
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  4531، مهر 27هم، شماره هفتم، پي در پي سيزددوره  365

 مقاله پژوهشي

  انيدر کنکور دانشجو تيو موفق يريادگي يها سبک نيب ي رابطه يررسب

 39-39 يليدر سال تحص هياروم يدانشگاه علوم پزشک

 

 *2يا قلعه رضايعل ،1زاده ليخل بايفر

 

 22/31/2031زش يخ پذيرتا 30/21/2030افت يخ دريتار

 

 دهيچک

ِ ضاثغ ِ   يهَبل ِ ث ِ ثطضؾ     يي  زاضز، ا بىيزاًكجَ يويگًَبگَى تقل يّب جٌجِزض  يطيبزگي يّب ؾجِِّ  ي: ثب تَجِ ثِ ًَف هْوو هدف نهيزم شيپ  يّ ب  ؾ ج

 .َْض پطزاذتِ اؾتزض ٌّ ِياضٍه يزاًكگبُ فلَم پعقْ يليتْو التيهَبعـ تحص بىيزاًكجَ آهسُ زؾت ثِ يّب تيهَىَزض  يطيبزگي

ِ ضٍـ  ث ط اؾ بؼ  ًيط ثَز ِّ  440 ٌ،يتحَ يثَز. جبهقِ آهبض يساًياعالفبت ه يٍ ضٍـ گطزآٍض يّوجؿتگ يييتَص ٌيضٍـ تحَو روش کار:  مواد  يطي  گ ًوًَ 

 ّب زازُ ليٍتحلِ يتجع ي. ثطااؾتيبزُ قس ّبُ زاز يگطزآٍض اثعاض ياؾتبًساضز ّلت ثطا اظ پطؾكٌبهِ .سيگطز يييًيط تق 206 يتقساز حجن ًوًَِ آهبض ،يا عجَِ يتصبزى

 .سياؾتيبزُ گطز َىيٍ ضگطؾ طؾبىيپ يّوجؿتگ تيٍ ضط ياؾتٌجبع ،يييتَص يآهبض يّب آظهَى اظ

ضاثغ ِ   يزاضا يطيبزگي   يّب ؾجِ يتوبه ( p=0/001ٍزاز )ٍجَز  يهقٌبزاض ٍ ضتجِ ٌَّْض ضاثغِ يطيبزگي يّب ؾجِ ييِّ ث ي هغبلقِ ًكبى زازيج ايًتب :ها افتهي

 ٍاگطا زاضز. يطيبزگيي ضاثغِ ضا ؾجِ يي ضاثغِ ضا ؾجِ ّوگطا ٍ ّوتطيكتطيي ثيي ثيِّ شض ا ثبقٌس يهضتجِ ٌَّْض  يهثجت ٍ هقٌبزاض ثط ضٍ
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 .اًتربة ٌٌّس

 ّلت ِيزض ٌَّْض، ًؾط تيهَىَ ،يفلَم پعقْ بىيزاًكجَ ،يطيبزگي: ؾجِ ها دواژهيکل

 

 230-242 ص، 2031 مهز، 41 يدرپ ي، پهفتم، شماره زدهميه، دوره سياروم ييو ماما يرمجله دانشکده پزستا

 

 09143479568تليي:  ِ،يٍاحس اضٍه يزاًكگبُ آظاز اؾاله آدرس مکاتبه:

Email: faribakhalilzade@gmail.com 

 

                                                 
واحود   يدانشوگبه ززاد اسو م   دانشگبه علووم زسشو ي اروميوه،     دانشجوييفرهنگي زه معبونت وح شنبسرب، کيدرس يسيبرنبمه ر شيگرا يتيارشد علوم ترب کبرشنبس 1

  ، اروميه، ايرانهياروم
 مسئول( سندهي)نو يزموزش تيريمد ،يتيگروه علوم ترب ه،يدانشگبه اروم برياستبد 2

كتط يتَجِ ث يؿتگياؾت ِّ قب ثچيسٌُس آهَظـ چٌبى يىطآ

هٌج ط ث ِ ّ سض ضى تي      ايي صَضتط يزض م چطاِّ ضا زاقتِ ثبقس،

ل هْ ن زض آه َظـ،   اظ فَاه   يْ ي  .ق َز  يه  طٍّب ٍ اهْبً بت  يً

هْن تغبثٌ ٍ ؾبظـ اًؿ بى   ٌسيىطآ يطيبزگي (.1اؾت ) يطيبزگي

ِ ( ِّ زض ّوِ حبل 2اؾت ) ٍ  ق َز  يًو  اًج بم   ْؿ بى ي ع َض  ث 

 ي ي ا ،آهَظً س  يًو  ؾ طفت   ِي  ٍ ثب  هيعاى يِّوِ ثِ  طاىيىطاگ

 ّ ب  اًؿ بى  يطيبزگي   ّبي ؾجِثبظتبة تٌَؿ  تَاى يّب ضا ه تيبٍت

 تَاً س  يه   يطيبزگي   ث طاي چبضچَة  اصَل ٍ يييتق (.3زاًؿت )

 فيٍ زض اى عا  سيضىـ ًوب يضا زض ًؾبم آهَظق يبزيظ ّبي ييًبضؾب

اؾ ت ّ ِ    لي  زل ييث ِ ّو    (.4ثبق س )  ه ثرط آه َظـ   يثبظزّ

 ثٌ سي  عجَِ يثطا اي يػٍُتَجِ  يتيحَظُ فلَم تطث پطزاظاى ًؾطيِ

 يي  ا ّ ب  آى. اً س  ّ طزُ  يطيبزگي  هرتل و   ّ بي  يَُق   ٍ ّب ضٍـ

. اً س  زازُاًج بم   «يطيبزگي   ّ بي  ؾجِ» ثط اؾبؼضا  ثٌسي عجَِ

آه َظـ،   ظيهح   زّي زض ؾبظهبى تَاًس يه يطيبزگيؾجِ  زاًف

َ   يچگًَگ ٍ  يبززّي   يٍ چگ ًَگ  بىيتقبهل هسضؾبى ث ب زاًك ج

ِ  زضٍى يطيبزگي ّ  (.1ق َز ) اؾ تيبزُ   هبي   يْطزّ ب ياظ ضٍ يآگ ب

َ  يطيبزگي  ِّ ثط اًتربة ًَؿ ؾجِ  يهغبلقِ ٍ فَاهل  ىبيزاًك ج

ٍ هسضؾبى ّ ن هْ ن    يعطاحبى ثطًبهِ آهَظق يثطا ،گصاضز يهارط 

ؾِ ًَؿ  يزض حبلت ّل يطيبزگي ّبي ؾجِ ثٌسي زؾتِ .)5اؾت )

