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Abstract 
 

         Nowadays, the explosion of educational information and easy access to 

educational resources has led to the application of a qualitative approach to learning. 

Because providing any education without a qualitative view is a learning mistake 

because the effectiveness, effectiveness and durability of learning experiences is an 

undeniable principle of survival of education. In some disciplines, such as health and 

medicine, educational survival is directly related to human survival. Therefore, the 

present study aims to review the quality of students' effective learning experiences in 

medical sciences. The present study is a systematic review in which the keywords were 

determined based on MESH and then searched in databases: SID, Iran Medex, Pubmed, 

Google scholar, Cochrane, Scopus, Web of Science, Uptodate Magiran. The search 

results led to the discovery of 98 articles that were studied with the authors and the 

basic thematic analysis. At the end of the search, 14 articles were obtained and finally 

11 articles that were close to the thematic and content criteria and the purpose of the 

study were included in the study. Findings showed that learning indicators are 

influenced by past learning experiences. Direct and indirect factors such as; The content 

of teaching, the way of educational interaction, the efficiency of educators, the readiness 

of learners, the teaching method in the process of teaching and learning affect learning. 

The result of the present study showed that effective and sustainable learning criteria in 

the health system is an important principle that requires review and revision of 

educational curricula with a qualitative approach to learning experiences. 

 Because the smallest educational mistake in the present teaching and learning of health 

system learners can lead to the occurrence of the largest operational mistakes in the 

future of health system graduates. 

 
 

    Keywords: Quality of learning, learning experiences, effective learning, learners, teaching 

and learning, medical sciences. 
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 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (40-30)3شماره   دهم دوره

پزشکی علوم یهادانشگاهدر  فراگیران مؤثر کیفیت تجارب یادگیریمروری بر   

 3سلیمیالدن ، *2عصمت رسولی، 1یزهرا حیات

 چكيده
 یسازیفیک کردیرو بکارگیریمنجر به  یآسان به منابع آموزش یدسترس و یعصر حاضر انفجار حجمِ اطالعات آموزش    

 ،یاثرگذار رایاست ز یریادگیاشتباه مهلک  کیآن  یساز یفیدون نگاه کارائه هرگونه آموزش ب رایشده است ز یریادگی

 یهارشتههمانند  هارشتهاز  یدر برخ .باشدیمآموزش  یبقا ریاصل انکارناپذ کی یریادگیتجارب  یو ماندگار یریاثرپذ

مطالعه حاضر با  اساسنیبرا .باشدیمدر ارتباط  یانسان یبا بقا میبه طور مستق یآموزش یبقا تیاهم یو پزشک یعلوم بهداشت

 .پرداخته شده است یدر علوم پزشک رانیفراگ مؤثر یریادگیتجارب  تیفیک یبر بررس یهدف مرور

 یهاگاهیو سپس جستجو در پا نییتع MESH براساس هادواژهیکل است که یکیستماتیمرور س کیحاضر  مطالعه

 SID , Iran Medex, Pubmed, Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science, Uptodate؛یاطالعات

Magiran,  لیو تحل موردمطالعه سندگانینو یهمکار بامقاله که  98 افتنیمنجر به  یجستجو و بررس جیانجام شد. نتا 

 یوعموض یارهایمقاله که از مع 11 تیآمد و در نهامقاله به دست  14جستجو، تعداد  یقرار گرفت در انتها ییابتدا یموضوع

 .شدند کیستماتیو با هدف مطالعه مقاربت داشت وارد مطالعه مرور س ییو محتوا

 میرمستقیو غ می. عوامل مستقباشندیممتأثر در گذشته  یریادگیاز تجارب  مؤثر یریادگی یهاشاخصهنشان داد که  هاافتهی

 ندیفرادر  سیروش تدر ران،یاگرف یآموزش دهندگان، آمادگ یکارآمد ،یموزشآنحوه تعامل  س،یتدر یمحتوا ؛همانند

 .باشندیمدر نظام سالمت  ینظام آموزش ینیبازب ازمندیکه ن رگذارندیتأث یریادگیبر  یریادگیو  یاددهی

است  یاصل مهم کیسالمت  و ماندگار در نظام مؤثر یریادگی یهاشاخصو  یارهایمطالعه حاضر نشان داد که مع جهینت

 نیترکوچک رایاست ز یریادگیتجارب  یساز یفیک کردیبا رو یآموزش یهاکولومیورک یو بازنگر ینیبازب ازمندیکه ن

 یاتیاشتباهات عمل نیتربزرگمنجر به رخداد  تواندیمسالمت  منظا رانیحاضر فراگ یریادگیو  یاددهیدر  یاشتباه آموزش

 نظام سالمت گردد. النیالتحصفارغ ندهیدر آ

 .یعلوم پزشک ،یریادگیو  یاددهی ران،ی، فراگمؤثر یریادگی ،یریادگیب رجات ،یریادگی تیفیک :یديکل یهااژهو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .رانیا ،یسار ،یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم یدرس یزیبرنامه ر یتخصص یدکترا یدانش آموخته  .1

  .رانیا ،یسار ،یواحد سار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیبرنامه ر ار،گروهیاستاد .2

 . رانیا ،یسار ،یواحد سار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرس یزیگروه برنامه ر ،اریاستاد .3

