
  http://ijme.mui.ac.ir )5(12؛ 1391مرداد /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      364

با  يجامعه پزشك يكيمداوم الكترون آموزش زشيو انگ يريادگي ي سهيمقا
  يزشيو انگ يآموزش يطراح يالگوها قياستفاده از تلف

  
 *يعمران يصغر ،ييمنصور رضا ،يزاده، محمدرضا سرمد ميابراه يسيهاشم فردانش، ع

  
 

  چكيده
 يو طراح يآموزش يطراح يعلم يها با استفاده از روش يكيالكترون يريادگي سهيبه مقا يكه تاكنون مطالعات معدود يياز آنجا: مقدمه

تحت  يآموزش مداوم جامعه پزشك پزشكان زشيو انگ يريادگي زانيمسه يبا هدف مقا 1390اند، مطالعه حاضر در سال  پرداخته يزشيانگ
  .كرمانشاه انجام شد يعلوم پزشك نشگاهدر دا كرديدو رو نيآموزش با ا

تحت آموزش با  ينفر 30در دسترس در دو گروه  يريگ به روش نمونه اريو دست يپزشك عموم 60،تجربي مهيمطالعه ن نيدر ا: ها روش
و  يآموزش يطراح يالگوها قيدر گروه شاهد توسط تلف يكيالكترون يريادگي يمحتوا. شدند يبررس كرديبر دو رو يمبتن يدوره آموزش

فلش  ايافزار ماكرومد با استفاده از نرم يزشيو انگ يآموزش يطراح يالگوها قيتوسط تلف يتجرب وهدر گر ي وكيالكترون يريادگي يمحتوا
 سنجش و) سؤال 20با (ي ريادگي زانيمسنجش ، )هيگو 8با (شناختي  هاي جمعيت ويژگياز سه پرسشنامه  قيتحق نيدر ا. شد طراحي

 زشيو پرسشنامه سنجش انگ كساني سؤاالتبا  آزمون پس و آزمون، پيشها توسط  داده. دياستفاده گرد) هيگو 48با ( زشيانگ زانيم
  .ديگرد ليتحل يو آزمون مجذور كا يمستقل و زوج tن، يلو يها شامل آزمون ريمتناسب با نوع متغ يآمار يها آزمون. شد يآور جمع

 و گروه تجربي 37/11±19/1 شاهدگروه ( نداشت يتفاوت معناداردر دو گروه كننده  آزمون پزشكان شركت نمره پيش: نتايج
). =001/0p(در دو گروه متفاوت بود) 53/17±94/0و گروه تجربي 63/15±38/1گروه شاهد (يادگيري  آزمون نمره پس). 69/0±73/11

  ).P>05/0(متفاوت بود  63/160±41/22يگروه تجرببا  83/143±45/5 گروه شاهددر  پزشكان زشهمچنين نمره انگي
و  يآموزش يطراح يدو الگو قيپزشكان، استفاده از تلف زشيو انگ يريادگي زانيدر م يدو روش آموزشتاثير به تفاوت نظر : گيري نتيجه

  .شود يم شنهاديپ ،يجامعه پزشك يكيآموزش مداوم الكترون يآت يها برنامه يبرا يزشيانگ
  

  .يآموزش مداوم جامعه پزشك زش،يانگ ي،ريادگي ،يزشيانگ يطراح يالگوها ،يآموزش يطراح يالگوها: هاي كليدي واژه
  376تا  364 ):5(12؛ 1391 مرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  مقدمه 

ها، مؤسسات  العمر از نظر سازمان مادام يريادگيامروزه 

                                                 
آموزش از دور، دانشگاه  يزير برنامه يدكترا يدانشجو(يعمران يصغر :نويسنده مسؤول *
   omrani_47@yahoo.com: رانينور تهران، تهران، ا اميپ

مدرس تهران،  تيدانشگاه ترب يو علوم انسان اتيدانشكده ادب) اريدانش(دكتر هاشم فردانش
دانشكده ) استاد(زاده ميابراه يسيع دكتر؛ )fardan_h@modares.ac.ir. (رانيتهران، ا

 ؛)ebrahimz@pnu.ac.ir. (رانينور تهران، تهران، ا اميدانشگاه پ يو علوم انسان اتيادب
نور تهران،  اميدانشگاه پ يو علوم انسان اتيدانشكده ادب) اريدانش(يمحمدرضا سرمد دكتر

گروه ) ارياستاد(ييمنصور رضا دكتر؛ )ms84sarmadi@yahoo.com. (نرايتهران، ا
  )mrezaei@kums.ac.ir. (رانيكرمانشاه، كرمانشاه، ا يدانشگاه علوم پزشك يستيآمار ز

  4/9/90: ، تاريخ پذيرش21/8/90: ، تاريخ اصالحيه22/7/90:تاريخ دريافت مقاله

يي ارهايمع نيتر از مهم يكيو جامعه به عنوان  يآموزش
). 1(است شناخته شده تيدارا باشند به رسم ديافراد با كه

است كه  يبه عنوان پل يآموزش مداوم جامعه پزشك
. كند يرا پر م ينيو تجربه بال يمشاهدات علم نيفاصله ب

در  ي،حال، آموزش مداوم مرسوم جامعه پزشك نيبا ا
 لياز دال يكي. است  رفتار پزشكان مؤثر نبوده رييتغ

آنها  يريناپذ ها ممكن است انعطاف برنامه نيشكست ا
 يريادگيبرنامه، سرعت و مكان  نيعناو ،پزشكان. باشد

به  يآموزش يخاب كنند و محتواانت توانند يخود را نم
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. ستيدر دسترس ن ماريدر محل مراقبت از ب يراحت
در  يا توان بالقوه ي،وتريكامپ يها و شبكه وترهايكامپ

  ).2(هدف دارند نيانجام ا
ناهمزمان  يكيالكترون يريادگي يها طيحال حاضر مح در

و با  رندهيادگي يزمان، مكان و براساس راحت يمبنا كه بر
ه هدر مواج توانند يم شوند يم يطراح يا قالب چندرسانه

 يدر كشورها ژهيها در بخش سالمت به و چالش نيبا ا
 يبانيمعنادار را پشت يريادگي يها صت درحال توسعه فر

و روش  ياجازه دهند تا توال رندگانيادگي هنموده و ب
  ).3(ندينما نييخود را تع يمطلوب آموزش

با استفاده از  رندگانيادگيكه  ستا نشان داده هاپژوهش
به  ،وتريبا كمك كامپ يريادگيو  ياددهي ديجد يها روش

و  ياددهيمرسوم  يها از روش شتريب يحت اياندازه 
معنادار  جهينت نيتر مهم. ي، آموزش مي بينندريادگي

 يريادگيكاهش زمان  ي،كيالكترون يريادگيكاربرد 
 سهيو براون معتقدند كه امروزه مقا امزيليو). 4(است 

 ييمعنا گريبا آموزش مرسوم د يكيآموزش الكترون
 يفناور قيتوجه خود را بر تأثير تلف ديندارد؛ در مقابل با

