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 مقاله پژوهشی 

 

 و یریادگی یهاسبک نیدر رابطه ب العمرمادام یریادگی کردیرو یانجینقش م
 یعلوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص یستیبهز

 
 طرفانیب الی، ل*افراشته یوسفی دیمج

 

 

 چكيده

 لیتحلف هدبا مطالعه نیدارد. ا ییباال تیست، اهما سالمت جامعه به عهده آنها تأمینکه  یانیدانشجو یستیآموزش و بهز تیفیکمقدمه: 

انجام همدان  یعلوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص یستیبا بهز یریادگی یهاسبک نبی رابطه در العمرمادام یریادگی کردیروای نقش واسطه
 شد.

 یدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یدوره کارشناس انیشامل دانشجو یجامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیتوص دراین مطالعه: هاشرو

انتخاب شدند. ابزار ای طبقه یتصادفگیری نفر از آنان به روش نمونه 000نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران  0022همدان به حجم 
 انیدانشجو یمطالعه برا یهاو مهارت کردهایافراشته، پرسشنامه رو یوسفی العمرمادام یریادگی یرانیا اسیشامل مق ژوهشپ نیاستفاده شده در ا

 ریمس لیتحل رسونیپ یهمبستگ بیها از روش ضرداده لیتحل یبرا .بود (Pietarinen) ننیتریپ یلیتحص یستیو پرسشنامه بهز (Tait) تیت
 استفاده شد. Lisrel-8.88افزار نرم زا

، و 01/2 یراهبرد کردیو با رو -02/2 یسطح کردی، با رو09/2 قیعم کردیبا رو یستیبهز یهمبستگ بینشان داد که ضر جینتانتايج: 

 لیتحل جیاست. نتا -90/2 یراهبرد کردی، و با رو-91/2 یسطح کردی، با رو46/2 قیعم کردیبا رو العمرمادام یریادگی کردیرو یهمبستگ
 هستند. مؤثر یلیتحص یستیبهز یبینپیشدر  یریادگی یهاسبکو  العمرمادام یریادگی ریمتغاز آن بود هر دو  یحاک ریمس

 شنهادیپ نیدارد. بنابرا رابطه وجود یلیتحص یستیبا بهز یریادگی یهاسبکو  العمرمادام یریادگی کردیرو نینشان داد که ب جینتاگيري: نتيجه

 نیرا جهت رشد ا یاثربخش، فرصت مناسب یراهبردها یو طراح یآموزش یهابرنامهارائه با  یدرس انریزبرنامه و انگذارسیاست شودیم
 .ندیفراهم نما یدوره پزشک انیانشجودر د هایستگیشا
 

 یلیتحص یستیبهز ،یریادگی یهاسبک، العمرمادام یریادگیهای كلیدی: واژه
 051 تا 059(:01)02؛ 9911 آبان پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 Academic) یلیتحص یستیآموزش و بهز تیفیک شیافزا

Wellbeingانیو در راس آنها دانشجو انی(، دانشجو 

است.  یاصل آموزش پزشک یهااز دغدغه ،یپزشک

                                                 
 ،یگروه روانشناس ،(اریافراشته )استاد یوسفی دیدکتر مجنویسنده مسؤول:  *

  mjduosefi@gmail.com،ران،یدانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان

 الن،یدانشگاه گ ،یدانشکده علوم انسان ،یروانشناس یدکتر یدانشجو طرفان،یب الیل

 یاست که از روان شناس یدیمفهوم جد یلیتحص یستیبهز

مهم در  یهااز شاخص یکیمثبت گرفته شده است و 

 نیاول یمفهوم برا نیا(. 1است) یآموزش یهانظام یابیارز

، و همکاران مطرح Tuominen-Soiniبار توسط 

 (leilabit66@gmail.com. )رانیا الن،یگ

 1/2/11 تاریخ پذیرش: ،01/1/11، تاریخ اصالحیه: 96/1/11 مقاله: تاریخ دریافت
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وان به عن یلیتحص یستیبهز ن،یشی(. در مطالعات پ2)دیگرد

