاز كرد و سپس بطور متمركزتر از »صحبت بفرماييد؟
كنندگان خواست تا درك و تجارب يادگيري خود را  شركت

ها  مصاحبهسپس . ثر بر آن را توضيح بدهندؤشرح و عوامل م
تر ممكن است بيش«گيري نظير  با سؤاالت كاوشي يا عبارات پي

 گوييد وقتي مي«، »كنيد؟ بعد چه كار مي«، »آن را توضيح بدهي؟
  .، و سؤاالتي از اين قبيل هدايت شد»منظورتان چيست؟... 

نويس و سپس  تمام مصاحبه ضبط و كلمه به كلمه دست

در مطالعه حاضر محقق با در اختيار قرار دادن . تايپ شدند
دگان با تمام كنن  سعي كرد تا دريابد آيا شركت،متن مصاحبه

 ، و اگر نظر تكميلي دارند؟اند موافقند يا خير هاي كه زده حرف
كنندگان نظرات   در مواردي كه شركت.آن را اعالم نمايند

ها  تمام مصاحبه. تكميلي داشتند به متن مصاحبه اضافه شد
  .دگرديتوسط پژوهشگر اصلي انجام 

 مطابق آنچه كه در نظريه پايه مرسوم ،در اين پژوهش
ها و تحليل آنها  آوري داده است، محقق بطور همزمان به جمع

كنندگان بر مبناي  هدايت سؤاالت و انتخاب شركت. پرداخت
. ها صورت گرفت گيري تئوريكي و مقايسه مستمر داده نمونه

ها در  داده. انجام مصاحبه و كدگذاري بطور همزمان انجام شد
طابق روش مداوم م اي مقايسه تحليل اين تحقيق به روش

ها طي سه  كدگذاري داده. استراوس و كوربين تحليل شدند
در طي . مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي صورت گرفت

 باز هر متن مصاحبه چندين بار خوانده شده و كدها ،كدگذاري
كنندگان و يا كلمات ايجاد شده توسط  از كلمات شركت

ي كه از يا كده،در كدگذاري محوري. پژوهشگر شكل گرفتند
بعد از .  در يك طبقه قرار داده شدند،نظر مفهوم مشابه بودند

 مصاحبه بعدي تحليل و كدهاي هر ،تحليل مصاحبه اول
مصاحبه با مصاحبه بعدي مقايسه و سپس كدها و طبقات به 

 ساختار ،طي اين مراحل. زير طبقات مربوطه ارتباط داده شدند
 فرايند تكامل تئوري و اًطبقات به شكل فرايندها توضيح و نهايت

  .دگرديپااليش آن طي مرحله كدگذاري انتخابي انجام 
دهنده پديده مورد  ها نشان براي اطمينان از اينكه تفسير داده

كنندگان، مرور  مطالعه است، عالوه بر بازنگري توسط شركت
كنندگان و تلفيق پژوهشگران و  توسط افرادي غير از شركت

 ،همچنين نمونه گيري با تنوع حداكثر. شركت كنندگان انجام شد
  .ها را افزايش داد قابل تاييد بودن داده

مجوز الزم براي انجام اين پژوهش توسط كميته اخالقي 
دانشكده پرستاري و مامايي صادر و اصول اخالقي بيانيه 

اصل مهم محرمانه . هلسينكي در اين تحقيق مد نظر قرار گرفت
 از پژوهش، كسب رضايت ها، حق خروج داشتن داده نگه

آگاهانه، حفظ بي نامي و تنظيم زمان و مكان مصاحبه بر 
 از جمله مالحظات اخالقي بود كه ،كنندگان حسب توافق شركت

  .رعايت گرديد
  

  نتايج
 دانشجو شاغل به 16كنندگان در اين پژوهش  شركت

هاي   از ترمآنان نفر از 11 كهتحصيل در رشته پرستاري 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-931-fa.html


  حسين كريمي مونقي و همكاران  ريسبك يادگيري دروس نظري دانشجويان پرستا
 

 )1(9؛ 1388 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   44

سال   نفر از دانشجويان نيم5ناسي و مختلف مقطع كارش
  نفر از دانشجويان10  كهدوم تا پنجم مقطع كارشناسي ارشد

 12/23سني دانشجويان  ميانگين.  نفر آقا بودند6خانم و 
  .بود

 در بخشي از پژوهش بزرگتر كه سبك ياددهي و يادگيري
 و تجزيه. در آموزش پرستاري مورد بررسي قرار گرفت

 استخراج سه طبقه اساسي حقيق بهت يها هداد تحليل
 »ماهيت يادگيري در پرستاري«، »چندگانگي سبك يادگيري«
. شد منجر »كنترل و انطباق دانشجو با جو آموزشي«و

 اساسي فرايندطبقه چندگانگي سبك يادگيري به عنوان 
سبك يادگيري «آموزش پرستاري در قالب دو زير طبقه 
.  قرار گرفت»يندر دروس نظري و سبك يادگيري در بال

طبقه ماهيت يادگيري در آموزش پرستاري شامل معنا و 
هاي بالقوه به بالفعل، و  مفهوم يادگيري، تبديل توانايي

 ماهيت يادگيري در آموزش واي  هاي حرفه يادگيري مهارت
 ديگري بر چندگانگي سبك يادگيري مؤثرپرستاري عامل 

 ستاريمحتواي آموزش پر. باشد در آموزش پرستاري مي
 كه دانشجويان ملزم به در نظر گرفتن هر سه بودطوري 

طبقه . حركتي و عاطفي بودند -حوزه شناختي، رواني
عوامل ديگر كنترل و انطباق دانشجو با جو آموزشي از 

 پرستاري كننده چندگانگي سبك يادگيري در آموزش تبيين
درك دانشجو هاي شناخت و فراينداين طبقه در قالب . بود

طبقات .  گرفتد، مربي، محيط و دانش پرستاري شكلاز خو
  . خالصه شده استيكو ارتباط بين آنها در جدول 

از آنجا كه اين مقاله در پي شفاف ساختن سبك 
 ،يادگيري دانشجويان پرستاري در دروس نظري است