ِ  (.6ّؿ تٌس )  يَلَغيعيٍ ى يفبعي ،يقٌبذت ث ط   ق ٌبذتي  ؾ ج

زازُ ضا ث ِ   ،ٌّ س  يه   زضُ ضا ّب هَضَؿِّ قرص  يضٍق ي يِپب

ضا ح ل   هؿ بلل ٍ  اًسيك س  يه  هغبلت  ي زضثبضُ ،ؾپبضز يهذبعط 

 .قَز يه ويتقط ٌّس يه
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 اي ، عليرضا قلعهزاده ريبا خليلف
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 طً سُ يبزگي يج بً يّ يّ ب  يػگ  يٍ ي ًسُطيزضثطگ يفبعي ؾجِ

زاقتِ  يقٌبذت ؿتيظ ي جٌجِ يَلَغيعيى يطيبزگيّؿتٌس ٍ ؾجِ 

 يطيبزگيثط  هثرط يْيعيى ظيىطز ثِ هح يّب ٍاٌّف ي طًسُيزضثطگٍ 

 .)7) ّؿتٌس يٍ

زاضً س ّ ِ    يهرتلي   يثٌس زؾتِ يقٌبذت يطيبزگي يّب ؾجِ

 يتجطث   يطيزگبي يالگَ يثطهجٌب يطيبزگي يّب ؾجِ ّب آىاظ  يْي

 يچْبض گ به  ي چطذِ ِي يطيبزگيالگَ  ييا زض (.1ثبقس ) يه ّلت

هكبّسُ  ،يٌياظ: تجطثِ ف اًس فجبضت تيپٌساقتِ قسُ اؾت ِّ ثِ تطت

آى ٍ  ي زضثبضُ ِيًؾط بي ِيطضى يآى تجطثِ، گطزآٍض ي زضثبضٍُ تيْط 

ث ب تَج ِ    ّلت .(8اؾت ) يفول تيزض هٍَق ِيًؾط بي ِيآظهَى ىطض

ضا  يطيبزگي   ي َُيق  زٍ ثق س ٍ چْ بض    بزق سُ ي يطيبزگي يَثِ الگ

زض  يت مهل هك بّسُ   يطيبزگي   َُيقبهل زٍ ق ثقس اٍل ،ّطز يهقطى

ِ  ي َُيق  ٍ ثق س زٍم زٍ   بيپَ يگطكيهَبثل آظهب زض  يٌ  يف ي تجطث 

 َُيچْ بض ق    يي  ا تياؾت. ّلت ثب تطّ ياًتعاف يؾبظ هيَْم َبثله

 اًغجبً ٍ ٌٌّسُ جصة گطا، ٍاگطا، ّن يطيبزگيچْبض ؾجِ  ،يطيبزگي

 (.8) ٌٌّس يه ييياىطاز تق يطيبزگيؾجِ  يييتق يضا ثطا بىتِي

ي يك تط يثآًبى ّوگطا اؾ ت،   يطيبزگيِّ ؾجِ  يطًسگبًيىطاگ

زؾتِ  ييٍ ا زاضًسّب ِ يًؾطٍ  ّب كِياًس يضا زض ّبضثطز فول يتَاًوٌس

ٍ   ِياىطاز زض اؾتيبزُ اظ ثبٍضّب ٍ ًؾط هَى ٌ   ػُي  زض ح ل هك ْالت 

ؾ بذتبضّب فولْ طز    يٍ عطاح   ييگك ب  هؿئلٌِس يٍ زض ىطآ ّؿتٌس

ٍاگطاؾ ت،   ّ ب  آى يطيبزگي  ِّ ؾ جِ   يطًسگبًي. ىطاگزاضًس يثْتط

ًگ بُ   ّ ب  آى ي. تَاً بل طً س يثگ بزي   ييعثيض بُثب تجطثِ ٍ ًگ تَاًٌس يه

 يزّ ؾبظهبىگًَبگَى ٍ  يّب گَقِهرتلو اظ  يّب تيهٍَقّطزى ثِ 

ِّ  يطًسگبًياؾت. ىطاگ زاض يهقٌ تيّل ِي فٌَاى ثِ ّب اضتجبط يثطذ

اؾ ت، ث ب تجطث ِ ٍ اًج بم زازى      بىتِياًغجبً  ّب آى يطيبزگيؾجِ 

ٍ ّؿ ت   بءيّطزى ث ب اق   بضگطٍُ، ّ ييا ييتَاًب ييكتطي. ثآهَظًس يه

 يطيبزگيِّ ؾجِ  يطًسگبًياؾت. ىطاگ تيىقبل ييتجطثِ تبظُ زض ح

 يي  . اآهَظًس يه كتطيثس، ثب ىْط ٍ ًگبُ غضه، ٌثبق ٌٌّسُ جصة ّب آى

 تي  زضُ هٍَق يّطزُ ٍ ثطا يزّ ؾبظهبى يذَث ثِاىطاز اعالفبت ضا 

 .)9) ٌٌّس يهاؾتيبزُ  ياًتعاف نياظ هيبّ

 ييّب ؾبلثِ  گطزز يثطههَضز  ييزض ا يذبضج َبتيتحَ ي ؾبثَِ

 عي  ً ّ ب  پ ػٍّف  ييّلت صبزض قس. اٍل ِيثبض ًؾط ييًرؿت يِّ ثطا

( ث ط  1981هثبل ّلت ) عَض ثِبم قس. اًج يٍ ّوْبضاى ٍ يتَؾظ ٍ

ِ  ليالتحص   ىبضك بىيزاًكجَ يضٍ ّ ِ   بى ت يهرتل و زض  يّ ب  ضق ت

تغ بثٌ زٌّ سُ،    يطيزگبي  ؾ جِ   يثبظضگ بً  يّب ضقتِ بىيزاًكجَ

 يّب ضقتِ بىيؾجِ ّوگطا، زاًكجَ يهٌْسؾ يّب ضقتِ بىيزاًكجَ

اٍتص بز ٍ فل َم    ،يضٍاًكٌبؾ   ،يبؾ  يفلَم ؾ ،يؿيظثبى اًگل د،يتبض

ؾ جِ   يه َاضز زاضا  يؾجِ ٍاگطا، ٍ زض ثطذ   يزاضا اّثطاً يبفاجتو

