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چکیده
سبکبامتناسبراخودوزشآمروشتاکندمیکمکمدرسینبهفراگیرانیادگیريسبکهايانواعوماهیتازآگاهی: هدفزمینه و
انیدانشجويریادگیسبکیبررسلذا این مطالعه به منظور یابنددستنظرموردآموزشیبازدهیبهتادادهتغییردانشجویانیادگیري
.ی صورت گرفتشمالخراسانیپزشکعلومدانشگاه
نفر از دانشجویان 240به روش سرشماري و بصورت داوطلبانه بر روي 1390بصورت مقطعی در سال مطالعهاین:کارروشمواد و 

عات اطال. بودکلبیادگیريسبکاستانداردپرسشنامهابزار جمع آوري اطالعات .دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شده است
.زمون کاي دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو آSPSS16ارد آوري شده با استفاده از نرم افزگر

و معدل نمرات میانگین سنی. درصد مونث بودند1/67درصد مذکر و 9/32نفر بوده که از این بین 240کل افراد مورد مطالعه : یافته ها
، انطباق یابنده، جذب براي سبک همگرایییادگیري دانشجویان بر حسب درصدهايانواع سبک. بود25/16سال و 82/20آنها به ترتیب 

مامایی و - بین دانشجویان دانشکده پرستاريدادنتایج این مطالعه نشان.بوددرصد 2/14و 3/23، 1/17، 4/45کننده و واگرا به ترتیب 
مامایی - و دانشکده پرستاريدانشجویان دانشکده بهداشت. ≥P)05/0(وجود داشتدانشکده بهداشت از نظر سبک یادگیري تفاوت آماري 

.همگرا بودندوبیشتر داراي سبک یادگیري واگرا به ترتیب
همگرایی است و در این دانشجویان با توجه به منابع علمی معتبر،از نوعینکه سبک یادگیري اکثر دانشجویانبا توجه به ا:نتیجه گیري

بحث مثل با توجه به رشته دانشجویاناز روش هاي آموزشی نوینه کننده می باشد لذا پیشنهاد می گرددروش هاي آموزشی سنتی خست
.در آموزش این گروه ها استفاده گردددرحل مسئلهگروهی و

سبک هاي یادگیري، کلبدانشجویان، ،آموزش:کلیديه هايواژ
مقدمه

ویژگی هاي شخصیتی متفاوت در هر فرد باعث ایجاد 
فاوت در نوع و شیوه آموزش پذیري از سوي آنان نیز می ت

شناسایی سبک یادگیري به عنوان یکی از مهم . ]1[باشد
ترین عوامل در تشخیص نوع یادگیري افراد شناخته شده 
است که نشان دهنده چگونگی تفهیم مطلب و پاسخ و 

پژوهشیمقاله
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واکنش فرد نسبت به محیطی می باشد که در آن آموزش 
شناسایی سبک یادگیري هر فرد و آگاه .]2،3[می پذیرد

بودن اساتید از آن جهت کمک به یادگیري و اصالح شیوه 
هاي نادرست آموزش پذیري، به عنوان گامی مهم در 

محققان. ]4،5[کمک به ارتقاء سطح دانش می باشد
درك،يبرایترجیحيروشهافراگیر،هرکهمعتقدند
وتشخیصابلقکهدارداطالعاتذخیرهویسازمانده

اثردريادگیریيسبکهاکلبنظرطبق. باشدیمداریپا
حاضرمحیطينیازهاویزندگیقبلتجارب،یارثعوامل
ویعصبساختاردرشهیرآن،اساسوگیردی مشکل

نسبتاًيادگیریيهاسبکچهاگر. داردافرادشخصیت
وبلوغوتکاملاثردریکیفتغییراتیولاست،ثابت
امروزه. گیردصورتاستممکنیمحیطيهاكمحر

يهاتفاوتبهس،یتدرحیندرمدرسانشودمیپیشنهاد
توجهآنهايادگیریيهاسبکوفراگیرانبینموجود

همهدريادگیریمطلوبسطحبهرسیدنزمینهتاندینما
. ]5[گرددفراهمس،یتدرشیوهنیبهترانتخاببافراگیران