دروس نظري  چندگانگي سبك يادگيري دانشجويان در
  .ارائه شده است

  چندگانگي سبك يادگيري
 غالب در اين مطالعه فرايند ،ندگانگي سبك يادگيريچ
اگرچه منحصر به فرد بودن سبك يادگيري فرد در . بود
  ولي با توجه به موقعيت، نوع محتوا و، بارز بودها هداد

سطح يادگيرنده، سبك يادگيري در دروس نظري قابل 
كه دانشجويان در طي آموزش  تغيير و تعديل بود بطوري

 يا چند سبك يادگيري، يادگيري خود را ممكن بود با يك
  .هدايت نمايند

  
  هاي مربوط به سبك يادگيري در دروس نظري  طبقات ظهور يافته و زيرطبقه:1جدول 

  زير طبقه  طبقه
  :سبك يادگيري در دروس نظري  چندگانگي سبك يادگيري

  يادگيري با پرسش و پاسخ
 )سازي در ذهن  شكلتجسم يا(يادگيري از مثال، داستان و مصاديق عيني 

  اي و ديداري يادگيري مشاهده
 دهي محتوا يادگيري از طريق سازمان

 يادگيري از طريق تمرين و تكليف
 )مشاركت داده شدن(يادگيري از طريق مشاركت فعال و همكاري 

 به فكر وا داشته شدن و بر انگيخته شدن يادگيري از طريق
  يبردار يادگيري از طريق گوش دادن و يادداشت

  معنا و مفهوم يادگيري در آموزش پرستاري  ماهيت يادگيري در پرستاري
  اي هاي حرفه يادگيري مهارت
  هاي بالقوه به بالفعل تبديل توانايي

 شناخت و درك دانشجو از خود  كنترل و انطباق دانشجو با جو آموزشي
 شناخت و درك دانشجو از مربي

 شناخت و درك دانشجو از محيط، زمان و منابع
  شناخت و درك دانشجو از دانش پرستاري
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دهند كه سبك يادگيري دانشجويان   نشان ميها هداد
قابل انطباق و سازگارشدن با سبك ياددهي اساتيد 

بينند و   آنها خود را وابسته به زمينه مي،در واقع. باشد مي
گيرند و خود را لحظه  مطابق سبك ياددهي اساتيد ياد مي

 به كالسي ديگر با اساتيد همساز  و از كالسي،به لحظه
 عالوه بر ،پذيريتأثيرگاهي اين وابستگي و . نمايند مي

سبك يادگيري، فكر كردن و انديشيدن همانند استاد را نيز 
 گذارند و دانشجو اينها روي دانشجو اثر مي. شود شامل مي

  .دهد تا مثل استاد شود خودش را تغيير مي
زش پرستاري و  محوري در آمو-غالب بودن استاد

 سبك يادگيري از طريق گوش ،متكلم وحده بودن اساتيد
برداري را در دانشجويان تقويت و  يادداشتكردن و 
دانشجويان بيان داشتند كه آنها . نمايد تر مي برجسته

 ، مثل كتابخانه و يا منزل،ممكن است در خارج از كالس
 ،ها سبك خاصي براي يادگيري داشته باشند ولي در كالس

كنند تا ياد  هاي متفاوتي را تجربه و از آنها تبعيت مي سبك
يند ا، خوشمؤثرها را مفيد،  آنها برخي از اين سبك. بگيرند

. دانند فايده و اتالف وقت مي كننده، بي و برخي را خسته
ها حضور  عالقگي در برخي كالس آنها از روي اجبار و بي

ن بروز كنند زيرا سبك ياددهي اساتيد امكا پيدا مي
  .دآور  نميفراهمهاي متنوع يادگيري دانشجويان را  سبك

اگر استاد خودش جزوه بگه من هم «: دانشجو
  .»...نويسم اگر بگه فقط گوش بدهيد نمي. نويسم مي

روش ثابت دارد يا چند تا روش دارد استاد « :دانشجو
 يك روش سخنراني براي ياد دادن زاست كه فقط ا

 دقيقه 30 يا 20است كه بعد از  مسلم ،كند استفاده مي
شود ولي استادي هست كه در   آدم خسته مي،درس دادن

كند،  حين سخنراني از اساليدهاي مختلف استفاده مي
اي آدم را فعال  دهد و به گونه هاي مختلف نشان مي شكل
  .»گذارد خسته بشي كند و نمي مي

دانشجويان معتقد بودند كه سبك يادگيري آنها در 
تلف متفاوت است و بر حسب عوامل مختلفي دروس مخ

مثل سبك ياددهي استاد در درجه اول، نوع درس، روش 
آنها تكامل . كند ارزشيابي و عالقمندي به موضوع فرق مي

و بهتر شدن سبك يادگيري خود نسبت به گذشته را در 
 آنهايادگيري مهم دانسته و بيان داشتند كه حاال يادگيري 

نه تنها .  بر حفظيات تكيه دارندهدفمندتر شده و كمتر
 سبك يادگيري آنها در مقايسه با دوران دبيرستان تغييرات

هاي تحصيلي  بلكه آنها با گذشت ترم، اي پيدا نموده عمده
ده است و دانشجويان مقطع كرشان تغيير پيدا  نيز سبك

كارشناسي ارشد اين تكامل و تغيير را چشمگير و الزم 
كنند كه در مقاطع باالتر نقش  س ميآنها احسا. ندستدان مي

 توانند مطابق سبك آنها در يادگيري بيشتر شده و بهتر مي
كنند كه  ترجيحي خود ياد بگيرند و به مرور احساس مي

ي و ي راهنمااماول يادگيري خود هستند ؤآنها خود مس
هدايت اساتيد را در خصوص آنچه كه بايد گرفته شود، 

  .دانند اكان ضروري ميمنابع و چگونگي يادگيري كم
اينكه از چه روشي آن درس را بهتر ياد « :دانشجو