 كه است نيباور بر ا). 5(ميمتمركز ساز يبا برنامه درس
براساس  ديبا يريادگيو  ياددهي يالگوها رييتغ
به  يريادگيكه بر  داشب يآموزش يكارگيري راهبردها به
را به شركت  رندگانيادگيو  كند، يتأكيد م ياددهي يجا

در  ياددهي. دينما يم بيترغ يريادگي نديفعال در فرا
 ياصول كامل طراح يخالق و بر مبنا يريادگي طيمح

شركت فعال  يرا برا رندگانيادگي ي،زشيو انگ يآموزش
 ياه حل مسأله، و توسعه مهارت ،يريادگي نديدر فرا

 ها طيمح نيدر ا. كند يم بيالعمر ترغ مادام يريادگي
تفكر  يها مهارت ،ينه تنها دانش شناخت رندگانيادگي

خود را  يريادگي يها و فرصت يريگ ميو تصم يانتقاد
العمر  مادام يريادگي يبرا آنها  زشيبلكه انگ دهند يارتقا م

  ).7و6(ابدي يم شيافزا نيز و انجام رفتار مطلوب
مؤثر بودن آموزش  ،ها پژوهش شترياين كه ب رغم يعل

و آموزش مداوم  انيآموزش دانشجو يبرا يكيالكترون

روش  نيا يرياما به كارگ كنند يرا تأييد م يجامعه پزشك
مسائل مطرح شده در  نيتر از مهم. ستيكامل ن يآموزش

 ها بوده دوره يمحتوا يآموزش يرابطه طراح نيا
را براساس مقاالت  يا مطالعه انو همكار ريسبيك). 8(است 

 يافزارها درس يموجود انجام دادند، و به بررس
شده توسط   و فنون به كار گرفته يا چندرسانه

 يها يژگيو«: مؤلفان گزارش كردند. پرداختند پژوهشگران
 ديكه با يآموزش يافزارها درس ديدر تول اريبر مع يمبتن
و  يآموزش يمختلف طراح يها هينظر يمبنا بر

 دهياغلب ناد ؛باشد يمربوط به بارشناخت وعاتموض
 يريادگي نديفرا يممكن است برا يو حت شود يگرفته م

كه  كنند يآنها اظهار م. »مضر باشند يجامعه پزشك
 يو راهبردها نديدر مورد تأثير فرا يمطالعات اندك

با . است انجام شده رندهيادگي زشيبر انگ يآموزش يطراح
كه در وب موجود هستند  يكتوجه به منابع متعدد پزش

آنها در خصوص  شتريمشاهده نمود كه ب توان يم
كارگيري عوامل  كاربرد و به يدهي محتوا، آسان سازمان

 يزشيو انگ يآموزش يطراح يها يژگيفاقد و يزشيانگ
در  شتريب يها انجام پژوهش ن،يبنابرا .مناسب هستند

قلمداد  يموفق را ضرور يفنون طراح ديتول نهيزم
بر متن و بدون  يبرخط مبتن يها تيسا). 9(كنند يم

 يانفعال يها يبه سخنران هيشب ،ژهيو يآموزش يطراح
مرسوم بوده و تنها به ارائه ساده  ي،آموزش مداوم پزشك

 ياز طراح يجامع فيفردانش تعر. پردازند ياطالعات م
 ينيب شيپ ،يآموزش يطراح«: دهد يارائه م يآموزش
 طيدر شرا يآموزش دموا بيها و انتخاب و ترت روش
در . »به نحو مؤثر است جيبه نتا دنيبه منظور رس ،خاص

 يآموزش يطراح يتاكنون الگوها ي،آموزش يطراح نهيزم
 ؛مهم است انيم نيآنچه در ا. شده استارائه  ارييبس

 يمناسب جهت طراح يو الگو كردياستفاده از رو
 هياول يها هيپا قيطر نياست تا بتوان از ا يآموزش
  .آموزش را بنا نهاد ياثربخش نيتضم

 يآموزش يطراح نهيشناخته شده در زم ياز الگوها يكي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1820-en.html


  هاشم فردانش و همكاران  بر آموزش مداوم يزشيو انگ يآموزش يطراح ريتاث
 

  http://ijme.mui.ac.ir )5(12؛ 1391مرداد /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      366

 يالگو كيالگو  نيا. است) اجزا شينما هينظر( ليمر يالگو
 يها افتهي نيآن از آخر ينظر يمبان راياست، ز يشناخت

است كه در آن  حاصل شده يشناخت يريادگي يروانشناس
انواع  يالزم برا يشناخت يفراگردها ييبر شناسا

 ييهر موضوع محتوا براي و شود يموضوعات تأكيد م
 از پس كه يعملكرد سطح براساس و آن نوع براساس
ي روش آموزش خاص رود يم انتظار شاگرد از آموزش

سطوح  بار نياول يبرا ليمر. شوددر نظر گرفته مي
آموزش را به  انيدر پا رندهيادگيعملكرد مورد انتظار از 

 ميبستن، و كشف و ابداع تقس كاره ب ،يادآوريسه سطح 
سطوح عملكرد، آموزش مربوط به  نياز ا كيكرد كه هر 

 يمعتقد است كه فراگردها يو. كند يهمان سطح را طلب م
 ق،يحقا( انواع موضوعات يريادگي يالزم برا يفكر
 نيمتفاوت است و بنابرا) نيروش كار و قوان م،يمفاه

براساس روش خاص خود  ديآموزش هر موضوع با
آموزش و  گيچگون بر ،الگو نيا يتمركز اصل. باشد

 يدر طراح يخرد است كه كمك مؤثر يراهبردها
 يدر طراح گر،يبه عبارت د. كند يواحد م يها درس

مانند ارائه  ياتييدر سطح خرد طراح به جز يآموزش
ها،  و تعداد مثال پردازد يها و سؤاالت م مثال ف،يتعار
طرف  از .كند يم ينيب شيو نحوه ارائه آنها را پ ها نيتمر
 يآموزش يطراح عيوس قاتيبه دنبال تحق گلوثيرا گر،يد

را  »شرح و بسط هينظر«ي الگو ،در دو سطح خرد وكالن
 يطراح يبرا الگو اين كه كند يم حيارائه داد و خود تصر

 يطراح. است ليكار مر ليتكم يدر سطح كالن بوده و برا
كل  يريگ و شكل بيترك يچگونگ ينيب شيپ ،در سطح كالن

 گريبه عبارت د. رديگ ياز ابتدا تا انتها در بر م راآموزش 
 زياست كه چه چ نيبر ا يسطح تمركز اصل نيدر ا

  ).10(آموزش داده شود
 ياز جوانب طراح يكيكه   مشخص شده گريد ييسو از

در  زشيانگ« :كند يم انيكلر ب .فرد است زشيانگ ي،آموزش
از آن غفلت  ديدارد و نبا يجا يآموزش يقلب طراح

و درك  ييشناسا« :كند يم انياسمال ب). 11(شود

را ارتقا  رندهيادگي زشيكه انگ يآموزش يطراح يراهبردها
. خواهد بود ديمف يريادگيعملكرد و  يارتقا يبرا دهند يم

 طيمح يرا برا يمختلف يها محرك ي،استفاده از فناور
حال، اضافه كردن  نيبا ا. كند يجذاب فراهم م يريادگي

