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 1390بررسی سبک های یادگيری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 

 1، سيما بهزادفر1، محسن پورعزيزي2، راهب قرباني1*رضا پورعلي

 ايران سمنان، سمنان، پزشکي علوم دانشکده پزشکي، دانشگاه دانشجويي، تحقيقات كميته 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت،  2

 

موجب  دانشجويان تغيير داده و: آگاهي از نوع سبک يادگيري دانشجويان ميتواند روشهاي آموزشي را متناسب با سبک يادگيري مقدمه و هدف

 بازده آموزشي باالتر شود. هدف از اين مطالعه بررسي سبک هاي يادگيري دانشجويان پزشکي با استفاده از متغيرهاي مختلف، در جهت بهبود و
 ارتقاء كيفيت آموزشي مي باشد.

 91-90دانشگاه علوم پزشکي سمنان در سال تحصيلي  در اين مطالعه توصيفي مقطعي، دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايهمواد و روش ها: 

به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. جهت ارزيابي سبک هاي يادگيري از پرسش نامه استاندارد وارک كه روايي و پايايي آن به اثبات 

مورد تجزيه  05/0با سطح معني داري  SPSS 17رسيده است، استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده بر اساس راهنماي پرسش نامه در نرم افزار 
 و تحليل قرار گرفت. 

در سال اول  %4/48 پسر، % 8/40نمونه هاي مورد بررسي دختر و  % 2/59نفر شركت داشتند كه در مجموع  125در اين مطالعه یافته ها: 

( و مابقي استفاده Unimodalاز يک سبک يادگيري ) دانشجويان فقط %84وجود داشتند.  16با معدل باالي  % 56تحصيل )ترم اول و دوم( و 

( بيش تر از ساير سبک ها مورد ترجيح دانشجويان قرار داشت. پس از Auditoryاز چند سبک يادگيري را ترجيح مي دادند. سبک شنيداري )

قرار داشت. ارتباط معني داري ( Visual( و ديداري )Kinesthetic(، حركتي )Read/Writeخواندني )-آن و به ترتيب سبک هاي نوشتني

 (. P <05/0بين سبک يادگيري با جنس، مقطع تحصيلي و معدل دانشجويان مشاهده نشد)
در مطالعه پيش رو سبک شنيداري به عنوان سبک غالب يادگيري دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايه شناخته شده است. افراد نتیجه گیری: 

گوش دهند و از طريق شنيدن مطالب را فرا بگيرند. رويکردهاي آموزشي نسبت به سبک هاي غالب يادگيري متمايل به اين سبک دوست دارند كه 
هاي ردانشجويان كمک فراواني را به آموزش دانشکده ها، گروه هاي آموزشي و اساتيد راهنماي دانشجويان مي نمايد تا با توجه به اين مهم راهکا

  ارتقائ آموزشي فراهم گردد.
 سبک يادگيري، وارک، دانشجولیدی : کلمات ک
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