ادراک شده،  یریادگیمشکالت  ،یلیخودپنداره تحص

از ای (. عده3مدرسه ادراک شده است) یفرسودگ

 جهینت نیپژوهشگران از جمله انگلس و همکاران به ا

 ،یآموزش طیاز جو مح انیکه ادراک دانشجو دندیرس

 د،یبا اسات انیو ارتباط دانشجو یآموزش طیساختار مح

 یستی(. بهز4هستند) یلیتحص یستیبهز یهاشاخص

است.  یو شناخت یعاطف یهاهمؤلف یدارا یلیتحص

 جاناتیباال ه یلیتحص یستیبا احساس بهز انیدانشجو

احساس  اب انیکه دانشجو یمثبت دارند، در صورت

ان را شیلیتحص عیحوادث و وقا نییپا یلیتحص یستیبهز

 از جمله یمنف جاناتیه تربیشنموده و  یابینامطلوب ارز

 (. 5)کنندیمو خشم را تجربه  یاضطراب، افسردگ

حجم اطالعات موجب شده است تا دانش  گیرچشم رشد

پزشکی دائماً در حال تغییر و تحول قرار گیرد؛ طوری که 

دانش پزشکی و  درصد55سال به طور متوسط  5تا  4هر 

 بالطبع. شودمی آن کهنه درصد55سال  15تا  8در طول 

 آموزش دوره یک پایان در شده کسب ییهاتوانایی و دانش

 یهااند متضمن مهارتتونمی عمومی، یپزشک آکادمیک

 یاندانشجو بنابراین. باشد پزشکی حرفه عمر طول در کافی

 مورد یهامهارت باید تخصصی، دانش بر عالوه پزشکی

 پزشکی دوره طول در را العمرمادام یادگیری برای نیاز

 العمرمادام یادگیری مباحث(. 6)نمایند کسب عمومی

(Lifelong learningدر متو )پزشکی و اطالعات  ن

 ،مرالعمادام ادگیریی یموجود نافذ و فراگیر است. به عبارت

 یادگیری مسؤولیت پذیرفتن و یادگیری مداوم آرزوی

 هاشارز زندگی، رویکرد فرد یادگیری، این در. است فردی

 (. 5)کندمی بازبینی نو از را رفتارش و

(، عادات پردازش Learning Styles) یریادگی یهاسبک

در  مؤثراز عوامل  یکیافراد است و  یافتیاطالعات در

در  رندهیادگیکه  یروش ف،ی(. طبق تعر8است) یریادگی

سبک  دهدمی حیترج گرید یهاخود آن را به روش یریادگی

 هشناختی، طبق یریادگی یهاسبک. شودیمگفته  یریادگی

و  نهیوابسته به زم یهاسبکمانند  تلفیمخ یهابندی

 یهاسبکی و تأملو  یتکانش یهاسبک نه،یمستقل از زم

(. به 9تجربی کلب دارند) یریادگی یالگو یبر مبنا یریادگی

ت؛ اس یریادگیگونه تعامل چهار جهینت یریادگینظر کلب، 

)تفکر(،  یانتزاعسازی )احساس(، مفهوم تجربه ملموس

)عمل(.  فعال یشگری( و آزماه)مشاهد یتأملمشاهده 

 یریادگیچهارگونه  نیا قیبه واسطه تلف یریادگی یهاسبک

 جهیسازگار نت یریادگیسبک  بیترت نی. به ادیآیمبه دست 

مشاهده و  جهیجاذب نت یریادگیعمل و احساس، سبک 

مشاهده و احساس و  جهیواگرا نت یریادگیتفکر، سبک 

 (.15است) ملتفکر و ع جهیگرا نتهم یریادگیسبک 

( نشان داد 11و همکاران) یمبهرا نیپژوهش ام جینتا

 دکریکه رو یانیدر دانشجو یلیتحص اقیو اشت یریدرگ

 دکریکه رو یانیداشتند باال و در دانشجو قیعم یریادگی

س کال یبود. و با بهتر شدن جو روان نییداشتند پا یسطح

 شیافزا انیدر دانشجو یریادگیو رغبت  یریدرگ

( نشان 13)ینییو نا انیواندزندنتایج تحقیق (. 12)ابدیمی

مثبت و  کنندهیبینپیش یو راهبرد قیعم کردیرو داد

 یریادگی تیفیک یکننده منفیبینپیش یسطح کردیرو

و  یریادگی یکردهایدرباره رابطه رو نیهستند. همچن

صورت گرفته است. هر  یمطالعات مختلف یلیعملکرد تحص