ث َزُ ٍ   ياًتعاف   يقيضقتِ فلَم عج بىيثَزًس. زاًكجَ ٌٌّسُ جصة

 (.10) ٍ ّوگطا زاقتٌس ٌٌّسُ جصةؾجِ 

 يّب ؾجِِّ زاًف آهَظاى ثب  بىتٌسيزض ٍ زالگبضز بهعيليٍ ط،يّط

ًَ  حبتيگًَبگَى تطج يطيبزگي  يطزاضث   بززاق ت ي يضا ث طا  يگًَ بگ

)تغ بثٌ زٌّ سُ،    ت ط  يٌ  يف. زاًف آهَظاى ٌٌّس يههغبلت اؾتيبزُ 

 زٌّ  س يًو  اًج  بم  يث  طزاض بززاق  تي يث  طا يج  س ييٍاگ  طا( تو  ط

ٍ ّوگطا اعالف بت ضا   ٌٌّسُ جصة ؾجِزاًف آهَظاى ثب  ِّ يزضحبل

 (.11) ٌٌّس يه يثطزاض بززاقتي ّب ثحثٍ  ّب يؾرٌطاًاظ  هَ هَثِ

ضا  يييهتيبٍت ّ يظًبى الگَ يٌبذتِّ ضقس ق بىتيزض هبگَلسا

ث ِ   سگبّك بى ي. ظًبى ٍ ه طزاى زض ز زّس يًو ًؿجت ثِ هطزاى ًكبى

ِ ٍ  يطيبزگي يّب ضٍـزاًف،  تي بٍت ًك بى    ،يطيبزگي   يّ ب  ؾ ج

 (.12) زٌّس يًو

ِ  ييضا زض هَضز ضاثغِ ث يَبتيتحَ يّل ٍ  يطيبزگي   يّ ب  ؾ ج

 زّ س  يه  ًك بى   َ بتف ياًج بم زاز، تحَ  يؿ  يظث بى اًگل  يطيبزگي

زاً ف آه َظاى زض    يّ ب  ؾجِاظ  يؿيهقلوبى ظثبى اًگل ِّ يٌّگبه

َ  تَاًٌس يهزاقتِ ثبقس،  يّالؼ آگبّ  يهغبلت ضا زض ّالؼ ثِ ًح 

ق سُ ٍ اظ   ك تط ياىطاز ث يطيبزگيٍ  ياضالِ زٌّس ِّ فولْطز قٌبذت

ّ ِ اّث ط زاً ف     يث ب هغ بلج   يطيبزگي  زض  يىطز يّب تيبٍت طيتمر

 تيبزُ ٌٌّس، زض ّ الؼ زضؼ ّبؾ تِ ق َز   آهَظاى ثتَاًٌس اظ آى اؾ

(13.) 

َ  يذ َز ث ط ضٍ   ٌي  زض تحَ ِيَّؼ ٍ زٍضؾپ يّب  بىيزاًك ج

 يزض ضقتِ پطؾتبض ّب آى ٌِْيثب تَجِ ثِ ا بىتٌس،يزض يضقتِ پطؾتبض

 يطيبزگي  ؾ جِ   يزاضا ّب آى كتطيث يثَزًس ٍل ليهكنَل ثِ تحص

 تيض ط ث َز.   يييپ ب  عي  ً ّ ب  آى يق ٌبذت  ؾجٍِاگطا ثَزًس ٍ ًوطُ 

اظ ؾ غَ    ِي   چيّ   زضث َز ّ ِ    12/0 آه سُ  زؾ ت  ثِ يّوجؿتگ

 (.14) ًجَز زاض يهقٌ

 يثِ فول آهسُ اؾت. احس ٌِيظه ييزض ا يَبتيتحَ عيً طاىيا زض

َ  يطيبزگي   ِتح ت فٌ َاى ؾ ج    يَيتحَ ٍ  يبى پطؾ تبض يزاًك ج

 طيظ يّب بىتِيؾوٌبى اًجبم زاز ٍ  يْزاًكگبُ فلَم پعق يْطاپعقيپ

بى يزض زاًك  جَ يطيبزگي   ِؾ  ج يع  َضّل ث  ِ: آٍضز ث  ِ زؾ  تضا 

مبل  ت زض  يطيبزگي   ِث  َز. ؾ  ج ٌٌّ  سُ ج  صةٍاگ  طا  يْطاپعق  يپ

 يطيبزگي   ِي تمّ ل ٍ ؾ ج  يع ث  ي  ّوگطا ٍ ً يبى پطؾتبضيزاًكجَ

هك بّسُ   يطيبزگي   ٍِ ؾ ج  يليي ضقتِ تحص  يث زاض يهقٌاضتجبط 

ي هق سل  يي ث  يٍ ّوچٌ   ِي ج ٌؽ ٍ ؾ ج  يس، اهب اضتج بط ث   يگطز

 (.15ًكس ) زاض يهقٌ يطيبزگي ِزاًكجَ ٍ ؾج

ِ  ؿِيهَبثِ  يَيزض تحَ يهٌصَض زاً ف   يطيبزگي   يّ ب  ؾ ج

پطزاذت  يليكطىت تحصيٍ پ يتيقرص يّب يػگيٍ اظلحبػآهَظاى 

زاًف آهَظاى  يطيبزگي يّب ؾجِي يط ضا ثِ زؾت آٍضز: ثيج ظيٍ ًتب

 01/0 يزاض يهقٌ  هرتلو زض ؾ غ    يتيقرص يّب يػگيٍ اظلحبػ

 يف گ ط يٍ آظه ب  يط اًتعاف  ْ  ، تييتمهلز. هكبّسُ ضاثغِ ٍجَز زاض

ِ ي يضاثغِ هثجت ٍ ث يليكطىت تحصيىقبل ثب پ هرتل و   يّ ب  ؾ ج

 يزاض يهقٌ تيبٍت ّب آى يليتحص كطىتيپ ثب آهَظاى زاًف يطيبزگي
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 39-39هاي يادگيري و موفقيت در کنکور دانشجويان دانشگاه علوم پسشکي اروميه در سال تحصيلي  ي بين سبک بررسي رابطه

 

 هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار  4531، مهر 27 يدر پ يهم، شماره هفتم، پزديسدوره  363