:esmatrasoli@yahoo.com Email                                                                                     یدرس یزیگروه برنامه ر، اسالمی آزاد ، دانشگاهساری نویسنده مسئول: *

:30/5/1399ذیرش:تاریخ پ      23/4/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات:         21/1/1399تاریخ دریافت 
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 مقدمه
 انیدانشجو یها، توانمندسازدانشگاه فیاز وظا یکی   

مختلف از جمله شناخت و پژوهش درباره  یهانهیدر زم

 تیفیک ریتأثتحت تواندیمامر  نیکه ا ستا هندیآ

سازمان  ها باشد.آن تیو خالق یریادگیتجارب 

 ندیو فرا یآموزش ،یدرس یدر محتوا یستیبا یآموزش

. (1)ندینما دیتأک یریادگی تیفیکخود بر ارتقا  یریادگی

 توسط بار یادگیری اولین تجارب کیفیت الحاصط

 گردید. از دیدگاه او، کیفیت تجارب مطرح 1نیومن

 دادهای مستقیمدرون از دانشجویان ادراك به یادگیری

 کنند،خود دریافت می دانشگاه از هک مستقیمیغیر و

 تجارب یادگیری کیفیت شود. از نظر نیومنمی گفته

 پذیریانعطاف ،عباآموزش، من محتوای تأثیرتحت

استاد  روابط کیفیت و یادگیری درسی، هایبرنامه

به ادراك  کیفیت تجارب یادگیری، .(2)باشدمی دانشجو

 ستقیم و غیرمستقیم گفته ی ماهداز دروندا فراگیران

 کلیطوربه و کالس گروه، دانشکده، شود که ازمی

 مستقیم، دریافت از منظور .(3)کنندکسب میدانشگاه 

 آموزشی یبرنامه در دانشکده هایگذاریسرمایه

 هایبرنامه پذیریانعطاف و منابع محتوا، حسببر

 غیرمستقیم دادهایدرون که درحالی است؛ آموزشی

  هاآن ی واسطه به که است فرآیندهایی ؛شامل

 .دهند افزایش را یادگیری تا کنندمی تالش هادانشکده

 هستند مواجه هاآن با دانشجویان که مواردی هجمل از

 پذیریانعطاف و منابع آموزشی، محتوای به توانمی

 موارد به توانمی همچنین. کرد اشاره درسی هایبرنامه

 و علمی هیأت اعضای میان روابط کیفیت مانند دیگری

 هایبرنامه اجرای برای اگر. کرد اشاره دانشجویان

 تکامل و رشد باشد، تهداش دوجو کافی منابع آموزشی

 معموالً که منابعی جمله از شود،می فراهم دانشجویان

 و کیفیت است هادانشگاه در دانشجویان نیازدمور

 تحقیق و پژوهش خدمات مقاالت، و هاکتاب کمیت

 دانشجویان در کالس  تعداد و کامپیوتر طریق از

-می یادگیری تجارب کیفیت کلی طوربه. (4)باشدمی

                                                 
1. Neuman 

بسزایی  دانشجویان تأثیر ایحرفه و علمی در رشد تواند

 کرد؛ توجه باید مسأله دو به زمینه باشد. در این داشته

 چگونگی ایجاد و تجارب یادگیری سازیغنی اول

 به توجه دوم و محتوای مناسب و یادگیری هایفرصت

 در هنی دانشجویانذ فعالیت بر که است فعال یادگیری

 موقعیت یادگیری در شده ایجاد هایچالش با برخورد

 از نوع تجارب که این است ذکر به الزم . (5)دارد اشاره

 نحوه یادگیری فراگرفتن به منجر فعال، یادگیری طریق

 همیشگی یادگیری به هامندی آنعالقه و دانشجویان در

 تواندتجارب یادگیری می کیفیت شود. همچنینمی

 درونی(، بلندمدت )پاداشمدتکوتاه نتایج به منجر

در  شد فردیر آینده( و و کار محیط در )موفقیت

اوقات  تا گرفته کاری هایفعالیت )ازمختلف هایزمینه

که کیفیت  دادند نشان قاتیتحق .(6)فراغت( شود

 دارای آموزشی، هایموقعیتدر  یادگیری تجارب

سطح  یکاهش استرس، ارتقامانند  پیامدهای متعددی؛

 شینفس، افزاعزت شیافزا ان،یدانشجو یدستاوردها

و  یو اجتماع یرشد علم ،یلیتحص یخوداثربخش

 که مواردی جمله از .(7)است یلیتحص تیموفق

 محتوی به توانمی هستند، مواجه هاآن با دانشجویان

 و درسی هایبرنامه پذیریانعطاف منابع، آموزشی،

در  (.3)کرد اشاره علمیهیات یاعضا روابط کیفیت

سه رویکرد  2آستینراستای تجارب یادگیری فراگیران 

 تربیتی و آموزشی را برای هدایت و راهنمایی دانشجویان

 که عبارتند از: کرده استو فراگیران دانشگاه مطرح

 فرض. دارد اشاره مطالب محتوای به اول رویکرد

 رشد و یادگیری که است، این مدل این اساسی

 بستگی آموزشی مطالب صحیح محتوای به فراگیران،

 راهنمایی کیفیت ؛مدل این کلیدی عناصر .دارد

 مطالب و امحتو به دستیابی برای دانشجویان تحصیلی

 به شدهارایه هایآموزش کیفیت ؛مناسب آموزشی

 هایبرنامه ارزشمندی میزان و دانشگاه اساتید یوسیله

 دانشجویان برای شدهگرفته نظر در دروس یا تحصیلی

