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 مقاله پژوهشی 

 

 کنند؟می استفاده یاز چه سبک یریادگی یاستادان برا

 
 عمادزاده، حامد تابش ی، عل*یمونق یمیکر نیفرد، حس یحورا اشرف

 

 

 چكيده

 یازتوانمندس یهابرنامه یو اجرا یآموزش، طراح نهیدر زم یپزشک یهادانشکده علمیهیأت یاعضا یتوانمندساز یشرط الزم برامقدمه: 

 .است بر آن اساس مهم یآموزش یهاآنان و ارائه دوره یریادگی یهاسبک ییمناسب است. شناسا یآموزش یهاو استفاده از روش مؤثر
ر سال مشهد د یکلب در دانشگاه علوم پزشک هینظربر اساس  علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

 انجام شد. 7931

شهر مشهد بودند که  یپزشک دانشگاه علوم علمیهیأت ینفر از اعضا 791 یجامعه آمار بود. یمقطع -یفیپژوهش از نوع توص نیاها: روش

تمام  یریگشدند. براساس نمونهمی کیسطح  یآموزش طهیح یو مشمول دوره توانمندساز ندبود سیمشغول به تدر 31-31 یلیدر سال تحص
با  هابود. داده 7/9کلب  یریادگیپژوهش پرسشنامه سبک  نیدر ا هاداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور نمونهعنوان  جامعه به نیا هیکل شماری

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز Kruskal–Wallisو  chi-square یآمار یهاو آزمون یفیاستفاده از آمار توص

 نفر 51 شامل بیبه ترت علمیهیأت یاعضا یریادگی یهادرصد بود. سبک 5/11 برابر با علمیهیأت یمشارکت اعضا زانیمنتايج: 

 یهاسبک نیدرصد( بودند. ب 7/9) ابندهیانطباق نفر9درصد(،  9/3واگرا ) نفر3درصد(،  1/71) گراهمنفر 71درصد(،  1/53کننده )جذب
در  یریادگی یهاسبک نیب نینشد. همچن افتی یارتباط معنادار یشناخت تیجمع یهاری( و متغگراهمغالب )جذب کننده و  یریادگی

 معنادار وجود نداشت. یتفاوت آمار ینیو بال هیپا یهاگروه

 یآموزش یهااز روش تربیش یتوانمندساز یهاکه در دوره شودیهاد مشنیمطالعه پ نیغالب در ا یریادگیبا توجه به سبک گيري: نتيجه

 یهابا سبک یرانیدوره فراگ کیفراموش کرد که در  دیاما نبا ،استفاده شود یبا مطالب خواندن یو خودآموز یدارید یهاروش ،یسخنران
یادگیری  یهاچندگانگی سبک. الزم است با توجه به کندیطلب م یخاص یاددهیروش  کیکه هرداشت  اهندگوناگون حضور خو یریادگی

 ی متنوع یاددهی استفاده شود.هااز روش

 

  .یدانشکده پزشک ،علمیهیأت یاعضا ،یتوانمندساز ،یریادگیسبک های کلیدی: واژه
 951تا  941 (:91)02؛ 9311در علوم پزشكي/ آموزش مجله ايراني 

 
 

 مقدمه

                                                 
ت مراقب قاتی)استاد(، مرکز تحق یمونق یمیکر نیدکتر حسنویسنده مسؤول:  *

گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش  ،ییو ماما یپرستار

. رانیا ،یخراسان رضو ،پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
karimih@mums.ac.ir 

 ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک یگروه آموزش پزشک ،فرد یاشرف حورا

عمادزاده  ی(؛ دکتر علh.ashrafifard@yahoo.com. )رانیا ،یخراسان رضو

نگری در آموزش فرایندی پیچیده است که هرگونه ساده

و امکانات  هارفتن نیرو تواند منجر به هدرمورد آن می

(، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اری)استاد

حامد تابش  کتر(؛ دemadzadeA@mums.ac.ir. )رانیا ،یخراسان رضو

مشهد،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یپزشک کی(، گروه انفورماتارید)استا

 (tabeshH@mums.ac.ir. )رانیا ،یخراسان رضو

 09/4/99، تاریخ پذیرش: 02/3/99، تاریخ اصالحیه: 7/3/99مقاله:  تاریخ دریافت
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آموزش  (.1)را با شکست مواجه سازد هاشود و تالش