 ؾ غ   ييث بالتط  اظ عيً ّوگطا يطيبزگي ِؾج ثب اىطاز. زاقت ٍجَز

 ييى ًَ چٌ    َ بت يتحَ (.16ثَزً س )  ثطذ َضزاض  يليتحص كطىتيپ

ِ  ييت ط  هْ ن اظ  يْ  ي يطيبزگي   يّب ؾجِِّ  سيآ يثطه  يّ ب  هثلي 

 يي  اضتج بط ا  ي(، ٍ ثطضؾ  5ضٍز ) يه  ثِ قوبض  بىيزاًكجَ يليتحص

 عَض ّوبىزاقتِ ثبقس.  يپطثبض جيًتب تَاًس يه طّبيهتن طيثب ؾب طيهتن

زض  قسُ اًجبم يّب پػٍّف جيًتب ،سيآ يثطه قسُ اقبضُ َبتيِّ اظ تحَ

ِ يظه يي  زض ا َ بت يهح سٍز ث َزى تحَ   زٌّسُ ىًكب طاىيا اؾ ت   ٌ 

ِ ضا  يطيبزگي   يّب ؾجِ فوستبً ِّ يًحَ ثِ  يي ي هج عا تق  ص َضت  ث 

 ٍ طاض  يهَضزثطضؾ   گطيز يتيتطث طيٍ ّوتط زض اضتجبط ثب هتن اًس ّطزُ

 يّب جٌجِثط  كتطيّؿتٌس، ث طُيزٍهتنّن ِّ  يَبتيتحَ زض. اًس زازُ

 يّب ضقتِ بىيزاًكجَ ظآًجبِّ. اّطزُ اؾت سيتمّ يتيٍ قرص يضٍاً

حي ؼ ؾ الهت ٍ هطاٍج ت اظ     ييؾٌگ يِيٍؽ زاض فْسُ يفلَم پعقْ

( ل صا جْ ت ّؿ ت    5ثبق ٌس )  يه فيزض عَل ذسهت ذَ وبضاىيث

ث ِ هَ بعـ ث بالتط     بىتيي  ضاُ  ي، ث طا ك تط يث ييّبضاٍ  يهْبضت فلو

 يليٍ اظ َّق ف تحص    ٌٌّس يهثب ضتجِ هٌبؾت ّن تالـ  يليتحص

ـ ذ ص ه سضُ ضا ًساضً س    تٌْب اًتؾبض ا  لياگ ط زض زٍضُ تحص    زضٍاٍ 

ِ زاق تِ ثبق ٌس،    يهٌبؾج يطيبزگي ي َُيق  ييچٌ   بزي  ظ احتو بل  ث 

ذَاٌّس ّطز. لصا ثب تَجِ ثِ هَاضز ىًَ پػٍّف  بىتيّن زض يپبزاق

ِّ تبٌَّى تجطث ِ ًك سُ    يطياضتجبط ضا ثب هتن ييحبضط ٍصس زاضز ا

 اض زّس.ٍط يهَضزثطضؾزض ٌَّْض،  تيهَىَ يقٌياؾت، 

 

. جبهق ِ  ثبق س  يه   يّوجؿ تگ  -يييًَؿ تَص حبضط اظ ٌيتحَ

َ     ٌيتحَ يآهبض  التيهَ بعـ تحص    بىيق بهل تق ساز ّ ل زاًك ج

ًي ط ث َز ٍ ث ط اؾ بؼ      440 ِ،ياضٍه يزاًكگبُ فلَم پعقْ يليتْو

اًجبم ق س، تق ساز حج ن     ِّ عجٌ ىطهَل َّّطاى يهحبؾجبت آهبض

 .سيگطز يييًيط تق 206 يًوًَِ آهبض

ِ  يتص بزى  ٌي  تحَ يطيگ ًوًَِ ضٍـ ث َز، ث ط اؾ بؼ     يا عجَ 

ًي ط   440ق بهل   يگعاضـ ازاضُ ّل آهَظـ زاًكگبُ جبهق ِ آه بض  

ًي ط هَغ ـ    171اضق س ٍ   يًيط هَغ ـ ّبضقٌبؾ    269هتكْل اظ 

( ث َز ّ ِ ًؿ جت ّ ط     يليثطحؿت هَغـ تحص   زٍعجَِترصص )

 206ٍ ّوبى ًؿجت ضا زض حجن ًوًَِ  نيّطز سايپ 440َغـ ضا ثِ ه

 يهَغـ ّبضقٌبؾ   يًيطُ ثطا 126ِّ ًوًَِ  نيآٍضز ثِ زؾت يًيط

آه س. ث ب تَج ِ ث ِ      ثِ زؾ ت هَغـ ترصص  يًيطُ ثطا 80اضقس ٍ 

 ييزاًكجَ يّب قوبضُ ييثِ ًوًَِ هطثَعِ اظ ث يًؿجت جبهقِ آهبض

 ييٍ پطؾك ٌبهِ زض ث    نيپطزاذت هَضزًؾطًوًَِ  يثِ اًتربة تصبزى

  .سيگطز ـيتَظ بىيزاًكجَ زٍ گطٍُ

پطؾك ٌبهِ اؾ تبًساضز ّل ت    زض ايي هغبلق ِ   هَضزاؾتيبزُاثعاض 

 يث طا  1971ّل ت زض ؾ بل    سيَيپطؾكٌبهِ تَؾظ ز يي. اثبقس يه

آظه َى اظ   يي  ٍ ؾبذتِ ق س ا  يعطاح يطيبزگي يّب ؾجِؾٌجف 

. ؾ ٌجس  يهضا  ييتَاًباظ  يًَف يٍ ّط ثرك قسُ ليتكْچْبض ثرف 

ث ِ ّ ط    سي  ثب ؾثالثب ذَاًسى ّط  ياؾت ٍ آظهَزً ؾثال 12 يزاضا

 4هغبثَت ضا زاضز ًو طُ   ييكتطياٍ ث يطيبزگي ي ًحَُِّ ثب  يثرك

 1ٍ  2ٍ  3ٍ  4ضا ث  ب  ؾ  ثالًو  طُ ّ  ط  تي  تطت ييثسّ  س ٍ ث  ِ ّو  

اظ  يْ  ي زٌّ سُ  ًك بى  تيآظهَى ثِ تطت ييا ؾثالهكرص ٌّس. ّط 

، 2يت  مهل ي هك  بّسُ، 1يٌ  يف ي تجطث  ِ: يطيبزگي   َُيچْ  بض ق  

4ىقبل يكگطيٍ آظهب 3ياًتعاف يؾبظ هيَْم
 (.17ثبقس ) يه 

ث ب ّ ن ثطاثطً س.     يطيبزگيهرتلو  يّب ضٍـپطؾكٌبهِ  ييا زض

ِ  يي  اًِ  زّس يهضا قط   طًسُيبزگي يطيبزگي يچگًَگ يقٌي ث ط   ّ 

د زضؾت ٍ پطؾكٌبهِ پبؾ ييثپطزاظز. زض ا طًسُيبزگي ييتَاًب يبثياضظ

ٍ  عَض ثِ ّب ٌِيگعٍجَز ًساضز ٍ ّوِ  ياقتجبّ  طـيپ ص  ٍبث ل  يهؿ ب

پطؾكٌبهِ، چْبض  ؾثالزض زٍاظزُ  تچْبض ٍؿو ييّؿتٌس. اظ جوـ ا

 ي َُيق  چْ بض ًو طُ ًك بًگط چْ بض      يي  ِّ ا سيآ يه ثِ زؾتًوطُ 

 ٌي. اظ تيطؾبظز يهىطز ضا هكرص  يطيبزگياؾت ٍ ؾجِ  يطيبزگي

 يٌ  يف ي تجطثِاظ  ياًتعاف يؾبظ هيَْم يقٌي، ّب َُيق ييا يزٍ زٍثِ

. سي  آ يه   ثِ زؾ ت زٍ ًوطُ  يتمهل ي هكبّسُىقبل اظ  يكگطيٍ آظهب

هح َض   يْ  ي. طً س يگ يه  هحَض هرتصبت ٍ طاض   يزٍ ًوطُ ثط ضٍ ييا

 يٌيف ي تجطثِ –يييزض پب ياًتعاف يؾبظ هيَْم( (AC- CE يفوَز

ىقبل زض ؾوت  يكگطيآظهب (AE-RO) ياىَهحَض  يگطيزض ثبال ٍ ز

 .طزيگ يهزض ؾوت ضاؾت( ٍطاض  يتمهل ي هكبّسُچپ ٍ 

ٍ چْ بض   زٌّ س  يه ليزٍ هحَض هرتصبت چْبض ضثـ ضا تكْ ييا

ِ يٍ اًغجبً  ٌٌّسُ جصة ثب ًبم ٍاگطا، ّوگطا، يطيبزگيؾجِ  زض  بىت 

 (.18) طزيگ يهٍطاض  ّب ضثـاظ  يْي

 يلطگ  بً ،يٌيپطؾك  ٌبهِ تَؾ  ظ حؿ   يي  ا ييهحت  َا ي  يضٍا

 ،(1379ق وؽ )  ،يضحو بً  ،(1378) يٍاصل ،يبضهحوسي ،(1377)