متفاوتی جهت شناسایی و پاسخ به سبک ها و شیوه هاي
) Kolb(نیاز هاي آموزشی وجود دارد که در این میان کلب

مدل هاي متفاوت از مدل سبک یادگیري 1984در سال 
کنندهجذبوراگهمیابنده،، انطباقاواگرگروه 4را در 

غالبا به افرادواگرایادگیريسبکدر.]6،7[ارائه نمود
. آموزش می پذیرندگروهصورت مشارکتی و بحث در

قدرت احساس و تخیالت آنها بیشتر بوده و رشته هایی 
نظیر ادبیات، علوم سیاسی و اجتماعی و روان شناسی این 

همیادگیريسبکدر. سبک از افراد را به خود می پذیرد
گرا افراد بیشتر میل به فکر کردن به موضوع و آموختن 

نی و آزمایشگاهی عملی نظیر سروکار داشتن با مسائل ف
این افراد احساسات خود را بیشتر تحت کنترل دارند . دارند

و در مسائل مربوط به هوش نسبت به موضوعات خالقیت 
ب کننده فراگیران در سبک یادگیري جذ. قوي تر هستند

بیشتر از طریق فکر و کردن می آموزند و کمتر به کارهاي 
نده افراد یابدر سبک انطباق. عملی عالقه مند هستند

ات پیش می یبیشتر با محیط سازگار می باشند و با واقع
توجه به سبک هاي یادگیري در سنین و .]8- 11[روند

دوره هاي مختلف می تواند یادگیري و آموزش را هم براي 
براي دانش پذیران و معلمان تسهیل کند و فراگیران را در 

خود کمک متناسبتشخیص مسیر تحصیلی و شغلی 
به نحوي که اگر معلمان و اساتید از این شیوه ها . نماید

آگاهی یابند می توانند با تغییر در روش هاي آموزشی 
چراکه . گامی بلند در افزایش توان یادگیري افراد بردارند

سازگاري شیوه یادگیري دانش پذیران با شیوه تدریس 
اساتید باعث افزایش انگیزه یادگیري در افراد شده و 

عدم .]12-14[فراگیري را در آنان باال می برداشتیاق با
تطابق در سبک یادگیري هر فرد با رشته اي که در آن 
تحصیل می کند به مرور باعث دلسرد شدن و کاهش 

در .]15،16[اشتیاق فرد به رشته تحصیلی خود می گردد 
مطالعات صورت گرفته در ایران نتایج متفاوتی مشاهده می 

ترین میزان سبک یادگیري در گردد به نحوي که بیش
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك جذب کننده

، در مطالع گرانمایه در تهران واگرا ]17[%)1/58(
%) 7/50(، در مطالعه قجرزاده جذب کننده ]18[%) 3/42(
، ]20[%) 1/27(، در مطالعه احدي در سمنان واگرا ]19[

%) 5/53(دانشجویان علوم پزشکی قزوین جذب کننده 
و ،]22[%) 6/39(، مطالعه صالحی در اصفهان واگرا ]21[

گزارش ]23[%) 5/40(در مطالعه بختیار نصر آبادي  همگرا
با توجه به مطالب فوق و نیاز هر دانشگاه به تعیین . گردید

سبک یادگیري و برنامه ریزي در جهت افزایش توان 
نستیم آموزشی مرتبط با سبک یادگیري دانشجویان نیاز دا

که تا با تعیین نوع سبک یادگیري دانشجویان دانشگاه 
زمینه را براي 1390علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 

برنامه ریزي بهتر مدرسین متناسب با سبک یادگیري 
.غالب در کالس هاي درس فراهم آوریم 

کارروش
بوده) Cross-sectional(مقطعی بررسییکمطالعهاین
بهلوشغمدانشجویانتمامرويبر1390سالدرکه

مامایی- پرستاريدر دانشکده هاي بهداشت و تحصیل
علوم پزشکی خراسان شمالی به روش سرشماري و بصورت 

دوازداده هاآوريجمعجهت.شدانجامداوطلبانه
سبکهايپرسشنامهودموگرافیکاطالعاتپرسشنامه
Kolb LSI(Style InventoryKolb(کلبیادگیري

