مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان و دانشگاه اصفهان براساس مدل VARK
ابوالفضل طاهری ،1سلیمه زارع عبداللهی ،2امید یوسفیانزاده ،3محمدرضا هاشمیان
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اصفهان ،ایران.
کد ارکید0000-0003-3387-3425 :
.2

گروه آموزش و ارتقای سالمت  ،داشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد ،یزد ،ایران.

 .9گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره ششم شماره دوم پاییز و زمستان  98صفحات.88-57

چکیده
مقدمه و هدف :دانشجویان از سبکهای یادگیری متفاوتی استفاده میکنند که آشنایی با این سبکها میتواند
باعث کارایی بیشتر تدریس گردد .هدف این پژوهش مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان کتابداری و
اطالعرسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مدل  VARKمیباشد.
روشها :این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کتابداری و
نویسنده مسؤول:
محمدرضا هاشمیان ،گروه کتابداری
واطالع رسانی پزشکی ،دانشکده
مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،
مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در
امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
کد ارکید:
0000-0003-0504-9674
پست الکترونیکی:
mr.hashemian@mng.mui.ac.ir

اطالعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بودند که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 847
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها به وسیله پرسشنامه استاندارد  VARKگردآوری گردید .دادهها با
استفاده از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی از سبکهای یادگیری متفاوتی استفاده میکنند که سبک ترجیحی
آنها سبک خواندن /نوشتن (با میانگین  )22/42میباشد .بین سبک یادگیری دانشجویان مقطع کارشناسی با
مقاطع کارشناسیارشد و دکتری تفاوت معنیداری وجود دارد .تفاوت معنیداری بین سبکهای یادگیری
دانشجویان دو دانشگاه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با درنظرگرفتن تفاوت سبکهای یادگیری بین دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی و غالب بودن
سبک یادگیری خواندن/نوشتن الزم است مسئوالن آموزشی ضمن آگاهی از تفاوتهای موجود ،برنامهها و
روشهای آموزشی خود را متناسب با نیازهای دانشجویان (در جهت آموزش کاربردی مطالب) طراحی و اجرا
نمایند تا بازده آموزش و یادگیری در حد امکان بهبود یابد.
کلیدواژهها :مدل آموزشی ،علم اطالعات ،کتابداری و اطالعرسانی ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله95/37/30 :

اصالح نهایی95/23/21:

پذیرش مقاله95/23/22 :

ارجاع :طاهری ابوالفضل ،زارع عبداللهی سلیمه ،یوسفیانزاده امید ،هاشمیان محمدرضا .مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه
اصفهان براساس مدل  .VARKراهبردهای توسعه در آموزش پزشکی2098؛ .88-57:)1(8

مقدمه
موفقیت یک نظام آموزشی به میزان یادگیری

جامعه میگردد ،یکی از مهمترین اهداف نظامهای

فراگیران آن وابسته است و با توجه به اینکه

آموزشی فراهم کردن آموزش موثر و ماندگار است

هزینههای سنگینی صرف آموزش و یادگیری افراد

( .)8،2یادگیری از عوامل متعددی همچون هوش،
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 .8گروه کتابداری واطالع رسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

