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 پژوهشیمقاله 

 یلیتحص شرفتیزش پیانگ و ی، سرزندگيانتقاد تفکربا توسعه » وارك« يریادگی يهاسبک رابطه یبررس
  هیاروم یعلوم پزشک انیدانشجون یبدر 

  
  3 دفرييبا فايز  ،٢ياحمدسلطان ي، جواد عبدل*1 يسدانپوربين حبيميس

  
 14/11/1394تاریخ پذیرش  08/09/1394تاریخ دریافت 

  چکيده
، انگیزه، محیط مناسب، يریادگینوع تفکر، سبک  چون يکه عوامل متعدد باشدیم يهر کشور یستم آموزشین هدف سیترمهم يادگیری و هدف: نهيزمشيپ

 يتقادبوده و تفکر ان یآموزش يهاستمیس یو تفکر، هدف اساس يریادگی. گذارندیمو ... در آن تأثیر  ی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربیعوامل خانوادگ
ا سبک و هر فرد متناسب ب گرددیمکسب از راه تجربه  که است مؤثر يریادگیز بر ین يادگیری يهاسبک. باشدیمامد مطلوب در ارتباط با آموزش یک پی عنوانبه
ق حاضر ی. هدف تحق، با یادگیري و پیشرفت تحصیلی مرتبط استشانگیزدر متعلمان است و  نشاط وجود ی. سرزندگردیگیماد یو خود مطالب را اخذ  يادگیری

ه در یاروم یعلوم پزشک دانشگاهان یدانشجو نیب در یلیتحص شرفتیزش پیانگ و ی، سرزندگيانتقاد تفکربا توسعه » وارك« يریادگی يهاسـبک رابطه  یبررسـ 
 است.  1393-94 یلیسال تحص

نفر) بود که حجم  2181ه (یاروم یعلوم پزشک دانشگاه یان دوره کارشناسیه دانشجوی، کليبود. جامعه آمار یهمبستگ-یفیپژوهش از نوع توص مواد و روش کار:
فلمینگ » وارك« يریادگی يهاسبکق، پرسشنامه ینفر انتخاب شدند. ابزار تحق 377، با جدول مورگان یتصادف صورتبهو  ياچندمرحله يانمونه با روش طبقه

) و پرسشنامه 1391( ين چاریزاده و حس یدهقان یلیتحص یسرزندگپرسشنامه )، 1980زر، فرم الف (یواتسون، گل ي)، پرسـشنامه تفکر انتقاد 2004( و میلس
 شد.  دییتأ) 89/0کرونباخ ( يبا آلفا هاآن ییای) بوده که پا1970هرمنس ( یلیشرفت تحصیزش پیانگ

 يریادگی يهاسبک يدرصد دارا 14، یو نوشتن یخواندن يریادگی يهاسبک يه دارایاروم یعلوم پزشک دانشگاهان یدرصد دانشجو 68ج نشان داد ینتا :هاافتهي
زش یانگ و یبا سرزندگ» وارك« يریادگی يهاسبکن یهسـتند. ب  یمهارت يریادگی يهاسـبک درصـد   6و  يدارید يریادگی يهاسـبک درصـد   12، يداریشـن 

، يدرصد، توسعه تفکر انتقاد 1/87وارك  يریادگی يهاسبکد. یمشاهده گرد يه رابطه معناداریاروم یعلوم پزشک دانشگاهان یدر دانشـجو  یلیتحصـ  شـرفت یپ
 یدرصد، سرزندگ 6/83 ين، توسعه تفکر انتقادیین نموده و باعث تبییه تبیاروم یعلوم پزشک دانشگاهان یدر دانشجو را یلیتحص شرفتیزش پیانگ و یسـرزندگ 

 .شوندیمدرصد  9/86 یلیشرفت تحصیزش پیدرصد و انگ 7/84

واجب  یلیشرفت تحصیزش پیو انگ یشتر شدن سرزندگیو ب يتوسعه تفکر انتقاد يمتعلمان برا يریادگی يهاسبکت یج تقویبا توجه به نتا :يريگجهينتبحث و 
  ند.یت متعلمان اقدام نمایم و تربیآن به آموزش و تعل يو بر مبنا یمتعلمان را بررس يریادگید قبل از شروع به آموزش نوع سبک یبا یو مراکز آموزش باشدیم

 ه.یاروم یعلوم پزشک دانشگاهان ی، دانشجویلیتحص شرفتیزش پی، انگی، سرزندگيانتقاد تفکر، توسعه »وارك« يریادگی يهاسبک :هادواژهيکل

  
 1089-1096 ص، 1394 اسفند، 77 درپیهم، پیدوازدپرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره  دانشگاهمجله 

  
  ،5715165915: یت، کدپس16کوچه اول شهند، پالك  ابان شهند،یابان حضرت پور، خی، خيابان سعدیه، خیاروم  آدرس مکاتبه:

  09144408415؛ 044333666753 تلفن:
Email: simin.habibpour@gmail.com 

  
  مقدمه

 یم يهر کشــور یســتم آموزشــین هدف ســیترمهم يادگیری
هوش، انگیزه، محیط مناسب، عوامل  چون يعوامل متعدد که باشد

یر و ... در آن تأث ی، اجتماع، کیفیت آموزشگاه، کیفیت مربیخانوادگ
                                                             

  ل)ومسئ ويسنده(ن ايران اروميه، اسالمي، آزاد دانشگاه اروميه، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه ارشد، عضو يکارشناس يدانشجو ١
 ايران. اروميه، اسالمي، آزاد دانشگاه اروميه، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه ار، عضوياستاد ٢
  . ايران ه،يه، ارومياروم واحد اسالمي، آزاد ، دانشگاهساالنبزرگش آموزش ي، گرايتيارشد، گروه علوم ترب يکارشناس يدانشجو ٣

ــام يگریدمهم ن عوامــل، فــاکتور یوه بر االگــذارنــد. عمی ، بــه ن
اه از ر که متعلمان موثر اســت يریادگیز بر ین يادگیری يهاســبک

خود  يادگیریو هر فرد متناسب با سبک  گردد یکسب متجربه به 
ــبک). 11رد (یگ یاد میو مطالب را اخذ   یژگی، ويادگیری يهاسـ
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 فاييدفر زيبا ،احمديسلطان عبدلي جواد ،پورسدانيحبيب سيمين
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ــورتبهکه  هســتند یکیولوژیفیز يو رفتارها ی، عاطفیشــناخت  ص
ــانگر چگونگ ــبتاً ثابت، نشـ ــخ به محیط  ینسـ درك، کنش و پاسـ

  ).12( دنباش یم يادگیری
ســبک یادگیري عبارت اســت از روشــی پیچیده در درون، که 

ــورتبــهطی آن فراگیر  مطلبی را درك، پردازش،  مؤثرکــارا و  صـ
ــبک. )18( کندمی ییذخیره و بازگو بر  »وارك« یادگیري يهاسـ

ــاس  در متعلمان  يریادگی، باعث گـانه پنجحواس  يریکـارگ بـه اسـ
آموزشی  يهاروش، اطالعاتی درباره راهبردهاي یادگیريو  شوندیم

  ). 2(د ندهارائه میرا  هاسبکهاي متناسب با این و رسانه
 توســـط فلمینگ و میلس »وارك« يادگیریســبک مطالعه و  

ــت. در ایتعر )2004( ــده اسـ ــاس متعلمانن مـدل  یف شـ  بر اسـ
 افراد با عملکرد :شوندیمتقسـیم   ییهارگروهیزخود به  يهاییتوانا
 ي، افراد با عملکرد خواندن و نوشتن قو)يداریسبک د( يقو ییبینا

ســبک ( يقو یی، افراد با عملکرد شــنوا)ســبک خواندن و نوشــتن(
ا و افراد ب )یسبک جنبش( يقو یافراد با عملکرد مهارت، )يشـنیدار 

در  زمانهم طوربه ییا چندتوانایعملکرد چنـدگـانـه، کـه از دو و     
   .)22( کنندیماستفاده  يادگیری

بوده و  یآموزش يهاستمیسـ  یو تفکر، هدف اسـاسـ   يریادگی
امـد مطلوب در ارتباط با آموزش  یـ ک پیـ  عنوانبـه  يتفکر انتقـاد 

ــدیم  از ییک دارند که یانواع مختلف يفکر يها). مهارت8( باشـ

زبان  به انتقادي است. تفکر» 1يانتقاد تفکر«مهارت  هاآن ینترمهم
 اطالق اطالعات ارزشیابی و تحلیل براي فرد توانایی به سـاده  خیلی

  ). 1شود (می
ــالح ،یابیارز به فرد يانتقاد تفکر یط در  تالش و یخود اص

ــت،یچ يانتقاد تفکر نکهیا يریادگیپردازد. یم ارتقـا  يبرا  و سـ
 فرد به برد، بکار مختلف يهاتیـ موقع را در آن توانیم چگونـه 

 و کرده عمل خودکار کند، دایپ نفساعتمادبهکه  کندیم کمـک 
 که یمهم عوامل از یکیببرد.  شیپ را خود يکارها مستقل طوربه

ــت  ای تیموفق نییتع در ــکس  نیا ییدارد، توانا دخالت متعلمان ش
ــت. برخوردار يانتقاد تفکر بـه  افراد  باعث يانتقاد از تفکر ياسـ

 يشتریب يهاتیمسئول و کار مدرسه ارتباطات، در فرد که شـود یم
 يبهتر ماتیتصم و نموده يهمکارمختلف  افراد با ،گرفتهبرعهده را
  ).7د (ینما اتخاذ را

