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 گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پیراپزشکی های دانشکده دانشجویان یادگیری سبک مقایسه

 

 4طاطاری منصوره ،3 ستوده سنیه ،*2کرد بهروز ،1کوچکی محمد قربان

 
 

 ایران گان،گر گلستان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپرشکی، دانشکده پرستاری، ارشد کارشناس .1

 ایران گلستان،گرگان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده انسانی، منابع ارشد کارشناس .2

 ایران گلستان،گرگان، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده انگلیسی، زبان و آموزش ارشد کارشناس. 3

 ایران گرگان، ،گرگان شهرستان پرورش و آموزش درسی، ریزی برنامه ارشد کارشناس. 4
 

 چکیده

 است پیچیده بسیار متغیر یادگیری. است آن فراگیران یادگیری میزان به وابسته آموزشی نظام یک اعتبار :هدف و زمینه

 های سبک از آگاهی. است یادگیری های سبک عوامل مهمترین از یکی گذارند، می تاثیر آن بر متعددی عوامل که

 تعیین هدف با مطالعه این لذا.است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از آموزشی ریزیهای برنامه برای دانشجویان یادگیری

 .شد اجرا و طراحی گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و پیراپزشکی های دانشکده دانشجویان یادگیری های سبک

 علوم دانشگاه بهداشت و پزشکیپیرا های دانشکده دانشجویان از نفر 401 تحلیلی –توصیفی  مطالعه این در :بررسی روش

( LSI) کلب یادگیری های سبک استاندارد پرسشنامه و شدند انتخاب سرشماری روش به 21 -22 درسال گلستان پزشکی

 کای های آزمون و18 نسخه  SPSSافزار نرم با ها داده. نمودند تکمیل را بود( 8/0)  مجدد آزمون روش با آن پایایی که

 .گرفت قرار تحلیل و جزیهت مورد فیشر و اسکوئر

 ترتیب به دانشجویان یادگیری سبک. بودند مونث آنان درصد 8/51 و 75/20 32/2دانشجویان سنی میانگین :ها یافته

 سبک. است بوده( درصد 5/3) واگرا و( درصد 7/5) یابنده انطباق ،(درصد 4/27) کننده جذب ،(درصد 4/33) همگرا شامل

 ومقاطع تحصیلی ترم ، گذرانده ،واحدهای معدل سنی، ،گروه دانشکده ،جنس، تحصیلی رشته با دانشجویان یادگیری های

 (.P<07/0) نداشت داری معنی تفاوت آماری نظر از تحصیلی

 روش از گردد می پیشنهاد لذا بود غالب دانشجویان بیشتر در کننده جذب و همگرا یادگیری های سبک :گیری نتیجه

 شبیه آموزی، خود مطالب با همراه سخنرانی و ها نوشته دست دادن نشان مانند ها سبک این با متناسب آموزشی های

 .شود استفاده مسئله حل پایه بر یادگیری و آزمایشگاهی تکالیف سازی،

 Kolb learning style inventoryسبک یادگیری، دانشجو،  :کلیدی کلمات

 کرد بهروز مسئول: نویسنده

 پیراپزشکی دانشکده گلستان، پزشکی علوم دانشگاه ان،گرگ گلستان، ایران،آدرس: 

behrooz_kord@yahoo.comایمیل: 
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 مقدمه