، ها، دانشهارتمهاروند تسهیل یادگیری، یا کسب 

. آموزش یک حوزه (2)و عادات است هاباور، هاارزش

ه آموزشی ایجاد و نگهداری مؤسسرقابتی است و هدف هر 

التحصیالنی را که برتری آکادمیک است تا بتواند فارغ

ی مختلف زندگی پیشرفت کنند، هاتوانند در زمینهمی

ی آموزشی ها، کیفیت فعالیتهادر دانشگاه (.3)پرورش دهد

 میعلهیأتو تحقیقاتی بسیار وابسته به پویایی اعضای 

ترین نقش مهم علمیهیأتبدیهی است که اعضای  (.4)است

ی علوم پزشکی و هادینه کردن مأموریت دانشگاههارا در ن

 در سیستم بهداشتی ایفا گوپاسخاجرای آموزش پزشکی 

افراد با نفوذ در رشد و توسعه جامعه، اعضای  .(5)کنندمی

آموزش و توسعه  مسؤولهستند که  هادانشگاه علمیهیأت

و این امر تا حد زیادی بستگی به این دارد که  هستند دانش

ارتقای شایستگی تدریس  .(6)کننداین اعضا چگونه عمل می

 هامنجر به ارتقای عملکرد کلی دانشگاه علمیهیأتاعضای 

 موجب خدمتضمن آموزش. (7)شودو دانشجویان می

 شیاافز ،یشغل نگرش و رفتار رییتغ ،یشغل دانش شیافزا

 یاعضا یآموزش یهاتیفعال تیفیک ارتقا و کار، در دقت

همکاران  و (Bland) بالند نظر با مطابق. شودیم علمیهیأت

عهد ت شیمنظور افزابه یتوانمندساز یهاو برنامه هاتیفعال

ر د شانیا فینسبت به وظا علمیهیأت یاعضا تیمسؤولو 

آوردن اهداف دستجهت بهدر شانیو تالش ا هاسازمان

و  ی. در طراحشودیو اجرا م یطراح یو فرد یسازمان

 یآموزش یهاتیوضع ،یتوانمندساز یهابرنامه یاجرا

 تأثیرکه تحت  علمیهیأت یاعضا یهاازیات و نمؤسس

 همؤسسدر  شانیا تیموقع نیه و همچنمؤسس تیموقع

توانمندسازی اعضای  .(8)شودنظر گرفتهدر دیبا ،است

ی و دستیابی به اهداف اهبرای توسعه حرف علمیهیأت

را برای نقش  هاآموزشی بسیار مهم است تا بتوان آن

شرط الزم  .گذار و عملی خود آماده کردتأثیرآموزشی 

ی هادانشکده علمیهیأتبرای توانمندسازی اعضای 

ی هاپزشکی در زمینه آموزش، طراحی و اجرای برنامه

ی آموزشی هاو استفاده از روش مؤثرسازی توانمند

 .(9)ی منابع انسانی استهامناسب برای ارتقای قابلیت

تطبیق طراحی آموزشی با سبک یادگیری فردی به نتایج 

ست که ا هد شدهاپیشن .شودآموزشی بهتر منجر می

دهد که در آن ترجیحات سبک یادگیری بهینه زمانی رخ می

آموزش یادگیری اولیه یادگیرنده با محتوای دوره و روش 

. سبک یادگیری تمایالت یادگیری افراد (11)است هماهنگ

را به منظور درک، تثبیت، پردازش اطالعات و تجسم 

از  یریادگی یهاسبک .(11)دهدتجربیات یادگیری نشان می

از عوامل  یکیو  رندهیادگی اتیعوامل مربوط به خصوص

سبک یادگیری بستگی به  .(12)است یریادگیدر  مؤثر

عوامل شناختی، عاطفی و محیطی دارد و در افراد مختلف 

. مدل (13)هستند تأثیرامل دارای سطوح مختلف این عو

و تجربیات یادگیرندگان و اینکه  هابر تفاوت (Kolb)کلب

کنند یادگیرندگان چگونه اطالعات را درک و پردازش می

ی هاچرخ صورت. کلب، یادگیری را به(14)کندمی تأکید

. یادگیرنده ابتدا ه استپردازی کردی، نظریهاهر مرحلهاچ

مورد آن دهد )تجربه عینی(، سپس درعملی را انجام می