 سازماندهی فرایند که دهدمی نشان تحقیقات .(7)است

                                                 
2.  Astin 
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مؤثر  محیط یک برای ایجاد یادگیری-ییادده

و  یاددادن برای معلم هایفعالیت از ترمهم یادگیری،

است.  یادگیرندگان مسائل رفتاری به پاسخگویی

 یادگیرنده اختیار عمالً در که یادگیری فرصت بنابراین

 زمان از ه چقدرک دارد این به گیرد، بستگیمی قرار

 امر یادگیری در مشارکت صرف را خود موجود

یادگیری  محیط اگر است کند. طبیعیمی خودش

دانشجو  و استاد ارتباط و درس هایکالس به محدود

التزام  باشد، تدریس زمان در حضور همان به منحصر

همان  محدود به نیز یادگیری هایفعالیت به دانشجویان

 که صورتی شد. در هداخو آموزش مکان و زمان

 نتایج و پایداری است تدریجی و مداوم یادگیری امری

 فرایند در یادگیرنده مداوم به مشارکت منوط آن

 فاصله به یادگیری فرصت است. گاهی خود یادگیری

فرایند  و یادگیری_یاددهی میان فرایند موجود زمانی

 با واقع، در تعریف، شود. اینمی ارزشیابی اطالق

 افتد همخوانیمی اتفاق سنتی در آموزش آنچه واقعیت

 زمان درسی، برنامه که محتوای شرطی دارد. به

 و ارزشیابی، همسویی و محتوای آن به یافته اختصاص

 صورت این غیر در .(8)داشته باشند را الزم هماهنگی

 مستلزم شاید هنگی بهینهو هما همسویی کرن برقرار

 هایروش همان از غیر رویکردهای جدیدی از استفاده

  انتظار جدید این رویکردهای از باشد. آنچه سنتی

 یادگیری رساندن فرصت حداکثر همانا به رود،می

فرصت  رساندن به حداکثر از است منظور است. بدیهی

را  درسی برنامه و دروس دامنه که نیست این یادگیری

به  و کنیم کمیت یعنی کیفیت را فدای عه دهیم،ستو

های آموخته ژرفای زیان به درس پوشش گستردگی

آنقدر  را آموزش زمان یا بورزیم تاکید یادگیرندگان

در  بهترین نتیجه )اخذآن بودن عقالنی تا کنیم طوالنی

مورد  در اصلی ببریم. نکته سئوال زیر زمان( را کمترین

 الزم زمان که یادگیرنده است این یادگیری فرصت

 میسر و مقدور او برای که اوقاتی در را برای یادگیری

 خود درسی هایبرنامه به های مربوطبه فعالیت است

 اخذ جهت در را پیشرفت بیشترین تا اختصاص دهد،

 مراکز باشد چنین اگرآورد.  دست به مورد انتظار نتایج

در  ،صخا طوربه هادانشگاه و عام به طور آموزشی

 سازمان طوری را یادگیری_فرایند یاددهی باید آینده

 در را همه دانشجویان برای فرصت مشارکت که دهند

 .آورند فراهم دلخواه مکان زمان و در و فرایند این

های یادگیری و یاددهی براین اساس بکارگیری تجربه

زش یک رویکرد موثر در حوزه آموزش خصوصا آمو

باشد براین اساس مطالعه حاضر با هدف سالمت می

مروری جامع بر کیفیت تجارب یادگیری موثر فراگیران 

 صوت گرفته است. پزشکی در دانشگاه های علوم

 

 روش کار

های در این مطالعه مروری سیستماتیک، از مقاله   

در مجالت  به دو زبان فارسی و انگلیسی شدهچاپ

 ,SID ؛های اطالعاتیبانکداخلی و خارجی موجود در 

Iran Medex Pubmed Google scholar ,Cochrane, 

Scopus, Web of Science   Uptodate, Magiran,  
استفاده شد. جستجوی  2000-2020 یهاسالدر محدوده 

کیفیت  یهادواژهیکلبا استفاده از عمده و  طوربهها مقاله

معادل  و، فراگیران مؤثرتجارب یادگیری، یادگیری 

 ،:Quality of learning experiences اهآن یسیانگل

Effective learning،Learners،University of 

Medical Sciences .به مطالعه ورود  یارهایمع انجام شد

در راستای رویکرد تجارب  مطالعات یشامل تمام

 اریو مع ه استبود مؤثریادگیری و یادگیری ماندگار و 

 پژوهشگر دو .دبا عنوان بو رمرتبطیغ تمطالعا زیخروج ن

 و دادند انجام را مقاالت جستجوی زمانهم به طور

 را مقاالت کیفیت مطالعه، و پایایی اعتبار افزایش جهت

دادند. مقاالت  قرار مورد ارزیابی جداگانه به طور

اساس معیارهای ورود و خروج به مطالعه مورد ارزیابی بر

 قرار گرفتند.

از  یفهرستبود که در ابتدا  صورت نیبدت الانتخاب مقا

های عناوین و چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاه

تعیین و  منظوربهاطالعاتی توسط پژوهشگر تهیه و 

قرار گرفتند. سپس  یبررس دمورانتخاب عناوین مرتبط 

 ندیفرامستقل از همه موارد وارد  طوربهمقاالت مرتبط 
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به مقاله  84تعداد  ،وججست یدر انتهاپژوهش شدند. 