 در متعددی عوامل که است پیچیده بسیار متغیر یادگیری

 فراگیران، یادگیری بر موثر مهم فاکتور. گذارند می تاثیر آن

 فراگیران که است (learning styles) یادگیری های سبک

 سبک با متناسب و آورند می دست به اکتسابی بطور را آنها

 (.1) کنند می دریافت را مطالب خود یادگیری

 مواجه آن با امروزه اساتید که مسائلی ترین جدی از یکی

 های برنامه از دانشجویان رضایتمندی افزایش هستند،

 از برخی چرا که این. است یادگیری محیط و درسی

 نمی یاد خوب اساتید، بهترین داشتن رغم علی فراگیران،

 یادگیرندگان که باشد مدعا این بر دلیل بهترین شاید گیرند،

(. 2) دارند یادگیری درروش متفاوتی ترجیحات مختلف،

 دارای دانشجویان اینکه رغم علی معتقدند نظران صاحب

 تدریس روش اما هستند یادگیری در گوناگونی های سبک

(. 3) است متکی سخنرانی ی شیوه بر عموما آنان اساتید

 این به خود مطالعه های یافته در( 1383) اسماعیلی و رنجبر

 و متفاوت یادگیری های سبک دارای افراد که رسیدند نتیجه

 های سبک به مربوطه اساتید لذا باشند می خود به منحصر

 متناسب که هایی سبک از و نموده توجه فراگیران یادگیری

 که ای مطالعه(. 4) نمایند هاستفاد است فراگیران یادگیری با

 یادگیری سبک درباره همکارانش و Piane و Doux توسط

 معنی آماری ارتباط که نمود مشخص شده انجام دانشجویان

  (3و 7) ندارد وجود جنس و سن و یادگیری سبک بین داری

 انواع شناسایی تربیت، و تعلیم متخصصین وظایف از یکی

 و سریعتر یادگیری هتج یادگیرندگان یادگیری های سبک

 باشد می آموزشی محدود زمان از فراگیران بهینه استفاده

(5 .) Kolbتجربی یادگیری نظریه گذار بنیان عنوان به 

(Experimental learning theory)  بر فراوانی تاکید 

 فعال فرآیند را یادگیری او. دارد یادگیری در تجربه نقش

 و داند می ندگیز های موقعیت و محیط با شخص تعامل

 وی. (8) گیرند می یاد متفاوتی طور به افراد است معتقد

 واگرا ،(Convergent) گرا هم یادگیری سبک چهار

(Divergent)، کننده جذب (Assimilating) انطباق و 

 .است نموده تعریف را (Accommodating) یابنده

 مفهوم یادگیری مرحله دو ترکیب از گرا هم یادگیری سبک 

 روش. شود می حاصل فعال آزمایشگری و انتزاعی یساز

 ریزی برنامه فعالیت فراگیران این برای ترجیحی تدریس

 دادن نشان مساله، حل های روش ها، مهارت برای شده

 یادگیری سبک.. است استاد ی ها نوشته دست و ها دیاگرام

 فکورانه و تاملی مشاهده و عینی تجربه شیوه ترکیب از واگرا

 از گروه این برای ترجیحی تدریس روش. آید می وجود به

. است موردی مطالعه و افکار بارش گروهی، بحث فراگیران

 و انتزاعی تفکر ترکیب از کننده، جذب یادگیری سبک

 برای ترجیحی تدریس روش. شود می حاصل تاملی مشاهده

 گرایانه تحلیل های روش سخنرانی، کننده، جذب فراگیران

 یادگیری سبک(. 5) باشد می آموز خود مطالب و اکتشافی

 و عینی تجربه کسب شیوه دو ترکیب محصول یابنده، انطباق

 طریق از فراگیران از گروه این. باشد می فعال آزمایشگری

 روش. آموزند می کردن عمل و واقعیات کردن احساس

 شبیه و نقش ایفای ها یابنده انطباق برای ترجیحی تدریس

 (.10 و2) شدبا می ای رایانه سازی

 می استفاده ها سبک این تمام از یادگیری هنگام در هفرد 

 تمام علیرغم. دهد می ترجیح را آنها از یکی اما کند،

 کلب نظریه برروی ای توجه قابل های پژوهش انتقادها،

 برای بنابراین(. 12 و 11) کند می تأیید را آن که شده انجام

 و آموزشی فرآیند قاءارت و ها دانشگاه آموزشی نظام اعتبار

 انجام دانشجویان یادگیری های شیوه از اساتید آگاهی برای

 هدف با مطالعه این لذا. دارد ضرورت هایی پژوهش چنین

 پیراپزشکی های دانشکده دانشجویان یادگیری سبک مقایسه
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 انجام به گلستان پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و

 .است رسیده

 روش بررسی

تحلیلی است، نمونه –العه توصیفی پژوهش حاضر یک مط

پژوهش برابر جامعه و نمونه گیری بصورت سرشماری بود. 