دنبال آن نظریه ی(، بهتأملپردازد )مشاهده عمل به تفکر می

ازد )مفهوم سازی انتزاعی(، و سرانجام درباره آن به سمی

 .(15)پردازد )آزمایشگری فعال(دادن آزمایش میانجام

دهد که یادگیری از ترکیبی مدل یادگیری تجربی نشان می

سازی انتزاعی( و تبدیل از درک )تجربه عینی؛ مفهوم

. (16)شودی( ناشی میتأمل)آزمایشگری فعال؛ مشاهده 

کند: واگرا، دسته تقسیم می 4کلب یادگیرندگان را به 

یادگیرندگان واگرا با یابنده. ، انطباقگراهمکننده، جذب

کننده با کردن، یادگیرندگان جذب کردن و تماشااحساس

ادن، دکردن و انجام با تفکر گراهمکردن، کردن و تماشاتفکر

دادن یاد کردن و انجام وسیله احساسیابنده به و انطباق

 .(14)گیرندمی

شده در زمینه سبک یادگیری اعضای در مطالعات انجام

 گراهمکننده و غالب جذب، سبک یادگیری علمیهیأت

و  (Adesunloye) . آدسانلویه(18و17)گزارش شده است
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 علمیهیأت همکاران نیز به بررسی سبک یادگیری اعضای

دانشکده پزشکی پرداختند و نتایج این بررسی نشان داد 

 علمیهیأتکه سبک یادگیری غالب در میان اعضای 

 .(19)کننده بودجذب

در ایران نیز نتایج مطالعه اعال و همکاران گویای آن بود 

در دو  علمیهیأتکه سبک یادگیری غالب در میان اعضای 

 .(21)ستا هبود گراهممقطع علوم پایه و مبانی طب بالینی 

در  تربیش انیدانشجو ی،ریادگی یهاسبک با رابطه در

 در یمتعدد یهامرکز توجه هستند. تاکنون پژوهش

با هدف  ایو  انیدر دانشجو یریادگی یهاسبک خصوص

 هتج انیدانشجو و دیاسات یهاسبک نیارتباط ب ییشناسا

 یاما بررس ست،هاشد انجام انیدانشجو یریادگی یارتقا

دوره یاجراجهت  دهاشنیو پ استادان یریادگی یهاسبک

 ازی یادگیری هاو توجه به سبک مؤثر یتوانمندساز یها

 بودهتوجه  مورد ترکم علمیهیأت یاعضا یریادگی منظر

که اساتید برای حفظ و ارتقا توانمندی از آنجایی است.

که به یادگیری ادامه دهند، لذا  هستند خودشان نیازمند

ی های یادگیری آنان و ارائه دورههاشناسایی سبک

. پژوهش حاضر با هدف است آموزشی بر آن اساس مهم

بر اساس  علمیهیأتی یادگیری اعضای هاشناسایی سبک

 1397شگاه علوم پزشکی مشهد در سال نظریه کلب در دان

 انجام شد. 

 

 هاروش

منظور  بود که به یمقطع -یفیپژوهش از نوع توص نیا

دانشگاه  علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک یبررس

 انجام شد.  1397مشهد در سال  یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک علمیهیأتاعضا  هیکل یآمار جامعه

مشغول به  97-98 یلیشهر مشهد بود که در سال تحص

 طهیح یبودند و مشمول دوره توانمندساز سیتدر

شرکت  یتوانمندساز یهابوده و تاکنون در دوره یآموزش

به روش  یریگاساس نمونهنفر( و بر 138) بودندننموده 

 قیبه عنوان نمونه تحق معهجا نیاافراد  هیکل یسرشمار

 .دندیانتخاب گرد

بودند  علمیهیأت یورود اعضا اریپژوهش حاضر مع در

شرکت  یمرتبه در دوره توانمندساز نیکه به عنوان اول

نمونه مورد  لیعدم تما یخروج اریو به عنوان مع ندینمایم

 نظر جهت ادامه شرکت در پژوهش بود. 