کیفیت آموزشگاه و مربی تأثیر میپذیرد (.)9،4

مطالعات خارج از کشور و هم داخل کشور) بسیار

همچنین توانایی بالقوه افراد برای یادگیری نیز

گزارش شده است ( .)82 -88در این راستا ،یافتههای

متفاوت است .دلیل تفاوت در یادگیری افراد در

مطالعه بایکان و ناکار ( )Baykan & Nacarنتایج

موقعیتهای یکسان نیز سبکهای متفاوت یادگیری

متفاوتی داشته و گویای آن است که

اغلب

آنان میباشد؛ زیرا این سبکها تعیین میکنند که در

دانشجویان سبک تک وجهی یادگیری را ترجیح داده

برخورد با یک موقعیت ،فرد چه مدت به چه چیز و

و فراوانترین سبک یادگیری به ترتیب حسی،

به چه میزانی توجه دارد (.)7

حرکتی ،شنیداری ،دیداری و نوشتاری است (.)85

از سوی دیگر ،ناهماهنگی سبکهای تدریس استادان

این تفاوت سبک یادگیری تنها مختص دانشجویان

با سبکهای یادگیری دانشجویان از جمله موانع

رشتههای علوم پزشکی نیست و در دانشجویان

یادگیری بهتر محسوب میشود ( .)2از نظر اسمیت

دانشگاههای وزارت علوم به دلیل ماهیت مختلف

فراگیران در رشتههای مختلف از سبکهای یادگیری

رشتهها نیز مشهود است .به طوری که نتایج نشان

گوناگونی استفاده میکنند ( ،)5بنابراین آشنایی

داده سبک غالب دانشجویان علوم انسانی سبک

استادان با عواملی همچون محیط یادگیری،

شنیداری بوده ،درحالی که در دانشجویان رشته فنی

موضوعات درسی ،شیوههای آموزشی و سبکهای

ـ مهندسی سبک جنبشی-حرکتی بیشتر غلبه دارد

یادگیری دانشجویان ،موجب افزایش کارایی تدریس

(.)81

خواهد شد ( .)7در سالهای گذشته پژوهشهای

در زمینه عوامل همبسته با سبک یادگیری نیز

زیادی در زمینه سبکهای یادگیری انجام گرفته

مطالعاتی صورت گرفته است .نتایج این مطالعات

است .اکثر پژوهشها در دانشگاههای علوم پزشکی

گویای آن است که بین سبکهای تفکر و شیوههای

گرایش به مطالعه بر روی دانشجویان پزشکی و

یادگیری و سبکهای یادگیری در برخی ابعاد ارتباط

پرستاری دارد.

معنیداری وجود دارد ( .)7همچنین بر ارتباط میان

پژوهشها نشان داده که سبکهای یادگیری در

خودکارآمدی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان

دانشجویان برحسب رشته تحصیلی متفاوت است.

با توجه به سبک یادگیری نیز تأکید شده و مطالعات

به گونهای که دانشجویان پزشکی غالبا از سبک

نشان دادهاند که دانشجویان رشتههای پزشکی از

دیداری و شنیداری برای یادگیری پیروی میکنند (،1

باالترین میزان خودکارآمدی برخوردارند (.)22 ،83

 .)3همچنین ،سبک یادگیری دیداری در میان

در این بین ،آموزش رویکرد حل مسئله در تغییر

دانشجویان دندانپزشکی رواج داشته و پس از آن،

سبک یادگیری نقش پررنگ دارد .در مطالعه صورت

شیوههای جنبشی-حرکتی در امر یادگیری این

گرفته بر روی دانشجویان پرستاری نشان داده شد

دانشجویان کاربرد فراوان دارد ( .)82با این حال،

که سبک یادگیری اغلب فراگیران پس از آموزش

وجود سبکهای یادگیری ترکیبی در میان
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انگیزه ،محیط مناسب ،عوامل خانوادگی ،اجتماع،

دانشجویان رشتههای مختلف علوم پزشکی (هم در

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

ترکیبی تغییر یافت (.)28

استفاده میشود .با توجه به این که این دو رشته در

با مرور پیشینههای انجامشده آشکار شد توجه به

وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

سبکهای یادگیری دانشجویان بسیار با اهمیت تلقی

نیز علوم و تحقیقات فناوری با اهداف نسبتا مشابهای

شده است .سبک یادگیری  VARKنیز به دلیل

دنبال میشوند ،انتظار میرود با مقایسه سبکهای

ویژگیها و اصولی که بر آن استوار است بیشترین

یادگیری دانشجویان آنها بتوان به نوعی رهیافتها

اهمیت را در بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان

و شیوههای آموزشی گروههای آموزشی هر دو

دارد .اصولی که این سبک بر آن استوار است،

وزارتخانه را مقایسه و تحلیل کرد و نیز از نتایج آن

عبارتند از )8 :توانایی یادگیری دروس دانشگاهی در

برای بازنگری در تدوین برنامههای آموزشی این دو

هر فردی وجود دارد و تفاوت در شیوه خاص

رشته بهره جست.