با  یعمق کردیرواند نشان داده هاشپژوه نیچند اغلب ا

 ای جیا نتاب یسطح کردیباالتر و رو یلیتحص تیفیک ای جینتا

 یهاشاما پژوه ،داردارتباط تر نییپا یریادگی تیفیک

مثال در  ی(. برا16تا14اند)نکرده دتأییرا  جینتا نیا یگرید

پژوهش دال بر  هیهر دو فرض (Gijbels) گیبلز لیفراتحل

 و یلیتحص یبا عملکرد باال یعمق کردیرو نیارتباط ب

رد  یریادگی نییبا عملکرد پا یسطح کردیارتباط رو

 زی( ن15و همکاران) ییطباطبا ی(. پژوهش قاض14شدند)

گذاری هدف یریادگی کردینشان داد از عوامل مرتبط با رو

 اهداف بلندکه  یانیاست. دانشجو رندگانیادگی یلیتحص

ف اهداکه  یانیو دانشجو یعمق کردیرو کنندیم اریمدت اخت

. کنندیمرا منظور  یسطح کردیرو کوتاه مدت دارند
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(، 18و همکاران) Iurea یهاشپژوه جینتا نیهمچن

O’Leary and Stewart(19)(نشان داد 25، القاشام )

با  یو راهبرد قیعم یریادگی یهاسبکاستفاده از 

بک س نیرابطه مثبت و ب یلیتحص یو سرزندگ یستیبهز

جود و یرابطه منف یلیتحص یستیبا بهز یسطح یریادگی

 دارد.

 یستیکه بهز ییانجام شده و از آنجا قاتیتوجه به تحق با

ر د یتیترب یدر حوزه روانشناس دیسازه جد کی یلیتحص

انجام شده  نهیزم نیدر ا یاندک یهاشو پژوه است کشور

 نیرابطه ب یتاکنون به بررس یپژوهش یاست، و از طرف

 یستیبا بهز العمرمادام یریادگیو  یریادگی یهاسبک

ش نق یبررس با هدفپژوهش  نینپرداخته است، ا یلیتحص

 نبی رابطه در العمرمادام یریادگی کردیروای واسطه

 انیدر دانشجو یلیتحص یستیبا بهز یریادگی یهاسبک

 انجام شد.همدان  یعلوم پزشک

 

 هاشرو

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه 

 همبستگی نوع از توصیفی تحقیقات از هاگردآوری داده

-11 یلیاول سال تحص مسالیپژوهش در ن نای. است

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  انیدانشجو نیدر ب 9912

 یمهمدان انجام شد و جامعه آن شامل تما یپزشک

کده دانش وستهیناپ ای وستهیپ یدوره کارشناس انیدانشجو

 یبیدانشگاه به حجم تقر نیا یبهداشت دانشگاه علوم پزشک

 9912-11 یلیاول سال تحص مسالینفر بود که در ن 0122

بودند که با استفاده از  لیدانشگاه مشغول به تحص نیدر ا

 یریگنفر از آنان به روش نمونه 010فرمول کوکران 

الزم  یشدند. پس از اخذ مجوزها خابانتای طبقه یتصادف

با واحد حراست دانشگاه جهت اجرا نمونه مورد  یو هماهنگ

به  لیو تما یکارشناس یورود دانشجو یهانظر با مالک

 درصد02مالک خروج عدم پاسخ به حداقل مشارکت و 

 انتخاب شدند  هاسؤال

 یرانیا اسیاز مق العمرمادام یریادگی کردیسنجش رو یبرا

افراشته در نمونه  یوسفیتوسط که  العمرمادام یریادگی

 هیتهتهران و ایران  یعلوم پزشک انیاز دانشجو ینفر 902

سؤال در  96با  اسیمق نیا. (09شده است، استفاده شد)

سه عاملِ گیری ( به اندازه0تا9)از  ایدرجه 0 کرتیل اسیمق

 العمرمادام یریادگی کردیدهنده رو لیو تشک ییربنایز

و خود  یسؤال(، خود راهبر 4) یگذارهدف: پردازدیم

 در(. سؤال 9) هاسؤال( و استفاده از آموخته 0)یابیارز

به  12/2کرونباخ  یآلفا وهشی به اعتبار حاضر پژوهش

 دست آمد. 