ي يها  استاد بايد بهمان بگه، اينكه چه رفرنس،گيريم مي
 استاد بايد بگه كه وقت ما هدر نرود و اينكه از چه ،خوبه

توانيم استفاده بكنيم براي  وسايل كمك آموزشي مي
 بقيه فرايند ،ويد اينها را استاد بايد بگ،يادگيري آن درس

  .»يادگيري به عهده دانشجو است
هاي  در ادامه به منظور درك بهتر چندگانگي سبك

هاي آن با جزئيات بيشتري توضيح  يادگيري زير مضمون
  :شود داده مي

  يادگيري با پرسش و پاسخ
 مختلف منجر به هاي روشپرسش و پاسخ به 

 ،شود ل ميسؤاوقتي از دانشجويان . شود يادگيري مي
 كنند و در صدد يافتن پاسخ بر ل فكر ميسؤاآنها به 

 ،ل و توضيحات قبل از آنسؤابسته به نوع . آيند مي
دانشجو ممكن است خودش جواب را كشف كند و آن را 
بفهمد يا اينكه نسبت به موضوع حساس و عالقمند شود و 

ل را سؤابا دقت به توضيحات استاد گوش دهد تا جواب 
جواب باعث فعال بودن و مشاركت ل و سؤا. كشف كند

شود و از منحرف شدن حواس و  دانشجو در كالس مي
  .كند  افكار دانشجويان به موضوعات ديگر جلوگيري مي

 ،بهترين روش تدريس پرسش و پاسخ است «:دانشجو
به نظر من، پرسش و پاسخ يعني شركت دادن مخاطبين 

 .»بره  اينجوري توي كالس خوابت نمي،در بحث
 و پاسخ ممكن است در ابتداي كالس در مورد پرسش

موضوعات تدريس شده قبلي يا مربوط به بحث جلسه 
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  معموالً،پرسش و پاسخ در مورد مطالب قبلي. حاضر باشد
د تا آنها با آمادگي در كالس كن به دانشجويان گوشزد مي

  .حضور يابند
 فهماندند مطلب را با سؤال و جواب خوب مي...  «:دانشجو

  .»پرسيدند آمدند مي جلسه بعد هم كه مي. شدند  رد ميو بعد
 در اين سبك يادگيري، دانشجويان خود ،در هر حال

نمايند تا بتوانند  را ملزم به مطالعه قبل و بعد از تدريس مي
 عالوه بر يادگيري در بنابراين،. الت پاسخ بدهندسؤابه 

 بخشي از يادگيري هم توسط خود دانشجو ،كالس
دانشجويان اين سبك يادگيري را ترجيح . ردگي صورت مي

 ، مرتب پرسيده شودبطوردهند و معتقدند اگر درس  مي
در اين صورت . شوند مطالعه كنند آنها مجبور مي

 و مطالب به مدت طوالني شود ميتر  يادگيري آنها عميق
ماند، ضمن اينكه نمرات امتحاني آنها نيز  در ذهنشان مي

  .يابد افزايش مي
تجسم يا ( عيني  از مثال، داستان و مصاديقيادگيري

 )شكل سازي در ذهن
 مرتبط با موضوع ذكر مثال، تجربيات و مصاديق عينيِ

دانشجويان . شود  تدريس باعث توجه و يادگيري ميمورد
كنند با اين   اين سبك را بسيار مفيد دانسته و بيان مي

 شوند و در  آشنا ميها هسبك يادگيري، با كاربرد آموخت
يا خود را و ند نماي  ذهن خود و به صورت فرضي اجرا مي

يند و اآنها اين سبك را خوش. بينند در آن موقعيت مي
كنند و معتقد هستند ارتباط دادن مطالب  بخش تلقي مي لذت

اي به بحث و   روح تازه،ل روزمره زندگيئدرسي با مسا
نواختي در  بخشد و آن را از خشكي و يك كالس مي

ذكر مثال به فهم موضوعات پيچيده كمك . آورد مي
دانشجويان اساتيدي را كه محتوا را با ذكر مثال، . كند  مي

 ،كنند  لي از اين قبيل ارائه ميئخاطره، داستان و مسا
دهند و با اشتياق و عالقمندي خاصي به  ترجيح مي

هايي كه اين  دهند و تحمل كالس صحبت آنها گوش مي
دانشجويان . يشان مشكل استشوند برا گونه برگزار نمي

دوست دارند محتوا با زبان روزمره بيان شود و به 
آنها تدريس در قالب . زندگي روزمره ارتباط داده شود

كلمات كتاب يا خواندن از روي كتاب را بدترين سبك 
  .دانند براي يادگيري مي

  دليل ندارد كه استاد،وقتي كالس تئوري است«: دانشجو
تونه    مي.  خودش حفظ كرده و بگويد تئوري بگه،صرفاً
باالخره اين تئوري هم . هاي كاربردي و عملي بياره مثال

  .»واقعيت داره
تونند    بعضي استادها حتي يك مثال هم نمي« :دانشجو

  .»ره ات سر مي شي، حوصله بزنند، خوب خسته مي
  اي و ديداري يادگيري مشاهده

  در آموزشهاي يادگيري دانشجويان يكي ديگر از سبك
 ديدن و مشاهده تصاوير و راه يادگيري از ،پرستاري

 و ديدن تصاوير جالب. باشد هاي مصنوعي يا واقعي مي نمونه
مرتبط با موضوع باعث جلب توجه بيشتر دانشجو به 

 دانشجويان. كند  شود و يادگيري آن را جذاب مي موضوع مي
وط بيان داشتند كه نشان دادن تصاوير و اساليدهاي مرب

ها باعث درك و به خاطر سپاري بهتر و  به برخي بيماري
 ،هاي مصنوعي يا واقعي تصاوير و نمونه. شود تر مي آسان

آنها . گردد باعث عالقمندي و شيفتگي به موضوع نيز مي
حتي معتقد بودند كه نشان دادن تصاوير غير مرتبط هم 

شود دانشجو از حالت خمودگي  مفيد است، زيرا باعث مي
 ،از طرفي. سلي خارج شود و متوجه موضوع شودو ك