یادگیری هر فرد میباشد ؛  )2با مورد توجه قرار-
دادن شیوههای یادگیری متفاوت یادگیرندگان،

روشها

انگیزه یادگیری آنان نیز افزایش مییابد؛  )9با

این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی

استفاده از نیروی حواس پنجگانه و ادراکات

انجام شده است .جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان

گوناگون ،یادگیری محتوای آموزشی به بهترین نحو

کتابداری و اطالعرسانی دو دانشگاه اصفهان و علوم

انجام خواهد شد.

پزشکی اصفهان در کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال

لذا با توجه به اهمیت سبکهای یادگیری دانشجویان

دوم  35-8932تشکیل میدهند .مجموع تعداد

در یادگیری بهتر آنان و اینکه تاکنون پژوهشی در

دانشجویان در هر دو دانشگاه  293نفر بوده که با

زمینه سبکهای یادگیری دانشجویان کتابداری و

نمونهگیری تصادفی طبقهای (دانشگاه به عنوان

اطالعرسانی انجام نشده است ،این پژوهش قصد

طبقه)  847نفر از آنها ( 35دانشجو از دانشگاه

دارد به بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان

اصفهان و  41دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی

کتابداری و اطالعرسانی در دانشگاه اصفهان و

اصفهان) برای انجام پژوهش انتخاب شدند .همچنین

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل

در هر دانشگاه به نسبت تعداد دانشجو در هر مقطع

 VARKبپردازد .الزم به ذکر است رشته کتابداری

تحصیلی نمونه مناسب برگزیده شد .جدول 8

و اطالعرسانی در وزارت علوم ،فناوری و تحقیقات

نشاندهنده جامعه و نمونه دانشجویان به تفکیک

پس از تغییر نام با عنوان "علم اطالعات و دانش-

دانشگاه و مقطع تحصیلی میباشد.

شناسی" شناخته میشود و در وزارت بهداشت نیز
دارای پسوند "پزشکی" و با نام "کتابداری و اطالع-
رسانی پزشکی" میباشد .در این پژوهش به منظور
یکدستی عناوین از اصالح "کتابداری و
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رویکرد حل مسأله از حالت خواندن/نوشتن به سبک

اطالعرسانی" برای نامیدن رشتههای مذکور

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

جدول  .8توزیع فراوانی جامعه و نمونه دانشجویان در دو دانشگاه
اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
نام دانشگاه
علوم

پزشکی

اصفهان

دانشگاه اصفهان

مجموع در هر دود دانشگاه

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر  32/1درصد به
جامعه

نمونه

کارشناسی

55

33

کارشناسی ارشد

71

71

دکترا

8

5

مجموع

81

88

کارشناسی

71

77

کارشناسی ارشد

87

55

دکترا

717

17

مجموع

751

11

531

785

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
سبکهای یادگیری  ،VARKشامل 82سؤال در 4
سبک یادگیری به ترتیب  )8دیداری؛  )2شنیداری؛ )9
خواندنی و نوشتنی و  )4مهارتی بود .سؤاالت مبتنی
بر عملکرد فرد و موقعیتهای مختلف طراحی شده
است .به صورتی که هر سؤال از چهار گزینه تشکیل
شده که گزینهها به ترتیب نشان دهنده چهار نوع
سبک یادگیری دیداری ،شنیداری ،خواندن/نوشتن و
جنبشی-حرکتی هستند .فرد با اولویتبندی
گزینههای مربوط به پرسش ،نوع سبک خود را
مشخص مینماید .عدد  4برای گزینهای نشان دهنده
اولویت باالی آن سبک است و به همین ترتیب ،عدد
یک نیز گویای آن است که فرد سبک مورد نظر را
برای یادگیری آن موضوع ترجیح نمیدهد .به این-
ترتیب ،کسب نمره بیشتر در هر کدام از انواع سبک
یادگیری نشاندهنده تمایل بیشتر فرد به آن سبک
میباشد .گفتنی است ،بازه نمره سبکهای یادگیری
برای هر فرد بین  82تا  24میباشد.
روایی و پایایی پرسشنامه  VARKدر پژوهش
امینی و همکاران محاسبه و موردتأیید قرار گرفته