د داننیدر متعلمان م نشاط وجودو  یخستگرا نبود  یسرزندگ
 گردد.یدر متعلمان م یشرفت علمیکه باعث بهتر شـدن درس و پ 

 نماز از که نستدا نیروا يژنرا تجربی سنجشان، تومی را ندگیزسر
 مثبت، پاسخ به تحصیلی ). سـرزندگی 20(ست ا دهبو حمطر دیوفر

 يهادر عرصـــه که موانعی و هاچالش انواع به انطباق و ســـازنده

                                                             
1 Critical Thinking 

در  را تحصــیلی آوريدارد و تاب اشــاره شــوند؛می تجربه تحصـیلی، 
 صــورتبهکند و می منعکس مثبت ي روانشــناســیزمینه چارچوب
 هايچالش و موانع با برخورد موفقیت در متعلمان براي توانـایی 

تعریف شده  هستند، معمول تحصیلی مسیر زندگی در که تحصیلی
 در تحصیلی ن پیشایندهاي سرزندگییمحقق ازنظر). 19اسـت (پ 

 مشارکت در و مدرسه به مربوط عوامل روانی، مختلف سـطوح  سـه 

ــیل، فرآیند ــاالن با و خانواده به مربوط عوامل و تحصـ د یهمسـ
  ).15رند (یگ قرار موردتوجه

ــت ذاتی کـه تحـت تأثیر چهار عامل،    يادهیـ پـد انگیزش،  اسـ
ــعیت  يهـا محركموقعیـت (محیط و   بیرونی)، مزاج (حالت و وضـ

درونی ارگـانیزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرایش) و ابزار (ابزار  
ــتیابی به هدف) قرار دارد ــی، انگیزه، )14( دسـ . از دیدگاه آموزشـ

اســت که با یادگیري و پیشــرفت تحصــیلی   یچندوجهســاختاري 
 است که يبعدسهدر حوزه آموزش، انگیزه یک پدیده . مرتبط است

، موردنظرباورهاي شـــخص درباره توانایی انجام فعالیت  رندهیدربرگ
دالیل یا اهداف فرد براي انجام آن فعالیت، و واکنش عاطفی مرتبط 

ــدیمبا انجام آن فعالیت  ــیلی به  ). 9( باش ــرفت تحص انگیزش پیش
، رددگیمکه منجر به یادگیري و پیشرفت  شودیمرفتارهایی اطالق 

 ه، انگیزش پیشـرفت تحصـیلی، تمایل فراگیر است، ب  گریدعبارتبه
انجام دهد و عملکردش را  یخوببهکاري را در قلمرو خاصــی  کهآن
  ).16( خودجوش ارزیابی کند طوربه

ــ يرهایک از متغیهر  يبرا یمختلف يهاپژوهش  یموردبررسـ
ــت ول  ــورت گرفته اس گر یدکیرها با ین متغینه ارتباط ایدر زم یص

ــت. در ادامه به  یقیچ تحقیه ــورت نگرفته اسـ در  ییهاپژوهشصـ
  . گرددیمق اشاره یتحق يرهاینه متغیزم

ــیعر  با معلم يهارفتار بطه) را1386( یو تاج ي، عـابـد  یضـ
ــتـان یدبزان موآ نشدا نیدرو شزینگا و ندگیزسر  شهر يهارسـ

ــصفهاا  يرفتارها انیم جه گرفتند که ازینمودند و نت ین را بررسـ
 یت استقاللیحما)، 31/0معلم ( اقیاشت معلم، یسـرزندگ  با مرتبط

 با مرتبط يرفتارها انیم )، و از21/0( ییربنـا ی) و دانش ز27/0(

) 29/0روش ( تنوع ) و41/0معلم ( اقیاشــت معلم، یدرون زشیانگ
ــرزندگ کنندهنییتب معلم يرفتارها گریاز د شیب  زشیو انگ یسـ

  هستند. آموزان دانش یدرون
 پیشرفت با پیشرفت انگیزه ) رابطه1390تمنایی فر و گندمی (

 جه گرفتند که بینینموده و نت یدانشجویان را بررس در تحصـیلی 

 دارد.  وجود رابطه تحصیلی، پیشرفت با پیشرفت انگیزه
ــیدهقان ــرزندگی1391( يچارنیزاده و حس ــیلی ) س  و تحص

خودکارآمدي را در  ايواسطه نقش خانواده؛ ارتباطی الگوي از ادراك
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 اروميه پزشکي علوم دانشجويان بين در تحصيلي پيشرفت انگيزش و سرزندگي انتقادي، تفکر توسعه با »وارک« يادگيري هايسبک رابطه بررسي
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 ابعاد از برخی جه گرفتند که؛ اول،یکردند و نت یدانش آموزان بررس