پژوهش شامل پرسشنامه  نیها در اداده یگردآور ابزار

ود: بخش اول شامل هدف انجام ب یسه قسمت افتهیساختار 

پرسشنامه بود، بخش دوم اطالعات  لیطرح و نحوه تکم

و بخش سوم پرسشنامه  علمیهیأت یاعضا کیدموگراف

 12پرسشنامه شامل  نیبود. ا 1/3کلب  یریادگیسبک 

و  یگذارنمره یدستور کار است که چگونگ کیجمله و 

 پرسشنامه نی. هر جمله ادهدیپرسشنامه را نشان م لیتکم

 Concrete) ینیتجربه ع یهانامقسمت با  4شامل 

Experienceی(، مشاهده انعکاس (Reflective 

Observationیانتزاع یساز(، مفهوم (Abstract 

Conceptualization) فعال یشگریو آزما (Active 

Experimentation(است )به  دی(. فرد پاسخ دهنده با21

و  4دارد عدد  یاهت را به وشب نیترشیکه ب یانهیهر گز

، 3شباهت عدد  زانیم بیبه ترت یبعد یهانهیدر مقابل گز

اول هر  نهیرا قرار دهد. نمره حاصل از جمع نمرات گز 1، 2

 ،ینیتجربه ع یریادگی وهی: شاست. گزینه اول سؤال 12

: نهیزگ نیسوم ،یمشاهده تامل یریادگی وهی: شنهیگز نیدوم

 نه،یگز نیو چهارم یانتزاع یسازمفهوم یریادگی وهیش

(. از 22)دهدیفعال را نشان م یشگریآزما یریادگی وهیش

پرسش پرسشنامه،  ایجمله  12 چهار قسمت در نیجمع ا

 یریادگیی وهیش 4که نشانگر  دیآیدست مچهار نمره به

کردن کم یعنی ها،وهیش نیا یکردن دو به دواست. از کم

ل فعا یشگریو آزما ینیع یاز تجربه یانتزاع یسازمفهوم

دو نمره  نی. ادیآیدست مدو نمره به ،یاز مشاهده انعکاس

محور  یکی. رندیگیدو محور مختصات قرار م یبر رو

–AC) یانتزاع سازیمفهوم–ینیع یتجربه یعنی یعمود

CEیشگریآزما -یمشاهده انعکاس یمحور افق یگری( و د 

 کیدو محور مختصات چهار قسمت  نی( اAE-ROفعال )
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با  یریادگیکه هر چهار سبک  دهند،یم لیمربع را تشک

ز ا یکیدر  ابندهیکننده و انطباق ، جذبگراهمواگرا،  یهانام

 نی(. ا23و21) رندیگیمربع قرار م یهاقسمت نیا

 ییایپاو  ییمحتوا ییترجمه شده و روا رانیپرسشنامه در ا

 (.25و24شده است) دییأآن ت

از ارائه اطالعات الزم از نحوه انجام کار، هدف آزمون  پس

ها ها، پرسشنامهدادن به پرسش درست پاسخ وهیو ش

بودن مورد محرمانهگشت. افراد مورد مطالعه در عیتوز

 تیرضاو پس از اخذ  افتندی نانیخود اطم یاطالعات شخص

را به  سؤالخواسته شد تا هر  ندگانکنشرکت ، ازکتبی

کنندگان به صورت صادقانه پاسخ دهند. همه شرکت

مشارکت آنها  یصورت داوطلبانه شرکت نموده و برا

 پرداخت نشد.ای نهیهز

 ،علمیهیأت یها توسط اعضاپرسشنامه لیاز تکم پس

 یو آزمون آمار یفیها با استفاده از آمار توصداده

 نیارتباط ب یجهت بررس سیو کروسکال وال یکامجذور

 نیو همچن یشناختتیجمع یرهایو متغ یریادگی یسبک ها

 علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک انیارتباط م یبررس

 ,IBM, Armonk, NY)افزارنرم سطتو ینیو بال هیپا

USA) SPSS-20 قرار گرفتند. سطح  لیو تحل هیمورد تجز

 در نظر گرفته شد. P<0.05ها در همه آزمون یدارامعن

 