پژوهش از پرسشنامه  ازیمورد ن یهاداده یورآگرد یبرا

 یمطالعه برا یهاو مهارت کردهایبرگرفته از پرسشنامه رو

نسخه کوتاه . (00و همکاران استفاده شد) تیت انیدانشجو

 یفیتعرارائه در سه بخش:  هیگو 41 یپرسشنامه حاو نیا

 00 یحاو یریادگی یکردهایرو ه،یگو 4با  یریادگی یبرا

 هاسیانواع مختلف دروس و تدر یبرا حاتیو ترج هیوگ

 تکریلای نهیپنج گز فیبوده است که در ط هیگو 1 یحاو

و همکاران با استفاده از  تیشده است. در مطالعه ت میتنظ

را مناسب  هیگو 64باز آزمون، در کل تعداد -روش آزمون

. در (00)دادند صیتشخ رانیا انیدانشجو تیبا وضع

 یکردهایمربوط به رو رسشنامهپ هیگو 99مجموع 

مربوط به  هیگو 09(، 99تا9 یهاهی)گو یسطح یریادگی

 کردیرو هیگو 96(، و 00تا90 یهاهی)گو قیعم یریادگی

 ( بود. 64تا04 یهاهی)گو کیاستراتژ یریادگی

از پرسشنامه  یلیتحص یستیسنجش بهز یبرا

 نیا .(09استفاده شد) و همکاران (Pietarinen)ننیتریپ

 کرتیل اسیمق کیاست و با  سؤال 99 یپرسشنامه دارا

 یتسؤاالموافقم( با کامالً مخالفم تا کامالً )از ای پنج درجه

 ".رسدنمی به نظر یرفتن به دانشگاه ضرور"مانند 

مهنا و  وهش. در پژسنجدمی را یلیتحص یستیبهز

در  نیبه دست آمد، همچن 12/2 ییای( پا06پسند)طالع

به دست آمد.  11/2 ییای( پا00پور و همکاران)پژوهش قدم

 یاآلف بیدر پژوهش حاضر با استفاده از ضر ییایپا زانیم

 .محاسبه شد 10/2کرونباخ برابر با 
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برای اجرای پرسشنامه ها پس از اخذ مجوزهای الزم و 

پس از  انجام هماهنگی ها به افراد نمونه مراجعه شد و

توضیح اولیه مبنی بر هدف پژوهش، رضایت آگاهانه و 

مشارکت داوطلبانه از آنها درخواست شد پرسشنامه های 

 پژوهش را تکمیل کنند.

و مشارکت آگاهانه و  تیرضا یاخالف یارهایاز مع

شده و به اطالع  تیرعا محرمانه بودن اطالعات

 شد.  دهیرس کنندگانشرکت

با  رسونیپ یهمبستگ بیاز روش ضر هاداده لیتحل یبرا

 لیو تحل SPSS-26( IBM,Armonk,NY, USA) افزارنرم

 استفاده شد. Lisrel-8.88 افزارنرم زا ریمس

 

 نتايج

 000پرسشنامه توزیع شده تعداد  010از مجموع 

و تحلیل (%20)میزان پاسخ دهی شد پرسشنامه کامل تکمیل

 992این پژوهش نفر شرکت کننده در  000شد. از مجموع 

( دختر بودند. درصد60) نفر 10( پسر و درصد02) نفر

 00کننده در پژوهش نفر شرکت 000همچنین از مجموع 

 نفر 60( در رشته علوم آزمایشگاهی، درصد06) نفر

( درصد91نفر) 66( در رشته بهداشت عمومی، درصد02)

( در رشته درصد92) نفر 69در رشته بهداشت محیط، 

( در رشته مدیریت ایمنی درصد92) نفر 62پرتوشناسی و 

 مشغول به تحصیل بودند.