دست آمده و تأیید شده است .همچنین در این
پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ برای  92نمونه برابر
 11/19درصد به دست آمد و نشان از پایایی باالی
این پرسشنامه دارد .پرسشنامهها به صورت
حضوری در بین دانشجویان کتابداری و
اطالعرسانی دو دانشگاه توزیع گردید و توجیه و
راهنمایی پاسخدهندگان در تکمیل پرسشنامهها و
رفع ابهامات آنان نیز توسط توزیعکننده پرسشنامه
انجام شد .پژوهشگران یک ساعت پس از توزیع
پرسشنامه ،پیگیر تکمیل و بازگشت پرسشنامه از
دانشجویان بودند .همچنین از آنها خواسته شده
بود که درصورت امکان ابزار تکمیل شده را به
کتابخانه دانشکده تحویل دهند.
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  22صورت گرفت.
روشهای آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون
 T2هاتلینگ برای مقایسه میانگین انواع سبکها باهم،
 tمستقل جهت مقایسه میانگین سبک یادگیری
برحسب دانشگاه و جنسیت ،تحلیل واریانس یک-
طرفه و آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسه میانگین
سبک یادگیری برحسب سطح تحصیالت) در این
نرم افزار انجام شد.
یافتهها
از  847پرسشنامه توزیعشده همه پرسشنامهها
بازگشت داده شدند .دادههای توصیفی حاکی از آن
است که  99درصد از شرکتکنندگان از دانشگاه
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دانشگاه

مقطع تحصیلی

است ( .)3بدین ترتیب که پایایی آن با استفاده از

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

اصفهان هستند .همچنین  827نفر از دانشجویان

دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه

کتابداری و اطالعرسانی زن و مابقی ( 22نفر) مرد

اصفهان تفاوت چندان و معنیداری با هم ندارند و

هستند .اغلب دانشجویان در مقطع کارشناسی (24/1

سبک غالب در هر دو دانشگاه ،سبک خواندن/نوشتن

درصد) و تنها  97/2درصد در مقاطع تحصیالت

میباشد .در ادامه ،به بررسی میزان سبکهای

تکمیلی در حال تحصیل هستند .در راستای اهداف

یادگیری دانشجویان برحسب جنسیت در جدول 4

پژوهش ،برای مقایسه سبک غالب دانشجویان دو

پرداخته شده است.

دانشگاه از آزمون مربع  Hotelling Tاستفاده شد

بر مبنای یافتههای جدول  4مقدار آماره  tآزمون تی

که نتایج آن در جدول  2قابل مالحظه است.

مستقل درخصوص سبکهای یادگیری خواندن/

دادههای جدول دو گویای آن است که آماره F

نوشتن ،شنیداری و دیداری در سطح کمتر از 2/27

بدست آمده در سطح کمتر از  2/27معنی دار است.

معنادار بوده است و بنابراین میتوان گفت،

به این ترتیب ،بین انواع سبکهای ترجیحی یادگیری

سبکهای یادگیری دختران با پسران متفاوت هستند.