ٍ طاض   سيي  تم( ه َضز  1384) بىيفبص و ( ٍ 1381) يهؿ بٍات  ،يّطه

آظهَى زض پػٍّف حبضط ث ب اؾ تيبزُ اظ آظه َى     ييبيپب .گطىتِ اؾت

ؾ جِ   ييبي  ت پبيضطاظ:  اًس فجبضتِّ  ّطًٍجبخ هحبؾجِ قس يآليب

َ  ،67/0 يت مهل  هك بّسُ  ،64/0 يٌيتجطثِ ف  ياًتعاف   يؾ بظ  مهيْ 

 .68/0ىقبل  يكگطيٍ آظهب 64/0

ٍ  طؾ بى يپ يّوجؿ تگ  تياظ ض ط  ّ ب  زازُ لي  تحل ِيتجع يثطا

 .سياؾتيبزُ گطز يذغ َىيضگطؾ

 

 يا عجَِ يتصبزى يطيگ ًوًَِضٍـ  ثط اؾبؼزض پػٍّف حبضط 

َ زاً يياظ ث يًيط 206ًوًَِ  يًؿج زض  ليق بمل ث ِ تحص     بىيك ج

زض هَغ ـ   (ًي ط  126زضص س )  2/61 س.اًتر بة ق    يليتْو هَبعـ

                                                 
1 Concrete experience (CE) 
2 Reflective Observation (RO) 
3Abstract Conceptualization (AC) 
4 Active Experimentation(AE) 
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 اي ، عليرضا قلعهزاده ريبا خليلف

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  4531، مهر 27هم، شماره هفتم، پي در پي سيزددوره  366

زضصس ّل اى طاز   8/38ِّ هقبزل  (ًيط 80) ِيثَاضقس ٍ  يّبضقٌبؾ

 7/60 .ثَزًساذص ترصص  يثطا ليتحص حبلجبهقِ ًوًَِ ثَزًس زض 

ًي ط(   81زضص س )  3/39ًي ط( ظى ٍ   125) هَضزهغبلقِزضصس اىطاز 

 124، ث َز  ؾ بل  27/30 هَضزهغبلقِ. هتَؾظ ؾي اىطاز هطز ثَزًس

ًي  ط  80 ٍ ث  َزُ ( هج  طززضص  س2/60) ق  ًَسگبى پطؾ  فًي  ط اظ 

 (زضص س 4/2ًوًَ ِ )  تي  جوق اظ ًيط 5. ثَزًس ( هتمّلزضصس8/38)

 يهَغـ ّبضقٌبؾ  ٍاضز ن يهؿتَ صَضت ثِاؾتقساز زضذكبى ثَزُ ٍ 

 86 ،يضٍو   تِ ضتجِ يزاضا زضصس 1 ثب ثطاثط ًيط 2. ثَزًس قسُ اضقس

زضص س ثطاث ط ث ب     99 ،يزٍضٍو  ضتجِ  يزاضا ّب آىزضصس  7/41 بيًيط 

زضصس ضتجِ  8/6ًيط ثطاثط ثب  14ٍ  يضٍو ؾِضتجِ  يزضصس زاضا 1/48

ِّ ثطاثط  ّب يآظهَزً اظ ًيط 166. اًس ثَزُضا زض ٌَّْض زاضا  يچْبضضٍو

ْ   ثبق س  يهزضصس اىطاز  5/80ثب   1/12 ِ،ي  اضٍه يزض زاًك ْسُ پعق 

ًيط هقبزل  15ٍ  ِياضٍه يًيط زض زاًكْسُ پطؾتبض 25زضصس ثطاثط ثب 

 ليهك  نَل ث  ِ تحص   الول  ل ييث  زضص  س زض زاًك  ْسُ ٍاح  س  3/7

ؾجِ  يزاضا ًيط 37 ّب پطؾكٌبهِ ًوطات. پؽ اظ هحبؾجِ ثبقٌس يه

ؾ جِ   يًي ط زاضا  54، ٌٌّ سُ  ج صة ؾ جِ   يًيط زاضا 40ّوگطا، 

، 18 تياگطا ّؿتٌس ِّ ثِ تطتؾجِ ٍ يًيط زاضا 75ٍ  بىتِياًغجبً 

 .قًَس يهًوًَِ ضا قبهل  تيزضصس جوق 4/36ٍ  2/26، 4/19

لصا  ثبقٌس يه يپبضاهتط شّطقسُّط زٍ آظهَى  ٌِْيتَجِ ثِ ا ثب

ًطه بل ث َزى    ي. ٌّگ بم ثطضؾ   سياثتسا آظهَى ًطهبل ثَزى اجطا گطز

 ّب ًطهبل اؾ ت ضا زض  ـ زازُيٌِْ تَظيثط ا يّب، ىطض صيط هجتٌ زازُ

 ن.يٌّ يتؿت ه زضصس5 يؾغ  ذغب

 

 ّطًٍجبخ يآليب ٌياظ عط يطيبزگيپطؾكٌبهِ ؾجِ  ييبيپب (:1جدول)

 
  ييبيت پبيضط ّلت يطيبزگي يّب ؾجِ 

  CE 64/0 يٌيتجطثِ ف  

  RO 67/0 يتمهلهكبّسُ   

  AC 64/0 ياًتعاف يؾبظ هيَْم  

  AE 68/0ىقبل  يكگطيآظهب  

 .سياؾتيبزُ گطز يذغ َىيٍ ضگطؾ طؾبىيپ يّوجؿتگ تياظ ضط ّب زازُ ليتحل ِيتجع يثطا

 

 طًٍوياؾو –َّلوَگطٍه  تِيآظهَى ًطهبل (:2جدول )

  آهبضُ يزضجِ آظاز يهقٌبزاض

 ضتجِ ٌَّْض 403/0 205 261/0

 ّوگطا 39/0 36 18/0

 ٌٌّسُ جصة 388/0 39 76/0

 بثٌسُياًغجبً  363/0 53 13/0

 ٍاگطا 347/0 74 083/0

 

 اظ ّب ؾبظُ يتوبه يثَزى ؾغ  هقٌبزاض تط ثعضٓثب تَجِ ثِ 

 بيصيط  ِيزضصس ىطض 95گطىت ِّ زض ؾغ   تَاى يه جِيًت 05/0

 ي. ٍجل اظ پطزاذتي ثِ چگًَگقَز يًو ضز ّب زازُّوبى ًطهبل ثَزى 

 يثطا طؾبىيپ يّوجؿتگ ىپػٍّف اظ آظهَ يطّبيهتن ييضاثغِ ث

 ط هؿتَل،يهتن) طّبيهتن ييث يفسم ٍجَز ّوجؿتگ بيٍجَز  يثطضؾ

 .قَز يهاؾتيبزُ  (يط ٍاثؿتِ، ضتجِ ٍجَليٍ هتن يطيبزگي يّب ؾجِ

 

