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Abstract 
Introduction: Awareness of learning styles of human resources plays a crucial role in material 
development for continuing professional programs. Besides, as the educational courses tend to 
move toward virtual and digital modalities, production of digital courses, due to their self-
teaching nature, is very important. As Mashhad University of Medical Sciences is going to offer 
digital courses via an Online Learning management system, the present study aimed to evaluate 
the learning styles of the employees of this university in order to adapt the digital courses to their 
learning styles. 
Materials and Methods: A comparative descriptive-analytical study was designed for this 
purpose. The participants comprised 232 employees working at Mashhad University of Medical 
Sciences. The Cochran formula and stratified sampling method was used to calculate the sample 
size and the selection process. 202 participants filled in the online questionnaire of WARK on 
learning styles. The collected data were analyzed using descriptive and analytical statistics as 
well as two ways ANOVA. 
Results: Our findings revealed that the subjects tended to prefer the auditory style (χ 2=8.99, 
P<0.05). Besides, the visual style was more dominant in females (χ 2=6.38, P<0.05), while there 
was no difference between genders in case of other learning styles. 
Conclusion: It  can  be  concluded  that  the  content  of  e-learning  courses  for  employees  in  the  
auditory style would be more effective. 
Keywords 
Distance Education, In-service Training, Learning Styles, Digital Material Development, Staff 
Development 

 
 چکیده

وزش ضمن ي یادگیري کارکنان نقش مهمی در فرایند طراحی و تولید محتواي مناسب براي آمها سبکآگاهی از  :مقدمه
بنابراین تدوین محتوا براي  رودسمت مجازي شدن پیش می نان بههاي آموزشی براي کارکو از آنجا که امروزه دوره نان داردخدمت آ

صورت خودآموز تهیه شود تا فراگیران بدون نیاز به مدرس  چرا که محتوا باید به هایی از اهمیت بیشتري برخوردار استچنین دوره
ي یادگیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ها سبکلذا مطالعه حاضر با هدف بررسی . برندتولید شده استفاده را از محتواي نهایت 

  .گردد، صورت پذیرفتهاي آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سامانه برخط ویژه همین امر برگزار میمشهد، که اخیرا دوره
پزشکی جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه علوم . دي بوا سهیمقاتحلیلی و از نوع - روش پژوهش توصیفی: ها روشمواد و 

نفر از آنها  202اي و فرمول کوکران انتخاب و گیري طبقه نفر از کارکنان طبق نمونه 232منظور تعداد  بدین. باشند مشهد می
آمارِي تحلیل واریانس   هاي حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون داده. ي یادگیري وارك را تکمیل نمودندها سبکپرسشنامه 

  .تحلیل و تفسیر شدند چندگانه

  اصیل مقاله
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و سبک غالب آنها  اند دادهها در اولویت اول خود قرار  ک شنیداري  را بیشتر از دیگر سبکنشان داده شد که کارکنان سب :نتایج
 ،2χ =38/6( ود داردهمچنین سبک یادگیري دیداري در گروه زنان بیش از مردان وج ).p ،99/8= 2χ>05/0( شنیداري مشخص شد

05/0p<(، بین دو حرکتی - گیري دیداري، سبک یادگیري جنبشینوشتنی، سبک یاد- ظ متغیرهاي سبک یادگیري خواندنیاما از لحا
  .داري وجود ندارد گروه زن و مرد تفاوت معنی

الکترونیکی یادگیري هاي  ي متناسب با سبک شنیداري در دورهتوان نتیجه گرفت که استفاده از محتوا می :گیري یجهنت
  .تري را به دنبال خواهد داشت کارکنان نتایج اثربخش

  
  واژگان کلیدي

    هاي یادگیري، توسعه مواد آموزشی دیجیتال، توسعه کارکنان ، سبکآموزش ضمن خدمتآموزش از دور، 
  

   مقدمه
ه اساسشان یادگیري است سعی دارند هایی کسازمان. آموزند، اما محور تمامی آنها یادگیري نیست می هاگرچه همه سازمان

سازمان   وظیفه اصلی در نتیجه. ]1[اه بهبود عملکرد در درازمدت است از دید آنها یادگیري، بهترین ر. کارشان را بهتر انجام دهند
یري باشند و هاي یادگ قادر به انجام تمامی انواع فعالیت منابع انسانیست از ایجاد یک محیط یادگیرنده خوب که در آن ا عبارت