در میان دانشجویان تفاوت وجود دارد؛ به بیان دیگر،

با توجه به دادههای جدول میتوان دریافت که سبک

میزان استفاده دانشجویان از چهار سبک یکسان

غالب برای دانشجویان خانم سبک خواندن/نوشتن

نبوده است .بیشترین ترجیح دانشجویان مربوط به

(با میانگین )49/18بوده است ،درحالیکه در بین

سبک خواندن/نوشتن با میانگین  42/22و کمترین

دانشجویان پسر سبکهای شنیداری ،دیداری و

ترجیح آنان مربوط به سبک جنبشی/حرکتی با

خواندن/نوشتن (به ترتیب با میانگین 92/82 ،91/82

میانگین  24/95است .در ادامه نتایج مربوط به

و  ) 97/22سبکهای رایج هستند و تقریبا در یک

آزمون میزان سبک یادگیری دانشجویان کتابداری

سطح هستند .شایان به ذکر است که هم دانشجویان

و اطالعرسانی برحسب دانشگاه محل تحصیل در

پسر و هم دانشجویان دختر کمتر ترجیح میدهند که

جدول  9آمده است.

از سبک جنبشی/حرکتی در راستای یادگیری مطالب

بر پایه دادههای جدول  9سطح معنی داری آزمون t

استفاده کنند.

مستقل در خصوص مقایسه نمرههای سبک

از اهداف دیگر این پژوهش بررسی تأثیر سطح

یادگیری دانشجویان برحسب دانشگاه محل تحصیل

تحصیالت دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی بر

بیش از  2/27میباشد .بنابراین ،اختالف معنیداری

میزان استفاده آنان از انواع سبکهای یادگیری است

میان دانشجویان هر دو دانشگاه در ارتباط با میزان

که نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در این

نمره سبک یادگیری مشاهده نمیشود .به سخن

خصوص در جدول  7و آزمون تعقیبی  LSDدر

دیگر ،سبک غالب یادگیری در میان دانشجویان در

جدول  2بیان شده است.

هر دو دانشگاه متفاوت نیست .نمرههای سبک

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول 7

یادگیری دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی

نشان میدهد که  Fمشاهده شده در سطح
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علومپزشکی اصفهان و  25درصد از دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نمرههای

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

سطح تحصیالت در میزان استفاده از سبکهای

مؤید آن است که اختالف معناداری در زمینه میزان

یادگیری از منظر دانشجویان کتابداری و

استفاده این دو سبک در دانشجویان کارشناسی

اطالعرسانی تأثیر معنیداری داشته است .به طوری

ارشد و دکترا با دانشجویان کارشناسی وجود دارد.

که در بین دانشجویان مقطع کارشناسی سبک

بیان دیگر ،دانشجویان کارشناسیارشد و دکترا

خواندن/نوشتن ،در بین دانشجویان کارشناسی

نسبت به دانشجویان کارشناسی بیشتر از سبکهای

ارشد و دکترا سبکهای شنیداری و دیداری غلبه

شنیداری و دیداری استفاده میکنند .همچنین ،بین

داشت .به منظور بررسی معناداری اختالف نمره تک

سبک جنبشی/حرکتی دانشجویان کارشناسی با

به تک سبکها از نظر دانشجویان برحسب سه مقطع

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نیز تفاوت

تحصیلی ،نتایج آزمون تعقیبی  LSDدر جدول 2

معنادار وجود دارد .نتیجه گویای آن است که

آمده است.

دانشجویان کارشناسی کمتر از سایر دانشجویان از

همانگونه که از جدول  2مشهود است ،بین سبک

این سبک استفاده میکنند .شایان ذکر است ،هیچ

با

گونه تفاوتی بین سبکهای یادگیری دانشجویان

کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری وجود

کارشناسی ارشد با دانشجویان مقطع دکترا وجود

دارد .با توجه به مثبت بودن میزان اختالف میانگین

ندارد .سبک غالب یادگیری هر دو گروه ،شنیداری و

میتوان گفت که دانشجویان کارشناسی نسبت به

دیداری است و برخالف دانشجویان کارشناسی

سایر دانشجویان بیشتر تمایل به استفاده از این

تمایل کمتری به استفاده از سبک خواندن /نوشتن

سبک دارند.

دارند.