ــتقیم صـــورتبهخانواده  ارتباطی الگوهاي  بینیپیش قدرت مسـ

 ارتباطی الگوهاي از ابعاد برخی دارند. دوم، را تحصــیلی ســرزندگی

ــتقیم يبینی کنندهپیش خانواده ــتند.  خودکارآمدي ابعاد مس هس
 که شــد معلوم آمدهدســتبه مســیر ضــریب بررســی از پس سـوم، 

 و وشـــنودگفت گیريجهت میان اينقش واســـطه خودکارآمدي
  دارد. تحصیلی سرزندگی
) 1391( يریشیو عل يزاده، صبوري، رخسـار ینی، حسـ ینوح
 در لییتحصـــ تیموفق با آن رابطه و شـــرفتیپ زهیانگ بررســـی

 دانشگاه یدرمان و خدمات ي، پرستاریپزشک يهارشته انیدانشجو

 جه گرفتند که درینموده و نت یبررس ه ا... (عج) رایبق یپزشک علوم

 انیدانشــجو در شــرفتیپ زشیانگ تیتقو با یپزشــک انیدانشــجو

  داد.  شیرا افزا انیدانشجو یلیتحص تیموفق زانیم توانیم
 يریادگی يهاسبک) 1392( جهانشـاهی و  نوابی جنت علیپور،

رامسر بر اساس  ییو ماما يدانشکده پرستار يان پرسـتار یدانشـجو 
جه گرفتند ینمودند و نت یابیرزرا ا (VARK) وارك يریادگی يالگو
 7و  یسبک چند يادگیری شـیوه  يدارا انیدرصـد دانشـجو   93که 

 يادگیری بودند. ســبک یســبک کی يادگیری شــیوه يدرصــد دارا
ــجو یترجیح ــبک انیدانش ــنیدار س ــد و  38 یفراوان با يش درص
درصد  51 یسبک سه شیوه ،یسبک چند يادگیری شیوه نیترفراوان
  بود. 

ــیغمی و جهانی  ــمی ( آزادمنش، عظیمیـان، ضـ ) 1392هاشـ
 يهایژگیو برخی با یادگیري يهاســـبک همبســـتگی بررســـی

 با قزوین پزشــکی علوم دانشــگاه مامایی و پرســتاري دانشــجویان

ــتفاده ــ وارك الگوي از اسـ جه گرفتند که ینمودند و نت یرا بررسـ
 و خواندنی شـنیداري،  حرکتی، جنبشـی  سـبک  خام نمره میانگین
 بود 36/4و  15/6، 76/5، 16/5معادل  بیبه ترت دیداري و نوشتنی

  بود.  خواندنی نوشتنی سبک به مربوط میانگین باالترین که
 آن يهامؤلفهد و یس اساتیت تدریفی) نقش ک1393اسـت ( یک

ان ین دانشجویدر ب يریادگی يهاسـبک و  يدر توسـعه تفکر انتقاد 
 نمود و یه را بررسیواحد اروم ینشگاه آزاد اسالمارشد دا یکارشناس

سـعه  آن بر تو يهامؤلفهد و یس اسـات یت تدریفیجه گرفت که کینت
ارشد دانشگاه آزاد واحد  یان کارشـناسـ  یدر دانشـجو  يتفکر انتقاد

ــد  2/33ه یـ اروم ــاتیت تدریـ فیو ک دارنـد  ریتـأث درصـ د و یس اسـ
ــعه  يهامؤلفـه  ــبکآن بر توسـ ــجو يریادگی يهاسـ ان یدر دانشـ

دارند  ریتأثدرصد  7/31ه یارشد دانشگاه آزاد واحد اروم یکارشناس
ان یودر دانشج يریادگی يهاسبکبر پرورش  يو توسعه تفکر انتقاد

  دارند. ریتأثدرصد  9/41ه یارشد دانشگاه آزاد واحد اروم یکارشناس
ــدهانیببـا توجه به مطالب   ر د يریادگینکه یو با توجه به ا شـ

از  مهم بوده و یهر متعلم یلیشـرفت تحص یزش پیو انگ یسـرزندگ 

ق یحق، لذا تگرددیم يت و توسعه تفکر انتقادیگر باعث تقویطرف د
ــر در پ ــ یحاض ــبک نیرابطه ب یبررس با » وارك« يریادگی يهاس

در  یلیتحص شـرفت یزش پیانگ و ی، سـرزندگ يانتقاد تفکرتوسـعه  
 ییپاسخگو یاست و در پ هیاروم یان دانشکده علوم پزشکیدانشجو

  ر است:یز سؤاالتبه 
، يبا توســعه تفکر انتقاد» وارك« يریادگی يهاســبکن یا بیآ

لوم ان دانشکده عیدانشجو یلیشـرفت تحص یزش پیو انگ یسـرزندگ 
 رابطه وجود دارد؟ هیاروم یپزشک