  باعث اصالح برداشت و تصورات،ديدن و مشاهده واقعيت
 صحيح شود و منجر به تحكيم برداشت و تصورات غلط مي

 داشتند كه تطبيق بيماري و تأكيددانشجويان . گردد مي
عكس، تطبيق تئوري با شرايط ر عاليم آن با تئوري يا ب

ضمن . كه مطلب خوب به خاطر بماندشود  واقعي باعث مي
اينكه وقتي ابتدا تصوير، شكل، مدل يا خود بيماري 

فهميدن شود، در اين صورت يادگيري و  مشاهده مي
 كافي اگر توضيحات. گردد تر مي مطالب مرتبط با آن آسان

 يادگيري ، در آن صورت،هم زمان با نمايش تصوير باشد
  .رسد به حد اعالي خود مي

به نظر من تئوري محض براي تدريس «: دانشجو
 خوب نيست، تصوير اگر باشد خوب ياد بيماري اصالً

  .»گيري مي
 اين فالن بيماري عكس بذارند و بگند مثالً« :دانشجو

  .»است
 دهي محتوا  سازمانراهيادگيري از 

بندي شده و داراي شروع و  دانشجويان محتواي دسته
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 ادگيري محتوايآنها در ي. دهند ختم مشخص را ترجيح مي
پراكنده، كلي و نامتجانس مشكل دارند و از آن ناخرسند 

دانشجويان مطلب كم و قابل فهم را بر مطلب . هستند
آنها براي . دادند  ترجيح مي،حجيم و گسترده غير قابل فهم

 شده ارائه دهي يادگيري مطالبي كه به شكل منظم و سازمان
 و پردازند كردن آن مينشود، ابتدا به تنظيم، تكميل، و خالصه 

گيرند، زيرا آغاز يادگيري از يك نقطه و با  سپس ياد مي
. باشد روال منطقي پيش رفتن، پايه و اساس يادگيري مي
 پذير، يادگيري مطالبي كه به شكل مرتبط به همديگر، توجيه

.  مشكل است،قابل تفسير و مستدل بيان نشده باشد
گيري و عدم وجود مطالب ضد و نقيض باعث كاهش ياد

اگر در پايان كالس يك . شود توجه دانشجو به محتوا مي
بندي كلي از مطالب توسط استاد ارائه شود بر  جمع

دهي  همچنين، اگر سازمان. ي داردي بسزاتأثيريادگيري 
تر   كار دانشجو راحت،محتوا توسط استاد انجام شود

عالوه بر اين، ممكن است دانشجو به سبكي . دشو مي
تر و قابل  ا آن طور كه يادگيري برايش راحت ي،خاص
  .بندي و كامل نمايد  محتوا را دستهباشد،تر  فهم

ها قبل از تدريس بيان شود و بر  هدف« :دانشجو
اساس آنها استاد پيش برود و كالس يك روند مشخصي 

  .»داشته باشد و از پراكندگي توي كالس پيشگيري كند
 ، زود رد شوندكلي يك چيزي را بگويند و« :دانشجو

  .»خوب نيست و من دوست ندارم
  تمرين و تكليفراهيادگيري از 

 تهيه پروژه و مقاله، ارائه كنفرانس، راهيادگيري از 
محتوا الت ارائه شده توسط اساتيد و تهيه سؤايافتن پاسخ 

 هاي يادگيري ترين سبك  يكي از معمول،براي آموزش بيماران
 از  پيدا كردن مطلب تكميلي.باشد دانشجويان در پرستاري مي

 در يادگيري و آشنا شدن با ،اي و اينترنتي منابع كتابخانه
انجام اين نوع گاهي .  استمؤثرموضوعات مختلف 

كند    دانشجو ايجاد مي عالقه و گرايش خاصي در،ها تكليف
ي كه وي در آينده نيز به يادگيري بيشتر در اين بطور

والنه اساتيد ؤدي و مسبازخورد ج. شود مورد عالقمند مي
به تكاليف دانشجويان مهم است و اگر اهميت موضوع 

ميلي به   وي ممكن است با بي،براي دانشجو مسجل نشود
در اين حالت ممكن است انجام . انجام تكاليف بپردازد

تكليف، يادگيري به همراه نداشته باشد يا اينكه يادگيري 
ويت خود دانشجويان اين كار را تق. به حداقل برسد

دانند و انجام  يادگيري و استقالل در يادگيري مي
ي مشابه ها هنامه و پروژ  مثل پايان،تر ي رسميها هپروژ

. دانند  را براي پرستاري ضروري ميها هدر ساير رشت
جنبه ديگر تكليف، انجام كار عملي و به عبارت ديگر، 

در اين موارد دانشجو با . باشد كاربرد دانش در عمل مي
ي خود، نظير گرفتن ها هجه به آموزش تئوري، آموختتو

گذارد يا ممكن  شرح حال را در مورد بيمار به اجرا مي
اي از  است نمونه كار ارائه نمايد، مثل ساختن نمونه

  .آزمون يا نوشتن يك طرح پژوهشي
ام خوب به  من دروسي را كه كنفرانس داده« :دانشجو

 و وسيع بخونه تا شه عميق ياد دارم، آخه آدم مجبور مي
 .»كم نياره

 شي بري دنبالش، دن مجبور مي تحقيق كه مي«: دانشجو
  .»گيري چند تا چيز ديگه هم در كنارش ياد مي

 )شركت دادن( و همكاري  مشاركت فعالراهيادگيري از 
 ضمن جلب توجه دانشجو به ،مشاركت فعال در كالس

 پرت آلودگي و  از خواب،گيري گام به گام آن مطلب و پي
دانشجويان . كنند  شدن حواس دانشجو نيز جلوگيري مي

كنند و متكلم وحده    مداوم صحبت ميبطوراساتيدي را كه 
آنها در چنين . دانند هستند براي يادگيري غير مفيد مي

كنند و ممكن است   هايي بعد از مدتي ديگر گوش نمي كالس
 هاي سآنها در كال. چرت بزنند يا به كار ديگر مشغول شوند