خواندن/نوشتن

دانشجویان

کارشناسی

جدول  .2مقایسه میانگین انواع سبک های یادگیری از نظر کل دانشجویان دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
سبکهای یادگیری

میانگین(انحراف معیار)

خواندن/نوشتن

(85/15)71/18

شنیداری

(35/15)1/73

دیداری

(51/77)1/1

جنبشی/حرکتی

(58/31)8/8

T2 Hotelling

آماره F

سطح معنیداری

553/11

83/87

1/111

جدول  .3مقایسه میانگین نمرههای مربوط به سبک های یادگیری از نظر دانشجویان به تفکیک دانشگاه محل تحصیل
سبکهای یادگیری

دانشگاه علومپزشکی اصفهان

دانشگاه اصفهان

میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

آماره t

سطح معنیداری

خواندن/نوشتن

(83/78)77/31

(85/31)71/31

1/811

1/183

شنیداری

(35/88)71/75

(35/11)8/15

1/11

1/187

دیداری

(51/55)77/18

(31/13)8/11

7/58

1/775

جنبشی/حرکتی

(53/17)71/15

(58/18)1/75

1/151

1/857
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معنیداری کمتر از  2/27معنادار بوده است ،بنابراین

درخصوص دو سبک شنیداری و دیداری ،دادهها

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

جدول  .4مقایسه میانگین نمرههای مربوط به سبک های یادگیری از نظر دانشجویان به تفکیک جنسیت
زن

سبکهای یادگیری

آماره t

مرد

میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

سطح معنیداری

شنیداری

(35/11)1/15

(38/75)8/18

5/811

1/115

دیداری

(51/18)71/13

(31/75)1/35

8/851

1/111

جنبشی/حرکتی

(58/38)8/88

(58/51)8/15

1/153

1/158
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خواندن/نوشتن

(83/87)71/15

(35/51)1/88

3/813

1/117

جدول  .5مقایسه میانگین نمرههای مربوط به سبک های یادگیری از نظر دانشجویان به تفکیک سطح تحصیالت
سبکهای یادگیری

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

کارشناسی
میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

آماره f

سطح معنیداری

خواندن/نوشتن

(81/5)1/11

(33/15)8/81

(35)3/75

85/18

1/111

شنیداری

(31)1/15

(38)3/11

(31)3/18

71/11

1/111

دیداری

(55)1/55

(31)8/17

(38/78)8/15

33/11

1/111

جنبشی/حرکتی

(53)8/81

(58)3/85

(58/51)3/15

8/11

1/177

جدول  .6مقایسه دو به دو میانگین نمرههای مربوط به سبک های یادگیری از نظر دانشجویان برحسب سطح تحصیالت
سبک

سطوح تحصیالت

خواندن /نوشتن

کارشناسی← کارشناسیارشد

اختالف میانگین

سطح معنی داری

78/81

1/111

شنیداری
دیداری
جنبشی  /حرکتی

کارشناسی ← دکترا

75/5

1/111

کارشناسی ارشد ← دکترا

-7/11

1/831

کارشناسی← کارشناسیارشد

-8/11

1/111

کارشناسی ← دکترا

-1/11

1/111

کارشناسی ارشد ← دکترا

-7/11

1/181

کارشناسی← کارشناسیارشد

-77/11

1/111

کارشناسی ← دکترا

-73/78

1/111

کارشناسی ارشد ← دکترا

-5/78

1/358

کارشناسی← کارشناسیارشد

-5/11

1/111

کارشناسی ← دکترا

-7/5

1/518

کارشناسی ارشد ← دکترا

-3/5

1/713

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به منظور مقایسه سبکهای یادگیری

استفاده از مدل  VARKکه سبکهای یادگیری را به

دانشجویان رشتهی کتابداری و اطالعرسانی

سبکهای خواندن/نوشتن ،شنیداری ،دیداری و

دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان با

جنبشی /حرکتی تقسیم میکند ،انجام شد (جدول .)9
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ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

دانشجویان با یکدیگر تفاوت دارد و میزان استفاده

کارشناسیارشد و دکتری بیشتر سبک شنیداری و

دانشجویان از چهار سبک یادگیری یکسان نیست.