مقاله که از کیفیت خوبی  14 در نهایت آمد و دست

 .دبرخوردار بودند وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدن

 

 هاافتهی

به شرح ذیل های انجام شده داخلی و خارجی پژوهش    

 گزارش شده است.

ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و با عنوان  یامطالعه

دهی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه خودنظم

محمدی و همکاران  در که توسط   علوم پزشکی قم

دانشجو صورت گرفت نشان داد  261بر روی  1398سال 

که بین نمره کل مقیاس کیفیت تجارب یادگیری و 

یری( با پذ)منابع، محتوا و انعطافهایخرده مقیاس

انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. 

دهی و همچنین بین میانگین نمره کل مقیاس خودنظم

تمام ابعاد آن با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری 

وجود داشت. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل 

رگرسیون چندگانه نشان داد که کیفیت تجارب 

به شکل مثبت و معناداری هی دیادگیری و خودنظم

 1/12بینی کننده انگیزش تحصیلی است و حدود پیش

درصد از واریانس انگیزش تحصیلی از طریق این متغیر 

 یادگیری تجارب کیفیت بهبودشود. تبیین می

. گیرد قرار توجه مور باید هادانشگاه توسط دانشجویان

 انمدرس و درسی ریزانبرنامه شودمی پیشنهاد همچنین

 در مناسب تدریس هایروش کارگیریبه و طراحی به

 دهیخودنظم هایمهارت و انگیزش افزایش جهت

 .(9)کنند اقدام فراگیران

 تیفیرابطه کبا عنوان  یامطالعه و همکاران یریپ

آموزان در احساس تعلق به نشدا یریادگیتجارب 

 جینتا ینگرش به برنامه درس یامدرسه با نقش واسطه

با  یکه نگرش به برنامه درس دهدیپژوهش نشان م نیا

 تیفیک کنندهینیبشیپ نترییقو درصد 42 یبتا بیضر

تجارب  تیفیک هایمؤلفه نیاست و ب یریادگیتجارب 

روابط  تیفیک ،یرپذی)منابع، محتوا، انعطافیریادگی

  یبا نگرش به برنامه درس آموز(معلم و دانش نیب

 .(10)وجود دارد یمعنادارآموزان رابطه دانش

مومنی مهموئی نشان داد بین میزان  و ذاکری مطالعه

های درسی اساتید با کیفیت تجارب انطباق برنامه

و  تبیادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مث

معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت تجارب 

یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و 

 .(3)باشدیممعنادار 

 کیفیت رابطه واکاویدر پژوهشی با عنوان نیازآذری 

 توانایی با رشد خالقیت و یادگیری تجارب

نفر از  370دانشجویان که بر روی  در یپژوهندهیآ

دانشجویان دانشگاه آزاد ساری انجام داد، به این نتایج 

 توانایی نمره واریانس از درصد 68ه؛ ک افتیدست

خالقیت  و یادگیری کیفیت تجارب توسط یپژوهندهیآ

 یادگیری بیشترین تجارب کیفیت و است شده تبیین

 .(2)دارد دانشجویان یپژوهندهیآتوانایی  با را رابطه

و همکاران با عنوان  زادهعباس که توسط یامطالعه

محور: یک مسئلهتجارب یادگیری مشارکتی در آموزش 

 گرفتهصورت بر روی دانشجویان پرستاری مطالعه کیفی

تجارب دانشجویان، بیانگر ضعف است نشان داد که 

 .(11)کارگروهی و یادگیری مشارکتی است یهامهارت

رابطه بین کیفیت که توسط نعامی با عنوان  یامطالعه

تحصیلی دانشجویان  یزگیانگیبتجارب یادگیری و 

صورت  کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی رابطه بین کیفیت  منظوربهاین مطالعه، گرفت. 

تحصیلی انجام گرفت.  یزگیانگیبتجارب یادگیری با 

ر از دانشجویان کارشناسی فن 150نمونه تحقیق شامل، 

 یریگنمونهارشد دانشگاه شهید چمران است که با روش 

کیفیت  یهانامهپرسشتصادفی ساده انتخاب شده و 

تحصیلی را تکمیل  یزگیانگیبتجارب یادگیری و 

با روش آماری ضریب همبستگی ساده و  هادادهکردند. 

قیق حقرار گرفتند. نتایج ت لیوتحلهیتجزچندگانه مورد 

 یهاطهیحنشان دادند که روابط منفی معناداری بین 

 یریپذانعطاف)منابع، محتوا، کیفیت تجارب یادگیری

 یزگیانگیبدانشجو( با ابعاد _دیادگیری و رابطه استا
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)باورهای توانایی، باورهای تالش، ارزشمندی تحصیلی