، يزان توسعه تفکر انتقادیتا چه م» وارك« يریادگی يهاسبک
ده علوم ان دانشکیدانشجورا  یلیشرفت تحصیزش پیو انگ یسرزندگ

 کنند؟ین مییتب هیاروم یپزشک
   

  مواد و روش کار
 يرهای، است. متغیونیرگرس-یق حاضـر از نوع همبسـتگ  یتحق

زش ینگو ا یلیتحص ی، سرزندگيق: توسـعه تفکر انتقاد یمالك تحق
 يریادگی يهاسبکق: ین تحقیش بیر پیو متغ یلیشـرفت تحصـ  یپ
ــد. جـامعه آمار  یم یم» وارك« ــجوه ی،  کليبـاشـ دوره  انیدانشـ

-94 یلیدر سال تحص هیاروم یدانشـکده علوم پزشک  یکارشـناسـ  
ــک  1393 ــکده علوم پزشـ ــت، که طبق آمار دانشـ ن یتعداد ا یاسـ

ــجو از روش  يرینفر بود. جهـت نمونه گ  2181ان برابر بـا  یـ دانشـ
استفاده شد. حجم نمونه  یتصادف صـورت به، ياچندمرحله ياطبقه

ــ  ــت آمد. جمع آور 377مورگان  یبـا جدول کرجسـ  ينفر به دسـ
ــورتبهاطالعات   4 يریگاندازهبود. ابزار  یدانیو م ییکتابخانه ا صـ

  باشند: یر میپرسشنامه به شرح ز
ــنامه   ــش ــبکپرس ــط ین مقیوارك: ا يریادگی يهاس اس توس
 نوابی یپور،جنت علو توسط  شدهنیتدو) 2004( فلمینگ و میلس

ــاهیو  ــیغمی و جهانی1392( جهانش  ) و آزادمنش، عظیمیان، ض

 16 ين پرسـشنامه دارا ی) اسـتفاده شـده اسـت. ا   1392هاشـمی ( 
ب ی. ضرباشدیم يادرجه 5 یه لیکرتیگو 4 يدارا مؤلفهو هر  مؤلفه

 86/0ن یمختلف در کشور ب يهاپژوهشن پرسـشنامه در  یا ییایپا
 گزارش شده است. 97/0تا 

ن ی): ا1980زر، فرم الف (یواتسون، گل يپرسشنامه تفکر انتقاد
بخش  5 يبرا یکرتیاس لیدر مق سؤال 80پرسـشـنامه مشتمل بر   

ل یدال یبایر و ارزشی، استنتاج، تفسهافرضشیپص یاستنباط، تشخ
ن پرسشنامه در یا ییایب پایدارد. ضر سؤال 16اسـت که هر بخش  

 گزارش شده است. 70/0 يمختلف در کشور باال يهاپژوهش
ک یو فردر انیرا را اسیمق نی: ایلیتحص یسرزندگپرسـشنامه  

 یکرده و ابوالقاســـم ) ترجمه1381( یضـــی) ســاخته، عر 1997(
 خود پژوهش ) در1391( ين چاریزاده و حســ ی) و دهقان1381(

 5 یکرتیف لیه در طیگو 10 يدارا اسین مقی. ااندگرفته کار بـه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 8

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2641-fa.html


 فاييدفر زيبا ،احمديسلطان عبدلي جواد ،پورسدانيحبيب سيمين
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، اسفند 77هم، شماره دوازدهم، پی در پی سیزددوره  1092

 يهاپژوهشن پرســشــنامه در یا ییایپاب ی. ضــرباشــدیم يازیامت
  گزارش شده است. 98/0تا  88/0ن یمختلف در کشور ب

 اس توســطین مقی: ایلیشــرفت تحصــیزش پیپرســشــنامه انگ
زاده، ي، رخسارینی، حسیو توسط نوح شدهنیتدو) 1970هرمنس (

ن پرسشنامه ی) اسـتفاده شده است. ا 1391( يریشـ یو عل يصـبور 
ب ی. ضرباشـد یم يادرجه 5لیکرت  يبنددرجهه در یگو 29 يدارا

 78/0ن یمختلف در کشور ب يهاپژوهشن پرسـشنامه در  یا ییایپا
 گزارش شده است. 9/0تا 

ب یاز ضر يریگاندازهت اعتماد، ابزار یب قابلیمحاسبه ضر يبرا
ان یدانشــجون یپرســشــنامه ب 30کرونباخ اســتفاده شــد که  يآلفا

به دســت  89/0کل  يپخش و آلفا هیاروم یدانشــکده علوم پزشــک

ــت هادادهل یآمد. جهت تحل  يهاروشبه اهداف مذکور از  یابیو دس
  استفاده شد. یو آمار استنباط یفیآمار توص

  
  یافته ها

 یان دانشکده علوم پزشکیدانشـجو درصـد   68ج نشـان داد که  ینتا
درصــد  14، یو نوشــتن یخواندن يریادگی يهاســبک يدارا هیاروم