Learningشرکت کنندگان توسطرضایتاخذازپس
وکلبتوسطقبالًابزارپایاییومحتواروایی. استفاده شد

دانشکدهدرکرمیرزاقوکشورازخارجدرمحققانسایر
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ایندر. ]8،24-11[استشدهبررسیتربیتیعلوم
هرهايگزینهکهداردقسمت4سوالهرپرسشنامه

میکلبتجربییادگیريمرحلهچهارساسابرسئوال
رتبهدهندگانپاسختوسطچهارتایکعددازوباشند
شیوهباپیشنهاديهايگزینهاگر. شوندمیبندي

واندکیحدي،تاکامالً،پژوهشموردهاينمونهیادگیري
1تا4نمرهترتیببهباشدداشتهمطابقتکمخیلی
سئوالدوازدهدرقسمتچهارایناز.گرددمیمنظور
یادگیريشیوهچهاربیانگرکهآیدمیبدستنمرهچهار
نمراتجمعازحاصلیدهنمرکهصورتبدین. است

دومینعینی،تجربهدهندهنشانسئوال12هراولگزینه
انتزاعیسازيمفهومگزینهسومینتاملی،مشاهدهگزینه

بهدوتفریقاز. استفعالآزمایشگريگزینهچهارمینو
ازانتزاعیسازيمفهومتفریقازیعنیها،نمرهایندوي

نمرهدوتاملی،مشاهدهازفعالآزمایشگريوعینیتجربه
با(مختصاتمحوردورويبرنمرهدواین. آیدمیبدست
:میگیرندقرار) حاصلهنمرهبودنمثبتومنفیبهتوجه
ازیعینتجربهتفاضلیعنی(عموديمحوریکی

تفاضلیعنی(افقیمحوردیگريو) انتزاعیمفهومسازي
نمرهدواینتالقیاز). فعالآزمایشگريازتأملیمشاهده

ربعچهارازیکیدریادگیريسبکمختصات،محورروي
هاپرسشنامهتکمیلازپس. شودمیواقعمختصاتمحور
وتوصیفیآمارازاستفادهباهادادهدانشجویان،توسط
مورد16SPSSافزارنرمتوسطکايمجذورآماريآزمون
.گرفتندقرارتحلیلوتجزیه

یافته ها
مذکر و ) درصد9/32(79دانشجوي مورد مطالعه، 240از 

نفر 202از این تعداد . مونث بودند) درصد1/67(161
سنی و معدلمیانگین.بودندمجرد) درصد9/84(

7/3مطالعه به ترتیبشرکت کننده در این دانشجویان
از دانشجویان مورد مطالعه . است25/16±1/2و ±21

1/17(39نفر در مقطع کارشناسی و ) درصد9/82(194
. نفر درمقطع کاردانی مشغول به تصیل می باشند) درصد

گویاي این امر می باشد که بیشتر افراد مورد ) 1(جدول 
7/76(، ساکن خوابگاه)درصد8/32(مطالعه  ترم اول 

) درصد67(مامایی-ودر دانشکده پرستاري) درصد
.مشغول به تحصیل می باشند

اکثر سرپرستان دانشجویان داراي تحصیالت زیر دیپلم 
بودند واز نظر شغل سرپرست ها، بیشترین )درصد9/44(

نفر یا 112( فراوانی به شغل آزاد اختصاص دارد 
تان از سرپرس) 4/62(نفر148بطوري که ) درصد6/47

).2جدول (هزارتومان بودند500داراي درآمد باالي 
انواع سبکهاي یادگیري دانشجویان بر حسب درصد براي 
سبک همگرایی، انطباق یابنده، جذب کننده و واگرا به 

جدول (درصد می باشد2/14و 3/23، 1/17، 4/45ترتیب 
چنین هردو مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی هم)3

سبک بین.ن سبک یادگیري همگرایی بودندداراي بیشتری
محلجنسی، وضعیت تاهل، سنی،گروههايدریادگیري

دانشجویان و سکونت، رشته تحصیلی و ترم تحصیلی
تفاوتدرآمد و شغل سرپرستان دانشجویانتحصیالت،