های توصیفی برای متغیرهای پژوهش بر اساس یافته

ین مقدار، میانگین و انحراف استاندارد در تربیشین و ترکم

ماتریس همبستگی  0گزارش شده است. در جدول  9جدول 

 . گزارش شده است

 

 متغیرهای پژوهشاطالعات توصیفی برای  :9جدول 

 متغیرهاهمبستگی بین  :0جدول

 6 9 0 9 متغیر

    - یادگیری عمیق

   - -22/2 یادگیری سطحی

  - 24/2 99/2* یادگیری راهبردی

91/2** 46/2** العمرمادامرویکرد یادگیری 

- 

*90/2- - 

02/2** 09/2** بهزیستی تحصیلی

- 

**01/2 **69/
2 

20/2 ,*p≤ 29/2**p≤ 
 

ضریب همبستگی بهزیستی  0طبق اطالعات جدول 

 -02/2، با رویکرد سطحی 09/2تحصیلی با رویکرد عمیق 

به دست آمده است. همچنین  01/2و با رویکرد راهبردی 

 با رویکرد العمرمادامضریب همبستگی رویکرد یادگیری 

و با رویکرد  -91/2، با رویکرد سطحی 46/2عمیق 

ه است. همه این ضرایب در به دست آمد -90/2راهبردی 

 هستند. معنادار  20/2از  ترکمسطح خطای 

برای تحلیل روابط چندگانه متغیرها از روش تحلیل مسیر 

استفاده شد. نتایج حاصل از  Lisrel-8.8 افزارنرمبا کمک 

 ارائه شده است. 9این تحلیل در نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین و انحراف معیار ینتربیش ینترکم متغیر

 12/06±21/96 11 99 رویکرد عمیق

 11/92±12/2 09 92 رویکرد سطحی

 22/60±61/1 46 01 رویکرد راهبردی

رویکرد یادگیری 

 العمرمادام

90 42 02/92±91/00 

 62/92±62/92 92 96 بهزیستی تحصیلی

 عمقی

 حصیلیت بهزیستی

69/2=2R 

 سطحی

 راهبردی

(40/0)90/2- 

(41/9)99/2 (02/9)02/2 

 
 یادگیری مادام العمر

01/2=2R 
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 )داخل پرانتز( برای مسیرهای مربوط به روابط بین متغیرها tپارامتر استاندارد و مقدار  :9نمودار 

 

 متغیرها دردر نمودار باال نتیجه تحلیل مسیر روابط بین 

قالب نمودار گزارش شده است. روی مسیرها پارامتر 

)داخل پرانتز( گزارش شده  tاستاندارد به همراه مقدار 

واریانس تبیین شده برای متغیرهای یا  0Rاست. مقدار 

وابسته داخل مربع گزارش شده است. همه مقادیر دارای 

 هستند. معنادار و لذا  0باالتر از  tمقدار 

 های ارزیابیبه منظور ارزیابی کیفیت کلی مدل از شاخص

ارائه شده  9برازش کلی استفاده شد و نتایج در جدول 

 است.

 

 های ارزیابی برازش کلی مدلشاخص :9جدول

 وضعیت حد مطلوب مقدار شاخص

X2 11/0 - - 

df 0 - - 

P 22/2 20/2< مطلوب 

X2/df 62/9 9> مطلوب 

RMSEA 26/2 20/2< مطلوب 

GFI 10/2 12/2< مطلوب 

AGFI 11/2 12/2< مطلوب 

TLI 16/2 12/2< مطلوب 

NFI 16/2 12/2< مطلوب 

CFI 10/2 12/2< مطلوب 

 

های ارزیابی نیکویی برازش، مقادیر به شاخص 9جدول 

دست آمده، حد مطلوب شاخص و نتیجه ارزیابی را برای 

دهد. جدول به طور گویایی میمدل مسیر پژوهش نشان 

دهد هر هشت شاخص بررسی شده در وضعیت مینشان 

مطلوب قرار دارند. به عنوان ارزیابی کلی وضعیت برازش 

وان مطلوبیت برازش کلی مدل تمیمدل ساختاری 

 گیری کرد. ساختاری را نتیجه

 