ــن يریادگی يهاســبک ــبکدرصــد  12، يداریش  يریادگی يهاس
ج در یهســتند. نتا یمهارت يریادگی يهاسـبک درصـد   6و  يدارید

  نشان داده شده است. 1جدول شماره 
 

  هیاروم یان دانشکده علوم پزشکین دانشجویوارك ب يریادگی يهاسبک یفراوان : )1(جدول 
  درصد  یفراوان  وارك يریادگی يهاسبک  فیرد

 68 256  یو نوشتن یخواندن  1

 14  53  يداریشن  2
 12  45  يدارید  3

  6  23  یا جنبشی یمهارت  4
  100  377  کل  5

 یلیتحص شرفتیزه پیو انگ ی، سرزندگين توسعه تفکر انتقادیب
درصـــد ارتباط  1 يوارك در ســـطح آمار يریادگی يهاســبک با 

ــد رابطه  99نان یمعنادار وجود دارد و با اطم ــدهیادرص ن یب جادش

نشان ، 2ج در جدول شماره ی. نتاباشـد یمرها مثبت و معنادار یمتغ
. داده شده است

  پژوهش يرهایمتغ یس همبستگیماتر :)2(جدول 
  4  3  2  1  ریمتغ  فیرد

        1  يتوسعه تفکر انتقاد  1
      1  458/0**  یلیتحص یسرزندگ  2
    1  721/0**  636/0**  یلیشرفت تحصیزش پیانگ  3
  1  647/0**  563/0**  576/0**  وارك يریادگی يهاسبک  4

**P≤0.01  
  

وارك  يریادگی يهاسبکون (چندگانه) نشـان داد که  یرگرسـ 
 رفتشیزش پیانگ و ی، سرزندگيدرصـد، توسـعه تفکر انتقاد   1/87

ن ییتب هیاروم یان دانشــکده علوم پزشــکیدانشــجورا در  یلیتحصــ
)3(جدول شماره  کنندیم

  
  قیتحق يرهاین متغیب یون خطیرگرس :)3(جدول 

  AD2R(  F P( شدهلیتعدن ییب تعیضر  )2Rن (ییب تعیضر  )R( یب همبستگیضر
956/0  871/0  729/0  **864/119  000/0  

**P≤0.01  
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 صــورتبه، 4در جدول شــماره   βر بتایمعادله با توجه به مقاد
  شود:یان میر بیز

3+ 0.869 X 2+ 0.847 X 1Y= 40.945 + 0.836 X 

 ينشان داد که توسعه تفکر انتقاد آمدهدسـت بهج و فرمول ینتا
 یلیشرفت تحصیزش پیدرصد و انگ 7/84 یدرصـد، سرزندگ  6/83
شوندیمن ییتب يریادگی يهاسبکدرصد توسط  9/86

.  
  گریکدیق توسط یتحق يرهاین متغییمقدار تب :4جدول 

  Beta t  P اریانحراف مع B  رهایمتغ
 000/0 950/5 -- 882/6 945/40  عدد ثابت

  X 904/0  083/0  836/0  948/10  000/0)1( يتوسعه تفکر انتقاد
  X  962/0  044/0  847/0  604/10  000/0)2( یلیتحص یسرزندگ

  X  973/0  024/0  869/0  235/13  000/0)3( یلیشرفت تحصیزش پیانگ

   
  گیرينتیجهبحث و 

 یان دانشکده علوم پزشکیدانشجودرصـد   68ج نشـان داد  ینتا
درصــد  14، یو نوشــتن یخواندن يریادگی يهاســبک يدارا هیاروم
 يریادگی يهاسبکدرصد  12، يداریشن يریادگی يهاسبک يدارا

  هستند. یمهارت يریادگی يهاسبکدرصد  6و  يدارید
ــبـک   يهاافتهیدر هر فرد متفـاوت بوده و   يریادگیـ  يهـا سـ

 یان دانشکده علوم پزشکیز نشان داد که دانشجویپژوهش حاضـر ن 
 ن سبکیترمهممتفاوت هستند و  يریادگی يهاسبک يه دارایاروم

 يریگادی، سبک هیاروم یدانشکده علوم پزشک انیدانشجو يریادگی
مطالعه با  توأمنقش  دهندهنشــان اســت، که   یو نوشــتن  یخواندن

ده ان دانشکیدانشجومناسب  يریادگیدر  يبردارادداشتینوشتن و 
ــک ــجو هیاروم یعلوم پزش عملکرد خواندن و  يان دارایبوده و دانش

  هستند.  ينوشتن قو
ان دانشــکده یدانشــجودر  يریادگی يهاســبکزان یبه لحاظ م

ــک ــتبهجه ی، نتهیاروم یعلوم پزش و  ی، زمانینیج امیبا نتا آمدهدس
 پزشکی يهارشته جه گرفتند دانشجویانی) که نت1389( ینیعابد