نفر از دانشجویان رشته های اتاق عمل، هوشبری و  401

علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط )کاردانی و کارشناسی( 

و بهداشت عمومی در این مطالعه شرکت داشتند. دانشجویان 

نفر  45داده نشدند. تعداد مهمان و انتقالی مشارکت 

نفر هوشبری و تعداد  84دانشجوی رشته اتاق عمل و تعداد 

نفر بهداشت در این  24نفر علوم آزمایشگاهی و تعداد  77

 .مطالعه شرکت نمودند

جمع آوری اطالعات با استفاده از فرم اطالعات دموگرافیک و 

 Kolbپرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب )

learning style inventory صورت گرفت. پرسشنامه )

مذکور با هماهمنگی قبلی با دانشجویان و آگاهی ایشان از 

هدف تحقیق، در زمان فراغت دانشجویان، توزیع و پس از 

سوال  12تکمیل جمع آوری گردید. این پرسشنامه حاوی 

 4چهار گزینه ای می باشد. هر گزینه نمایان گر یکی از 

ی تجربه عینی )یادگیری که با تجربه روش اصلی یادگیر

شروع می شود(، مشاهده تعاملی )با تفکر ادامه می یابد(، 

مفهوم سازی انتزاعی )به بینش خاصی رسیده و تجربیات به 

شکل فرضیات در می آید( و آزمایشگری فعال )به عمل 

منجر می گردد و در حل مسائل و اتخاذ تصمیمات استفاده 

مربوط به هریک از توانایی های  شود( می باشد. نمرات

یادگیری بر اساس سبک های یادگیری تعریف شده، جمع 

(. روایی و پایایی ابزار در مطالعه رنجبر مورد 13می گردد )

بررسی و تأیید قرار گرفته است که پایایی پرسشنامه با 

و روایی آن پس  8/0استفاده از روش آزمون مجدد با ضریب 

توسط اعضای هیات علمی دانشگاه از برگردان به فارسی 

( ولی زاده نیز پایایی 4مورد تأیید قرار گرفته است )

مورد تأیید  2/0تا  5/0پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ 

تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم  ( .10قرار داده است )

 صورت گرفت. برای توصیف داده ها از 18نسخه  spssافزار 

و برای تعیین و حاسبه درصد استفاده شمارش فراوانی و م

مقایسه سبک های یادگیری از آزمون های کای اسکوئر و 

 آزمون دقیق فیشر استفاده شد. 

 یافته ها

بوده است. بر  75/20± 32/2میانگین سنی دانشجویان 

درصد( آنان  8/51اساس بیشترین فراوانی، از نظر جنسیت )

وشبری تعداد مونث، از نظر رشته تحصیلی دانشجویان ه

نفر  300درصد(، از نظر مقطع تحصیلی  5/25نفر )111

درصد( کارشناسی پیوسته در این مطالعه حضور  8/54)

 درج شده است. 1ر در جدول داشته اند. اطالعات بیشت

: مشخصات دموگرافیک دانشجویان مورد مطالعه1جدول   

 فراوانی )درصد( متغیر

(8/51)285 مونث جنسیت  

(2/28) 113 مذکر  

 

 مقطع تحصیلی

(5/12)  71 کاردانی  

(8/54) 300 کارشناسی پیوسته  

هکارشناسی ناپیوست  70 (7/12)  

 

 

  رشته تحصیلی

(4/21) 83 اتاق عمل  

(5/25) 111 هوشبری  

(20) 80 بهداشت محیط  

(5/11) 45 بهداشت عمومی  

(2/12) 55 علوم آزمایشگاهی  

 

 

 

 ترم تحصیلی

(5/37 ) 143 ترم یک  

(7/12) 70 ترم دو  

(4/21) 83 ترم سه  

4ترم   42 (7/10)  

7ترم   41 (2/10)  

3ترم   12 (3)  

5ترم   25 (5/3)  
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 درصد 5/3 دانشجویان یادگیری های سبک بررسی در

 4/33 و یابنده انطباق درصد 5/ 7 واگرا، یادگیری سبک

 .باشد می کننده جذب درصد 4/27 و همگرا درصد

 ها، دانشکد حسب بر دانشجویان یادگیری سبک ینتعی در

 های واحد سن، جنسیت، تحصیلی، مقطع تحصیلی، رشته

 از استفاده با آماری دار معنی تفاوت تحصیلی ترم گذرانده،

 (.2 جدول) نشد مشاهده فیشر آزمون

 