 ٍ ضتجِ ٌَّْض يطيبزگي يّب ؾجِ يثطا طؾبىيپ يّوجؿتگ تيضطا :(3جدول )

 بىتِيؾجِ اًغجبً  ٌٌّسُ صةجؾجِ  ؾجِ ّوگطا ؾجِ ٍاگطا 

 83/0 68/0 71/0 76/0 طؾبىيپت يضط ضتجِ ٌَّْض

 001/0 001/0 001/0 001/0 يهقٌبزاض

 54 40 37 75 تقساز
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 76/0ٍاگطا ثب ضتجِ ٌَّْض  يطيبزگيؾجِ  يّوجؿتگ تيضط -

 ٌ بى يزضص س اعو  95زض ؾ غ    يهقٌ بزاض ِّ ثب تَجِ ث ِ   ثبقس يه

 .ثبقس يهٍ هقٌبزاض  يهثجت، ٍَ

ّوگ طا ث ب ضتج ِ ٌّْ َض      يطيبزگي   ؾجِ يت ّوجؿتگيضط -

ضاثغ ِ   05/0ّوتط اظ  يِّ ثب تَجِ ثِ ؾغ  هقٌبزاض ثبقس يه 71/0

 هثجت ٍ هقٌبزاض اؾت. ،يٍَ

ث ب ضتج ِ    ٌٌّسُ جصة يطيبزگيؾجِ  ييث يت ّوجؿتگيضط -

 ٌ بى يزضص س اعو  95هحبؾجِ قسُ اؾت ِّ زض ؾغ   68/0ٌَّْض 

 05/0( اظ 001/0آى ) يؾ  غ  هقٌ  بزاض  چطاّ  ِهقٌ  بزاض اؾ  ت  

 اؾت. تط َّچِ

ِ ياًغج بً   يطيبزگيؾجِ  طؾبىيپ يّوجؿتگ تيضط - ث ب   بىت 

زض  001/0 يِّ ثب تَجِ ثِ هقٌ بزاض  هحبؾجِ قس 83/0ٌَّْض ضتجِ 

 .ضاثغِ هقٌبزاض اؾت ِي ٌبىياعو 95ؾغ  

 ًكبى اظ ٍجَز ضاثغِ طؾبىيپ تيِّ هكبّسُ قس ضطا عَض ّوبى

 ثب ضتجِ ٌَّْض اىطاز زاضز. يطيبزگي يّب ؾجِ ييث يهثجت ٍَ

 َىيضگطؾ   لي  اظ تحل عي  ًَؿ ضاثغِ هَج َز ً  يبثياضظ هٌؾَض ثِ

 718/0ه سل   يي  زض ا ه َضزًؾط  يي ي تق تياؾتيبزُ قس. ضط يذغ

ٍ  72ث ِ   ِي  ًعز زّس يهاؾت ِّ ًكبى   طّ ب يهتن بًؽي  اضزضص س 

  يتك ط  يث طا  يقسُ اؾت ٍ هسل اظ ٍسضت ّ بى  يييتَؾظ هسل تج

ًكبى  طيظ هسل زض جسٍل يّب آهبضُ ذالصِ. اؾت ثطذَضزاض ّب اثغِض

 زازُ قسُ اؾت.

 

 هسل يّب آهبضُذالصِ  (:4)ول جد

 R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 718/0  721/0   701/0  117/1  

 

 يذغ َىيضگطؾ تيضطا (:5جدول )

 