فر،  یمان، صادقی، پکنندیم استفاده مختلفی یادگیري يهاسبک از
ــه (یو دل پ یمــانی، نهـال،  یعقوبیزاده، یعل جــه ی) کـه نت 1390شـ

سال اول دانشکده پرستاري و دانشجویان  غالب يهاسـبک گرفتند 
ــکی ایالم  ــگاه علوم پزش ــتن،-خواندن بیبه ترت مامایی دانش  نوش

ــنـیــداري،  و  نوابی جنــت علیپور،بود،  دیــداري و عملکردي شـ
ــبکی) که نت1392( جهانشــاهی  یترجیح يادگیری جه گرفتند س

 سبک رامسر ییو ماما يدانشـکده پرسـتار   يان پرسـتار یدانشـجو 

 چند يادگیری شیوه نیترفراواندرصـد و   38 یفراوان با يشـنیدار 

درصد بود، و آزادمنش، عظیمیان،  51 یسـبک  سـه  شـیوه  ،یسـبک 
 جه گرفتند که میانگینی) که نت1392هاشمی ( ضـیغمی و جهانی 

 پزشــکی علوم دانشــگاه مامایی و پرســتاريان یدانشــجو خام نمره

 و نوشــتنی و خواندنی شـنیداري،  حرکتی، جنبشــی ســبک قزوین

 کــه بود 36/4و  15/6، 76/5، 16/5معـادل   بیـ بـه ترت  دیـداري 

 یبود، همخوان خواندنی نوشتنی سـبک  به مربوط میانگین باالترین
  کامل دارد. 

ــبکن یب ــرزندگ» وارك« يریادگی يهاسـ زش یانگ و یبا سـ
 هیاروم یان دانشـکده علوم پزشک یدانشـجو در  یلیتحصـ  شـرفت یپ

 1/87وارك  يریادگی يهاســبکد. یمشــاهده گرد يرابطه معنادار
 یلیحصت شرفتیزش پیانگ و ی، سرزندگيدرصد، توسعه تفکر انتقاد

عث ن نموده و باییتب هیاروم یان دانشکده علوم پزشکیدانشجودر  را
درصد و  7/84 یدرصد، سرزندگ 6/83 ين، توسعه تفکر انتقادییتب
  .شوندیمدرصد  9/86 یلیشرفت تحصیزش پیانگ

 در يریادگی يهاسبکن رکن آموزش بوده و یترمهم يریادگی
و  یلیتحص یدن به سرزندگیل و رسیزش به تحصیباعث انگ هر فرد

ــعــه تفکر انتقــادیـ تقو . وجود گردنــدیمدر متعلمـان   يت و توسـ
 یان دانشکده علوم پزشکیمتفاوت در دانشجو يریادگی يهاسـبک 

ــرزندگزش یه باعث انگیـ اروم ــ یو سـ ــده و  هاآندر  یلیتحصـ شـ
 يهاســبکبا داشــتن  هیاروم یان دانشــکده علوم پزشــکیدانشــجو

ت نموده و در یــرا در خود تقو يمتفــاوت، تفکر انتقــاد يریادگیــ
ک ی نعنوابه يتفکر انتقاد چراکه کنندیمتوسعه آن تالش  يراستا

در  يانتقاد. وجود تفکر باشدیمامد مطلوب در ارتباط با آموزش یپ
 که شــودیباعث م هیاروم یان دانشــکده علوم پزشــک  یدانشــجو

 را يشتریب يهاتیمسئول و کار؛ دانشگاه ارتباطات، در انیدانشـجو 

 را يبهتر ماتیتصم و نموده يمختلف همکار افراد با ،گرفتهبرعهده

  ند.ینما اتخاذ
 کرتفبا توسعه » وارك يریادگی يهاسـبک ن یبه لحاظ رابطه ب

ان یدانشــجودر  یلیتحصــ شــرفتیزش پیانگ و ی، ســرزندگيانتقاد
، یضیج عریبا نتا آمدهدستبهجه یه، نتیاروم یدانشکده علوم پزشک

 يرفتارها انیم جه گرفتند که ازی) که نت1386( یو تاج يعـابـد  
و دانش  یت استقاللیمعلم، حما اقیاشت معلم، یسـرزندگ  با مرتبط

 معلم، یدرون زشیانگ با مرتبط يرفتـارهـا   انیـ م ، و ازییربنـا یز
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 معلم يرفتارها گریاز د شیس بیروش تدر تنوع معلم و اقیاشــت

ــرزندگ کنندهنییتب هســتند،  آموزان دانش یدرون زشیو انگ یس
ــابورین یو دهقـان  یبـاغـان   زان یجه گرفتند می) کـه نت 1390( يشـ