 يزشيانگ يتنها راهبردها ييانمايپو اي كيساده رنگ، گراف
 يها هياگر براساس نظر ينييتز تيوب سا كي. ستندين

ر كامل د مستحكم نباشد به طور و قيدق يآموزش يطراح
ناكارآمد  يدر جهت اهداف آموزش رندهيادگي تيهدا

 دگاهيرا به د يگريبعد د ي،زشيانگ يطراح ).12(»است
 ديو فنون تول ندهايبه عنوان فرا يآموزش يمتداول طراح

 يزشيانگ يطراح. ديافزا يآموزش كارآمد و اثربخش م
 يكارها برا منابع و روش ميتنظ نديفرا«: عبارت است از

 است نيامروزه باور بر ا ).13(»فرد زهيدر انگ رييتغ جاديا
 يالگو ،جامع و منسجم يزشيانگ يطراح يتنها الگو كه

را براساس چهار  ARCS ياو الگو. دار كلر است نظام
 گذارد ياثر م رندهيادگي يريادگي زشيمؤلفه كه بر انگ

 تياعتماد و رضا ارتباط،كرد كه شامل توجه،  ييشناسا
: دارد تياهم ينظر دو روش اساس زا ARCSي الگو. است

دار و با  نظام يبا روش ARCSي انتخاب راهبرد در الگو )1
 شود يو طبقات مادون انجام م ياز طبقات اصل يا مجموعه

 زشيانگ يها هيو نظر ميجامع از مفاه يبيو براساس ترك
حل مسأله  وشهمراه با ر ARCSي الگو) 2 است؛ يانسان
 تيبا ماه ARCSي حل مسأله الگو كرديرو). 14(است

 رندهيادگي( رندهيادگيو نوع  يآموزش مداوم جامعه پزشك
شده به  هيتوص يراهبردها. كامالً سازگار است) بزرگسال
كه به طور  شوند يبه كار برده م يبا روش ،الگو نيوسيله ا

را  رندهيادگي تيمداوم سطح توجه، ارتباط، اعتماد و رضا
اما . رنديگ يدر نظر م يريادگي يتمركز كامل بر محتوا يراب
كلر به  يزشيانگ يتوجه داشت كه گرچه راهبردها ديبا

وجود  ياند، شواهد اندك سال در دسترس بوده نيمدت چند
 يريادگي يافزارها درس ي،طراح عيوس نهيدارند كه در زم

قرار  ي با اين راهبردهااز دور مورد توجه طراحان آموزش
در تالش است  يآموزش يكه طراح يدر حال. باشند  هگرفت
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 يريگيمناسب را پ يطراح يالگو كيتا به طور مداوم 
 يها ستميس يكه در قالب طراح ييها يمانند طراح د،ينما

اما غالباً با در نظر داشتن  شوند؛ يم افتيمختلف  يآموزش
مشاهده  ژهيبه طور و رندهيادگي زشيعناصر متمركز بر انگ

به عنوان  رندهيادگي زهينگكه مؤلفان نسبت به ا شود يم
  ).15(اند بوده اعتنا يمناسب ب ياز راهبرد طراح يبخش

 يكيآموزش مداوم الكترون نهيكه در زم يقاتياكثر تحق
آن با آموزش متداول صورت  سهيو مقا يجامعه پزشك

 ياز عناصر موجود در الگو يكي يگرفته تنها به بررس
ARCS كنندگان  عالقه شركت اي تيرضا زانيم يعني

از  كياند كه هر  پرداخته يآموزش كرديرو نينسبت به ا
 كلر زشيانگ ياز چهار مؤلفه اصل يكي تنهاها  شاخص نيا
  ).9(هستند) تيتوجه، ارتباط، اعتماد و رضا(
ي ها دوره يمحتوا حيصح ياين كه طراح ليدل به

دارد تمركز  يريادگيدر  يا نقش برجسته يكيالكترون
 بودهي درس يمحتوا يبر طراح زيپژوهش ن نيا ياصل

به گسترش روزافزون آموزش مداوم  تيو با عنا است 
كه تاكنون  نيو با توجه به ا يجامعه پزشك يكيالكترون
ي آموزش يطراح يالگوها قيدر خصوص تلف يشپژوه

 يبرا )كلر(ي زشيانگ يطراح يبا الگوها) گلوثيو را ليمر(
به  ازيو ضرورت ن است پزشكان انجام نشده يبازآموز

ها و  روش سهيدر مورد مقا يشواهد و مستندات كاف ديتول
و كاربرد  وتريبر كامپ يمختلف آموزش مبتن يالگوها
مطالعه با  نيا ،عرصه نيادر  يمناسب و علم يالگوها

پزشكان تحت  زشيو انگ يريادگي ه ميزانسيهدف مقا
 ينشگاه علوم پزشكدا يمداوم جامعه پزشك آموزش

و  يآموزش يطراح يالگوها قيبا استفاده از تلف كرمانشاه
  .ديانجام گرد يزشيانگ يطراح

  
  ها روش

آن شامل  يو جامعه آمار يتجرب مهين ،روش پژوهش
و  يبازآموز يها كننده در برنامه پزشكان شركت

حاد  يينارسا يعالقمند به مبحث آموزش ارانيدست

در سال  كرمانشاه در استان كهند بودي تنفس
مشغول به كار بودند و براساس فراخوان درون 1390

در  يريگ نمونه( مطالعه شركت نمودند نيدر ا يدانشگاه
 نيكننده در ا شركت اريپزشك و دست 67). دسترس

دو گروه  در ،يجدول اعداد تصادف پژوهش با استفاده از
در گروه شاهد، . شدند يتصادف ينيگزينفره، جا 33و  34

 يشده با الگو يبا روش طراح يكيآموزش مداوم الكترون
آموزش مداوم  يدر گروه تجرب و گلوثيو را ليمر

 گلوثيرا ل،يمر يشده با الگو ياحبا روش طر يكيالكترون
 نسبتالزم به ذكر است كه  .ديائه گردرا) 10(و كلر 

 باًيدر هر دو گروه تقر ارانيو دست يپزشكان عموم
 ليشده به دل جاديا ياز خطا بيترت نيبد. بود كساني

  .به عمل آمد يريكنندگان جلوگ شركت يتفاوت سطح آگاه
ويژگي ) الفاز سه پرسشنامه ها  براي جمعĤوري داده

 الت،يتحص زانيم( هيگو 8 :شاملتي، شناخ يت جمع هاي
 يرهايمتغ و نترنتيبه ا يدسترس انه،يبه را يدسترس

تأهل، سابقه اشتغال به كار و  تيسن، وضع ت،يجنس
 زانيم )ب ، )انهيدر استفاده از را يتوانمند زانيم
 48زش مشتمل بر يانگ زانيم )ج سؤال 20شامل يريادگي

در استفاده از  يتوانمند زانيم. ديگرد استفاده هيگو
بدون (خود فرد و در چهار سطح  يبنا بر ادعا انهيرا

  .شد مي دهيجسن، )متوسط و ماهر ،يمبتد ،ييتوانا
كنندگان در  شركت رييادگي زانيمنظور سنجش م به
از آزمون معلم  يحاد تنفس يينارسا يماريب نهيزم