توزیع فراوانی بر حسب ترم تحصیلی، محل زندگی و رشته تحصیلی دانشجویان: 1جدول 
رشته تحصیلیمحل زندگیترم تحصیلیمتغیر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

خوابگاه

همشخصی
راه خانواده

پرستاري

مامایی

اتاق عمل

هوشبري

فوریت پزشکی

بهداشت

فراوانی

7735541321341841838463637202179تعداد

8/329/14235/59/89/147/765/78/152/191/155/154/88/81/32درصد

235237239مجموع
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ی مشخصات سرپرست دانشجویانتوزیع فراوان: 2جدول 
بر حسب تحصیالت، شغل و درآمد

فراوانی
متغیر

)درصد(تعداد

تحصیالت
)2/9(22بی سواد

)9/44(107زیر دیپلم
)8/21(52دیپلم

)9/23(57دانشگاهی

شغل
)3(7بیکار
)2/13(31کارگر

)6/47(112آزاد
)2/36(85کارمند

درآمد
)هزار تومان(

)16(30038کمتر از 
500-30051)5/21(
800-50070)5/29(

)9/32(80078بیشتر از 

توزیع فراوانی بر حسب سبک یادگیري: 3جدول 
فراوانی              

متغیر سبک یادگیري
)درصد(تعداد

)2/14(34واگرا
)1/17(41انطباق یابنده
)3/23(56جذب کننده

)4/45(109همگرا
)0/100(240کل
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اما بین <P)05/0(نداشت وجودداريمعنیآماري
مامایی و دانشکده بهداشت - دانشجویان دانشکده پرستاري

05/0(از نظر سبک یادگیري تفاوت آماري مشاهده گردید
(P≤ دانشجویان سبک یادگیري واگرا به نسبت کل در

-دانشکده بهداشت بیشتر از دانشجویان دانشکده پرستاري
ما سبک یادگیري همگرایی در مامایی بوده است ا

مامایی داراس بیشترین -دانشجویان دانشکده پرستاري
).4جدول (فراوانی می باشد 

بحث 
بطور کلی نتایج نشان داد که  سبک یادگیري اکثر 
دانشجویان مورد مطالعه همگرا می باشد اما در مقام 
مقایسه، سبک غالب یادگیري دانشجویان بهداشت واگرا و 

ب یادگیري دانشجویان دانشکده پرستاري و سبک غال
انجامداخلینتایج اکثر مطالعات. مامایی همگرا می باشد

نشان داده اند که سبک هاي یادگیري دانشجویان ،شده
در حاضرپژوهشیافته. ]8[علوم پزشکی همگرا می باشد

نتایجبامامایی،-مورد دانشجویان دانشکده پرستاري
اغلبیادگیريسبککه]8[همکارانولیزادهاومطالعه

جذبوگراهمراماماییوپرستاريدانشکدهدانشجویان
این هماهنگی نیز با نتایج. ،هماهنگ می باشدیافتکننده

]21[قزوینپرستاريدانشجویانبیندردیگرايمطالعه

جذبیادگیريسبکدارايدانشجویاناغلبدادنشانکه
نتایج . ، مشاهده می گرددباشندمیگراهموکننده

نیز با نتایج این 2راکوزيوهمکارانو1مطالعات لینارس
چراکه این محققین ]24،25[مطالعه هم راستا می باشد

پرستاريدانشجویاناکثریتیادگیريسبککهدریافتند 
در بین . باشدمیوهمگراکنندهجذببررسی،مورد

نتایج این مطالعه داشته اند مطالعاتی که نتایج متفاوتی با 
همکارانوصالحیدر داخل کشور، می توان به مطالعه 

راپرستاريدانشجویانیادگیريسبکبیشترینکه]22[
و4و ریدلیهمکارانو3لتهایسو در خارج کشور، واگرا

سبکهايفراوانیبیشترینخودمطالعاتدرهمکاران
نمودهگزارشیابندهانطباقوواگراراپرستارانیادگیري

یادگیريسبکهايتفاوت. ، اشاره نمود]13،26[اند
فرهنگیهايتفاوتبهرا می توان مطالعاتدردانشجویان