ت شــرفیمطالعه با پ يکردهایو رو یلیزش تحصــی، انگيخودکارآمد
ــ جه ی) کـه نت 1390رابطـه دارد، تمنـایی فر و گنـدمی (    یلیتحصـ

دارد،  وجود رابطه تحصیلی، پیشرفت با پیشرفت انگیزه گرفتند بین
ــیدهقان  از جه گرفتند برخیی) که نت1391( يچارنیزاده و حسـ

 بینیپیش قدرت مستقیم صـورت بهخانواده  ارتباطی الگوهاي ابعاد

 ارتباطی الگوهاي ابعاداز  دارند و برخی را تحصـــیلی ســـرزندگی

هســتند و  خودکارآمدي ابعاد مســتقیم يبینی کنندهپیش خانواده
 که شـــد معلوم آمدهدســـتبه مســـیر ضـــریب بررســی  از پس

 و وشـــنودگفت گیريجهت میان اينقش واســـطه خودکارآمدي
و  يزاده، صبوري، رخسارینی، حسیدارد، نوح تحصیلی سـرزندگی 

 با یپزشــک انیدانشــجو گرفتند درجه ی) که نت1391( يریشــیعل

ــرفتیپ زشیانگ تیتقو ــجو در ش  تیموفق زانیم توانیم انیدانش
جه ی) که نت1393است (یداد، و ک شیرا افزا انیدانشـجو  یلیتحصـ 

ــاتیت تدریفیگرفـت ک  ــعه تفکر  يهامؤلفهد و یس اسـ آن بر توسـ
درصد و  7/31 يریادگی يهاسبکدرصد و بر توسعه  2/33 يانتقاد

ان یدر دانشجو يریادگی يهاسبکبر پرورش  يتوسـعه تفکر انتقاد 
دارند،  ریتأثدرصد  9/41ه یارشد دانشگاه آزاد واحد اروم یکارشناس

  کامل دارد. یخوانهم
د یاکشور ب یستم آموزشیج حاصـله س یبا توجه به نتا تیدرنها
ز بعد امتعلمان برآمده و  يریادگی يهاسبک ییشناسا يدر راسـتا 

 يسوبهرا  هاآنمناسب  یافراد، با آموزش يریادگیشـناخت سـبک   
 يزش برایو انگ یمناســب ســوق داده و باعث ســرزندگ   يریادگی
 يریادگی يهاسبکدر متعلمان گردد. شناخت  یلیشـرفت تحص یپ

ــارکت در تدر يهاکالسش متعلمان به یباعث گرا س و یدرس، مش
ن باعث یدر کالس درس خواهد شـد که ا  یسـ یتدر يهاگروهجاد یا

 و باال يریادگی يهاســبکو پرورش  يرشــد و توســعه تفکر انتقاد
  متعلمان خواهد شد. یلیرفتن عملکرد تحص
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Abstract 
Background & Aims: The purpose of the educational system of any country has got an utmost 
importance. Several factors, such as thinking, learning styles, motivation, environment, family, 
community, quality of schools, the quality of the players can affect it. Learning and thinking is the 
fundamental aim of educational systems, and critical thinking is a favorable outcome related to 
education. Learning styles is also effective which can be achieved through experience and each person 
can find his own learning style. The motivation of the students, is associated with their learning and 
academic achievement. The aim of study was to investigate the relationship between learning styles 
"VARK" with the development of critical thinking, vitality and achievement motivation among students 
of Urmia University of Medical Sciences in the academic year 2015-2014. 
Materials & Methods: This is a cross-correlation study. The population of the study included all 
undergraduate students in Urmia University of Medical Sciences (2181). 377 people were selected based 
on Morgan and a multi-stage stratified random sample size. "VARK" as a survey of learning styles, 
Fleming and Mills (2004), and Watson Glaser as a critical thinking questionnaire, Form (A) (1980) of 
Dehghanizadeh and HOSSEINCHARI research as academic vitality questionnaire (1391) and Herman’s 
(1970) as achievement motivation questionnaire, and Cronbach's alpha (0.89) as the reliability criteria 
were chosen.  
Result: The results showed that 68 percent of university students in Urmia University of Medical 
Sciences applied read and write style, 14 percent have auditory learning styles, and 12 percent used 
visual learning styles, and 6 percent applied other learning styles. A relationship was observed between 
"VARK" learning styles and vitality and achievement motivation. VARK learning methods contributed 
87.1 percent, developing critical thinking 83.6 percent, liveliness 84.7 percent and achievement 
motivation contributed 86.9 percent in the learning styles of the students of Urmia University of Medical 
Sciences. 
Conclusion: The results reinforced the learning styles of the students to develop critical thinking. To 
reach the academic achievement, the vitality and motivation of the students in training centers should 
be considered at its highest level.  
KeyWords: Learning styles "VARK", the development of critical thinking, vitality, achievement 
motivation,  
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