ّوت ط   05/0اظ  آه سُ  زؾت ثِ يؾغ  هقٌبزاض ٌِْيثب تَجِ ثِ ا

 ٌ بى يزضص س اعو  95ّطز ِّ زض ؾ غ    يطيگ جِيًت ىتَا يهاؾت 

 .ٍ ضتجِ ٌَّْض ٍجَز زاضز يطيبزگي يّب ؾجِ ييث يهقٌبزاضاضتجبط 

ِ  يتوبه زّس يهًكبى  جسٍل ىًَ جيًتب  يطيبزگي   يّ ب  ؾ ج

ضتج ِ ٌّْ َض ّؿ تٌس ّ ِ      يضاثغِ هثج ت ٍ هقٌ بزاض ث ط ضٍ    يزاضا

ِ ضا ؾجِ ضاثغ ييضاثغِ ضا ؾجِ ّوگطا ٍ ّوتط ييكتطيث ييث ييزضا

 .ثبقس يهٍاگطا زاضا 

 يّ ب  ؾجِ بىياضتجبط هقٌبزاض ه ٌيتحَ ييزض ا ياؾبؾ ِيىطض

 .اؾت يليتْو التيهَغـ تحص يزض ٌَّْضّب تيٍ هَىَ يطيبزگي

َ   تي  ٍاگطا ٍ هَىَ يطيبزگيؾجِ  بىيه  بىيزض ٌّْ َض زاًك ج

 يي  ا :ٍج َز زاضز  ياضتج بط هقٌ بزاض   ِي  اضٍه يبُ فلَم پعقْزاًكگ

ضا  يت مهل  ي هك بّسُ ٍ  يٌ  يف يتجطث   يّ ب  َُيق ،يطيبزگيؾجِ 

ّؿ تٌس، زض   يطيبزگي  ؾجِ  ييا يِّ زاضا ي. اىطازعزيآه يه زضّن

ضا  ييتَاًب ييكتطيث هرتلو، يّب سگبُيزاظ  يٌيف يّب تيهٍَق سىيز

 76/0اگطا ثب ضتجِ ٌّْ َض  ٍ يطيبزگيؾجِ  يّوجؿتگ تيزاضًس. ضط

َ   ٌ بى يزضصس اعو 95ِّ زض ؾغ   ثبقس يه ٍ هقٌ بزاض   يهثج ت، ٍ 

 ييّو   عي  ً يذغ   َىيآظهَى ضگطؾ   ي جِيًت عَض ييّو. ثبقس يه

 يپػٍّك ي ٌِيكيپِّ زض ثرف  عَض ّوبى. ٌّس يه سييتماضتجبط ضا 

ٍ  يطيبزگي يّب ؾجِ ييث ي ضاثغِ ٌبًيف يَيتحَ چيّ ،هكبّسُ قس

َ  ص َضت  ثًِْطزُ اؾت، اهب اگط  يض ٌَّْض ضا ثطضؾز تيهَىَ  يه بّ

 يٍ هٌص َض  ياح س  جيثب ًتب ِيىطض جِيگيت ًت تَاى يه ن،يًگبُ ٌّ

 (.15،16) ذَاًبؾت ّن

َ   تيهَىَ ٍ گطاّو يطيبزگيؾجِ  بىيه  بىيزض ٌّْ َض زاًك ج

 يي  زض ا :ٍج َز زاضز  ياضتجبط هقٌبزاض ِياضٍه يزاًكگبُ فلَم پعقْ

ّ ن   ثب ىقبل، يكگطيٍ آظهب يتيْط اًتعاف يّب َُيق ،يطيبزگيؾجِ 

 ييتَاًب ييكتطيث ،يطيبزگيؾجِ  ييا يگطزًس، اىطاز زاضا يه تيتطّ

   t يهقٌبزاض 

B اؾتبًساضز يذغب Beta 

 001/0 109/28  098/0 75/2 ربثت

 001/0 11/23 61/0 11/0 21/0 ّوگطا

 001/0 76/19 103/0 016/0 39/0 ٌٌّسُ جصة

 001/0 55/21 217/0 0012/0 35/0 بثٌسُياًغجبً 

 001/0 38/22 06/0 14/0 42/0 ٍاگطا
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 تَاًٌ س  يه  اى طاز   ييزاضًس. ا ّبِ يًؾطٍ  ّب كِياًس يضا ثط ّبضثطز فول

 ساي  هؿ بلل پ  يِّ ث طا  ييّب حل ضاُهؿبلل ضا حل ٌٌّس ٍ ثط اؾبؼ 

ًكبى زاز  طؾبىيپ يّوجؿتگ ظهَىآ .ٌسيًوب يطيگ نيتصو، ٌٌّس يه

 ثبق س  يه 71/0ّوگطا ثب ضتجِ ٌَّْض  يطيبزگي ؾجِ ييِّ ضاثغِ ث

َ   ِي   05/0ّوت ط اظ   يِّ ثب تَجِ ثِ ؾغ  هقٌ بزاض   ،يضاثغ ِ ٍ 

 سييتمٍ  تيجتث َىيضا آظهَى ضگطؾ جِيًت ييهثجت ٍ هقٌبزاض اؾت. ا

ٍ  ، ّل ت يهغبلقبت هٌص َض  جيثب ًتب ِيىطض ييا جِيّطزُ اؾت. ًت

 (.10،11،16زاضز ) يپَقبً ّنٍ زالگبضز  بهعيليٍ ط،يّط

زض ٌّْ  َض  تي  ٍ هَىَ ٌٌّ  سُ ج  صة يطيبزگي  ؾ  جِ  بىي  ه

ٍج َز   ياضتج بط هقٌ بزاض   ِياضٍه يزاًكگبُ فلَم پعقْ بىيزاًكجَ

ٍ  يتيْ ط اًتعاف    يطيبزگي   يّ ب  َُيق   ،يطيبزگي  ؾجِ  ييا :زاضز

ؾ جِ   يي  ا ياضاّ ِ ز  ي. اىطازعزيآه يهضا ثب ّن  يتمهل ي هكبّسُ

 ّب آى تيٍ تطّ عالفبتاظ ا يبزيّؿتٌس، زض زضُ هَساض ظ يطيبزگي

اىطاز ثِ هطزم ّوتط  ييضا زاضًس. ا ييتَاًب ييكتطيث ،يهٌغَ صَضت ثِ

ِ  ياًتعاف   نيٍ هيبّ ّب كِياًسثِ  كتطيٍ ث ٌٌّس يهتَجِ   هٌ س  فالٍ 

 ييث   ي ضاثغِ صيتكر يِّ ثطا طؾبىيپ يّوجؿتگ آظهَى. ّؿتٌس

ؾ جِ   ييزض ٌَّْض اًجبم قس ًكبى زاز ِّ ث   تيجِ ٍ هَىَؾ ييا

هحبؾجِ قسُ اؾ ت ّ ِ    68/0ثب ضتجِ ٌَّْض  ٌٌّسُ جصة يطيگبزي

 يؾغ  هقٌ بزاض  چطاِّهقٌبزاض اؾت  ٌبىيزضصس اعو 95زض ؾغ  

ضاثغ ِ   ييا َىيآظهَى ضگطؾ عَض ييّواؾت.  تط َّچِ 05/0آى اظ 

ّل ت ٍ ٍل و ت ب     جيبث ب ًت    ِيىطض   ييا جِيّطزُ اؾت. ًت سييتمضا 

 (.10،19اؾت ) ذَاى ّن ٍ جْت ّن يحسٍز

زض ٌّْ  َض  تي  ٍ هَىَ بىت  ِياًغج  بً  يطيبزگي  ؾ  جِ  بىي  ه

ٍج َز   ياضتج بط هقٌ بزاض   ِياضٍه يزاًكگبُ فلَم پعقْ بىيزاًكجَ

 :زاضز

 يك گط يٍ آظهب يٌيف يتجطث يّب َُيق ،يطيبزگيؾجِ  ييا زض

 يطيبزگي  ؾجِ  ييا يِّ زاضا ي. اىطازقًَس يه تيىقبل ثب ّن تطّ

تج بضة زؾ تِ اٍل زاضً س     يطيبزگيضا زض  ييتَاًب ييكتطيّؿتٌس، ث

ِ ياًغج بً   يطيبزگيؾجِ  طؾبىيپ يّوجؿتگ تيضط ث ب ضتج ِ    بىت 

 تط َّچِ 05/0ِّ اظ  001/0 يِّ ثب تَجِ ثِ هقٌبزاض 83/0ٌَّْض 

 تيجتث َىيضا آظهَى ضگطؾ جِيًت ييضاثغِ هقٌبزاض اؾت. ا ِياؾت 

ّ ِ   يپػٍّك   چيّ   ييكيپ َبتيتحَ بىيطزُ اؾت. زض هّ سييتمٍ 

 يليتحص   تي  هَىَ بي   ك طىت يٍ ّطگًَِ پ بىتِي ؾجِ اًغجبً ييث

 .ًكس سُيّطزُ ثبقس، ز سييتم ياضتجبع

ِّ  ٌيتحَ ييا بىتِي ييتط هْنثب تَجِ ثِ  :يكٌْبزات ّبضثطزيپ

زض ٌّْ َض   تي  ثب هَىَ يزاض يهقٌاضتجبط  يطيبزگي يّب ؾجِّوِ 

 :قَز يه ِيتَص زاقت، يكتطيؾجِ ّوگطا اضتجبط ث يٍلزاقتٌس، 

َ     يغ  يِ اٍل: هحيثط اؾبؼ ىطض - بى يى طاّن ق َز ت ب زاًك ج

 يّب هْبضتكِ ذَز زض ّؿت زاًف ٍ يل ٍ اًسيثتَاًٌس اظ ٍسضت تر

 گطزًس. هٌس ثْطٍُ ثْتط  تط فيث يا حطىِ

ل يِّ ٍص س ازاه ِ تحص     يبًيِ زٍم: زاًكجَيثط اؾبؼ ىطض -

ت اضتجبط ثب آى ضا يي ؾجِ ِّ ٍبثليا يّب تيهعٌٌّس اظ زاضًس تالـ 

َ  يطيبزگي  ، اؾ تيبزُ ٍ  ٌٌسيث يهت ذَز يزض قرص ت ي  ذ َز ضا تَ

 ٌٌّس.