 نتايج
 

پرسشنامه  117تعداد  پرسشنامه توزیع شده، 138 نیب از

شده تعداد  لیپرسشنامه تکم 117شد. از تعداد  آوری جمع

در مورد نحوه  یکاف حاتیتوض رغمعلیپرسشنامه  11

 نینشده بودند که ا لیتکم یدرستکردن پرسشنامه بهپر

 %71پرسشنامه ) 97 تی. در نهادیتعداد خارج گرد

 قرار گرفت.  لیو تحل هیتجز( مورد یدهپاسخ

درصد( و زن  1/52نفر ) 51مرد علمیهیأت یاعضا تعداد

درصد(  6/87نفر ) 85درصد( بود. تعداد  9/47نفر ) 46

 جیدرصد( مجرد بودند. بر اساس نتا 4/12نفر ) 12هل و أمت

 علمیهیأت یدرصد( از اعضا 1/3نفر ) 3دست آمده به

کار بودند. سابقه اریددرصد( استا 9/96نفر )  94و  یمرب

سال 11تا  5 نیدرصد ب 1/4سال،  5تر از درصد کم 5/86

 یسال بود. تعداد اعضا11از  ترشیدرصد ب 4/9و 

نفر  58 ینیدرصد( و بال 2/41نفر ) 39 هیپا علمیهیأت

 درصد( بود.  8/59)

 7/41ارشد و  یمدرک کارشناس ینفر( دارا 3درصد ) 1/3

 36درصد ) 5/37بودند.  یتخصص ینفر( دکتر 41درصد )

 3/7تخصص و نفر( فوق 11درصد ) 4/11نفر( تخصص، 

 یسن اعضا نیانگیداشتند. م پینفر( فلوش 7درصد )

 بود. 65/5 ± 23/37 علمیهیأت

 یریادگی یهاسبک یدارا علمیهیأت یاعضا یکل طور به

درصد(،  8/27گرا )هم 27درصد(،  8/59کننده )نفر جذب 58

درصد( بودند)  1/3) ابندهیانطباق 3درصد(،  3/9ا )واگر 9

 (.1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واگرا

 گراهم

 انطباق يابنده

 جذب کننده
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 )پایه و بالینی( علمیهیأتی یادگیری اعضای هاسبک :1نمودار

 

 علمیهیأت یاعضا یریادگیسبک  کهداد نشان نتایج 

کننده جذب 23عبارت بود از:  یفراوان بیبه ترت هیپاعلوم

 6/7واگرا ) 3درصد(،  2/28) گراهم 11درصد(،  9/58)

 (2نمودار)درصد( 1/5) ابندهیانطباق 2درصد(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هیپاعلوم علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک :2نمودار 

 

 یهاسبک یفراوان نهیمطالعه در زم یهاافتهی نیهمچن

( نشان داد که 3)نمودار ینیبال علمیهیأت یاعضا یریادگی

ده به کننجذب یریادگیسبک  ینیبال علمیهیأت یاکثر اعضا

 یدارا بیدرصد( داشتند، بعد از آن به ترت 3/61) 35تعداد 

 گراوا 6درصد(،  5/27) گراهم 16 یریادگی یهاسبک

 درصد( بودند. 7/1) ابندهیانطباق 1درصد(،  3/11)

 

 

 

 

 

 

 انطباق يابنده

 گراهم جذب کننده

 واگرا

 واگرا

 جذب کننده گراهم

 نطباق يابندها
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 ینیبالعلوم علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک: 3نمودار 

 

 یاعضا یبا عوامل فرد یریادگی یهاسبک ارتباط

 یو جنس با استفاده از آزمون کا تأهلازجمله  علمیهیأت

سابقه کار با استفاده از آزمون  زانیسن و م نیدو و همچن

 نینشان داد که ب جیشد. نتا یبررس سیکروسکال وال

 زانی( و مگراهمغالب )جذب کننده و  یریادگی یهاسبک

(، سن P=97/1) تأهل تی(، وضعP=94/1کار )سابقه

(54/1=P( و جنس )64/1=Pارتباط معنادار )نشد. افتی ی 

دو نشان داد که  یآمده از آزمون کادستبه جینتا نیهمچن

 ینیو بال هیپا علمیهیأت یاعضا یریادگی یهاسبک انیم

 (.P=97/1وجود نداشت ) یمعنادار یتفاوت آمار

 