اين كه  ليدله ب. شد  استفاده يليتحص شرفتيساخته پ
 يمتن يها هر دو دوره از نظر رسانه يآموزش يمحتوا

هر دو روش  يمنظور برا نيبد؛ بود كسانيكامالً 
 يحتوابا كمك متخصص م يكسانيآزمون  ي،آموزش
به ) سؤال 20( آزمون يها همه سؤال. ديگرد نيتدو دوره

 يالگو يو در سطح كاربرد يا نهيصورت چهار گز
 زانيجهت سنجش م. بودند ليمر يآموزش يطراح

هاي پژوهش، ابتدا  از گروه كيدر هر  رييادگي
 انيكنندگان به عمل آمد و پس از پا از شركت آزمون شيپ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 13

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1820-en.html


  هاشم فردانش و همكاران  بر آموزش مداوم يزشيو انگ يآموزش يطراح ريتاث
 

  http://ijme.mui.ac.ir )5(12؛ 1391مرداد /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      368

به  يازدهيامت يبرا .ديآزمون اجرا گرد پسدوره 
 يو برا كيدرست نمره  يها پاسخ يپرسشنامه برا

نادرست و موارد بدون پاسخ نمره صفر در  يها پاسخ
 اريمع .بود 20صفر تا  نيمجموع نمرات ب. شد  نظر گرفته

 نييتع 20از  12جهت گذراندن دوره، اخذ نمره  يقبول
از نظرات  ها، دورهآزمون  ييروا نجشجهت س. ديگرد

منظور  به ن،يعالوه بر ا. ديگرد  چند متخصص استفاده
هاي مختلف  با محتوا و بخش انطباق سؤاالت آزمون

 گلوتيرا ياز الگو ها، درس نيدر مرحله تدو دوره،
مشخص شود جهت هر بخش از دوره  تا ديگرد استفاده

 ييآن چند سؤال در آزمون نها تيبا توجه به اهم
پرسشنامه با استفاده از  ييايپا بيضر. شود  جاندهگن

  .بود% 66 دسونرچاير- روش كودر
 ياز محتوا، برنامه و طراح زشيانگ زانيم سنجش
به آن، با توجه به چهار شاخص  مربوطي آموزش

 پرسشنامه كي ،اساس نيا بر. شد انجامكلر  يزشيانگ
 يزشيچهار عنصر انگ برگرفته از موارد سنجش جهت
 هيگو 48 شاملي زشيانگ پرسشنامه .ديگرد نيتدو كلر

 سنجش به سؤال 10 كه بودي ارزش چهار پاسخ بسته
 سؤال 11 و ارتباط زانيم سنجش جهت سؤال 12 توجه،

 تيرضا زانيم به سؤال 15 تاًينها و اعتمادي به بررس
 آن يآموزش ياز محتوا، دوره و طراح كنندگان شركت

 بر  هيگودر مورد هر  را خود كننده نظر پرداخته و شركت
 باًي، تقر4موافق با نمره (چهارتايي   كرتيل اسياساس مق

) 1و مخالف نمره  2نمره  خالفم باًي، تقر3موافق نمره 
انگيزشي طي پرسشنامه  انيپا در. ساخت يمشخص م

ها خواسته شد كننده يك پرسش باز پاسخ از شركت
جهت سنجش  .دنسيبنو خود را در مورد دوره نظرات

نظرات چند  از ،يزشيانگ يها پرسشنامهيي روا
پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه  يمتخصص و طراح

 يزشيانگ يها نامهپرسش ييايپا بيضر. شد  كلر استفاده
  .بود% 91كرونباخ  آلفاي با استفاده از روش

انجام  ياجراي پژوهش حاضر در سه مرحله اصل

كه جهت  شد يمشخص م ديدر گام اول با .رفتيپذ
 يياز چه الگوها يشناخت كرديبا رو يآموزش يطراح

 اتيراستا پس از انجام مطالعه ادب نيدر ا. شود  استفاده
 يشناخت كرديموجود با رو يالگوها يموضوع و بررس

 يالگو سه قيتلف تاًينها ،و مشاوره با افراد صاحب نظر
 ليبه دل :ديگرد دوره انتخاب يآموزشي طراح جهت ريز

پس از اتمام  رفت يكنندگان انتظار م از شركت اين كه
خود  يها بتوانند آموخته ي،برنامه آموزش مداوم پزشك

و  طيرا در محل كار به نحو مطلوب و در شرا
 كار بندند بهو ايند و متنوع اعمال نم ديجد يها تيموقع

موجود در آموزش را به  ينظر ميو مفاه) سطح كاربرد(
و برنامه  رنديفراگ يشناخت كردينحو مؤثر با رو

 يحاد تنفس ييشامل دو مبحث نارسا يريادگي
) در دو سطح خرد و كالن( كيپركاپنيو ه كيپوكسميه

 يبرا .استفاده شد گلوثيو را ليمر يبود از دو الگو
 ديجامع و مف ليدل به كلر يالگو زين يزشيانگ يطراح
 يطراح گريد يشناخت يالگوها نسبت به الگوها نيبودن ا
براي آموزش  ديدر گام دوم با .رفت كار به ؛يآموزش

جهت  ديمناسب و جد يمبحث يمداوم جامعه پزشك
و حل  يعلم يها جامعه نسبت به تازه نيا يآگاه شيافزا
جهت انتخاب  ن،يبنابرا. ديگرد يم تخاباز مسائل ان يبرخ

آموزش مداوم دانشگاه و متخصصان  نيدوره با مسؤول
هاي  شد دوره  ا خواستهمربوطه مصاحبه شد و از آنه

كه صرفاً داراي جنبه  يبراي جامعه پزشك ازيمورد ن
. ندينما يهستند را معرف ياز نوع كاربرد شتريب ينظر

هاي  ه دور انيالزم از م هاي يپس از انجام بررس
 يها تازه مبحث تاًينهاي، آموزش مداوم جامعه پزشك

 فوق بود انتخاب طيشرا زئحا كهي حاد تنفس يينارسا
 هاي دوره قيو تلف يطراح، بعديي اساس گام .ديگرد

 نامه تيروا نيذكر شده، تدو يالگوها براساس منتخب
الزم در مورد  ماتيتصم ،يكيالكترون يمحتوا ديتول

مختلف محتوا،  يها در بخش ازيمورد ن يها رسانه
مختلف دوره  يها بخش بيو ترك ها ييدارا هيساخت كل
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 ديتول يمواد آموزش. بود نامه تيبراساس روا يآموزش
شد و با چند تن از پزشكان دانشگاه علوم  يشده، بررس

قرار گرفت، كه  يشيآزما يكرمانشاه مورد اجرا يپزشك
برنامه صرفاً با  يشيآزما يبه اصالح نداشت، اجرا ازين

و  يابيبرنامه بوده و در ارز يهدف اصالح و بازنگر
 يها برنامه، پس از آن .ديمنظور نگرد يينها جينتا