دیداری را ترجیح میدادند .این یافته با نتایج پژوهش

بر این اساس بیشتر دانشجویان از سبک خواندن/

رحمانپور در یک راستا میباشد ( .)81شاید این

نوشتن استفاده میکنند در حالی که سبک جنبشی/

نکته مربوط به شیوههای مختلف تدریس در

حرکتی کمتر مورد استفاد آنها قرار میگیرد .تفاوت

دورههای مختلف تحصیلی توسط اساتید و معلمان

در بین سبکهای یادگیری دانشجویان در

باشد .در این راستا پژوهش الخساونه نشان داد که

پژوهشهای دیگر نیز گزارش شده است .اما سبک

پس از آموزش شیوه حل مسأله ،سبکهای یادگیری

ترجیحی آنها در پژوهشهای مختلف با یکدیگر

دانشجویان نیز تغییر کرد ( .)28از دیگر دالیلی که

متفاوت است .مطالعات نشان داده که سبک ترجیحی

میتوان برای اختالف سبک یادگیری دانشجویان در

دانشجویان رشتههای علوم پزشکی ،اغلب سبک

سطوح مختلف تحصیلی بیان کرد این است که

دیداری و شنیداری است ( ،)82 ،3 ،2در حالی که

احتمال میرود دانشجویان با کسب تجربه و

بیشتر دانشجویان فنی -مهندسی تمایل به سبک

فراگیری دانش نظری الزم در مقطع کارشناسی

جنبشی-حرکتی دارند (.)81

بیشتر سعی میکنند در مقاطع باالتر وارد جنبههای

آنچه که از بررسی نتایج پژوهشهای مختلف (،3 ،1

عملی و پژوهشی رشته شوند .همچنین دانشجویان

 )82 ،88میتوان استنباط کرد این است که به نظر

مقاطع تحصیالت تکمیلی به دلیل آشنایی با فضای

میرسد رشته تحصیلی دانشجویان بر سبکهای

دیجیتالی به سمت منابع نوین آموزشی جدید (مثل

یادگیری آنها تأثیرگذار باشد .همانگونه که در

فیلمهای آموزشی) روی آورده و این باعث میشود

پژوهشهای دیگر مشاهده شد ،سبک یادگیری در

تا سبک یادگیری آنها نیز تغییر یابد.

دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی (،)88 -3

نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان مقاطع

سبکهای دیداری و شنیداری بود و در دانشجویان

کارشناسیارشد و دکتری تمایل دارند که از چند

رشتههای مهندسی ،سبک جنبشی/حرکتی ،سبک

سبک یادگیری استفاده نمایند .ارجحیت استفاده از

غالب بود که این میتواند با ماهیت رشته و میزان

سبکهای ترکیبی در پژوهشهای حموزاده (،)88

عملی بودن آن مرتبط باشد ( .)81در این پژوهش

سلیمی ( ،)82مک لود ( ،)89بالدین و مایرز (،)84

نیز مشخص شد ،سبک غالب دانشجویان کتابداری

لوجان و دیکارلو ( )87نیز تأکید شده است.

واطالع رسانی در هر دو وزارتخانه سبک خواندن/

درنهایت ،نتایج حاکی از اختالف بین سبکهای

نوشتن است.

یادگیری دانشجویان دختر و پسر میباشد.

نتایج این پژوهش ،اختالف معنیداری را بین سطح

دانشجویان دختر بیشتر از سبک خواندن /نوشتن

تحصیالت دانشجویان و سبکهای یادگیری آنها

استفاده میکنند در حالیکه دانشجویان پسر سبک

نشان داد .به طوری که دانشجویان کارشناسی

شنیداری و دیداری را ترجیح میدهند .این بخش از
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نتایج پژوهش نشان داد که سبکهای یادگیری

بیشتر سبک خواندن /نوشتن و دانشجویان

ابوالفضل طاهری و همکاران

مقایسه سبکهای یادگیری

پژوهش با نتایج پژوهش امینی در یک راستا

طراحی شیوههای تجربی و یا مطالعات طولی در

میباشد ( .)2در حالیکه نتایج پژوهش رحمانپور

جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر سبکهای

خالف این را نشان میدهد و سبک ترجیحی

یادگیری و بلوغ یادگیری دانشجویان مؤثرتر باشد.