 بحث

 یاعضا یریادگی یهاسبک ییمطالعه با هدف شناسا نیا

 یکلب در دانشگاه علوم پزشک هیبر اساس نظر علمیهیأت

 یریادگیمطالعه نشان داد که سبک  جیمشهد انجام شد. نتا

 جیبا نتا افتهی نیکننده بود. اجذب علمیهیأت یغالب اعضا

 یخوانهمشده انجام نیشیپ یهااز پژوهش یبرخ

سبک  زیاز مطالعات ن گرید ی(. اگرچه که برخ19)دارد

(. 26)گزارش نمودند گراهمرا  علمیهیأت یاعضا یریادگی

 یریادگی یهاسبک یبه بررس زین نو همکارا (Jack) جک

 هاافتهیپرداختند که  یپزشک علمیهیأت ینفر از اعضا 61

بوده  گراهمغالب  یریادگیاز آن بود که سبک  یحاک

 یهاسبک یهاتفاوت لیبتوان گفت دل دی(. شا27)است

است که  نیدر مطالعات مختلف انجام شده ا یریادگی

 و یعاطف ،یشناخت املبه عو یبستگ یریادگی یهاسبک

سطوح  یعوامل دارا نیدارد و در افراد مختلف ا یطیمح

 یفرد یهازیبه تما دیبا نی(. مدرس13)هستند تأثیرمختلف 

 (. 11)باشندتوجه داشته یآموزش یهاازیمنظور رفع نبه

 ییکننده است تواناجذب یریادگیسبک  یکه دارا یکس

و مانند  یاسیاستفاده از استدالل ق ،ینظر یهامدل جادیا

از  ترکم هااست. آن یاضیمانند علوم و ر یانتزاع میمفاه

گرا و عملگرا هستند و مردم یریادگی یهاسبک گریانواع د

 نبه عنوا رندگانیادگی نی. ادهندیم حیانعکاس را ترج

(. افراد 28)شوندینظر گرفته مدر یانتزاع رندگانیادگی

اطالعات و  یادیکننده، در درک مقدار زسبک جذب یدارا

 ییتوانا نیتربیش ،یصورت موجز و منطقبه هاآن بیترک

 ندمعالقه یانتزاع میو مفاه هاشهیبه اند تربیشرا دارند و 

را  عاتاطال قیو دق افتهیسازمان ئهافراد ارا نیند. اهست

کننده را جذب یریادگیکه سبک  ی(. کسان21)دوست دارند

توانا در کسب و درک اطالعات گسترده و  دهند،یم حیترج

د، هستن یو منطق قیخالصه بوده، دق یصورتآن به لیدتب

درست هستند را بر  یکه از لحاظ منطق ییهاهیو نظر

 حیدارند ترج یکاربرد عمل تلیکه قاب ییهاهینظر

 یکننده داراجذب یریادگی(. افراد با سبک 21)دهندیم

افراد به  نیا دهدیهستند که نشان م یانتزاع یسازمفهوم

 ادیآن  لیو تحل هیموضوع و تجز کیمورد تفکر در لهیوس

صدق  علمیهیأت یدر اعضا یژگیو نیکه ا رندیگیم

با استفاده از  دهندیم حیترج علمیهیأت ی. اعضاکندیم

 یاعضا یدر حل مسائل فکر کنند. از طرف یعلم یهاکردیرو

که  شوندیبزرگسال محسوب م رندهیادگی علمیهیأت
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 یخود برا اتیو تجرب یبا استفاده از دانش قبل توانندیم