میتأثیردانشجویانیادگیريرويبرکهمحیطیومسائل
بایستیپرستارانکلبنظریهبهتوجهبا. دادد،نسبتنگذار

مطالعهایندراما،]27[باشندواگرایادگیريسبکداراي

1 -Linares
2  -Rackozy
3 -Haislett
4  -Haislett

دانشجویان دانشکده یادگیريسبکبینکلیمقایسه يوبررسی: 4جدول 
مامایی- پرستاريو دانشجویان دانشکده بهداشت

انواع سبک
یادگیري

فراوانی دانشجویان 
دانشکده بهداشت
(%)N

دانشکده فراوانی دانشجویان
مامایی- پرستاري
N(%)

کاي دو

)3(5)8/36(29واگرا
انطباق 
یابنده

13)4/16(28)4/17(005/0P=

)26(42)7/17(14جذب کننده
)6/59(96)1/29(23همگرا

)100(161)100(79مجموع
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همگرا یادگیريسبکدارايپرستاريدانشجویاناکثریت
سیستمبهتوانمیتفاوتایندلیلمهمتریناز. بودند

طریقازدر کشورکهپرستاريرشتهبرايدانشجوپذیرش
پژوهشیافته.صورت می گیرد، اشاره نمودوروديآزمون
با نتایج در مورد دانشجویان دانشکده بهداشت،حاضر

مطالعه رضایی و همکاران که سبک یادگیري دانشجویان 
بهداشت محیط اصفهان را انطباق دهنده گزارس نموده اند 

مطالعه داخلی و خارجی دیگري . ، متفاوت می باشد]28[
که در مورد سبکهاي یادگیري دانشجویان بهداشت که 

ده بتوان نتایج این مطالعه را با آن ها مقایسه کنیم، مشاه
طبق یافته هاي این پژوهش بین دانشجویان مورد . نگردید

بررسی در دو دانشکده مورد مطالعه از نظر سبک یادگیري 
تفاوت آماري مشاهده گردید بطوري که در دانشکده 
بهداشت بیشتر دانشجوبان از سبک یادگیري واگرایی و 

مامایی از سبک - بیشتر دانشجویان دانشکده پرستاري
در این مورد نیز مطالعه . ایی برخوردار بودندیادگیري همگر

اي که بتوان نتایج را مورد مقایسه قرار داد مشاهده 
میا در این دو دانشکده ها رااین تفاوت سبک ها ر.نگردید

توان با متفاوت بودن محیط فیزیکی و اساتید و ویژگی 
با عین حال بین . هاي شخصیتی دانشجویان توجیه نمود

ري و سایر متغیرهاي در نظرگرفته شده سبک هاي یادگی
حسینیدر مطالعه تفاوت معناداري همانند نتایج مطالعات 

مشاهده نگردید همکارانوسرچمیوهمکارانولرگانی
با توجه به اینکه سبک یادگیري اکثر دانشجویان .]15،21[

همگرایی است و در این دانشجویان با توجه به منابع از نوع
روش هاي آموزشی سنتی خسته کننده می علمی معتبر،

باشد لذا پیشنهاد می گردد با توجه از روش هاي آموزشی 
شجویان مثل بحث گروهی و حل نوین با توجه به رشته دان

با توجه به . در آموزش این گروه ها استفاده گرددمسئله
اینکه مشاغل پرستاري و مامایی، اناق عمل، هوشبري و 

علمیومحورمردمارتباطی،ل از مشاغفوریت پزشکی
باکارمستلزمکهموضوعهاییبهکمترهمگراهاواست

استالزمدهند،مینشانعالقهاست،مردموافراددیگر
داشتهموضوعاتاینبهبیشتريتوجهدانشگاهاساتیدکه

باعثآموزشینویناستراتژیهايازاستفادهباباشندتا
ازگروهاینبرايالزمهايتوانمنديوافزایشتقویت

. گردندآیندهواقعیکاريوآموزشیدرمحیطهايفراگیران
یکی از مهمترین محدودیت هاي این مطالعه، تعداد کمتر 
نسبت دانشجویان دانشکده بهداشت در مقایسه با نسبت 