تکالیف تحصیلی(  یهایژگیوتکالیف تحصیلی و 

که منابع  دهندیمن نتایج نشان آ بر وجود دارد. عالوه

 .(7)یادگیری بیشترین نقش را در این زمینه دارد

 در تحقیقی پیرامون( 2020)و همکاران 3کریشناسامی

 با آمار و احتمال یادگیری در خصوص تجربه بهبود

 قرن بیان کردند که در یاچندرسانه سیستم از استفاده

 شده باعث فناوری سریع رشد و پیشرفت یکم، و بیست

 یمؤثر صورتبه یادگیری و یادگیری تجارب تا است

 ،حالنیباا. شود واقع ثرؤم ییادگیر مطالب تحویل در

 وجود آموزش در اطالعات فناوری از تلفیقی هم هنوز

 این. است ریگهمه اطالعات فناوری اگرچه ندارد،

 فناوری هایتوانایی بین رابطه تعیین منظوربه مطالعه

 و تدریس ریاضیات عملکرد و علوم یادگیری اطالعات

 هایبهتجر که داد نشان هایافته. شد انجام یادگیری

 تحصیلی پیشرفت عملکردهای و دانشجویان یادگیری

اند که ها نشان داده. همچنین، پژوهشاست افتهیبهبود

 یهامحركبا  دانشجویانهای درس، اگر در کالس

حاکم باشد،  هابر آنفکری روبرو شوند و فضای فکری 

تری برای بروز و ظهور های فکری زمینه مناسبمنش

 .(12)یابندمی

تجربه  کردنفعال در تحقیقی با عنوان 4گلدن پفینگ

 یک تعاملی طراحی با نایبکم کودکان برای یادگیری

 و ویژه درمانی مرکز یک در را عملی تحقیقاتی پروژه

 پیشنهادی هایطرح به اجرا کردند و نابینایان مدرسه

 )المسه(،حسی سیستم اختالالتی در ایجاد با که رسیدند

 پذیرامکان را برای نابینایان( حسی)ریگییاد هایتجربه

  .(13)کردند

 در تحقیقی تحت عنوان تناسب و همکاران 5گیاناکو

یادگیری با استفاده  تجربه لمس پیش به سوی: یادگیری

 یادگیری های پوششی به بررسی ارزیابی تجربههسنج از

 از کالسی پرداختند و با استفاده هایفعالیت حین در

 بر محتاطانه و مستمر نظارت امکان پوشیدنی هایسنجنده

                                                 
3. Krishnasamy 
4.Güldenpfennig 
5. Giannakos 

انجام  را یادگیری هنگام در فیزیولوژیکی پارامترهای

 سنجش مهم مزایای به تحقیق هاییافته .دادند

 فراشناختی بازتاب و ارزیابی ،نترلک برای فیزیولوژیکی

 یادگیری در سنجشی یهایفناور آینده در یادگیری، در

 .(6)کندمی کمک

 یالگوها ییشناسا با عنوان یدر پژوهش 6سیو ال هان

 ختهیآم یریادگیدر تجارب یادگیری  تیفیمداوم با ک

را تجارب یادگیری  تیفیمختلف ک یالگوها قیتحق نیا

انجمن  نیمشخص کرد. ا یبیمباحث ترک قیاز طر

 یکردهایبحث، رو قیاز طر یریادگی میدرمورد مفاه

در  یلیتحص شرفتیپ و نیو آنال رودررو صورتبهبحث 

در ( N 184= و  N 387)یلیتکم التیتحص وهدو گر نیب

 ایدر استرال یدو سال متوال یمشابه ط یدوره تجار کی

را  یداریو پا یدو مطالعه رابطه منطق نیا .کرد قیتحق

منسجم از  یهابرداشتنشان دادند:  یدیکل یرهایمتغ نیب

 که یقیعم یهانگرشبحث با  قیاز طر یریادگی

 صورتبهنسبت به مباحث در کالس و  انیدانشجو

 نیمثبت داشت و ا یکردند، همبستگیاتخاذ م نیآنال

نشان  جیشود. نتایبهتر مربوط م یلیتحص شرفتیبه پ زین

 کمکآموزان به زبان دیدهد که مدرسان دانشگاه بایم

 یبیمباحث ترک قیرا از طر یریادگی یهاارزشتا  کند

 حیرا توض نیو آنال چهرهبهچهره احثمب بکار ببرند تا

 .(8)دهند

 تأثیر بررسی عنوان با تحقیقی 7ریچاردسون و لیم

 حضور روی بر دانشجویان اجتماعی یهاشبکه تجارب

 یهاشبکه یهاتیسا از استفاده اجتماعی درك و

 یهاتیسا .داد مجاان آموزشی اهداف برای اجتماعی

 در جهت مؤثر ابزاری عنوانبه اجتماعی یهاشبکه

 نشان نتایج .است پیشنهادشده اجتماعی حضور تقویت

 اغلب دانشجویان اجتماعی یهاتیسا از استفاده که داد

 شودیم انجام روزمره زندگی در متفاوتی دالیل برای

 یهاتیسا از استفاده برای مثبتی درك دانشجویان و

. دادند نشان آموزشی اهداف برای اجتماعی یهاکهشب

                                                 
6. Han, F., & Ellis 
7. Lim, Jieun, Richardson  
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 تجارب از استفاده تقویت که داد نشان نتایج همچنین