آنچه  یبه تمرکز بر رو ازیحل مسائل اقدام کنند و ن

 در یانتزاع یسازمهم است، دارند. افراد با مفهوم شانیبرا

 زین علمیهیأت یاعضا شوند،یم تیهدا اریبا اخت یریادگی

بزرگسال، مستقل، خودمختار و  رندگانیادگیبه عنوان 

 تیسمت اهداف هدابه خود هستند و خودشان به یمتک

 .شوندیم

 یهاراهبرد سیتدر یهاوهیش ازمندین یریادگیسبک  هر

 یهاوهیش ،یمتفاوت، تجارب آموزش یآموزش

 لیاستفاده از وسا فیدرس، کم و ک یمحتوا یدهسازمان

و  زانیربرنامه یکه آگاه است رهیو غ یکمک آموزش

و مدرسان مراکز  انیاز جمله مرب یاندرکاران آموزشدست

 یمناسب برا طیشرا یسازفراهم به تواندیم یدانشگاه

 ینظام آموزش یفیو ک یکم یتعال جهیو در نت یریادگی

 یریادگی پردازانهیاز نظر یاری(. بس29)مربوطه کمک کند

ق باشد منطب سیبا سبک تدر دیبا یریادگیمعتقدند که سبک 

ب و تناس د،یدست آبه رندگانیادگیدر  تیتا حداکثر موفق

ث باع رانیفراگ یریادگیسبک  بادهندگان آموزش سیتدر

 سی(. روش تدر31)شودیآنان م یریادگی زهیانگ تیتقو

و مطالب  یکننده سخنراندر افراد جذب یحیترج

با توجه  ( است.31)میمفاه افتی( و روش در31)خودآموز

د اهشنیمطالعه پ نیا علمیهیأت یاعضا یریادگیبه سبک 

از  تربیش شانیا یتوانمندساز یهادر دوره شودیم

و  یدارید یهاروش ،یسخنران یآموزش یهاروش

 استفاده شود. یبا مطالب خواندن یخودآموز

 یهاریبا متغ یریادگی یهارابطه با ارتباط سبک در

 نیمطالعه نشان داده شد که ب نیدر ا یشناختتیجمع

ارتباط  یشناختتیجمع یهاریو متغ یریادگی یهاسبک

 نیا نیشیپ یهامعنادار وجود ندارد که اکثر پژوهش

(. طبق نظر کلب 32و21و19)کنندیم تأییدموضوع را 

 یزندگ یتجارب قبل ،یدر اثر عوامل ارث یریادگی یهاسبک

 شهیو اساس آن، ر ردیگمی حاضر شکل طیمح یهاازیو ن

افراد دارد. اگر چه  تیو شخص یدر ساختار عصب

در  یفیک راتییتغ ینسبتاً ثابت است، ول یریادگی یهاسبک

ممکن است صورت  یطیمح یهااثر تکامل و بلوغ و محرک

در  یریادگی یهاامر که سبک نیا لتع دی(. شا33)ردیگ

 یشناخت تیجمع یهاریمتغ تأثیرتحت  علمیهیأت یاعضا

 رندگانیادگی علمیهیأت یباشد که اعضا نیا ،ستین

و  فیمتناسب با وظا هاآن یریادگیبزرگسال هستند 

 هاآن یریادگی یهاازیست و نا هاآن یاجتماع تیموقع

 یاه. سبککندیم رییتغ شانیاجتماع یهامتناسب با نقش

 . کنندیم رییتغ یریادگی یهاازیمتناسب با ن زین یریادگی

 یریادگی یهادر سبک یمطالعه تفاوت معنادار نیا در

نشان داده نشد که در  ینیو بال هیپا علمیهیأت یاعضا

(. 34و21)بود نیشیپ یهایحاصل از بررس جینتا یراستا

( 2115)( Mitchell and Nyland) لندیو ن شلیکه م حال آن

 یهاسبک انیکه م دندیرس جهینت نیابه  در پژوهش خود

 طهیو ح هیرشته علوم تغذ علمیهیأت یاعضا یریادگی

که  یطورتفاوت معنادار وجود داشت، به هاآن یعملکرد

 ینیبال هیکه تغذ علمیهیأت یغالب در اعضا یریادگیسبک 

 یابر که یحال کننده بود درجذب ای گراهم کردندیم سیتدر

 آن یو برا ییگراهم کردندیم سیتدر تیریکه مد ییهاآن

 ابندهیانطباق کردندیم سیتدر یعموم هیدسته که تغذ

خاطر نشان کرد که  توانیم مسأله نیا هیدر توج (.18)بود

 ،یانتخاب شغل ت،یشخص تأثیرتحت  یریادگی یهاسبک

(. 35)هستند فیکار حاضر و وظا ،یآموزش یهایژگیو

 نیباشد که ا لیدل نیبه ا تواندیم جیتفاوت در نتا نیعلت ا

 یهامشمول دوره علمیهیأت یدر اعضا هاتن یبررس

 که ییانجام شده بود. از آنجا کیسطح  یتوانمندساز

 یهایژگیمطالعه از لحاظ و نیدر ا علمیهیأت یاعضا

مشابه  یکار و تعداد ساعات کار از جمله سابقه یشغل

ت گذش یهااریمع یبر رو یخنث یتأثیر توانستیبودند، م

 داشته باشد. یکار یهاطیزمان و مح

 یامناسب بر یهاکردیرو هیدر ته یریادگی یهاسبک نییتع

 رندگانیادگی یریادگی یهاندیکرد. فرا آموزش کمک خواهد

 جادیا یریادگیدر  هاآن یشخص یهابا استفاده از تفاوت
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 هابهبود عملکرد آن یعامل مهم برا کیکه  شودیم

 یگوناگون اعضا یریادگی یهااز سبک ی(. آگاه11است)