میداند (.)1

پیشنهادات

نتایج این پژوهش نشان میدهد که دانشجویان

اجرای مطالعه در دو دانشگاه زیرمجموعه وزارت

کتابداری و اطالعرسانی سبکهای یادگیری متفاوتی

بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت

داشتند .در سطح کارشناسی ،دانشجویان بیشتر

علوم ،تحقیقات و فناوری ،دید جامعتری نسبت به

تمایل به استفاده از سبکهای یادگیری تک وجهی

فضا و برنامههای آموزشی حاکم بر رشته کتابداری

داشتند و دانشجویان تحصیالت تکمیلی از سبکهای

و اطالع رسانی ارائه کرد و پیشنهاد میشود از نتایج

ترکیبی استفاده میکردند .دست اندرکاران آموزش

آن برای بازنگری در تدوین برنامههای آموزشی

میتوانند از نتایج این پژوهش برای اصالح و بهبود

رشته مذکور استفاده شود .همچنین به منظور

کیفیت آموزش کتابداری و اطالعرسانی استفاده

شناسایی سایر عوامل تاثیرگذار بر یادگیری

نمایند .با عنایت به تفاوت سبکهای یادگیری بین این

دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی میتوان

دانشجویان ،الزم است اساتید و مسئوالن آموزشی

پژوهشهایی را در راستای تعیین میزان ارتباط بین

ضمن آگاهی از تفاوتهای موجود ،برنامهها و

سبکهای یادگیری با روشهای آموزش و همچنین

روشهای آموزشی خود را متناسب با نیازهای

ارتباط سبکهای یادگیری با مقولههایی مانند

دانشجویان (در جهت آموزش کاربردی مطالب)

خودکارآمدی پژوهشی و آموزشی دانشجویان

طراحی و اجرا نمایند تا بازده آموزشی و یادگیری

انجام داد.

در حد امکان بهبود یابد.

سپاسگزاری
محدودیتها

از کلیه دانشجویان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی نیز بوده است

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان علم

که مهمترین آن شیوه کمی روش تحقیق و انجام

اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان که

مقطعی مطالعه است .این امر سبب میشود نتوان

پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری دادند،

روابط علی را به خوبی تبیین کرد و به نظر میرسد

تشکر و قدردانی میشود.
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Introduction: Students use different learning styles. Using these styles can make teaching more
effective. The purpose of this study was to compare the learning styles of students majoring in
Librarianship and Information Sciences at Isfahan University and Isfahan University of Medical
Sciences based on the Vark model.
Methods: This was a survey. The research population was all the students of Isfahan University
of Medical Sciences and Isfahan University of Medical Sciences, from those, 145 participants
were selected randomly using stratified sampling method. The data was collected by Vark's
questionnaire and then was analyzed by descriptive and analytical methods using SPSS software
as a tool.
Results: Librarianship and Information Sciences students use different learning styles. Their
preferred learning style is the reading / writing style with an average of 42.62. There is a
significant difference between the learning style of undergraduate students with graduate
degrees and Ph.D. students. No significant difference was found between the students' learning
styles in the two universities.
Conclusion: Considering the differences in the learning styles taken by students and the
dominant style of studying/writing, it is important that educational authorities consider the
existing differences while designing and applying their educational programs and methods
based on the needs of students for a more practical education and maximum efficacy of teaching
and learning.
Keywords: Educational Models, Information Science, Library Science, Isfahan University of
Medical Sciences, Isfahan University.
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