 بطورشوند و توجه آنها  نواخت زودتر خسته مي يك
  .رود ناخودآگاه از بين مي

ي كه استاد خودش يكسره يها  كالسمثالً« :دانشجو
دهند يا از كالس  كند دانشجويان يا گوش نمي  صحبت مي

  .»كنند  رند بيرون يا نقاشي مي مي
وجود جو مشاركتي، دوستانه، جدي و راحت، و بحث 

 از عناصر اصلي براي يادگيري و ابراز عالقه ،در كالس
 دادن فرصت :دانشجويان مواردي نظير. به موضوع است

استراحت، وارد نمودن اضطراب مختصر، تلنگر زدن، 
 داشتن، تغيير تأكيدل كردن، پرسيدن نظر دانشجو، سؤا

ن صدا، ارائه محتوا با شوخي را براي مشاركت و گوش تُ
  .دانند كردن ضروري مي
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شركت دادن دانشجو توي بحث ولي نه با « :نشجودا
زايي، طوري شركت بدهند كه دانشجو با  حالت استرس

دانسته برسه، نه اينكه   هم نميحالجي به يك مطلب كه قبالً
مطالب قبلي را بپرسند و استرس ايجاد كنند و يا اجبار به 

  .»گويي به سؤاالت مشكل نمايند پاسخ
 متناوب بطوريا اساليد همچنين نشان دادن چند شكل 

داشتن دانشجويان  تواند در فعال نگه   ها مي بين صحبت
به اعتقاد دانشجويان اين قبيل كارها . مفيد واقع شود

شود و كالس را از حالت خشكي  باعث يادگيري بيشتر مي
در مقابل، گفتگوي يك طرفه . كند  روح بودن خارج مي و بي
د و گرد ي آنها به كالس ميتوجه عالقگي و بي  باعث بي،استاد

 روي اجبار و  از،شود در تمام طول دوره همچنن باعث مي
 در حين ،ها شركت كنند و بعضي مواقع ميلي در كالس بي

 به كار ديگر ، براي فرار از اين موقعيت،تدريس استاد
 بروز شيطنت و صحبت ،در مواردي. شوند مشغول مي

  .شود كردن با كنار دستي مزيد بر علت مي
شه كه  استفاده از اساليد و اورهد باعث مي«: دانشجو

  .»نواخت نباشه كسالت آدم از بين بره و يك
دانشجويان انتظار دارند همواره مورد توجه استاد 

 استاد عالوه بر تسلط به ،به اعتقاد آنها. واقع شوند
 بايد بر كالس هم كنترل داشته باشد تا بتواند ،موضوع

 وقتي دانشجويان. اوم به درس جلب كندتوجه همه را بطور مد
 ممكن است گوش ،شوند كه مورد توجه نيستند متوجه مي

دانشجويان استفاده بيش از حد از اورهد يا ترانس . نكنند
دانند، ولي  را مانع ارتياط و تعامل بين خود و استاد مي
آلودگي و  استفاده متعادل از آن را براي رفع خواب

  .كنند  ي تلقي ممؤثرتوجهي  بي
 در حين صحبت باعث يادگيري بهتر و تأكيد« :دانشجو

  .» اين نكته را گوش كنشود، مثل حتماً جلب توجه مي
جلب توجه و مشاركت در ابتداي بحث با بيان مقدمه 

 برانگيختن خوب، كاربرد موضوع، عالقمند كردن دانشجو و
اگر استاد بتواند دانشجو را در روند . شود وي انجام مي

 در اين صورت ، نيز مشاركت دهد و فعال نگه داردبحث
يادگيري خوب خواهد بود و دانشجويان بدون خستگي و 

كنند و جلسات بعدي را نيز با   با رضايت كالس را ترك مي
  .يابند اشتياق در كالس حضور مي

اي توي دانشجو ايجاد كنه كه  يك انگيزه« :دانشجو
شته باشد دانشجو خودش وارد بحث شود، مشاركت دا

ي كه يها ام نشان داده اون درس من تجربه. توي بحث
 ،اند اند و بحث نموده استاد و دانشجو با هم شروع كرده

  .»اش خيلي بيشتر بوده يادگيري
 انگيختنبه فكر واداشتن و بر راهيادگيري از 

 بخشي از فعاليت يادگيري دانشجو ،يادگيري در كالس
 توسط ها هتوسعه آموختكامل نمودن و . دهد را تشكيل مي

 چه در ،يادگيري دانشجو. گيرد خود دانشجو صورت مي
  بستگي به انگيزش،كالس و چه تداوم آن در خارج از كالس

برخي دانشجويان داراي انگيزه الزم براي . دانشجو دارد
يادگيري در كالس و مطالعه فردي هستند، ولي تعداد 

وقتي .  شدن دارندزيادي از آنها نياز به تفكر و برانگيخته
 فعال بطور با عالقه و ،دانشجو انگيزه الزم را داشته باشد

گيرد، همچنين، داشتن  كند و ياد مي  در كالس شركت مي
 - انگيزه باعث تداوم يادگيري در خارج از كالس و خود

  .شود يادگيري مي
 وقتي كه آدم موضوع را سر كالس از اصالً« :دانشجو
 خودش دوست داره بشينه يك ،هفهم گيره و مي استاد مي
  .»دور بخونه

 دانشجويان معتقد هستند اساتيدي كه آنها را بر
 يادگيري را تسهيل ،دارند انگيزانند و به فكر وا مي مي
سبك .  عالقه است،لفه يادگيريؤكنند زيرا مهمترين م  مي

 ياددهي اساتيد در برانگيختن دانشجويان تأثير قابل توجهي
 اگر سبك تدريس را دوست داشته دانشجويان. دارد

  .گيرند كنند و بهتر ياد مي  ل مي بيشتر استقبا،باشند
هاي فكر كردن به موضوعي  دانشجو روش« :دانشجو

شود را بدوند كه چه جوري روي آن  كه بهش ياد داده مي
  .»هسازي كن موضوع فكر كنه و چه جوري آن را واقعي