 اوًال  تواند کارکنان خود را توانمند سازد کههنگامی یک سازمان می بنابراین .مشتریان مبادله کنندو  بتوانند دانش خود را با همکاران
انند توو چگونه می اند چه چیزي یاد گرفتهدر عمل مشخص کند که تاکنون   اینکه ثانیاً، بداند چه چیزي را براي یادگیري نیاز دارند

در این صورت  .شوند  اند سهیم اینکه احساس نیاز کنند که با دیگران در آنچه یاد گرفته و نهایتًا روش یادگیري مؤثرتري داشته باشند
تواند خود را با تغییرات محیطی تطبیق  یادگیرنده به حساب خواهد آمد و مدیریت سازمان می  ماهیت سازمان به عنوان یک سازمان

براي اجراي بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم گردد تا کیفیت خدمات . ]2[ خود گام بردارد يت رشد و بقاداده و در جه
توان دستیابی به روشی مؤثر در آموزش و ها را میهاي سازماندر واقع در این میان یکی از مهمترین دغدغه. آموزشی ارتقا یابد

اثربخش هاي ها در یافتن روشمین دغدغه است که مبناي جستجوهاي پر دامنه سازمانه. چگونگی یادگیري منابع انسانی دانست
  .]3[آموزش و یادگیري شده است 

اد زیاد هاي سنتی براي تعد مسلم است که آموزش .شودهاي ضمن خدمت به دو شکل سنتی و الکترونیکی ارائه می آموزش
دگیري صدد رفع این مشکالت برآمد و همچنین در یاتوان در لکترونیکی میخت است و با آموزش ابر و س بر، هزینه کارکنان زمان

شود،  هاي حضوري مرتفع می د و نیاز به رفت و آمد براي کالسساعته درس بخوانن 24صورت  توانند به الکترونیکی یادگیرندگان می
 در زمان توجهی قابل جویی صرفه موجب یکیالکترون یادگیري آن بر عالوه. ]4[شود  کنان تداخل ایجاد نمیدر برنامه کاري کار

جاهاي  در و بارها و شوندمی تدوین بار یک آموزشی، مواد شیوه، در این زیراگردد، می آموزشی هايهزینه و آموزشی فعاالن و اساتید
 اثربخش سنتی، آموزش انمیز به حداقل الکترونیکی که یادگیري اندداده نشان متعدد مطالعات .گیرندمی قرار استفاده مورد مختلف

  .]5[کند می فراهم را بیشتر یادگیرندگان خرسندي موجبات و باشدمی کاراتر نیز آن از و حتی است
ي خود ها ها و شایستگی ا، مهارته با توجه به اهمیت یادگیري و روش آموزش در کارکنان و با نظر به اینکه انسان بیشتر توانایی

تواند عامل مهمی در به فعلیت رساندن  هاي یادگیري کارکنان می ند، بنابراین شناسایی سبکک را از طریق یادگیري کسب می
   ].6[ آنان گردد اخته شود و همچنین باعث رشد فکريهاي ذهنی و بالقوه شن توانایی

برد و  امتن سود میاز یادگیري که از فر آموزش الکترونیکی عبارت است از الگویی ،به نقل از رحمانی و همکاران Patroاز نظر 
دهد از طریق جستجوي  این الگو به فراگیران اجازه می. هاي دیگر شبکه است اي فعال و متصل به بخش داراي یک محیط چندرسانه

در فرآیند آموزش و ) به غیر از معلم و کتاب(هاي گرافیکی و پیوند با دیگر منابع  صدا و استفاده از نمایش و مؤلفه متن، تصویر،
  .]6[ ي مشارکت نمایندیادگیر

ر، تحلیل دیدن و شنیدن، انعکاس و عمل، تفک هاي گوناگونی از جملهههاي فردي خود اطالعات را به شیو افراد به تناسب تفاوت
ی به محیط هاي حسی متفاوت متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که افراد از طریق کانال. کنند و تصور کسب و پردازش می

   ].6[ هاي مختلف در یادگیري هستند دهند و در نتیجه داراي سبک واکنش نشان مییادگیري 
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سبک یادگیري را به عنوان شیوه یا روش ترجیحی، فردي و طبیعی یک انسان براي برخورد با اطالعات و احساسات در یک 
سبک یادگیري را به عنوان  Keefeکند و  تواند بر رفتار و یا تصمیم او تأثیر بگذارد، تعریف می که می) یادگیري(موقعیت خاص 

هاي نسبتًا ثابتی در رابطه با اینکه چگونه اشخاص  هاي شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی که به عنوان شاخص ترکیبی از ویژگی
سه اصل در بر اساس ].  7[ دهند، تعریف کرده است کنند و با آن تعامل دارند و به محیط یادگیري پاسخ می اطالعات را دریافت می