  .ديگرد اجراي آموزش
پزشكان  يشده برا انتخاب دوره به ذكر است كه الزم

 كه بوديي ها ه  دور ازجمله كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك
 ياجرا و آموزش مداوم استان بوده واحد كار دستور در
 جيطور راه ب يو كشور يدرسطح استان ييها دوره نيچن

 گذراندن به ملزم كاركناني تمامي حت يو گاه انجام شده
 شيآزما در اين كه متوجه كنندگان شركت لذا. هستند آن

پژوهش  ياجرا يدر روز برگزار. دندينگرد اند گرفته قرار
 عمل به آزمون شيكنندگان هر دو گروه پ از شركت ابتدا
 كساني دوره انيپا آزمون با آزمون نيسؤاالت ا كه آمد
پس از آن هر  .ديگرد  برگزار كاغذي -به صورت قلم و بود
دو روز مختلف به  دري آموزش يها از برنامه كي

اجراي دو دوره  يها تيفعال. شد رائهكنندگان ا شركت
كه  بيترت نيبد. بود كساني كامالً زين يكيآموزش الكترون

ه بوده و ب وتريكامپ كيكنندگان داراي  از شركت كيهر 
را  يوزشبرنامه آم يصورت مستقل و با سرعت شخص

كنندگان  از شركت ،آموزش انيدر پا. نمودند يمطالعه م
بالفاصله پس  آزمون ينحوه برگزار. آزمون به عمل آمد

و با توجه به اتمام محتوا با سرعت  ياز مطالعه فرد
كننده سؤاالت مربوط به  انجام شد؛ هر شركت يشخص

و در برگ  دكر يمطالعه م شيصفحه نما يدوره را از رو
در ضمن هر . نمود ينامه جواب الزم را وارد م پاسخ

پس از . داد يبه صورت انفرادي امتحان م رندهيادگي
هاي  كننده خواسته شد تا فرم از هر شركت زين نآزمو

هدف از انجام  د،ينما ليو تحو ليرا تكم زشيمربوط به انگ
 يابيارزش جيدوره با استفاده از نتا يكار ارتقا نيا

. است  بودهي زشيانگ يجآموزش و فرم نظرسن

دوره  انيپا دركنندگان  شركت يريادگي يها پرسشنامه
شد و در صورت كسب حداقل  حيتصح انيتوسط مجر

  .ديدوره اهدا گرد انيپا يبه آنها گواه يريادگينمره 
كنندگان در هر دو گروه  شركت يريادگيزمان مطالعه و 

گذاشتن  اريآزمون و در اخت پس از پاسخ به سؤاالت پيش
 انيكنندگان تا زمان پا به شركت يآموزش يمحتوا

كننده با  آزمون توسط هر شركت و انجام پس يريادگي
  .ديمحاسبه گرد ي،سرعت فرد

. انجام شد SPSS-16 افزار ها با نرم داده ليو تحل هيتجز
و  اريو انحراف مع نيانگيبه صورت م يكم يرهايمتغ
داده  شيدرصد نماو  يبه صورت فراوان يفيك يرهايمتغ
شامل  ريمتناسب با نوع متغ يآمار يها آزمون. است  شده

دو گروه قبل  يها انسيوار سهيمقا ين، برايلو يها آزمون
 نيانگيم سهيمقا يمستقل برا tمستقل، آزمون  t آزموناز 
دو گروه  نيب سن ي وريادگيمانند نمره  يكم يرهايمتغ

 يريادگي سهيمقا يبرا ،يزوج tآزمون  ؛يشاهد و تجرب
 سهيمقا يبرا ،يقبل و بعد در هر گروه؛ آزمون مجذور كا

و  تيجنس تأهل، تيمانند وضع يفيك يرهايمتغ عيتوز
 يبرا شريدو گروه و آزمون ف نيبه كار ب لسابقه اشتغا

دو گروه انجام  نيب انهيدر استفاده از را يتوانمند سهيمقا
  .شد  معنادار در نظر گرفته p >05/0مقدار . شد

  
  نتايج
بر اساس  ارانيو دست يپزشكان عموم از نفر 67 تعداد

پزشكي  علوم دانشگاه يفراخوان درون دانشگاه
كه براساس روش  مودندن شركت تحقيق اين كرمانشاه در

 و شاهد گروه در آنها از نفر 34 در دسترس يريگ نمونه
 از نفر 4 .ي قرار گرفتندتجرب در گروه نفر 33

 نندگانك از شركت نفر 3و شاهد گروه در كنندگان شركت
% 10( نكردند دوره شركت انيپا آزمون در ،يتجرب گروه

  .نبود دوره آموزشي مسايلاين ريزش ناشي از  ).زشير
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  شاهد و تجربي افراد مورد مطالعه در دو گروه ي دموگرافيكها يژگيو عيتوز :1 جدول
 t P  تجربي شاهد متغير
  741/0  333/0  38/33±62/3 1/34±49/2 )سال(سن

  642/0  467/0  7±05/3 37/7±03/3  )سال(سابقه اشتغال به كار
  وضعيت تأهل

  
  متأهل
  مجرد

)3/63(%19 
)7/36 (%11  

)3/73 (%22  
)7/26 (%8  693/0*  405/0  

  زن جنسيت
  مرد

)3/43(%13 
)7/56 (%17  

)3/53 (%16  
)7/46 (%14  601/0*  438/0  

توانمندي در استفاده 
  از رايانه

  متوسط
  اي حرفه

)3/93(%28 
)7/6 (%2  

)3/93 (%28  
)7/6 (%2  0*  0/1  

  .است χ2 آماره مربوطه*
  

به  يدسترس الت،يتحص زانيشامل م يا نهيزم يرهايمتغ
در دو گروه  كنندگان شركت نترنتيبه ا يو دسترس انهيرا
تأهل،  تيسن، وضع ت،يجنس يرهايبود و متغ كساني

در استفاده از  يتوانمند زانيسابقه اشتغال به كار و م
 نيقرار گرفت كه در ا يدو گروه مورد بررس در انهيرا

. نشد دهيد يگروه تفاوت معنادار دو نيب زين رهايمتغ
ويژگي هاي دموگرافيك افراد شركت كننده، در جدول 

  .ذكر شده است 1شماره 
آزمون دو گروه از نظر  نمره پيش سهيمقا 2جدول  طبق

در  يرا نشان نداد ول يتفاوت معنادار ، يريادگي زانيم
تفاوت نمره  .آزمون تفاوت معنادار وجود داشت پس

 آزمون در هر دو گروه مورد مطالعه و پس آزمون شيپ
 =t ,465/27( يو تجرب )t=001/0<P ,507/15( شاهد (

001/0p< (معنادار بود ياز نظر آمار.  
  