 هيجان بعضي استادها هستند كه شور و« :دانشجو
  .»كنند  ديگري در آدم ايجاد مي

بيان اهداف رفتاري و انتظارات، بيان اهميت يادگيري 
الت در ابتداي بحث و به فكر وا داشتن سؤاو دانش، بيان 

دانشجو، گفتن كاربردهاي محتوا، توجه دادن دانشجو به 
 دليل حضور او در كالس و در رشته، بيان اهميت موضوع،

 رهايوا، و ذكر فوايد يادگيري و ضرجذاب جلوه دادن محت
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يي هستند كه دانشجو را تشويق به ها شندانستن، رو
 جلسه اول كالس تأثيردر اين زمينه، . كنند  يادگيري مي

بسيار زياد است و اگر در اين جلسه دانشجو به اندازه 
 ممكن است آن طور كه الزم است ،الزم بر انگيخته نشود

ند و اهداف كم اهميت و به كالس و يادگيري توجه نك
 در اين مسلماً.  نظير پاس شدن درس را كافي بداند،گذرا

 است و به زودي فراموش خواهد حالت، يادگيري سطحي
  .شد

بتونند اين را به دانشجو تفهيم كنند كه بابا « :دانشجو
در قبال اين اطالعات داري . خوره اين به دردت مي

ه آدم در صدد بر  خواه نا خوا،ريآ دست ميه وليت بؤمس
دست ه آيد كه بهتر ياد بگيرد و يا اطالعاتي را كه ب مي
  .»ره يك سومش را به عمل بگيردآ مي

 برداري  گوش دادن و يادداشتراهيادگيري از 
يادگيري با گوش دادن فعال و پردازش ذهني و به 

هاي معمول يادگيري   از سبكها هخاطرسپاري شنيد
يان حضور در كالس و برخي دانشجو. دانشجويان است

آنها . دانند گوش كردن را براي يادگيري ضروري مي
 ،معتقدند براي فهميدن و يادگيري دروس تخصصي

از طرفي، به . كننده است حضور در كالس الزم و كمك
 بويژه دروس ،ها اعتقاد آنها حضور در برخي كالس

 ضرورت ندارد و امكان يادگيري اين دروس ،عمومي
دانشجويان براي تعميق .  ميسر استبدون استاد هم

يادگيري تمايل دارند هنگام گوش كردن نكات مهم را 
گوش كردن در كالس و سپس مرور مطالب . ياداشت كنند

  .شود در شب باعث يادگيري بهتر مي
من بايد در كالس حضور داشته باشم و « :دانشجو

مگر اينكه اون درس طوري باشد . گوش بدهم تا ياد بگيرم
تونم از روي كتاب يا جزوه بخونم مثل دروس كه ب

  .»عمومي
 دانشجويان ،گيرد  كه استاد به كار ميروشيبر حسب 

هاي  نظير ساير سبك. كنند  ي مختلف عمل ميها هبه شيو
 دانشجويان وابسته به استاد ، در اين سبك هم،يادگيري

 ممكن بنابراين،. كنند  هستند و مطابق سليقه وي عمل مي
وش بدهند، ممكن است همزمان با گوش دادن است فقط گ

به دلخواه ياداشت بردارند يا اينكه ابتدا گوش بدهند و 

در مواردي نيز . گويد بنويسند   سپس آنچه را كه استاد مي
 تمام ، با تندنويسي،بايد همزمان با صحبت استاد

هر چند كه مايل . هاي استاد را كلمه به كلمه بنويسند حرف
  .برداري اختياري باشد هستند يادداشت

 گويند و ما نت   نود درصد استادها مي«: دانشجو
م در يده برداري گوش هم مي داريم و حين نت برمي

  .»كنند  كنارش اساليد و پاورپوينت هم استفاده مي
كنند و   برخي دانشجويان از ضبط صوت استفاده مي

ند و برخي هم نويس سپس در فرصت مناسب آن را مي
بينند، بلكه با گوش   آن نمينوشتنگيري نيازي به براي ياد

-  دانشجويان مايل هستند يادداشت. گيرند كردن ياد مي
 را نويسي طوالني و تندنويسي برداري اختياري باشد و جزوه

بنا به گفته دانشجويان، آنها گاهي فقط . دوست ندارند
نويسند و تمام تمركزشان بر نوشتن است و فرصت  مي

ر كردن به موضوع را ندارند و حتي گاهي فهميدن و فك
آنها وقتي خوب . اند فهمند چه نوشته خودشان هم نمي

 بهتر ياد ،كنند  برداري مي دهند و سپس يادداشت گوش مي
برداري و نوشتن   يادداشتراهبرخي هم فقط از . گيرند مي
نوشتن تنها راه تمركز برخي . گيرند فهمند و ياد مي مي

  .وع و كالس استدانشجويان به موض
 مثل آن است كه داري ،نويسي موقع جزوه«: دانشجو
كه توجه داشته باشي كه اون  نويسي بدون آن ديكته مي

مطلب چي هست يا به استاد به آن صورت توجه نداري، 
  .»فهمي موضوع در مورد چي هست  نمياصالً

برداري و نوشتن  من بيشتر از طريق نت«: دانشجو
  .»شه يفهمم چي به چي م مي

اي   دانشجويان با اين سبك الفت ديرينه،به هر حال
دارند و برخي از آنها حضور در كالس و گوش كردن را 

برخي اين كار را دوست . دانند براي فهميدن ضروري مي
دانند، چون  اي خود را ملزم به اين كار مي دارند و عده

دانشجويان سبك ياددهي . خواهند اساتيد اين طور مي
را عامل اصلي در ميزان گوش دادن و توجه خود استاد 

آنها از استادهايي كه صداي . دانند به موضوع مي
دهند زود  نواختي دارند و دانشجويان را مشاركت نمي يك

هاي اساتيدي را كه با حرارت  ولي حرف. شوند خسته مي
مطرح . ندنماي  كنند با دقت تعقيب مي  و اشتياق صحبت مي
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ابتدا يا حين بحث باعث توجه و گوش التي در سؤاكردن 
خواهند جواب  شود، زيرا آنها مي كردن دانشجويان مي