شیوه  طور متفاوتی و با تحصیلی یاد بگیرند اما هر کس به هاي تواند بدون توجه به توانایی همه می )VARK ،1 هاي یادگیري سبک
 )3. یابدمی انگیزه یادگیري افزایش شود،  هاي یادگیري متفاوت فراگیران توجه می سبک هنگامی که به )2 .گیرد خاصی یاد می

بر این اساس، مبناي . ]8[شود  ترین نحو یاد گرفته می طلوبکارگیري حواس ادراکی مختلف به م وسیله به به یدمحتواي آموزشی جد
بر اساس کارهاي  VARKهاي یادگیري  سبک. هاي یادگیري مد نظر است در خصوص سبک VARKنظري مطالعه حاضر نظریه 

که انسان از طریق چهار کانال حسی، دانش محیطشان را جذب ها معتقدند  آن. شکل گرفته است Piagetو  Brunerرشد شناختی 
و ) نوشتنی- خواندنی(تصویري -دیداري) بحث کردن گوش دادن،(، شنیداري )نمودارها ،نمادها مشاهده تصاویر،(دیداري . کنند می

 VARKهمین رویکرد، بر اساس  ].9[ساوشی همانند بویایی و لمس کردن اي ب هاي المسه استفاده از توانایی(حرکتی -جنبشی
  : کند بر اساس شیوه تعامل و نحوه پاسخ به محیط به چهار دسته تقسیم می یادگیرندگان را

ایشی اطالعات بهتر یاد طبق این سبک، فراگیران مطالب را از طریق دیدن تصاویر، جداول، نمودارها و ارائه نم :سبک دیداري
  .گیرند می

ترین روش براي  و رایج ]10،11[ گیرند طریق گوش دادن و آموزش شفاهی بهتر یاد میفراگیران محتوا را از  :سبک شنیداري
  ].12[عات در جامعه گفتار و گویش است انتقال اطال

گیرند  تاري یا چاپی بهتر یاد میبرداري و خواندن متون نوش یران مطالب درسی را از طریق نکتهفراگ :نوشتنی-سبک خواندنی
  .]10[ ها، فهرست مطالب و کتاب توجه زیادي دارند و استفاده از لیست بارات چاپ شدهو به واژگان و ع] 10،11[

طی   کاري اشیاء هاي عملی، تجربی و دست فراگیران مطالب و محتواي درسی را از طریق انجام نمونه :حرکتی-سبک جنبشی
  . ]10[د آن عمل را انجام دهند یرند، خودهند براي اینکه بهتر یادبگ و آنها ترجیح می] 11[یک فرایند فیزیکی 

. 1: که مهمترین آنها عبارتند از هاي یادگیري در فرآیند یادگیري وجود دارد بکدالیل زیادي در رابطه با مورد توجه قرار دادن س
حان و هاي یادگیري فراگیران به طرا آگاهی از شیوه. 2شود،  تسهیل فرآیند آموزش و یادگیري میآگاهی از سبک یادگیري باعث 

یزان محتواي ربه طراحان و برنامه .3و باشند، کند که به فراگیران متعددي پاسخگ ریزان محتواي الکترونیکی کمک میبرنامه
هاي  ن دیگر معلم باید با توجه به سبکبه بیا. هاي مؤثرتري ارسال نمایندهاي خود را از راه دهد که پیام الکترونیکی اجازه می
اگر شیوه تدریس معلم با سبک یادگیري فراگیران هماهنگ باشد،  .4هاي مختلف تدریس استفاده کند، ز شیوهیادگیري فراگیران، ا

وظایف، نسبت به بعضی دیگر  بعضی از افراد براي بعضی از مشاغل  و .5، شتفراگیران از آموزش رضایت بیشتري خواهند دا
   ].13[عمل آورد  در مورد انتخاب پست شغلی فرد به هایی را وره و توصیهتوان مشا ه با توجه به سبک یادگیري فرد میترند ک مناسب

نتایج این . ورت گرفته استهاي یادگیري ص ویژه سبک ههاي فردي ب ر مطالعات فراوانی پیرامون تفاوتدر چند دهه اخی
افراد موضوعات جدید را با  ].14[سبک یادگیري است   ر بر یادگیري،هاي فردي مؤث حاکی از آن است که یکی از تفاوت ها وهش پژ
کند تئوري  به بهبود اثربخشی یادگیري کمک میهایی که اغلب  گیرند و یکی از تئوري رعت و سطح دشواري متفاوتی یاد میس