 بحث

ی یادگیری و هاسبکدست آمده مبنی بر رابطه نتایج به

(، 92و همکاران) Iureaی هاشبهزیستی تحصیلی، با پژوه

O’Leary and Stewart(91(القاشام ،)02 ،)است.  سوهم

ی یادگیری عمیق و راهبردی با بهزیستی هاسبکبین 

تحصیلی رابطه مثبت و بین بهزیستی تحصیلی و سبک 

یادگیری سطحی رابطه منفی وجود دارد. در تبیین این 

 ی یادگیری توجیه کنندههاسبکتوان گفت میها یافته

است. های فردی و الگوی عادتی افراد هنگام مطالعه تفاوت

به عبارتی سبک یادگیری هر کسی نشان از چگونگی 

د و این همان چیزی است که آموزش در پی یادگیری او دار

آموزان و رسیدن به آن و نهادینه کردن آن در دانش

دانشجویان است. لذا یکی از عوامل اصلی موفقیت 

دانشجویان در امر تحصیل استفاده از راهبردها و 

. از طرفی عواملی چون منابع مورد است ی یادگیریهاسبک

دگیری، مکان مطالعه، استفاده، عادات مطالعه، انگیزه یا

ی مطالعه در یادگیری هاشزمان مطالعه و آگاهی از رو

های صحیح مطالعه موجب کاهش دارد. همچنین شیوه تأثیر

زمان مطالعه و افزایش میزان یادگیری، نگهداری مطالب به 

شدن به خاطر تر در حافظه و آسان تربیشمدت زمان 

های پژوهش (. یافته04شود)میسپاری مطالب در ذهن 
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( که به منظور بررسی رویکردهای 01شکورنیا و همکاران)

مطالعه و یادگیری دانشجویان انجام شد، نشان داد که در 

مجموع دانشجویان از رویکردهای راهبردی و عمقی 

ها را به رویکرد سطحی این شیوه .کنندمیاستفاده  تربیش

جیح وار و مطالعه بدون هدف ترمانند حفظ کردن طوطی

 دهند. می

با  العمرماداماز طرف دیگر طبق نتایج پژوهش یادگیری 

ی مرتبط با هاشبهزیستی تحصیلی رابطه دارد. پژوه

رویکرد یادگیری مادم العمر چندان زیاد نیستند. با این 

ی نسبتاً مرتبط اشاره هاشتوان به برخی از پژوهمیوجود 

یط یادگیری مح( نشان دادند 02کرد. شفیعی و همکاران)

رابطه دارد.  العمرمادامگرا با گرایش به یادگیری سازنده

های یادگیری که در آنها بر ساخت دانش طوری که محیط

شود گرایش به یادگیری میو نقش فعال یادگیرنده تأکید 

شود. همچنین این پژوهش نشان داد می تربیش العمرمادام

رابطه دارد. از  العمرمادامانگیزش یادگیری با یادگیری 

دالیل این ارتباط معنای یادگیری به عنوان بخشی از معنای 

زندگی به ایجاد احساس مثبت در محیط یادگیری منجر 

شود. چنانچه هر فعالیتی از جمله یادگیری فاقد معنا می

بودن ندارد و  العمرمادامبه پیوستگی و نگاه می باشد لزو

و رویکردی شامل بهزیستی تحصیلی مسلماٌ چنین فعالیت 

همراه  العمرمادامشود. از طرف دیگر رویکرد یادگیری نمی

های بینپیشاست که این خود از پذیری با انعطاف

بهزیستی روانی و در اینجا بهزیستی تحصیلی است. 

داد  ( نشان01) Yilmaz and Kaygin یهایافتهچنانچه 

پیشرفت به هم  و انگیزه العمرمادامبین یادگیری 

 العمرمادامند تبیین دیگر این است که یادگیری هستمرتبط

گرایش افرادی است که انگیزه پیشرفت باالیی دارند و پیامد 

 انگیزه پیشرفت بهزیستی تحصیلی است.

به عنوان یافته دیگر این پژوهش رویکردهای یادگیری با 

ن ی را نشامعناداررابطه  العمرمادامرویکرد یادگیری 

های صفاری و با این نتیجه، یافته سوهمدادند. 

نشان داد رویکردهای یادگیری با رویکرد  (92همکاران)

رابطه دارند. هر چند آنها در پژوهش  العمرمادامیادگیری 

خود رویکرد یادگیری را بر اساس مدل وارک در نظر 

گرفتند اما طبق تعریف رویکرد یادگیری با نتایج این 

ست. افرادی که به یادگیری عمیق روی سوهمپژوهش 

آورند معموالً اهداف و کاربردهای بلند مدت تری برای می

( که با تعریف یادگیری 99گیرند)مییادگیری خود در نظر 

به معنای گرایش و اقدام مستمر برای  العمرمادام

 ( مطابقت دارد. 90یادگیری)