 حضور با معناداری همبستگی اجتماعی یهاشبکه

 بر مثبتی تأثیرگذاری اما و ندارد دانشجویان اجتماعی

 یهاشبکه یهاتیسا از استفاده در دانشجویان درك

 .(14)دارد شیآموز اهداف برای اجتماعی

 ارزیابیدر پژوهشی با عنوان  8الهد و میرابوالقاسمی

 اجتماعی پشتیبانی شبکه طریق از یادگیری تجربه

 رابطه دادند که؛ان نش تلفیقی یادگیری آموزشی در

تدریس،  با رابطه در یادگیری از تجربه داریمعنی

 با تلفیقی یادگیری در اجتماعی حضور و شناخت

حضور  وجود دارد. اجتماعی هایشبکه پشتیبانی

 یادگیری تجربه بینیپیش برای عامل ترینمهم اجتماعی

 .(15)آموزان استدانش کلی

 از استفاده، در پژوهشی با عنوان 9ریشنان بالك

 و یادگیری تقویت تجارب برای اجتماعی هایشبکه

 درك نشان داد که؛ عالی آموزش مؤسسات در تدریس

 استفاده، تسهیل دالیل علمی، الکترونیکی، یادگیری

 مزایای با مثبتی طوربه اجتماعی هایشبکه و راحتی

 هایشبکه از استفاده شده تهتدریس برگرف و یادگیری

 و ییادگیر یهادارند. فعالیت همبستگی اجتماعی

 از استفاده با تواندمی در مؤسسات آموزشی تدریس

 ییادگیر تلفیقی ابزارهای و اجتماعی هایشبکه

 .(16)یابد الکترونیکی بهبود

 یهاشبکه عنوان با تحقیقی 10نورتی و ولسیانز 

 یرسم یادگیری یهاطیمح عنوانبه آنالین اجتماعی

 یهاافتهی. دادند انجام هاتیفعال و یادگیرندگان تجارب

 تجارب از یادگیرندگان که داد نشان پژوهش این

 لذت آنالین تماعیجا شبکه توسط شدهفراهم یادگیری

 در یکدیگر از هم و کردند استقبال شبکه از و بردند

 دیگر آموزاندانش و خود تجارب افزایش و یادگیری

 .(17)کردند حمایت

 

 

                                                 
8. Mirabolghasemi & Lahad 

9  .  Balakrishnan 
10. Veletsianos&Navarrete 

 بحث 

 همه تقریباً ،گرددیم شامل را متعددی موارد یادگیری  

 از ،میدهیم انجام زندگی طول در ما که هاییفعالیت

یکی از  .(18)ردیگیم سرچشمه ما یادگیری تجارب

ترین علل رویکردهای یادگیری موثر بکارگیری مهم

باشد براین های آموزشی در بدنه نظام آموزشی میتجربه

موزشی مختلف آهای جارب نظامی از تگیراساس بهره

تواند بر گستره ایجاد یادگیری ماندگار موثر واقع می

 عوامل بسیاری بر ایجاد یادگیری اثرگذار . البته شود

 آمادگی ترین عواملی عبارتند از:مهمباشد که می

روش ، آموزشی تجارب گذشته، داشتن انگیزهفراگیران، 

کار گرفته شده در های یادگیری بهتدریس معلم، مدل

کالس، شرایط فیزیکی و امکانات شرایط اجتماعی و 

غیره از جمله ع درسی و ابروابط افراد، من چگونگی

به ماهیت توجه  هستند که در ایجاد یادگیری با عواملی

طور کلی یادگیری به تغییر آن در فرد تاثیر اساسی دارند.

 موثر از عوامل مستقیم و غیرمستقیم بستر آموزشی 

 کیفیت تجاربگردند باشند که منجر به ارتقاء میمی

اى ى و حرفهلمرشد ع تواند درمییادگیرى دانشگاهى 

نوع  همچنین این .باشد بسزایى داشته دانشجویان تأثیر

 به تواند منجرمیطریق یادگیرى فعال،  از جاربت

مندى فراگرفتن نحوه یادگیرى در دانشجویان و عالقه

فیت کی عالوه بر این،. (8)آنها به یادگیرى همیشگى شود

-تواند منجر به نتایج کوتاهمی تجارب یادگیرى

موفقیت در محیط کار  ، بلندمدت(درونى)پاداش مدت

 )از هاى مختلفو آینده( و رشد فردى در زمینه

. از ( شودهاى کارى گرفته تا اوقات فراغتفعالیت

 تواند برمی یادگیری دانشجویان نیز تجارب آنجایی که

با دوران تحصیل تأثیرگذار  مرتبط عواملبسیاری از 

ای را پایه طالعاتتواند اباشد، بررسی این تجارب می

ارائه نماید تا بتوان در جهت بهبود، تعدیل و یا اصالح 

طوری که در برخی از موارد آموزش به .(19)آن کوشید

 نجر به انتقال موثر تجاری یادگیری ممجازی نیز 

 که است داده نشان مختلف هایپژوهش نتایجگردد می

 و آموزش در مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده
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 و اثربخش معنادار یادگیری تجارب ایجاد به یادگیری