  . ]15[هاي یادگیري است  سبک
  :بر سه اصل استوار است VARKسبک یادگیري 

 .گیرد و با شیوه خاصی یاد میکس به طور متفاوتی گیرند اما هرهاي تحصیلی یاد ب تواند بدون توجه به توانایی همه می .1
 .یابد گیزه یادگیري افزایش میان  ،شود یادگیري متفاوت فراگیران توجه میهاي  سبک هنگامی که به .2
نمرات . ]8[شود  ترین نحو یاد گرفته می کارگیري حواس ادراکی مختلف به مطلوب وسیله به به محتواي آموزشی جدید .3

VARK افراد داراي فقط یک سبک یادگیري ترجیحی هستند که شامل سبک ) 1: شود بندي می به دو صورت طبقه
افراد داراي سبک ) 2شود و یا اینکه  حرکتی می-نوشتنی و سبک جنبشی-سبک خواندنی  سبک شنیداري،  دیداري،

- نوشتنی و جنبشی-داري، خواندنیدیداري یا سبک شنیحرکتی و -، به عنوان مثال سبک جنبشییادگیري ترکیبی هستند
توانند به خوبی یاد بگیرند  اشند بدین معنا نیست که آنها نمیحرکتی اینکه یادگیرندگان یک سبک ترجیحی خاص داشته ب

  .]8[ دهند سبک خاص را در یادگیري ترجیح می بلکه فقط به این معناست که یک
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مناسب،  در کنار گسترش کمی نسبتاًاند و  مورد بحث قرار گرفتهکشور بسیار  هاي آموزشی الکترونیکی در امروزه برنامه
هاي هدف  هاي علوم پزشکی با دارا بودن گروه اما دانشگاه .]16[ ها مطرح شده است هایی در خصوص کیفیت این برنامه نینگرا

ت ایشان نیازمند انتخاب دقیق و هاي یادگیري متفاو ، کارکنان و آموزش مداوم و ویژگیآموزشی متعدد، مانند دانشجویان، اساتید
هاي حضوري  که در آموزش در حالی. یادگیري گروه هدف هستند هايیوههاي آموزش الکترونیکی منطبق بر نیازها و ش هدفمند شیوه

 هاي اختصاصی شده ه آموزشان ارائگردند در آموزش الکترونیکی امک ها با محتواي یکسان ارائه می ، برنامهماهیتًا
)Individualized Learning( ی مناسب و بر بوده و نیازمند مطالعه و طراح بر و هزینه اگرچه تولید محتواي آن زمان. وجود دارد

هاي  رورت طراحی صحیح برنامههاي آموزش کارکنان و ض در این پژوهش به دلیل اهمیت خاص دوره. باشد ها می دقیق برنامه
هاي صحیح آموزش شناسایی  الب ایشان شد تا بر اساس آن شیوهیی سبک یادگیري غآموزشی براي این گروه هدف، اقدام به شناسا

  .و معرفی گردد
 

  ها مواد و روش
 برخطهاي آموزش ضمن خدمت  جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در دوره

عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران  نفر به 232تعداد  از این. نفر بود 8390اند و تعداد آنها در کل  شرکت داشته
با توجه به در دسترس نبودن واریانس جامعه، محققان به اجراي . اي بر اساس منطقه محل خدمت تعیین شد گیري طبقه و نمونه

. ی پرداخت و واریانس نمونه محاسبه گردیدصورت تصادف نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به 35مقدماتی پرسشنامه بر روي 
با استفاده از فرمول زیر حجم . مشخص گردید 96/1که با مراجعه به جدول، مقدار آن معادل  95/0سپس با ضریب اطمینان در سطح 

   .نمونه برآورد گردید
اي، چهار  سوال چهار گزینه16این ابزار با . اده شداستف VARKهاي یادگیري  آوري اطالعات از پرسشنامه سبک براي جمع
اي طراحی گردیده که هر گزینه مربوط به یک  گونه سنجد و به حرکتی را می-نوشتنی، دیداري، شنیدنی و جنبشی-سبک خواندنی

که اکثر  ل عاملی تائیدي استفاده کردنداز تحلی براي محاسبه روایی سازه Shiو  Leite ،Svinicki ].11[ سبک خاص است
، CFI ،01/0<P=708/0( باشند حاکی از مناسب بودن روایی سازه این مقیاس می هاي استخراج شده شاخص