. دانشجویان دانشکده پرستاري مامایی بود
نتیجه گیري

از نوعثر دانشجویانینکه سبک یادگیري اکبا توجه به ا
همگرایی است و در این دانشجویان با توجه به منابع علمی 

روش هاي آموزشی سنتی خسته کننده می باشد معتبر،
لذا پیشنهاد می گردد از روش هاي آموزشی نوین با توجه 

در شجویان مثل بحث گروهی و حل مسئله دربه رشته دان
.آموزش این گروه ها استفاده گردد

و قدردانیتشکر
این مطالعه برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب کمیته 

ی شمالخراسانیپزشکعلومتحقیقات دانشجویی دانشگاه 
به همین منظور از تمامی . می باشد90پ338با کد 

کسانی که مارا در انجام مطالعه حاضر یاري نمودند از 
جمله دانشجویان، اساتید، کمیته تحقیقات دانشجویی و 

تحقیقات و فناوري دانشگاه تقدیر و ثشکر می معاونت 
.نماییم

References
1. Vollers JM, Teaching & learning styles,
International Anesthesiology Clinics. 2008;
46(4): 27-40.
2. Bastable SB, Nurse as educator: principles
of teaching and learning, Boston: Jones and
Bartlett Pub;2003
3. Hsu CHC, Learning styles of hospitality
students, Nature or Nurture Hospitality
Management, 1999; 18: 17-30.
4. Wetzig SM, Learning style preferences &
learning strategies in intensive care nurse
education, University of Queensland, School

of Nursing and Midwifery Publications , UQ
Library, 2004,
http://espace.library.uq.edu.au/eserv/UQ:10348
/smwetzig.pdf Accessed: April 17 2011
5- Gholami H,“ et al”, Investigation on MSc
students learning styles in Mashhad university
of medical Sciences, International conference
on reforms and change management in medical
education proceeding book, Iran, 2003: 67.
6. Hsu CHC, Learning styles of hospitality
students: Nature or nurture? International
Journal of Hospitality Management 1999;
18(1): 17-30

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
81

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.81
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-320-fa.html


687)1(؛ 1393بهارمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                            

7. Atherton JS, Learning and Teaching
:Experiential Learning 2005 [on line] 2005.
8. Valizadeh L, Fathizadeh S, Zamanzadeh V.
Nursing students learning styles of Tabriz
University of Medical Sciences. IJME 2006;
6(2): 141- 45[Peresian]
9. Quinn MF, The principles and practice of
nurse education. London: Chapman and Hall,
1995: 375
10. Viola D, Learning styles of Chinese
nursing faculty and career choice preferences,
Journal of Nursing Education, 1992; 17:230.
11. Taylor C, Lillis C, Lemone P, Fundamental
of nursing. Philadelphia: Lippincotte Co. 1197:
491.
12. Brown JS, Collins A, Duguid P, Situated
cognition and the culture of learning,
Educational Researcher; 1989; 18(1): 32-42.
13.  Ridley JM, Laschinger S, The effect of a
senior preceptorship on the adaptive
competencies of community college nursing
student, Journal of Advanced Nursing, 1995;
22: 58-65.
14. Vanwynen E. Information processing style:
One size doesn't fit all, Nurse educator, 1997;
22(5): 44.
15.  Hoseyni M, Sarchami R, Learning Styles
in nursing Students of Ghazvin Medical
University. General Seminar of Nursing and
Midwifery in Kermanshah 2002; 27;
18[Peresian]
16.  Hauer P, Straub C, Wolf S, Learning
Styles of Allied Health Students Using Kolb’s
LSI-Iia, J Allied Health 2005; 34: 177-182.
17. Rezaie K, Koohestani H , Ganjeh F,
Anbari Z, Learning styles of first semester
students in Arak University of Medical
Sciences, 2008, Arak Medical University
Journal 2010;12(4): 44-51[Peresian]
18. Geranmayeh M, Khakbazan Z,  Darvish3
A, Haghani H, Determining learning style and
its relationship with educational achievement
in nursing and midwifery students, Journal of
Nursing Research2001; 6(22):7-15[Peresian]
19. Ghajarzadeh M, Adili - aghdam F,
Learning styles of medical residents of
different disciplines in Tehran University of
Medical Sciences, Razi Journal of Medical
Sciences 2012; 19(94): 27-32[Peresian]