: ارتباط سبک یادگیری دانشجویان بر حسب متغیرهای مورد مطالعه2جدول   

سبک یادگیری               

 متغیر

 واگرا

 تعداد)درصد(

دهانطباق یابن  

 تعداد )درصد(

 همگرا

 تعداد )درصد(

 جذب کننده

 تعداد )درصد(

P-Value 

ت
 جنسی

(1/3)2 مونث  22(5/5)  181(8/32)  53(4/23)  P 381/0=  

(3/7)3 مذکر  8(1/5)  53(3/34)  23(23)  

ن
 س

12 تا18 سنی گروه  7(3/3)  3(4/4)  24(5/38)  32(3/23)  P 737/0=  

21 تا20 سنی گروه  5(4)  17(3/8)  103(2/78)  70(7/28)  

23 تا22 سنی گروه  3(7/7)  3(2/10)  33(30)  13(3/23)  

33تا 24گروه سنی   0 3(10)  21(50)  3(20)  

ی
صیل

 رشته تح

(2/1) 1 اتاق عمل  2 (7/10)  72 (7/30)  24 (8/25)  P 315/0=  

(3/3) 4 هوشبری  2 (1/8)  53 (8/37)  27 (7/22)  

(8/3) 3 بهداشت محیط  4 (7)  75 (2/51)  13 (20)  

(3/4) 2 بهداشت عمومی  3 (4/3)  30 (8/33)  12 (7/27)  

(7/3) 7 علوم ازمایشگاهی  7 (7/3)  42 (7/74)  27 (7/32)  

دانشک

(3/3)10 پیراپزشکی ده  23(7/8)  135(2/30)  54(25)  P 438/0=  

(2/3)7 بهداشت  5(3/7)  85(7/83)  28(22)  

مقطع 

ی
صیل

 تح

(8/2)7 کاردانی  1(23/1)  22(83/73)  13(35/31)  P 82/0=  

تهکارشناسی پیوس  7 (32/1)  23(5/5)  122(08/37)  57(42/27)  

ستهکارشناسی ناپیو  10(33/13)  3(10)  33(77)  11(34/18)  

ترم 

ی
صیل

 تح

2ترم ا و   8(1/4)  11(5/7)  122(2/33)  72(2/23)  P 723/0=  

4و 3ترم   3(3/2)  14(2/10)  82(1/34)  22(5/22)  

5و3و  7ترم   4(7)  7(3/3)  70(4/32)  21(3/23)  

 

 بحث و نتیجه گیری

 دانشجویان یادگیری های سبک تعیین پژوهش این از هدف

 توجه با که بود گرگان بهداشت و پیراپزشکی های دانشکده

 این دانشجویان اکثر مطالعه سبک پژوهش های یافته به

  ای مشابه مطالعه در. باشد می همگرا نوع از آموزشی سسهمو

 

 اول سال دانشجویان در( 1383) همکارانش و معیاری که

 اند داده انجام همدان پزشکی علوم دانشگاه در پزشکی

 سبک دارای دانشجویان از درصد 3/34 که شد مشخص

 همکاران و زاده ولی مطالعه در(. 5) اند بوده همگرا یادگیری

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان در( 1384)

 یادگیری سبک دارای دانشجویان اکثریت تبریز، پزشکی



 گزارش کوتاه'                                                                                  95بهار و تابستان : 1: شماره 4مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی: سال 