667/34322)=1090(2χ (دیداري،  ي سبک یادگیريها کدام از مؤلفه االت را با استفاده از روش آلفاي کرانباخ براي هرؤو پایایی س
نیا، جوادي]. 17[ دست آوردند هب 77/0، و 84/0، 82/0 ،85/0ترتیب برابر با  نوشتنی و جنبشی حرکتی به-شنیداري، خواندنی

نظر مورد تأیید ت علمی صاحبئروایی آن با استفاده از نظرات هیپایایی پرسشنامه را از طریق آزمون مجدد و  ،ابدینیزاده، ع شریف
انجام  ،در مرحله قبل در آزمون شرکت کرده بودند ون مجدد پس از دو هفته بر روي کلیه دانشجویان کهآزم. ]24[ قرار گرفت

پایایی پرسشنامه را در اجرا بین دانشجویان پزشکی نیز با  نیز زمانیامینی و . ردیدروایی آن تأیید گ =8/0r پذیرفت و با احتساب
تربیتی و  اساتید گروه علوم و روایی محتوایی آن را به استناد به چهار تن از اند گزارش کرده 6/98آلفاي کرونباخ   استفاده از

  .]22[ اند روانشناسی تأیید نموده
  

  ها یافته
نامه مورد تجزیه و تحلیل پرسش 202هایی که بدون جواب بودند، تعداد نامهو پرسش هاي مخدوش هنامپس از حذف پرسش

  .دهد کنندگان را نشان می ی شرکتشناخت هاي جمعیتژگی وی 1 جدول .است 87%لذا نرخ تکمیل در این پژوهش . آماري قرار گرفت
  

 کنندگان شرکت شناختی هاي جمعیت ویژگی: 1جدول 
  درصد  تعداد  مدرك تحصیلی  درصد  تعداد  جنسیت

  5/34  69  دیپلم  7/34  70  مرد
  6/37  75  لیسانس  3/65  132  زن

  7/14  30  فوق لیسانس  100  202  جمع کل
  3/13  28  دکترا و باالتر      
  100  202  جمع کل      
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ارائه  2هاي آمار توصیفی به منظور بررسی فراوانی و درصد سبک یادگیري کارکنان علوم پزشکی مورد بررسی در جدول  خصشا
در گروه مورد بررسی مربوط به سبک یادگیري شنیداري است ) 52(شود، بیشترین فراوانی  گونه که مشاهده میهمان. اند گردیده

 ). درصد 7/25(
  هاي آمار توصیفی سبک یادگیري در کارکنان علوم پزشکی شاخص :2جدول                                        

  متغیر فراوانی درصد
 نوشتنی - سبک یادگیري خواندنی 28 9/13
 سبک یادگیري شنیداري 52 7/25
 سبک یادگیري دیداري 34 8/16
 حرکتی - سبک یادگیري جنبشی 42 8/20
 سبک یادگیري ترکیبی 46 8/22

  کل  202 100
  

از ). درصد 7/25(همان گونه که مالحظه گردید، به لحاظ توصیفی سبک شنیداري، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بود 
نظر معناداري آماري و به منظور مقایسه چهار سبک یادگیري و اینکه سبک یادگیري غالب کارکنان چیست، از آزمون خی دو استفاده 

. )P ،99/8=)۴(2χ>05/0( ردهاي یادگیري کارکنان تفاوت معناداري وجود دان خی دو نشان داد که بین سبکنتایج آزمو. گردید
و سبک غالب آنها  اند دادهها در اولویت اول خود قرار  یجه گرفت که کارکنان سبک شنیداري را بیشتر از دیگر سبکتوان نت یمیعنی 

  ).2جدول( شنیداري مشخص شد
نتایج آزمون خی دو . ، از آزمون خی دو استفاده شدبندي اول کارکنان زن و مرد دار بین اولویتد تفاوت معنیوجو براي اطالع از

طوریکه  هب. )01/0p= ،89/18)=4 ،05/0(X(بندي اول کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد  یتنشان داد که بین اولو
  ).  4جدول (باشد غالبشان، سبک دیداري می توان نتیجه گرفت که کارکنان زن سبک یادگیري می