 یهابرنامه یو طراح یابیارز یبرا تواندیم علمیهیأت

 استفاده شود.  یآموزش

 نیجامعه مورد نظر در مطالعه، ا یوجود واردکردن تمام با

انجام  کیسطح  علمیهیأت یاعضا یبر رو هامطالعه تن

 متفاوت یهابا نمونه یگریمطالعات د نیشده است. بنابرا

 یاز اعضا تروسیع نیو همچن علمیهیأت یاز اعضا

حوزه را گسترش  نیدانش ا تواندیسطح اول م علمیهیأت

 حاصل شود. یمیج قابل تعمیداده تا نتا

 

 گيرينتيجه

 یغالب اعضا یریادگیمطالعه نشان داد که سبک  نیا جینتا

 یریادگیکننده بود. با توجه به سبک جذب علمیهیأت

که در  شودید مهاشنیمطالعه پ نیا علمیهیأت یاعضا

 یهااز روش تربیش شانیا یتوانمندساز یهادوره

با  یو خودآموز یدارید یهاروش ،یسخنران یآموزش

به  هاروش نیشود. اگرچه که ا ستفادها یمطالب خواندن

فراموش  دیاما نبا شودید مهاشنیغالب پ یهاعنوان روش

 یریادگی یهابا سبک یرانیدوره فراگ کیکرد که در 

روش  ،یریادگی گوناگون حضور خواهند داشت و هر سبک

کند که الزم است متناسب با هر می طلب یخاص یاددهی

مناسب استفاده کرد.  یاددهیاز روش  یریادگیسبک 

 تواندیاستادان م یریادگیمختلف  یهاسبک ییشناسا

استفاده شود.  یآموزش یهابرنامه یو طراح یابیارز یبرا

 یهادوره یکه طراح شودید مهاشنیپ نیبنابرا

گرفتن  نظر بر اساس در علمیهیأت یاعضا یتوانمندساز

 هکنندتشرک ییادگیری اعضا یهاهرکدام از سبک یفراوان

ی یادگیری از هادر دوره و با توجه به چندگانگی سبک

 ی متنوع یاددهی متناسب با هر سبک استفاده شود.هاروش

 

 قدرداني

ارشد است )کد  ینامه کارشناسانیاز پا یمقاله بخش نیا

 ( که با شناسه971519: یپژوهش

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1397.438 تهیدر کم 

مشهد  یدانشگاه علوم پزشک یاخالق دانشکده پزشک

 است. دهیمصوب گرد 22/8/1397مورخه 

در این پژوهش شرکت کننده  علمیهیأت یاعضا یاز تمام

 ،نمودند یاریمطالعه  نیما را در ا یکه با وجود مشغله کار

  .میکمال تشکر را دار
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What style Medical teachers use to learn? 

 

Houra AshrafiFard1, Hossein Karimi Moonaghi2, Ali Emadzadeh3, Hamed Tabesh4 
 

Abstract 

 
Introduction: Planning and implementation of effective empowerment programs and using appropriate 

educational methods are prerequisites for empowering teachers of medical colleges. Identification of their 

learning styles and presentation of training courses according to them seem to be important. This study 

endeavored to identify the learning styles of faculty members based on Kolb theory at Mashhad University of 

Medical Sciences in the academic year 2018. 

Methods: This was descriptive-cross sectional research. The population was 138 teachers of Mashhad 

University of Medical Sciences that were teaching during the 2018-2019 and were included in level one of 

empowerment course for educational intents. Based on the universal sampling, the population was selected as 

the sample. The data collection instrument was Kolb's learning style inventory V.3.1. Data were analyzed 

through descriptive statistics and Chi-square and Kruskal-Wallis statistical tests. 

Results: The participation rate of teachers were 77.5%. The teachers' learning styles in order of their 

prevalence included: 58 assimilating (59.8%), 27 converging (27.8%), 9 diverging (9.3%), 3 accommodating 

(3.1%). It is not found any significant relationship between dominant learning styles (assimilating and 

converging) and demographic variables. There was no significant difference between learning styles in basic 

and clinical teachers as well. 

Conclusion: Due to the dominant learning style, it is suggested that in empowerment courses, more lecture 

teaching methods, visual methods and self-study methods with reading materials be used. It should be taken 

into account that there will be different learning styles in the courses, each of which requires a specific 

teaching method. Due to the multiplicity of learning styles, various teaching methods need to be employed. 

 

Keywords: Empowerment, Faculty members, Medical university, Learning styles 
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