20. Ahadi F, Abedsaidi J, Arshadi F, Ghorbani
R ,  Learning styles of nursing and allied health
students in Semnan university of medical
sciences, Journal of Semnan University of
Medical Sciences 2010;11(2):141-
147[Peresian]
21. Sarchami R , Hossaini SM, Relationship
of learning styles with educational progress of
nursing students in QazvinJournal of Qazvin
University of Medical Sciences 2004; 8(1): 64-
67[Peresian]
22. Salehi Sh, Amini P, Soleimani B, and
Shahnooshi E, A Survey Of Relation Between
Learning Styles And Preferred Thaching
Methods In Students Of Nursing, Isfahan
University Of Medical Sciences, Iranian
Journal of Medical Education 2000; 1(1):40-
46[Peresian]
23. Bakhtiar Nasrabadi HA, Mousavi S, Kave
FarsanZ, The Contribution of Critical Thinking
Attitude and Cognitive Learning Styles in
Predicting Academic Achievement of Medical
University’s Students, Iranian Journal of
Medical Education 2012; 12(4):285-296
24. Linares AZ,  Learning styles of students
and faculty in selected health care professions,
Journal of Nursing Education 1999; 38(9):407-
414
25. Rackozy M, Money SH, Learning styles of
nursing students, A 3 year cohort longitudinal
study, Journal of Professional Nursing
1995;3(3): 170-174.
26. Haislett J, Hughes RB, Atkinson G,
Williams CL, Success in baccalaureate nursing
program: a matter of accommodation, Journal
of Nursing Education 1993; 32(2): 64-70.
27. Kolb AY, Kolb DA, The kolb learning
style inventory-version 3.1 technical
specifications, Experience based learning
system 2005; 18-20.
28. Rezaei H, Hesami F,Sharifirad
Gh.Student's learning styles environmental
health and nutrition in Isfahan university of
medical sciences, Journal of Health system
Researchs 2011;3(6) [Peresian]

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

1.
81

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.1.81
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-320-fa.html


Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Spring 2014;6(1):88

Survey Learning Styles of North Khorasan  university of medical
science  Students based on Kolb's Model

Troski M1, Rezazadeh J2, Rajabzadeh R3, khakshour A4, Hejazi A5, hossini SH6

1 Student of Pharmaeconomics & pharmaceutical administration, Tehran university of Medical Sciences, Tehran,
Iran
2 Student Research Committee, North khotasan university of medical scinces,Bojnurd, Iran
3B.Sc  of Health Science Vector-borne Diseases Research Center, North Khorasan University of Medical
Sciences, Bojnurd, Iran.
4 North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
5North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
6 M.Sc of Health Science, Vector-bor ne Diseases Research Center, North Khorasan University of Medical
Sciences, Bojnurd, Iran

Abstract
Background & Objectives: Knowledge about the nature and
types of learning styles in learners can help teachers to adjust
their teaching methods with students, learning styles to achieve
the desired educational outcomes. This study was conducted to
determine students’ learning styles based on Kolb learning
pattern in North Khorasan University of medical sciences.
Material & Methods: This descriptive cross sectional study was
conducted on  students of North Khorasan university of medical
sciences in 2012. Kolb's Learning Style Inventory was used to
conduct the research. Data were analyzed by spss16 software
and presented with chi-square test.
Results: Of the 240 subjects, 79(32/9%) of subjects were male
and 161(67/1%) of subjects were female. Mean age (s) and score
were 20/82 years and 16/25 respectively.Percentage  of the
students’ learning style for  converging, accommodating,
absorbent  and divergent was 45/4, 17/1, 23/3 and 14/2
respectively. There was a statistical significant difference
(P≤0/05) between learning styles of the nurse school students and
health school students. The most learning style in the nurse
school students and health school students was converging and
divergent respectively.
Conclusion: According to our results the most prevailed learning
style was converging style and so traditional education methods
were boring. Therefore use new education methods according to
student fields for example group discussion and problem solving
are recommended
Keywords: Education, students, Learning styles, Kolb
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