توان به نمونه آن اشاره میهای این پژوهش از محدودیت

تالش شد نمونه معرف و متنوع از این که کرد. به رغم 

دانشجویان علوم پزشکی انتخاب شود اما به دلیل مشکالت 

شود میعملی نمونه در دسترس مطالعه شد. توصیه 

ها و مند روش این پژوهش را در نمونههپژوهشگران عالق

دیگر علوم پزشکی تکرار کنند تا بتوان درباره  هایرشته

وسعت نتایج این پژوهش داوری کرد. به عنوان محدودیت 

 ندانشجویا به محدود مطالعه نمونهاین که  به توجه دیگر با

 به هایافته پذیریتعمیم در لذا ،بود پزشکی علوم

کرد. محدودیت دیگر  احتیاط باید هارشته سایر دانشجویان

ش به امکان استنباط رابطه علی بین متغیرهای این پژوه

ی همبستگی از جمله هاششود. خانواده پژوهمیمربوط 

مدل یابی معادالت ساختاری دارای محدودیت عدم استنباط 

شود با تنظیم میعلی است. به پژوهشگران آتی پیشنهاد 

یک پروتکل برای آموزش و تقویت رویکرد یادگیری 

دهای یادگیری به ارزیابی اثربخشی آن و رویکر العمرمادام

روی بهزیستی تحصیلی دانشجویان بپردازند. همچنین 

وجود متغیرهای مهم دیگر در حوزه علوم پزشکی و عدم 

مطالعه همه آنها در این پژوهش محدودیت دیگری است. 

متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مرتبط با کیفیت 

ی د با بهزیستی تحصیلتواننمییادگیری و کیفیت آموزش 

 کمک العمرمادامو گرایش به استفاده از رویکرد یادگیری 

 کند. 

 

 گيرينتيجه
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طبق نتایج این پژوهش دو مفهوم مهم رویکرد یادگیری و 

در علوم سالمت با بهزیستی تحصیلی  العمرمادامیادگیری 

مورد توجه قرار گیرد.  و بهتر است مرتبط شناخته شدند

ان درسی با ریزبرنامهان و گذارسیاستشود میپیشنهاد 

های آموزشی فرصت مناسبی را جهت رشد برنامهارائه 

به  العمرماداماین رویکردهای یادگیری عمقی و گرایش 

 یادگیری در دانشجویان دوره پزشکی فراهم نمایند. 

 

 قدرداني

گروه روانشناسی در  411146با شماره  پژوهشاین 

. بدین وسیله نویسندگان از دانشگاه زنجان تصویب شد

کلیه اساتید و دانشجویانی که آنها را در این امر یاری 

 نمایند.میفرمودند تشکر و قدردانی 
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An Analysis of the Mediating Role of Lifelong Learning Approach in 

the Relationship Between Learning Styles and Academic Well-being of 

Medical Students 

 

 

Majid Yousefi Afrashteh1, Leila bitarafan2 
 

Abstract 

 
Introduction: The quality of education and well-being of students who are responsible for promoting the 

health of the community seems to be important. This study endeavored to analyze the possible mediating role 

of lifelong learning approach in the relationship between learning styles and academic well-being in medical 

students in Hamadan, Iran. 

Methods: To conduct this descriptive-correlational study the sample of 225 students was selected from among 

the population were 2500 undergraduate students of the Faculty of Health, Hamadan University of Medical 

Sciences through stratified random sampling using Cochran's formula. The were Yousefi Afrashteh Iranian 

Lifelong Learning Scale, Study Approaches and Skills Questionnaire for Students of Tit and Petrinen Academic 

Well-being Questionnaire. To analyze the data Pearson correlation was computed through path analysis 

Lisrel-8.88 

Results: The results revealed that the well-being correlation coefficient with the deep approach was 0.51, with 

the superficial approach was -0.28 and the strategic approach was 0.29. The correlation of the lifelong 

learning approach with the deep approach was 0.64, with the superficial approach was -0.17, the strategic 

approach was -0.12. The results of path analysis revealed that lifelong learning and learning styles variables 

are effective in predicting academic well-being. 

Conclusion: The findings indicated the relationship between lifelong learning approach and learning styles 

with students' academic well-being. This way, it is suggested that policy makers and curriculum planners 

provide rich opportunities for the development of these competencies in medical students by presenting 

educational programs and developing useful strategies. 
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