55 
 

 رسد می نظر به(. 10) اند داشته( درصد 2/74) همگرا

 پزشکی آموزش گروه دانشجویان در غالب یادگیری سبک

 افراد این برای یادگیری محیط بهترین و باشد می همگرا

 حل پایه بر یادگیری و آزمایشگاهی کالیفت ها، سازی شبیه

 روش( 1321) همکاران و زاده درویش. باشد می مسئله

 کرده پیشنهاد نیز را دور راه از آموزش و سخنرانی تدریس

 به هستند همگرا یادگیری سبک دارای که افرادی(. 15) اند

 عالقه کمتر باشد می مردم با کار مستلزم که موضوعاتی

 و پیراپزشکی التحصیالن فارغ رفهح. دهند می نشان

 و مراجعین جمله دیگراز افراد با موثر تعامل نیازمند بهداشت

 .دارد ضرورت ارتباطی های مهارت تقویت لذا است بیماران

 های سبک بین داری معنی ارتباط آماری های آزمون 

 گذرانده، های واحد تعداد تحصیلی، ترم و چهارگانه یادگیری

 مطالعه در. نداد نشان را تحصیلی رشته و جنس سن، معدل،

 سال دانشجویان مورد در 83 سال در همکارانش و معیاری

 دانشگاه در همکارانش و کلباسی مطالعه( 5) پزشکی اول

 21سال در همکارانش و فرمانبر ،(1) بیرجند پزشکی علوم

 بین داری معنی ارتباط( 13) رشت پرستاری دانشکده در

 در. نشد مشاهده جنس، عدل،م سن، و یادگیری سبک

 باره در که مروری مطالعه جمله از کشور خارج مطالعات

 Deccouxتوس پرستاری دانشجویان یادگیری سبک تعیین

 بین که اند کرده تایید را نتیجه این نیز( 7) شده نجاما 

 دارد معنی ارتباط جنس و سن و دانشجویان یادگیری سبک

 سبک بر دموگرافیک لعوام رسد می نظر به. ندارد وجود

 در که دیگری عوامل است ممکن یا و ندارد تاثیری یادگیری

 یادگیری سبک در نیز است نگرفته قرار نظر مد مطالعه این

  .باشد داشته تاثیر دانشجویان

 همگرا یادگیری سبک دارای حاضر، مطالعه دانشجویان اکثر

 بیشترین دارند همگرا یادگیری سبک افرادیکه و باشد می

 نشان خود از نظریه و ها اندیشه عملی کاربرد در را توانایی

 صورت به و انفرادی شکل به دارند تمایل بیشتر و دهند می

 در بنابراین. بپردازند یادگیری به مربی یک کنار در دستیار

 همگرا، یادگیری سبک با دانشجویان برای پزشکی آموزش

 است ئلهمس حل بر مبتنی یادگیری مناسب، یادگیری روش

 آن های گروه زیر و پزشکی های رشته در که آنجائی از و

 سبک که افرادی کاراست، محور مردم، با ارتباط برقراری

 ارتباط برقراری در است، کننده جذب و همگرا آنها یادگیری

 است الزم لذا دهند، نمی نشان عالقه آن به و دارند مشکل

 نوین های ریزی نامهبر از استفاده با آموزشی مربیان و اساتید

 و آموزشی های محیط در آنان سازی توانمند بر آموزشی،

 (. 14) باشند داشته بیشتری توجه شغلی

 

 تقدیر و تشکر

 کلیه و دانشجویان از که دانند می واجب خود بر نویسندگان

.. نمایند قدردانی نمودند همکاری طرح این در که افرادی

 شورای سهجل نهمین و سی سیصد مصوب طرح این

 به( 1 شماره بند) گلستان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 .گردید مصوب 27/11/20 تاریخ
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Abstract 

Background & Objectives: The validity of an educational system is dependent on students' 

learning. Learning is a complex variable which is affected by multiple factors. One of the most 

important factors is learning styles. Knowledge of learning styles of students to educational 

programs is very important. Therefore, this study aimed to determine students' learning styles 

among students of Para medicine and Health faculties in Golestan University of medical 

sciences. 

Methods: In this cross-sectional study, 401 students of the faculty of Para medicine and Health 

in Golestan University of Medical Sciences since 1391 till 1392 were selected and filled out the 

Standard Kolb Learning Style Inventory (LSI) which was previously tested for reliability (8.0). 

Data was analyzed with SPSS version 18.0 using Chi-square and Fisher's exact test. 

Results: The mean age of students was 20.57 and 71.8 percent of them were female students. 

Learning styles of students included a convergent (63.4 %), absorber (25.4 %), accommodating 

(7.5%) and divergent (3.7 %). Learning style of study had no statistically significant difference 

in comparison to sex, school, age, GPA, credits, semester and education levels (P>0.05). 

Conclusion: Converging and absorbing learning styles were more dominant among students. 

Therefore, it is recommended to use training methods which fit this style such as showing hand-

writings and presentations with self-study materials, simulations, laboratory assignments and 

problem-based learning. 
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