 .(24-20)می شود منجر یادگیرندگان برای بخش لذت

 یادگیری تجارب کیفیت افزایش است مسلم آنچه 

 تحصیل به مربوط امور انجام جهت را فرد تواندیم

 تحصیل بهتری انگیزه با تحصیلی نظر از و برانگیزد

 یهایزیربرنامه کافی، منابع وجود. دهد ادامه را خود

 یادگیری تجارب دهندهلیتشک عوامل جمله از مناسب

 کارآمدی باالبردن در را ویاننشجدا احتماالً که هستند

  .(25 ،9 ،7)است کرده ترغیب تحصیلی

 شکل به یدهخود نظم و یادگیری تجارب کیفیت

 تحصیلی انگیزش کنندهینیبشیپ معناداری و مثبت

  خود در بیشتر مهارت با فراگیران واقعبه هستند

 یهاراه از و فعاالنه را دخو یرییادگ تجارب دهی، نظم

 ضرورت که نیزما هر و کنندیم هدایت متنوع بسیار

 در را استفاده مورد یادگیری راهبردهای باشد، داشته

 شرایط و تکلیف ویژگی خود، ملزومات به پاسخ

 به زیآمتیموفق یهاگونه به و دهندیم تغییر محیط

 به که مدتی در خود انگیزش سطح افزایش و تثبیت

 در .(28-26 ،5)پردازندیم دارند، اشتغال الیفتک انجام

 توجه در را یادگیرندگان توانایی راهبرد این واقع،

 (29)خشد میب بهبود تحصیلی اهداف به مدت طوالنی

و با توجه به اینکه توانمندسازی فراگیران در راستای 

شد باوری از آموزش موثر بسیار حائز اهمیت میبهره

های سنتی و جاری یادگیری چه در روشبکارگیری ت

لم است و از ورت مسهای نوین یک ضرچه در روش

طرفی آموزش در نظام سالمت یک پایه مهم حفظ 

سالمت فردی، خانوادگی و اجتماعی است بکارگیری 

تجارب یادگیری در ایجاد یادگیری موثر بیش از بیش 

یم ت به طور مستقم سالماباشد. زیرا نظدارای اهمیت می

 حی آحاد جامعه در ارتباط وو ر یبا سالمت جسم

  باشد.می

 

 

 

 

 یريگجهينت

و  رشددرحالبا توجه به اینکه یادگیری فرآیندی    

جهت ارتقاء  عوامل موردنیاز یسازفراهم باشدیمتکامل 

شناسایی عوامل  باشدیمیک ضرورت مسلم  ندیفرااین 

بقاء یادگیری ود از علل امستقیم و غیرمستقیم خ مؤثر

متناسب در زمان  یهاداده. یادگیری باید با باشدیم

افراد متخصص برای فراگیران با شرایط مناسب و توسط 

شناسایی علل  نی؛ بنابرایادگیری متناسب صورت گیرد

تجارب  نیبنیدرابسیار اهمیت دارد و  مؤثریادگیری 

مستقیم یادگیری یک منبع قویی از علل مستقیم و غیر

 مؤثرگیری و با توجه به اینکه یاد باشندیم مؤثرگیری یاد

یادگیری  لیآشو ماندگار در نظام سالمت پاشنه 

در  یآموزش یهامعاونتبایستی  شوندیممحسوب 

 افتهیادغام یهاروشیاددهی و یادگیری از  ندیفرا

ماندگار در ن در ایجاد یادگیری یآموزشی سنتی و نو

 نمایند. تالش  نظام سالمت
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 نتایج جستجو مطالعات : 1جدول شماره 
 نتایج  عنوان پژوهش سال  نویسنده ردیف

 1398 محمدی و همکاران 1

ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و 

دهی با انگیزش تحصیلی خودنظم

 شکی قمزگاه علوم پدانشجویان دانش

 شودیم همچنین پیشنهاد .گیرد قرار موردتوجه باید هادانشگاه توسط دانشجویان یادگیری تجارب کیفیت بهبود

 و انگیزش افزایش جهت در مناسب تدریس یهاروش یریکارگبه و طراحی به مدرسان و درسی زانیربرنامه

 .کنند اقدام فراگیران یدهخود نظم یهامهارت

 1398 پیری و همکاران 2

ه کیفیت تجارب یادگیری رابط

آموزان در احساس تعلق به مدرسه با دانش

 نگرش به برنامه درسی یاواسطهنقش 

کیفیت  کنندهینیبشیپترین قوی %42دهد که نگرش به برنامه درسی با ضریب بتای تایج این پژوهش نشان مین

پذیری، کیفیت روابط بین وا، انعطافع، محتابجارب یادگیری )منهای کیفیت تتجارب یادگیری است و بین مؤلفه

  .آموزان رابطه معناداری وجود داردبا نگرش به برنامه درسی دانشز( آمومعلم و دانش

 1397 مومنی مهموئی و ذاکری  3

های بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه

درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و 

 عملکرد تحصیلی دانشجویان

درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان  یهابرنامهنتایج نشان داد بین میزان انطباق 

رد. همچنین بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه جود دای وطه مثبت و معنادارراب

 .باشدیممثبت و معنادار 

 1397 نیازآذری 4

 و یادگیری تجارب کیفیت رابطه واکاوی

 در یپژوهندهیآ توانایی با رشد خالقیت

 دانشجویان

 و است شده خالقیت تبیین و یرییادگ بتجارکیفیت  توسط یژوهپندهیآ توانایی نمره واریانس از درصد 68

 دارد. دانشجویان یپژوهندهیآتوانایی  با را رابطه یادگیری بیشترین تجارب کیفیت

 1391 و همکاران زادهعباس 5
تجارب یادگیری مشارکتی در آموزش 

 محور: یک مطالعه کیفی مسئله
 سترکتی ای مشاارگروهی و یادگیرک یهامهارتتجارب دانشجویان، بیانگر ضعف 