و انحراف معيارنمرات  نيانگيم سهيمقا - 2شماره  جدول
  تجربي و شاهد در دو گروه يريادگي

 t P  تجربي  شاهد  يادگيري
  151/0  461/1  73/11±69/0  37/11±19/1  آزمون پيش

  001/0  99/3  53/17±94/0  ۶٣/١۵±38/1  آزمون پس 

  
 زشيانگ زانيم شود يمشاهده م 3طور كه در جدول  همان

توجه، ( كلر يزشيكنندگان با توجه به چهار شاخص انگ شركت
معنادار  يدر دو گروه تفاوت آمار) تيارتباط، اعتماد و رضا

  .داشت
  

در  يزشيانگ و انحراف معيار شاخص هاي  نيانگيم سهيمقا :3 جدول
  تجربي و شاهد دو گروه

 t P  تجربي  شاهد  متغير
  001/0  451/4  58/33±40/2988/4± 59/1  توجه
  001/0  793/3  80/39±03/3547/6±36/2  ارتباط
  002/0  19/3  10/37±50/3305/5±56/3  اعتماد
  001/0  733/2  17/50±٩٠/۴۵34/7±39/4  رضايت

  001/0  99/3  63/160±83/4341/22±45/5  انگيزشمجموع نمره 

  
حاضر زمان مطالعه و  الزم به ذكر است كه در مطالعه

در  يا با استفاده از قالب چندرسانه كنندگان شركتي ريادگي
به طور  گلوثيو را ليمر يشده با الگو يدوره آموزش طراح

و كلر  گلوثيرا ل،يمر يو با الگو قهدقي 150±15 ينسب
با استفاده از قالب  كنندگان شركت نيبنابرا .بود قهدقي 18±120

 ل،يمر يشده با الگو يروش آموزش طراح باي ا چندرسانه
را صرف مطالعه و  يزمان كمتر يو كلر به طور نسب گلوثيرا
  .نمودند يمطالب آموزش يريادگي

  بحث
به منظور  پژوهش جامع  كياز  يمطالعه حاضر بخش

 طهيدر ح يكيالكترون يريادگي يريبه كارگي بررس
 نيتدو سهيمقا يبرا ،يآموزش مداوم جامعه پزشك

  .بود يبا دو روش آموزش يكيالكترون يريادگي يمحتوا
كنندگان دو گروه  مطالعه حاضر نشان داد كه شركت جينتا

 زانيم رينظ يا نهيزم يها يژگيمورد مطالعه از نظر و
 نترنتيبه ا يو دسترس انهيبه را يدسترس الت،يتحص
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تأهل،  تيسن، وضع ت،يبودند و از نظر جنس كساني
در استفاده از  يتوانمند زانيسابقه اشتغال به كار و م

 توان يلذا م. نشد دهيدر دو گروه د يدارتفاوت معنا انهيرا
 ها يژگيو نيدو گروه، تحت تأثير ا سهيمقا جيگفت كه نتا
  .است  قرار نگرفته

 يريادگي زانيم آزمون دو گروه از نظر نمره پس سهيمقا
بدان معنا است كه  نيا. را نشان داد يتفاوت معنادار

 ل،يمر يشده با الگو يطراحمحتواي آموزش الكترونيكي 
 يطراح يدو الگو قيو كلر با استفاده از تلف گلوثيرا

دارد  حيترج ي، بر روش ديگرزشيانگ يطراح و يآموزش
كنندگان برخوردار  شركت يريادگيبر  يشتريب و از تأثير

  .است  بوده
نشان  زيمطالعه مارگورت ن جيفوق، نتا يها افتهيتأييد  در
 يريادگيو  زشيدر انگ معناداريتفاوت  كه داد

كه دروس آن با  يكنندگان در دوره فنون نظام شركت
 ؛بود  شده نيكلر تدو ARCS ياستفاده از عناصر الگو

 آموزش كه از دروس يكنندگان نسبت به شركت
در رابطه با همه  كردند يممتداول استفاده  يكيالكترون

در  يگريپژوهش د ).15(الگو وجود داشت نيعناصر ا
 زشيچنگ و لمن در مورد انگ لهيبه وس يپزشك ريبخش غ

 ياز دور انجام شد و از الگو يريادگيو عملكرد با روش 
ARCS رياز تداب يا مجموعه ديتول يبه عنوان راهنما 
 يارتقا ،يآسان در متن چاپ شيمايپ ليسهت يبرا يطراح

به  تر يتعامل يها يژگيو ديامتحانات كوچك و تول تيفيك
پژوهش  جينتا .دياستفاده گرد يزشيابزار انگ كيعنوان 

در  رندگانيادگيدر ادراكات و نمرات ي معنادار افزايش 
  ).16(آزمون جامع را نشان داد

 ياريكننده به عنوان مع پزشكان شركت زشيانگ زانيم
تفاوت قابل  ،يكيالكترون يريادگي يابيدر ارز يديكل

 ل،يمر يشده با الگو يطراح كرديرا در رو يا مالحظه
گروه  نيكنندگان ا شركت. و كلر نشان داد گلوثيرا

روش  نيبا همدر آينده  ييها دوره يخواستار برگزار
انجام  يها پژوهش يمزبور در راستا يها افتهي. بودند

مطالعه در  كه بههستند و استرنبرگر ري شده توسط مه
با استفاده از اصول  يلوح فشرده آموزش يطراح نهيزم

 يرخطيرسانه به صورت غ و با قالب ابر هيگان يآموزش
. كردند سهيپرداختند، و آن را با روش آموزش متداول مقا

سال دوم  انيدانشجو هك افتنديدست  جهينت نيبه ا هاآن
 يوير  يقلب يولوژيزيو ف يدر آموزش آناتوم يپرستار
 يشده با اصول آموزش ياز روش طراح يكل تيرضا
 يها با پژوهش قيتحق نيا جينتا نيهمچن .)4(داشتند هيگان

دو  ياثربخش سهيكه به مقا تزي وي دوموس و بروسك
بر داروسازان با  يكيروش آموزش مداوم الكترون

 يداريو كنفرانس از دور شن فشردهلوح از  فادهاست
مطالعه ماتور و  جينتا. )17(، مطابقت داردپرداختند
كانادا به  يها ستيوتراپيزيعالقه ف نهيدر زم استانتون

لوح ( وتريبر وب و با كمك كامپ يآموزش مداوم مبتن
؛ مك )18(نيز با نتايج اين مطالعه همخوان است )فشرده
در  يا چندرسانه يفناور قيبه تلفاي در مطالعه دونالد 
در  كه نتايج آن، پرداخت يمداوم جامعه پزشك شآموز

با  يريادگيكنندگان در  شركت شتريو عالقه ب تيبعد رضا
، با نتايج مطالعه نسبت به آموزش مرسوم وتريكمك كامپ

  ).19(مطابقت داردكنوني 
كه اكثر  افتيدر توان يم يقبل يها پژوهش ياز بررس
 اي كي يو بررس سهيانجام شده تنها به مقا يها پژوهش

 ،حاضر طالعهدر م يدو عامل شاخص و مورد بررس
از  يكي اي ،يآموزش يطراح يالگو كيتأثير  يعني

افزار  درس اي يتأثير فناور ايكلر و  يزشيانگ يها شاخص
آموزش مداوم  تيو رضا يريادگيبر  يريادگي

در  كه ي حالدر . اند پرداخته يجامعه پزشك يكيالكترون
جامع، همه جوانب  يديبا د ديمطالعه حاضر تالش گرد

 ،يآموزش يو طراح يتيترب ياصول كل اسبر اس يريادگي
 يريادگي نديدر فرا يفناور تيو قابل يانسان زشيانگ