 اگر ،به اعتقاد دانشجويان. الت را پيدا كنندسؤال يا سؤا
 ،جزوه قبل از برگزاري كالس در اختيار آنها قرار بگيرد

دهند، با مطالعه قبلي در  بهتر و با خيالي راحت گوش مي
  .كنند  ها شركت مي د و در بحثيابن كالس حضور مي

نواختي دارند آدم  استادهاي كه صداي يك«: دانشجو
دوست نداره گوش بده هر چند كه اون درس را دوست 

  .»داشته باشد
  

  بحث
 اساسي در فرايند به عنوان ،چندگانگي سبك يادگيري

د كه ا نشان دها هتحليل داد. آموزش پرستاري شناخته شد
 از يط و شرايط آموزش، دانشجويانبر حسب نوع محتوا، مح

 و در مواردي تركيبي از آنها را بكار ،هاي گوناگون سبك
ها در منابع مختلف هم مطرح شده و  تنوع سبك. گيرند مي

شايد . هاي متفاوتي در اين مورد وجود دارد بندي دسته
ناسب نوعي خاص از سبك تله به دليل كاربرد و أاين مس
 وجود تنوع در ، دليل ديگر.ي مختلف باشدها هدر رشت

 به فرد در افراد رهاي متفاوت و منحص ها، ويژگي سبك
ها را در   آنچه سبكاند چنان كه گفته. استگوناگون 
، ها شدهد شامل عقايد، ارز هاي مختلف شكل مي موقعيت

 ،بنابرين). 10(باشد فلسفه كاري و شخصيت افراد مي
  .رسد انتظار اين تنوع منطقي به نظر مي

 بر اين نكته تأكيد ،ضمون چندگانگي سبك يادگيريم
دارد كه يادگيري در پرستاري با يك سبك انجام نشده و 
يا سبك خاص غلبه ندارد، بلكه يادگيري با بكارگيري 

شود و گاهي در طي يك جلسه  چندين سبك انجام مي
 ،آموزشي و يا حتي براي آموزش يك موضوع و محتوا

 استفاده  همزمان يا متناوباًبطورممكن است چندين سبك 
 زيرا يادگيري در پرستاري در هر سه حيطه بلوم ،شود

اين موضوع در . شود  همزمان انجام ميبطور معموالً
اي از اهميت خاصي برخوردار  هاي حرفه آموزش مهارت

هاي پرستاري تركيبي از دانش،   دانش و مهارتزيرااست 
گيرد و متفاوت   همزمان به كار ميبطورنگرش و عمل را 

دانشجويان به اين . ي غير علوم پزشكي استها هاز رشت

ماهيت آموزش پرستاري آگاهي پيدا نموده و خود را با 
زيرا . كنند تا امكان يادگيري فراهم شود آن هماهنگ مي

براي يادگيري دانش، نگرش و مهارت بايد سبك مناسب 
 ).21(آن بكار گرفته شود

 ،غييرات در آموزش پرستارياي با موضوع ت در مطالعه
 كه سه رويكرد آموزشي اند هبه اين نتيجه دست پيدا كرد

تئوري يادگيري : تر بوده و عبارتند از در پرستاري معمول
و )  درصد41(، يادگيري تجربي ) درصد41(بزرگساالن 

چند در مطالعه ما هر ). 21)( درصد18(ها  يادگيري مهارت
 آنها بر اساس  يادگيري ولي،دانشجويان بزرگسال هستند

) آموزش بزرگساالن() Andragogy(اصول آندراگوژي 
 در  يادگيرندگان منفعل و غير فعالنيست و دانشجويان عموماً

  .باشند مي) Pedagogic(آموزش تئوري و پداگوژيك 
دهد كه سبك يادگيري دانشجويان تا  نتايج نشان مي

و وابسته  سبك ياددهي اساتيد بوده تأثيرحد زيادي تحت 
هاي  اي، سبك در مطالعه. استبه زمينه بودن در آنها بارز 

ي پرستاري تحليل، و گزارش ها هتدريس را در دانشكد
محور غالب بوده و  -هاي ياددهي استاد نمودند كه سبك

 دانشجويان يادگيرندگان وابسته بار آمده و ،در اين حالت
ياددهي  اين سبك ،كنندگان منفعل اطالعات هستند دريافت

خواهند  شود كه اساتيد پرستاري مي وقتي استفاده مي
در ). 22(محتواي زيادي را در مدت كوتاه آموزش دهند

دهند كه اساتيد بيشتر   نشان ميها همطالعه حاضر هم يافت
هاي  بر روي سبك ياددهي خود و كامل كردن سرفصل

 ريزي شده تمركز دارند و به سبك يادگيري دانشجو برنامه
هاي ياددهي آنها در تدريس  سبك .دنماين  توجه ميكمتر

و پيرو بودن  محور بوده - استاد عمدتاً،مباحث نظري
  .دانشجويان را به دنبال دارد

نويسد كه در حدود نيمي  مي) Abu-Moghli(ابومقلي 
اين .  يادگيرندگان وابسته به زمينه نيستند،از دانشجويان

  كهايد در نظر داشتالبته ب. مل استأآمار قابل توجه و ت
اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شده و ممكن 

 انجام است ترجيحات دانشجويان با آنچه كه آنها عمالً
  ).23(دهند متفاوت باشد مي

 هاي   مطالعات انجام شده در مورد استراتژي،به هر حال
آموزشي اساتيد و عقايد آنها راجع به آموزش دانشگاهي 
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 ،محور -ب بودن استراتژي آموزشي استادحاكي از غال
تواند به  اين مشكل مي). 16(استبويژه در مباحث نظري 

 - اين دليل باشد كه آنها خود نيز با رويكرد دانشجو
 10 به همان روشي كه بنابراين، ،اند محوري آموزش نديده