 1390 نعامی 6

رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری و 

تحصیلی دانشجویان  یزگیانگیب

کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

هااي کيفيات تراارا يااد يمي بمناابتو محتا او       نتايج تحقيق نشان دادند که روابط منفي معناداري بين حيطه

تحصاييي بباورهااي ت انااييو باورهااي      يز يانگيبابعاد  ( با دانشر -د ي و رابطه استاياد يم يميپذانعطاف

تکاليف تحصييي( وج د دارد. عاالو  بام  ن نتاايج نشاان      يهايژ يوتالشو ارزشمندي تکاليف تحصييي و 

 که منابت ياد يمي بيشتمين نقش را در اين زمينه دارد دهنديم

 2020 و همکاران کميشناسامي 7

 ص صمي در خياد ي ترمبه بهب د

چند  سيستم از استفاد  با  مار و تمالاح

 ايرسانه

. اسات  يافتاه  بهبا د  تحصاييي  پيشامفت  عميکمدهااي  و دانشار يان  ياد يمي هايترمبه که داد نشان هايافته

 ند با محمك هاي فکمي روبمو شا  دانشر يانهاي درسو اند که ا م در کالسها نشان داد همچنينو پژوهش

 يابند.تمي بماي بموز و ظه ر ميهاي فکمي زمينه مناسبشدو منشاکم بام نها حو فضاي فکمي ب

 2020  يدن پفينگ 8
 ک دکان بماي کمدن ترارا ياد يمي فعال

 تعاميي طماحي با بينا کم

 هااي طام   باه  اجاما کمدناد و   نابيناياان  مدرساه  و وياژ   درمااني  ممکز يک در را عميي تحقيقاتي پموژ  يک

را باماي  ( حساي ب يااد يمي  هااي ترمباه  بالمساه(و  حسي سيستم اختالالتي در ايراد با که ندرسيد پيشنهادي

 .کمدند پذيمامکان نابينايان

 2020  ياناک  و همکاران 9

 لمس پيش به س ي: ياد يمي تناسب

هاي ياد يمي با استفاد  از سنره ترمبه

 پ ششي

 يااد يميو  در فماشناختي بازتاا و يارزياب کنتملو يبما فيزي ل ژيکي شسنر مهم مزاياي به تحقيق هاييافته

 .کندمي کمک ياد يمي در سنرشي هاي وري فن  يند  در

 2019 سيو ال هان 10
 تيفيمداوم با ک يالگ ها ييشناسا

 ختهي م يمياد يدر ترارا ياد يمي 

 قيا ما از طر يمياد يا  يهاا ارزشتاا   کناد   ککم م زان به زبان ديدهد که مدرسان دانشگا  باينشان م جينتا

 دهند. حيرا ت ض نيمباحث چهم  به چهم  و  نال بکار ببمند تا  يبيمباحث تمک

 2016 ريچاردس ن و ليم 11

 شبکه ترارا تأثيم بمرسي عن ان

 روي بم دانشر يان اجتماعي هاي

 از استفاد  اجتماعي درك و حض ر

 اجتماعي هاي شبکه هاي سايت

 معناداري همبستگي اجتماعي هاي شبکه اراتر از تق يت استفاد  که داد نشان تايجن همچنين

 از استفاد  در دانشر يان درك بم تأثيم ذاري مثبتي اما و ندارد دانشر يان اجتماعي حض ر با

 دارد  م زشي اهداف بماي اجتماعي هاي شبکه هاي سايت

 2016 الهد و ميماب القاسمي 12

 طميق از  يميترارا ياد ارزيابي

 زشي در م  عياجتما باني شبکهپشتي

 تيفيقي ياد يمي

 يااد يمي  در اجتمااعي  حض ر و تدريسو شناخت بادررابطه ياد يمي از ترمبه داريمعني رابطه

 وج د دارد. اجتماعي هايشبکه پشتيباني با تيفيقي

 2014 ريشنان بالك 13

 بماي اجتماعي هايشبکه از استفاد 

 ستدري و ياد يمي تق يت ترارا

 عالي  م زش مؤسسات در

 هااي شابکه  و راحتاي  اساتفاد و  تساهي   داليا  عيمايو   الکتمونيکيو ياد يمي درك نشان داد که؛

 اجتماعي هايشبکه از استفاد  شد  تدريس بم مفته و ياد يمي مزاياي با مثبتي ط ر به اجتماعي

 از اساتفاد   باا  ناد ت اماي   م زشاي  در مؤسسات تدريس و ياد يمي هايدارند. فعاليت همبستگي

 يابد. الکتمونيکي بهب د ياد يمي تيفيقي ابزارهاي و اجتماعي ايهشبکه

 

 2012 ن رتي و ولسيانز 14

  نالين اجتماعي يهاشبکه عن ان

 :رسمي ياد يمي يهاطيمح عن انبه

 هاتيفعال و ياد يمند ان  ترارا

 هشابک  ساط شد  ت  فماهم اد يميي ترارا از  انياد يمند که داد نشان پژوهش اين يهاافتهي

 و يااد يمي  در يکاديگم  از هام  و کمدناد  اساتقبال  شبکه از و بمدند لذت  نالين اجتماعي

 کمدند حمايت ديگم  م زاندانش و ترارا خ د افزايش
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