 ،يفرد يريادگيارائه  ،يو ارتباط ياطالعات تيشامل قابل
 تيو قابل يريادگيبودن  يو مكان يهر زمان ،يتعامل طيمح

  .ارائه چندگانه در نظر گرفته شود
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در  يمؤثرتر حت يامدهايمطالعه به پ نيا يابيدست ديشا
نسبت به روش  يروش آموزش كي شتريرابطه با تأثير ب

 يها با پژوهش سهيپژوهش و و در مقا نيدر هم گريد
ها و  چون سبك يدر نظر داشتن عوامل از يناش يقبل

و  ياهداف آموزش نييتع رندگان،يادگي يفرد يها تفاوت
كاربرد  ،يريادگي يدر ابتدا مهبرنا ياهداف كاربرد

ها و منابع  تياستفاده از انواع فعال ،يريادگي يراهنما
 شتر،يبه منابع ب يدسترس يو امكان جستجو برا يريادگي

 يمناسب و براساس الگوها يها در جا ارائه انواع رسانه
مباحث  بيترك يمثالً كاربرد ويديو برا(ي آموزش يطراح

حاد  ييمبتال به نارسا ماريدو ب سهيآموخته شده و مقا
، )زمان به طور هم كيپركاپنيو ه كيپوكسميه يتنفس

و ) با كنترل برنامه(ي استفاده از هر دو روش خط
 يرهايمس ينيب شيو پ) رندهيادگيبا كنترل (ي رخطيغ

با استفاده از نقشه دروس، تعامل و  يريادگيمختلف 
 بوده يآموزش يحتواكننده با م شركت شتريب يريدرگ
تا  ديدروس تالش گرد يدر طراح گريبه عبارت د .باشد

ها،  عاليم و نشانه ع،يشا علل م،يمفاه فيپس از ارائه تعر
متعدد  يها از مثال يماريبا هر ب مرتبط درمان و صيتشخ

شكل  .بيان شود از،ين شيپ ،يهمراه با شرح و بسط كمك
 مارانيب با ذكر مسأله حل قالب در) 10(ارائه و بازخورد

كه پزشك در مطب  ينديبراساس همان فرا يواقع شكل به
و  كند؛ يدر ذهن مرور م يماريو درمان ب صيتشخ يبرا

 كي يكار يدر زندگ يواقع ماريب كي يبراساس معرف
پرسش و پاسخ متناوب در مورد چنين از  هم. بودپزشك 
كنندگان را به تفكر و  استفاده شد تا شركت ها يماريانواع ب

 عالوه بر. كند بيمعنادار ترغ يپردازش اطالعات به روش
ضمن  ديگرد يسعي، رشته پزشك تيبا توجه به ماه ن،يا

نمونه با عاليم  مارانياز ب ياستفاده از متن، عكس واقع
، )كزاز يماريدر ب يطانيمثالً عالمت صورت ش( خاص

 نديتا به فراارائه شود  يوگرافيو راد يشگاهيآزما جينتا
و با مطرح كردن سؤاالت متعدد به  گردد كمك يريادگي

 جهيبه نت دنيشد تا عالوه بر رس كننده فرصت داده شركت

 .ابديدست  زين يابيبه هدف خودارز ؛يماريب صيو تشخ
شده  يذهن يها چالش جادي، موجب اطرح پرسش و مسأله

عالوه  نيدر بخش تمر. كرد يم بيفعال را ترغ يريادگيو 
 ي،ماريص و درمان بيتشخ نهيبر موارد نامبرده در زم

 يو سمع صداها صيتشخ يدهايامكان استفاده از كل
  .داده شد زين يتنفس يعيرطبيغ
 يمحور هستند و به جا موضوع يدرس يها كتاب شتريب

بر ارائه  ،و كاربرد دانش يشناخت يها مهارت شيافزا
 هستند و نيز متن محور و همچنين  تأكيد دارند اطالعات

هستند كه  ديو سف اهيبا رنگ س ستايا ريشامل تصاو اغلب
 ريوجود تصاو، پژوهش حاضردر . ستين زندهيبرانگ
نادر مربوط به  يها يمارياز ب يا مجموعه شيو نما يرنگ

امكان  يبه راحت يرانيجهان كه پزشكان ا گريمناطق د
 اريرا ندارند  بس آنانگيزه جستجوي  و يا مشاهده

به دليل اين كه در  گر،يبه عبارت د. است مناسب بوده
 يبر محتوا يپژوهش حاضر تأكيد اصل يآموزش يطراح

همه جوانب بحث در قالب  ن،ياست؛ بنابرا بوده يريادگي
 ينيب شيكه پ يابيارزهاي سؤالو  ها، نيها، تمر مثال

مطرح شود پوشش   رندهيادگي يممكن است برا شد يم
كه  دبو يها هم به صورت از آموخته يابيارز .شد  داده

 شيها شدن از آموخته يابيبدون احساس ارز رندهيادگي
 شيها و بهبود آموخته ليبه تكم يريادگي نديفرا نيدر ح

در . كرد يم فايرا ا يحال نقش فعال نيع و در پرداخت يم
 ها تيكت در فعالبا شر توانست يكننده م هر شركت جهينت

از  يو درست قيدرك عم يابيخودارز يها نيو تمر
بازخورد به موقع  افتيخود و در يها و آموخته ها تيقابل

كار كمك به  نيهدف از ا. به دست آورد يريادگي نيدر ح
 نيبا ا. دور بود راه از يمستقل و آموزش فرد يريادگي

اگر كل جوانب بحث را  رندهيادگيكه  ديگرد ينيب شيكار پ
 ايكه به استاد  ستيالزم ن گريداشته باشد د اريدر اخت

) مستقل يريادگياصل اول ( دينما هيتك گريد رندگانيادگي
با كمك لوح  ايتوانست به صورت نابرخط  و خواهد

به مطالعه مستقل خود ادامه داده و بر  يفشرده آموزش
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كنترل  يبا سرعت، زمان و مكان شخص شيخو يريادگي
 فتيدر ش يبود حت آماده هرگاه را برنامه و باشد  داشته
 د،ينما مرور بخواهد كه زمان هر و كندي ريگيپ شب يكار
 ندآيفر در فعال به طور كند، تجربه را مختلف مارانيب
 بدوني خصوص به طور شود، ريدرگ خودي ريادگي

 ازين كه رديبگ ادي يموقع رد،يبگ ادي ها يهمكالس با رقابت
 راي كمتر نهيهز متداول آموزش با سهيمقا و در دارد

 يعني موقع به آموزش يايحال از مزا نيكند، در ع صرف
 دهيفا زين بازخورد بر متمركزي ريادگي وي اددهي راهبرد
استفاده از اين است كه با نكته  نيتر و مهم نيآخر .ببرد

 زشيانگ ،يقيتلف يحاصل از الگو يزشيانگ يراهبردها
با سطح  يريادگي نديفرا ياز ابتدا تا انتها رندهيادگي

 يالزم به ذكر است كه در طراح .مطلوب حفظ گردد
عالوه بر   ليمر هيتا طبق توص بر اين بودتالش  ها نيتمر