  
  هاي یادگیري بر حسب جنسیتبندي سبک وضعیت اولویت: 4جدول 

  فراوانی و درصد  متغیرها
  هاي یادگیريسبک

  کل
  ترکیبی  دیداري  نوشتنی -خواندنی  شنیداري  حرکتی - جنبشی

  جنسیت
  زن

  85  19  32  9  22  3  فراوانی
  %42  %23  %38  %10  %26  %3  درصد فراوانی

  مرد
  117  27  10  25  30  25  فراوانی

  %58  %23  8  %21  %26  %21  درصد فراوانی

  کل
  202  46  42  34  52  28  فراوانی

  %100  %22  %21  %17  %26  %14  درصد فراوانی
  

  هاي الکترونیکیهاي یادگیري بر حسب شرکت در دورهبندي سبک وضعیت اولویت: 5جدول 

  فراوانی و درصد  متغیرها
  هاي یادگیريبکس

  کل
  ترکیبی  دیداري  نوشتنی -خواندنی  شنیداري  حرکتی -جنبشی

  شرکت در دوره
  داشته

  160  27  50  26  36  21  فراوانی
  %100  %17  %32  %16  %5/22  %13  درصد

  نداشته
  42  9  13  6  11  3  فراوانی
  %100  %52  %31  %14  %26  %7  درصد

  کل
  202  36  63  32  47  24  فراوانی
 %100  %18  %31  %16  %23  %12  درصد



 

 

  هاي یادگیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهدشناسایی سبک
 

m
 e

 d
 i 

a 
@

 c
 e

 e
 l 

. s
 u

 m
 s 

. a
 c

 . 
i r

 
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir/

on
lin

e 

16 

اند و کسانی که هاي الکترونیکی شرکت کردهبندي اول کارکنانی که در دوره دار بین اولویتبراي اطالع از وجود تفاوت معنی
ود بندي اول آنها تفاوت معناداري وج نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین اولویت. اند، از آزمون خی دو استفاده شدشرکت نکرده

  ).5جدو ل ( ،)01/0p= ،66/1)=4 ،05/0(X(ندارد 
  

  گیري بحث و نتیجه
ها دستیابی به روشی مؤثر در آموزش و چگونگی یادگیري منابع انسانی هاي سازمانبا توجه به اینکه یکی از مهمترین دغدغه

العه حاضر با هدف بررسی مط .رسدک یادگیري ضروري به نظر میاست، پس شناسایی وضعیت موجود کارکنان از لحاظ سب
  .ي یادگیري کارکنان علوم پزشکی صورت پذیرفتها سبک

این یافته با نتایج . یافته اصلی این پژوهش نشان داد که سبک یادگیري غالب در کارکنان مورد بررسی، سبک شنیداري است
- گروه مورد بررسی به سبک جنبشی ،در مطالعه آنان. باشد ناهمخوان می Dicarloو  Lujanو  ،Gundoganو  Ismanمطالعه 

حاکی از این بود که دانشجویان رشته الکترونیک  Pahlو   Byrneنتایج پژوهش ینهمچن. ]16،17[ حرکتی تمایل بیشتري داشتند
، Murphy،  Gray،  Straja، Bogert و Byrneاز طرفی دیگر، نتایج مطالعه . ]18[ حرکتی هستند -داراي سبک جنبشی

Millerهاي یادگیري بود که با یافته حاضر پژوهش، ناهمسو  حاکی از ارجحیت سبک دیداري بر سایر سبک نی و همکاران، و امی
ري گرایش بیشتري دارند به درصد از فراگیران ما به سبک دیدا 40دارند که حدود  اذعان می Gintherو  Liu. ]22، 19[ باشد می

در تحقیق خود به این پور و همکاران  رحمان .]23[ این معنا که یادگیري مطالب درسی از طریق تصویر براي آنان ارجحیت دارد
 مهندسی اختالف معناداري وجود داردهاي مختلف علوم انسانی و فنی ـرشتهفراگیران هاي یادگیري  بین سبکنتیجه رسیدند که 

-مهندسی سبک جنبشیرشته فنی ـ فراگیرانکه در  حالی علوم انسانی سبک شنیداري بود، در فراگیرانکه سبک غالب  طوري هب. ]6[
 درصد از فراگیران به سبک شنیداري گرایش بیشتري دارند 6/48دارند که نیز اذعان می نیا و همکاراناديجو. حرکتی غلبه داشت

هاي خود نیز به این نتیجه رسیدند که سبک یادگیري غالب در فراگیران، سبک پژوهش کرمی و همکاران و حسن نهال در ].24[
 همسو است پور و همکاران، کرمی و همکاران، و حسن نهال هاي رحمانهکه یافته پژوهش حاضر با یافت ]25،26[ شنیداري است

رفت، کارکنان علوم  ت که بر خالف آنچه انتظار میدر واقع، نتایج حاصل از یافته مطالعه حاضر حاکی از این امر اس ].6،26،25[
اما اینکه چرا کارکنان مورد بررسی ارجحیت سبک یادگیري را این سبک قرار دادند، جاي . دادند پزشکی، سبک شنیداري را ترجیح می