و در اين ) 22(دهند اند ياد مي  سال پيش ياد گرفته30يا 
تواند يادگيرنده مستقل در كالس   دانشجو نمي،شرايط
درك پرستاران ايراني از «اي با عنوان  در مطالعه. باشد

 به اين نتيجه دست »انتقال دانش تئوري به كار باليني
ي سنتي ها شيافتند كه آموزش پرستاري بر اساس رو

-آنها سنتي بودن آموزش را با زير. شود انجام مي
ي و تبحر نداشتن هاي غير مولد بودن جو يادگير مضمون

هر چند كه اختالف در مورد ). 24(اند اساتيد مرتبط دانسته
كيفيت، كميت و سبك آموزش در برخي مطالعات ديگر هم 

ولي اين موضوع نياز به توجه و چالش ) 25(گزارش شده
گيري  جدي دارد تا از هدررفتن منابع انساني و مادي پيش

  .شود
گيري در ايران مطالعات انجام شده در مورد سبك ياد

اي كلب انجام شده كه   گزينه12با استفاده از پرسشنامه 
ها را نشان  گرايش و ترجيحات دانشجويان در مورد سبك

 پژوهشگران عالوه بر تعيين ،در اين مطالعات. دهد مي
ي ها شها، ارتباط آنها را با مواردي نظير رو سبك

-   رضايتآموزشي ترجيحي، پيشرفت تحصيلي دانشجويان،
اند يا به مقايسه  مندي دانشجويان مورد بررسي قرار داده

 .)29تا26(اند هاي مختلف آموزش پرداخته ها در برنامه سبك
گذاري و تأثيرنتايج اين مطالعات هم چند وجهي بودن و 

پژوهشگر به . دهند پذيري سبك يادگيري را نشان ميتأثير
 رويكرداي كه سبك يادگيري را در رشته پرستاري با  مطالعه

 از نتايج ،بنابرين. كيفي بررسي كرده باشد دست نيافت
  .ساير مطالعات براي بحث موضوع استفاده شده است

ي مطالعه حاضر در ها ه با قرار دادن يافت،با اين حال
ي ديگر مطالعات انجام شده در زمينه تجربه ها هكنار يافت

بندي كلي   امكان يك جمع،ي مشابهها شآموزش و پژوه
  .م شدفراه

  

  گيري نتيجه
نتايج كلي اين مطالعه بيانگر آن بود كه بر حسب نوع 

هاي  محتوا، محيط و شرايط آموزش دانشجويان از سبك
. كنند گوناگون و در مواردي تركيبي از آنها استفاده مي

 سبك تأثيرسبك يادگيري دانشجويان تا حد زيادي تحت 
وي سبك ياددهي اساتيد بوده و اساتيد نيز بيشتر بر ر

ريزي  هاي برنامه ياددهي خود و كامل كردن سرفصل
شده تمركز داشته و به سبك يادگيري دانشجو كمتر 

هاي ياددهي آنها در تدريس مباحث  سبك. نمايند توجه مي
 محور بوده و پيرو بودن دانشجويان - عمدتاً استاد،نظري

  .را به دنبال دارد
ر زمينه ي اين پژوهش باعث افزايش دانش دها هيافت

سبك يادگيري در آموزش پرستاري شده و ماهيت تجربه 
اساتيد پرستاري، . سبك يادگيري را آشكار ساخت

 هاي اين پژوهش توانند از يافته ريزان مي  و برنامهدانشجويان
براي اصالح و بهبود كيفيت آموزش پرستاري استفاده 

  .كنند
ي اين مطالعه ضرورت توجه به توانمندسازي ها هيافت
 بطورهاي يادگيري را   هيات علمي در زمينه سبكياعضا

ي ديگر با رويكرد ها شانجام پژوه. ويژه آشكار ساخت
كمي و كيفي در زمينه عقايد و مضامين ارائه شده در اين 

  .شود پژوهش توصيه مي
  

  دانيقدر
نامه دكتراي  اين مقاله مربوط به بخشي از پايان

دگيري در آموزش سبك ياددهي و يا«پرستاري با عنوان 
 است كه در دانشگاه »پرستاري، يك مطالعه گراندد تئوري

 به تصويب) دانشكده پرستاري و مامايي(علوم پزشكي ايران 
ولين و ؤ بدين وسيله از همه مسبنابراين،. رسيده است

 ، بويژه آموزش دانشجويان دكترا،اندركاران دانشكده دست
محترم كه با از دانشجويان . شود  و قدرداني ميتشكر

شركت خود در اين مطالعه امكان انجام اين تحقيق را 
  .شود  صميمانه تشكر مي،فراهم نمودند
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Learning Style in Theoretical Courses: Nursing Students’ Perceptions 
and Experiences 

 
Karimi Mooneghi H, Dabbaghi F, Oskouei F, Vehviläinen Julkunen K. 

 
Abstract  
 
Introduction: Learning style as a whole is less regarded in nursing education. This study was conducted to 
explore, describe, and illustrate students' perceptions and experiences of learning style. The multiplicity 
feature of students' learning style in theoretical courses is presented in this article. 
Methods: In this qualitative study, 16 bachelor and master students in different academic semesters were 
selected through purposeful sampling and interviewed using deep and semi-structured interviews. All 
interviews were tape-recorded, transcribed and then analyzed using constant comparison based on Strauss 
and Corbin's method. 
Results: Students' learning style in theoretical courses as the main theme comprised 8 sub-themes including 
learning through question and answer; learning through example, story, and objective instances (visualizing 
or exemplifying intellectually); observational or visual learning; learning through organizing the content; 
learning through practice and homework; learning through active participation and cooperation; learning 
through making to think and get motivated; and, learning through listening and note-taking. 
Conclusion: Students make use of different learning styles or a combination of them based on the type of 
content, environment, and educational situation. Students' learning style is highly influenced by instructors 
teaching style who are more focused on their teaching style and completing their course syllabus. Nursing 
instructors, students, and curriculum planners could use the introduced styles in this study in order to modify 
and promote the quality of nursing education. 
 
Key words: Learning style, Theoretical lessons, Experiences, Nursing students, Nursing education. 
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