حل مسائل  يبرا ،،يادگيرندهها آموخته يادآوريبر تأكيد 
 نيز ديجد يها تيخود را در موقع يها آموخته ي،شبه واقع
 يطراح نيهمچن). ليسطح كاربرد مر( برد يبه كار م

 يها تيبه موقع هيفعال، شب يريادگيبراساس  ناتيتمر
  .شده در سراسر دروس بود عيو توز ،يشغل يواقع
 كنندگان شركتي ريادگيزمان مطالعه و  حاضر مطالعه در

 يدر دوره آموزش طراح يا با استفاده از قالب چندرسانه
تر كوتاه يو كلر به طور نسب گلوثيرا ل،يمر يشده با الگو

 يها افتهي يقسمت از پژوهش در راستا نيا يها افتهي .بود
 يدوره آموزش مبتن افتنديدر كه هالزمن و همكاران است

متخصصان  يارتباط يها راجع به مهارت وتريبر كامپ
كه با روش مرسوم  يدر حال ديساعت طول كش 3 يپزشك

كه از  كيولو ك كشد يم )20(كشد يروز طول م 3-2
بر  يراجع به كاربرد آموزش مبتن يبررس 17مجموع 

در مورد  يبررس 15و  يدر آموزش عال وتريكامپ
از % 24و % 34 بيكه به ترت تفايآموزش بزرگساالن در
 نيا ).21.(ابدي يمطالعه كاهش م يزمان صرف شده برا

باشد كه  نياز ا يحاك تواند يم در مطالعه حاضر، جهينت
با صرف زمان كمتر  ين در گروه تجربكنندگا شركت

نسبت به گروه شاهد  يبهتر يريادگي زانيمتوانستند به 
آموزش  يكه محتوا دهد ينشان م نيهمچن. ابنديدست 
 ايمؤثر و  يا مؤلفه تواند يمناسب م يبا طراح يكيالكترون

. باشد يآموزش مداوم جامعه پزشك يمكمل برا
آموزش مداوم جامعه  يها كنندگان در برنامه شركت
 ،كشورماو از جمله در حال توسعه  يدر كشورها يپزشك
ساعت وقت  6- 8برنامه روزانه  كيشركت در  يبرا

ه و ب وتريبر كامپ يدر آموزش مبتن يول ؛كنند يصرف م
 ايبه دو  يريادگي نيزمان ا ي،با لوح فشرده آموزش ژهيو

 دتوان يخود م رندهيادگيو  رسد يحداكثر سه ساعت م
نه  ن،يرابناب. دينما نييرا تع شيخو يريادگيزمان و مكان 

بلكه  شود يم ييجو صرفه رندهيادگي نهيتنها در وقت و هز
مؤسسات  يها برا دوره نيا يياجرا يها نهيدر هز
 گونه نيچرا كه ا. شود يم ييجو صرفه زين يآموزش
و  با  شوند يم ديبار تول كيتنها  يآموزش يها يمحتوا
 مورد استفاده قرار مي گيرند و بار  نيچند تغييرات ياندك

آموزش مجدد  يبرا يزمان كمتربا صرف  جهيدر نت
  .يي مي شودجو صرفه ديدر وقت اساتدوره، 

بودن  كساني ،مطالعهاين  ياصل يها تياز محدود يكي
 زانيم يابيارزش يبرا يريادگيپرسشنامه سنجش 

مباحث بود  يريادگيكنندگان قبل و بعد از  شركت يريادگي
ها به  از حساس شدن نمونه يكه امكان وقوع تورش ناش

آزمون و  پيش نيب يكوتاه بودن فاصله زمان ليدل
  .ادد مي شيآزمون را افزا پس

  
  گيري نتيجه

 يآموزش ياستفاده از الگو نتايج اين مطالعه نشان داد كه 
در  ي،كيالكترون يريادگي يمحتوا نيتدومناسب به منظور 

بر . شركت كنندگان موثر بوده است زشيو انگ يريادگي
 استفاده از باي كيآموزش الكترون ي دوره، ها افتهاساس ي
با كنترل (ي با روش خط يآموزش يا رسانه دچن الگوي
 موجب) رندهيادگيبا كنترل (ي رخطيو روش غ) برنامه
 ،يآموزش يبا محتوا گان كنند شركت شتريبي ريدرگ
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سطح تفكر باالتر نسبت به  و ياصل ميدرك مفاه شيافزا
 يبر سرعت و توال شتريو منجر به كنترل ب شد يبحث م
در كاهش زمان مطالعه روش  نيا.گردد يم يآموزش

   .محتواي آموزش هم موثر بود
 يها روشي اثربخش يبه منظور بررس شتريب مطالعات

 يريادگيپژوهش با روش متداول  نيا يآموزش يطراح
آموزش كاركنان و  رينظ يآموزش يها حوزه گريدر د

  .گردد يم شنهاديها پ دانشگاه انيدانشجو
  

  قدرداني
 شيكه مراتب تشكر خو دانند يپژوهشگران برخود الزم م

پژوهش؛ جناب  نيكننده در ا پزشكان شركت هيرا از كل
 استيدوره؛ ر يمتخصص محتوا ،يدكتر همت يآقا

دكتر  يكرمانشاه، جناب آقا يمحترم دانشگاه علوم پزشك
محترم مركز توسعه آموزش مداوم، جناب  ريمد كبخت؛ين

مسؤول محترم آموزش از  ن،يمت يدكتر بهزاد كرم يآقا
دانشگاه  يمعاونت آموزش و انيليدكتر جل يدور، آقا

  .نديابراز نما يريدكتر وز يكرمانشاه، آقا يعلوم پزشك
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Motivational Design Models 
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Soghra Omrani5 

 
Abstract 
 
Introduction: There are few studies that compare electronic learning in continuing medical education using 
instructional material developed based on scientific principles of instructional and motivational designs. 
Therefore, this study was performed in Kermanshah University of Medical Science in 2011 in order to 
compare physicians’ learning and motivation in these two instructional approaches. 
Methods: In this quasi-experimental study 60 general physicians and medical residents were selected by 
convenience sampling method. E-learning content development in control group (n=30) was based on 
instructional design models and in the experimental group (n=30) was based on the integration of 
instructional design and motivational design models by Macromedia Flash software. In this study, three 
questionnaires of demographic information (with 8 items), learning outcomes (with 20 questions) and 
motivation level (with 48 items) were used. The data were collected by pretest and posttest both containing 
similar questions and the physician’ motivation questionnaire. Statistical analysis was performed by 
Levene’s test, independent and paired sample T tests and chi square test.  
Results: Based on the findings, there was no significant difference between pretest scores of the two groups 
(11.37±1.19 vs. 11.73±0.69) but there was a significant difference between posttest learning scores (15.63±1.38 
vs. 17.53±0.94); and motivation of physicians (143.83±5.45 vs. 160.63±22.41) in both groups (p<.05). 
Conclusion: The physicians’ learning and motivation were different in these two instructional methods; 
therefore, it is recommended that instructional and motivational design be used in future electronic 
continuing medical education programs. 
 
Keywords: Instructional Design Models, Motivational Design Models, Learning, Motivation, Continuing 
Medical Education. 
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