به صورت  هاي آموزش کارکنانهها و دورنشگاه و حتی کارگاهشیوه آموزش افراد از دوران مدرسه تا دا بررسی و تأمل دارد، از آنجاکه
کارکنان علوم با توجه به نمود عملی دانش . ها قابل توجیه است غالب بودن سبک شنیداري نسبت به سایر سبک است، سخنرانی

هاي  توجه به ضرورت شرکت آنها در دورهافزاري و با پزشکی بر کارهاي متنوع از جمله مسلط بودن بر کارهاي کامپیوتري و نرم
در یافته بعدي . رسد  ضروري به نظر می حرکتی-جنبشیهاي  ، افزایش توانایی در سبکیري الکترونیکی با نظر به مزایاي آنیادگ

رند ولی در سبک نشان داده شد که به لحاظ معناداري آماري کارکنان زن به سبک دیداري نسبت به کارکنان مرد گرایش بیشتري دا
این یافته در . حرکتی تفاوت معناداري بین دو جنس نبود-یري دیداري، سبک یادگیري جنبشیگنوشتنی، سبک یاد- یادگیري خواندنی

تر  ، در حالی که زنان معموالً تأملیدارند مردان  بیشتر به تجربه عینی تمایل دارند اذعان می Baltimorو  Hicksonحالی است که 
گیري  اوت معناداري بین دو جنس در بهرههمکاران هیچ گونه تف و هو الخساون هاي امینی و همکاران در پژوهش]. 27[ کنند عمل می
هاي یادگیري نتایج یافته بعدي این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري بین سبک. ]22،28[ هاي یادگیري مالحظه نشد از سبک

ازي س وجود نداشت، در حالی که با غنی داناند و آنهایی که شرکت نداشتههاي آموزش الکترونیکی شرکت داشتهکارکنانی که در دوره
تنها به روش  هاي سنتی که غالباً، بر خالف کالسهاي یادگیري مختلف منطبق با سبک ه محتويمحیط آموزش الکترونیکی و ارائ

اند  زش دیدههاي الکترونیکی آمو رفت افرادي که با روش اند، انتظار می و فقط منطبق با سبک شنیداري بودهشدند  سخنرانی ارائه می
گیري هاي یاد تواند در سبک سازي آن می هند، چرا که تغییر در محیط و غنیهاي دیگري غیر از سبک شنیداري را ترجیح د سبک

هاي  توان تبیین نمود که افراد به روش علت آن را چنین می دهند و احتماالً ها چنین چیزي را نشان نمی تغییر ایجاد کند، اما یافته
نشان داد که تفاوت نتایج در دیگر یافته، . هاي آموزش ارائه شده کافی نبوده است و یا تعداد برنامه اند ي عادت کردهسنتی یادگیر

به منظور . اند، وجود نداشتنهایی شرکت نداشتهاند و آري الکترونیکی شرکت داشتههاي یادگیهایی که در دورهمعناداري بین گروه
اندرکاران نظام آموزش ریزان و دست ان هر چه بهتر بتوانند دانش خود را در عمل به کار بندند، برنامهیابی به این هدف که کارکن دست
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هاي گیري آگاهانه در خصوص چگونگی استفاده از روش خصوص یادگیري الکترونیکی کشور الزم است به تصمیم هکارکنان ب
  . ان بپردازندهاي یادگیري کارکنتدریس، محتوا و عوامل مؤثر بر تغییر سبک

در یافته بعدي نشان داده شد که به طور معناداري کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد به سبک یادگیري دیداري گرایش بیشتري 
بین دو حرکتی -ري دیداري، و سبک یادگیري جنبشینوشتنی، سبک یادگی-ظ متغیرهاي سبک یادگیري خواندنیدارند اما از لحا

  .داري وجود ندارد نیگروه زن و مرد تفاوت مع
هاي  امروزه با گسترش اینترنت و شبکه شود که الکترونیکی براي یادگیري گفته مییادگیري الکترونیکی به استفاده از ابزارهاي 

در قالب  پذیرد که معموًال صورت می )Virtual Learning Environment( اي از طریق فضاهاي مجازي یادگیري رایانه
گذاري آموزشی امکان اشتراك این بستر. پذیردصورت می )Learning Management System( یت یادگیريافزارهاي مدیر نرم