 يؽ ؾبظگبضيؾجِ تسض قَز يهكٌْبز يس پيي ثِ اؾبتيّوچٌ 

 يبززّيٌس يبى زاقتِ ثبقٌس ٍ ىطآيت زض ٌَّْض زاًكجَيجْت هَىَ

مبل ت زض ّ الؼ    يطيگبزي  ضا ثب توطّع ثط ً َؿ ؾ جِ    يطيبزگي –

 ٌس.يٍ اجطا ًوب يعيض ثطًبهِ، يزضؼ عطاح

 ييّ ب  َُيق قَز يهكٌْبز يِ ؾَم ٍ چْبضم: پيثط اؾبؼ ىطض -

، ث بضـ اىْ بض،   ي، ثحث گطٍّ  هؿئلِثط حل  يهجتٌ يطيبزگيط يًؾ

ِ ، يؾبظِ يقجًَف ٍ  ييبيا ظ آه َظـ  يس زض هح  ي  ه َضز جس  اضال 

 طز.يٍطاض گس يكتط اؾبتيث سيتمّهَضز  يٌي، ثبليتئَض

 يكٌْبزات پػٍّكيپ

ِ  يثِ ثطضؾ   يَبت ٍجلياّثط تحَ - ِ بى ي  ه ي ضاثغ   يّ ب  ؾ ج

 .اًس پطزاذتِ يص قرصيٍ ذصب يطيبزگي

 يليك طىت تحص   يط ث ب پ ي  ي هتني  ضاثغ ِ ا  قَز يهكٌْبز يپ -

ّ يٍ ؾب يوي، اضتَب ؾغ  تقليت قنليزاًكجَ، هَىَ ن فل َم  يط هي ب

 قَز. يثطضؾ يتيتطث

بى ٍ ؾجِ يزاًكجَ يطيبزگيؾجِ  يبضؾبظگ قَز يهِ يتَص -

 طز.يٍطاض گ هَضزهغبلقِس يؽ اؾبتيتسض

 

ث ط ح ل    يهجتٌ   يطيبزگي طيًؾ ييّب َُيق قَز يه كٌْبزيپ -

اضال ِ   ،يؾ بظ ِ يقجًَف ٍ  ييبيثبضـ اىْبض، ا ،ي، ثحث گطٍّهؿئلِ

 ك تط يث سي  تمّه َضز   يٌيثبل ،يآهَظـ تئَض ظيزض هح سيهَضز جس

 .طزيٍطاض گ سياؾبت

ٍ  لي  ثتَاًٌس اظ ٍ سضت تر  بىيىطاّن قَز تب زاًكجَ يغيهح -

ٍ ثْت ط   ت ط  فيث يا حطىِ يّب هْبضتذَز زض ّؿت زاًف ٍ  كِياًس

 .گطزًس هٌس ثْطُ

، يليتحص   ك طىت يث ب پ  طي  هتن يي  ضاثغِ ا قَز يهكٌْبز يپ -

ّ  طيٍ ؾ ب  يوياضتَب ؾغ  تقل ،يقنل تيهَىَ  يت  يفل َم تطث  نيهي ب

 .قَز يثطضؾ

 ق سُ  طىتِيپصثطتط ٌَّْض  يّب ضتجِ بىيكجَزاً يطيبزگيؾجِ 

 .طزيٍطاض گ ؿِيٍ هَب يهَضزثطضؾثطتط  يّب زاًكگبُزض 

ِّ هطثَط  يَبتيتحَ ػُيٍ ثِ يَيزض ّط تحَ ٌ:يت تحَيهحسٍز

ٍج َز زاضز ّ ِ    يبزيظ يّب تيهحسٍز، ثبقٌس يه ياًؿبً هؿبللثِ 

ث ِ   سىيحطّت ذَز جْت ضؾ طيهوْي اؾت هحٌَ ضا اظ هؿ يگبّ

زٍض اظ اًتؾ بض ثطؾ بًس.    جِيثِ ًت يحت بيزٍض ؾبظز ٍ  ٌيه تحَاّسا

ّ ِ   بىيزاًكجَ ييث زضآى  ياجطا ليثِ زل ػُيٍ ثِ عيحبضط ً ٌيتحَ

 .ؿتيً هؿتثٌبٍبفسُ  ييزاضز اظ ا يذبص يّب يػگيٍٍ  ظيقطا
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 ق س  يهاًجبم  يزض چٌس زاًكگبُ فلَم پعقْ ؿتيثب يه ٌيتحَ

اهْبى آى هحٌَ  يقنل يّب تيهحسٍزهؿبىت ٍ  يزٍض ليِّ ثِ زل

  .ًكس

اظ  ي، هتمؾ  يبًِ ثطذ  ّ  ب يآظه  َزًاظ  يثقض   يف  سم ّوْ  بض 

اًتر  بة ق  سُ ثَزً  س  يتص  بزى ص  َضت ث  ِ ّ  ِ ّ  ب زٌّ  سُ پبؾ  د

 .زازًس يًوالظم جْت پط ّطزى پطؾكٌبهِ ضا اًجبم  يّب يّوْبض

 

ِ يٍ ىطّ ٍ سض  گ طاى اؾ تبز   لي  زض يثاظ ظحوبت  لِيٍؾ ييسث  رت 

زاًكگبُ آظاز، ّوْبضاى  ييهؿئَل ،يا ٍلقِ طضبيزّتط فل يجٌبة آٍب

 يل  يهَ بعـ تْو  بىيٍ زاًكجَ ِياضٍه يهحتطم زاًكگبُ فلَم پعقْ

 ييٍ ضاٌّو ب  تيّسا ،يپػٍّف ّوْبض ييهطا زض اًجبم ا ِزاًكگبُ ّ

 .نيتكْط ًوب وبًِيزًس صوّط
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Abstract 
Background & Aims: Learning styles can play an important role in the students’ education. The 

present study aimed to examine the impact of learning styles on the success achieved by postgraduate 

students at the entrance exam of Urmia University of Medical Sciences. The study's main hypothesis 

was the existence of a significant relationship between learning styles and success of graduate students 

in the entrance exam. 

Materials & Methods: This cross correlation study was conducted on 440 people. By using stratified 

random sampling 206 ones were included in the study. The research method is "cross correlation", and 

Kolb Inventory Questionnaire was used as research tool. In order to analyze the data, regression and 

Pearson correlation were applied.  

Results: According to the results, the significance level was less than 0.05. Consequently, it is 

revealed that there is a significant relationship between learning styles and the entrance exam scores. 

Conclusion: All learning styles have significantly positive impact on the entrance exam scores. In 

addition, converging learning style had the greatest impact and diverging learning style had the least 

effect. In conclusion, it is strongly recommended to help students who seek to pursue their 

postgraduate studies by choosing an appropriate learning style. 

Keywords: Learning style, Medical sciences students, Success at entrance exam, Kolb theory. 
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