هاي مشارکتی مانند الیتحث درباره تجارب و فعها و ابزارهاي دیگري براي بانجمنها را فراهم کرده، صدا، تصاویر و فیلم متون،
اما ویژگی بارز این شیوه آموزشی اختصاصی شدن  ].29[ دهند س قرار میدر دستر )Online( هاي برخط ها و یا آزمون پرسشنامه

 ه شده به فراگیران با سبک یادگیري هر فراگیر ازراستا بحث تطبیق شیوه آموزشی ارائدر همین . آموزش براي هر فراگیر است
آموزش الکترونیکی در کشور در حال تغییر هاي آموزشی رایج در  اما امروزه شیوه]. 30[هاي آموزشی قرار دارد  موضوعات روز پژوهش

اساس  دهد، اما بر شناختی را مدنظر قرار میزیبایی که البته بیشتر جنبه بصري و است Flashهاي از متون آموزشی به پویانمایی
 ،اري استنتایج این پژوهش وجود صوت براي محتواهاي آموزشی براي آن دسته از فراگیران که روش غالب یادگیري ایشان شنید

اساس آن اقدام به تولید محتوا  اما بهترین روش این است که ابتدا سبک یادگیري فراگیران شناسایی شود و سپس بر. ارجحیت دارد
هاي یادگیري هاي آموزشی زیر براي هرکدام از سبکهمین اساس شیوه بر. ها شودمتناسب با سبک یادگیري هر کدام از گروه

  :گرددپیشنهاد می
وي تصویر سخنران همراه با اسالیدها یا ویدئشامل  اي و ترجیحاًدر این روش استفاده از محتواهاي چندرسانه :شنیداريسبک 
هاي صوتی محتواي آموزشی براي  اگر نوع محتوا اجازه دهد حتی قرار دادن فایل. گردد  توصیه می) اساس نوع محتوا بر(بدون آن 

  .گرددتوصیه می )Download( دریافت
مطلوب  Flashو یا پویانمایی  )Hypertext( ه محتواهاي متنی به صورت ابرمتنبراي این دسته از فراگیران ارائ :سبک دیداري

محتواي پویانمایی شده به (اما بهتر است متون به صورتی باشد که ایشان بتوانند محتواها را بر روي کاغذ نیز چاپ نمایند  ،است
اي همواره در ها به صورت درختوارهه شوند که فهرست آن و سرفصلمچنین محتواها به صورتی ارائو ه) تنهایی امکان چاپ ندارد

  .برابر فراگیر قرار داشته باشد
تواند یک   ها می این فعالیت. هایی براي فراگیران تعریف شود براي فراگیران داراي این سبک باید فعالیت :حرکتی-سبک جنبشی

یک آزمون یا فراگیر با کلیک کردن بر روي نقاط مشخص پویانمایی در آن جابجا شود و بیاموزد، یا  تعاملی باشد کهپویا نمایی 
اي را جستجو و بررسی نموده و سپس پاسخ را به صورت  ه وي بایستی در محیط واقعی مسألهه شود کتکلیف به فراگیر ارائ

  .الکترونیکی در سیستم ثبت نماید
ش در یک سیستم الکترونیکی، بنا به سنجش و تعیین سبک یادگیري فراگیران خود ندارند، یک پس در نهایت اگر متولیان آموز

ها را پوشش دهد، محتوایی است که شامل فیلم سخنرانی ضبط شده همراه با تواند کلیه سبکمیال که اي ایدهمحتواي چندرسانه
ها یا تکالیف و آزمون) HTMLو  PDFاعم از (دار  تالوه متون سخنرانی به صورت فهرسبه ع ،)Multimedia( صداتصویر و 

  .تعاملی باشد
 خواهد پوشش را یادگیري هايسبک کلیه تقریباً اما باشد، برهزینه یا و بر زمان سخت، است ممکن اگرچه محتوایی چنین هئارا

 ،دهدیم پژوهشگران به را هاافتهی میتعم امکان که جامعه حجم با مناسب يریگنمونه .نمود خواهد بهینه را فراگیران یادگیري و داد
 احتیاط با نتایج تفسیر بایستمی رو این از بود، خودگزارشی صورت به پژوهش هايداده گردآوري .باشدیم پژوهش نیا قوت نقاط از

 نیا قیتحق يهاهدف در رییتغ اگر .است پژوهش دیگر هايمحدودیت از نیز یکم قیتحق روش کی از تنها استفاده و گیرد انجام
 دست به يترکامل جینتا شود، استفاده افتهیساخت مهین و قیعم يهامصاحبه رینظ یفیک يهاروش از که ساختیم فراهم را امکان

  .آمدیم
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