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از  يريادگيبر  يمنظم آموزش يالگو يمؤثر در طراح عواملنقش  يابيارز
  فسا يدانشگاه علوم پزشك هيعلوم پا انيدانشجو دگاهيد

  
  محبوبه بهار زاده، ينق يمحمد مهد ،ينقد ديمج ،*يزهره ماكوالت

  
 

  چكيده
به منظور به . طراحي است يتكنولوژ نياولين بعد ا. شود مشكالت آموزشي از تكنولوژي آموزشي استفاده مي امروزه براي كاهش مسائل و: مقدمه

مطالعه،  نيهدف از ا. است) بازده( يابيشود كه داراي چهار فاكتور اهداف، شرايط، منابع و ارزش از مدل يا الگو استفاده مي ،ياجرا درآوردن طراح
  .فسا استعلوم پزشكي دانشگاه  يديدگاه دانشجويان پزشك از يريادگيو نقش آنها بر  يمنظم آموزش يالگو يفاكتورها بر طراح نيتأثير اي سبرر

دانشگاه  هيمقطع علوم پا ينفر دانشجويان پزشك 95 هيبوده و نمونه پژوهش شامل كل يو به روش مقطع يليتحل –يفيمطالعه از نوع توص: ها روش
ساخته شامل دو بخش اطالعات  ها، پرسشنامه محقق ابزار گردآوري داده. بودند) 1390تا  1388 يليتحص يها سال يورود سه( علوم پزشكي فسا
 كي تآزمون ت ها، از داده ليبه منظور تحل. سؤال بود 20و  شامل چهار حيطه كلي فوق يآموزش يطراح يمرتبط با الگو لدموگرافيك و عوام

  .استفاده شد يا نمونه
و استفاده از روش ) 18/4±/95(تأثير  نيشتريب شگاهيآزما يدروس در فضا يو عمل يزمان تئور آموزش هم ي،پزشك انيدانشجو دياز د: نتايج

 ط، شراي)4±/92(حيطه اهداف  هر چهار نيانگيبه عالوه، م. شتدا انيدانشجو يريادگرا بر ي) 45/2±13/1(تأثير  نيتر كمآموزش مجازي 
  ).<05/0p(داشت) 3 عدد(ها  تفاوت آماري معناداري با ميانگين جواب) 93/3±/83( يابو ارزشي) 67/3±1/1( ، منابع)15/1±46/3(

دست  يبا انجام تغييرات الزم به آموزش بهتركمك نمود تا بتوان و مشكالت،  يريادگيعوامل مؤثر بر نتايج مطالعه به شناسايي : گيري نتيجه
آموزش  سيتدر وهيش" ط،يشرا طهيموارد ح انياز م "جلسه قبل از كالس توسط دانشجو مطالعه مطالب هر" اديبه عالوه، با توجه به تأثير ز. يافت

 "سازگاري مناسب بين محتواي آموزشي و روش تدريس استاد"و  ،منابع طهيعوامل ح نيدر ب "هم زمان تئوري و عملي دروس در فضاي آزمايشگاه
  .ديرس يتوان به آموزش مؤثرتر ها مي موارد در دانشگاه نيا توجه بيشتر بهرسد كه با  به نظر مي ،يابيارزش طهيموارد ح ريسا نيدر ب يريادگيبر 

  
  يريادگيالگو،  ،ي آموزشيطراح  تكنولوژي آموزشي،: هاي كليدي واژه

  200تا  190 ):3(13؛ 1392 خرداد/ علوم پزشكيمجله ايراني آموزش در 

  
قدمهم  

نقاط  ييهاي آدمي در علوم مختلف سبب شناسا پيشرفت
ايجاد  يگشا و راه دهيهاي نظام آموزشي گرد ضعف و كمبود

                                                 
 ،يدانشكده پزشك ،يحيگروه علوم تشر ار،ياستاد: يزهره ماكوالتدكتر :نويسنده مسؤول *

 zohreh1438@yahoo.com.، ايرانفسا فسا، يدانشگاه علوم پزشك

 يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يحيگروه علوم تشر ،)ارياستاد(ي نقد ديمجدكتر 
گروه  ،)يمرب( زاده ينق يمحمد مهد؛ )majidnaghdi@yahoo.com. (، ايرانفسا فسا،
. ، ايرانفسا فسا، يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ياجتماع يپزشك

)mmnaghi2@yahoo.com( محبوبه بهار ؛)اداره آموزش و  ،يتيگروه علوم ترب ،)يمرب
  )baharmahboobeh@yahoo.com( .، ايرانفسا، پرورش فسا

  27/1/92 :تاريخ پذيرش 21/5/91، تاريخ اصالحيه28/1/91:تاريخ دريافت مقاله

يكي از عواملي كه براي . تغييرات الزم و سودمند بوده است
كاهش مسائل ومشكالت آموزشي در كشورهاي مختلف 

). 1(باشد مورد توجه قرار گرفته است، تكنولوژي آموزشي مي
براون  توسط جيمز يآموزش ياز تكنولوژ فيترين تعر جامع

آموزشي تكنولوژي « : شرح است نيارايه گرديده و به ا
عبارتست از روش يا راه منظم و سيستماتيك طراحي، اجرا و 
ارزيابي كل فرآيند تدريس و يادگيري با استفاده از اهداف 

هاي پژوهش در علوم  و بهره گيري از يافته خاص،
كارگيري منابع انساني و  و ارتباط انساني و به سيروانشنا
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ؤثرتر و تر، م غير انساني به منظور ايجاد يادگيري عميق
 يبا استفاده از تكنولوژ ف،يتعر نيبر اساس ا). 3و2(»پايدارتر
طرحي را براي آن  سيتدر يتوان قبل از اجرا مي يآموزش

 ورا اجرا  سيشده تدر هيطراحي نمود و بر اساس طرح ته
در . بيني شده را در گروه هدف ايجاد كرد يادگيري پيش
). 4و3(نمود يابيانجام شده را ارز سيتوان تدر مرحله بعد مي

آمده است، اولين  يآموزش يتكنولوژ فيگونه كه در تعر همان
به آموزش  ينوع از طراح نيا. طراحي است يتكنولوژ نيبعد ا

 ايتعامل و  نينابراكند، ب نگاه مي ستميس اينظام  كيبه صورت 
، دهنده آموزش ر،يفراگ رينظ يتيتأثير متقابل عناصر نظام ترب

  .دهد مدنظر قرار مي گريكديبر را  ليوساو برنامه، 
از مدل يا الگو استفاده  ،يمنظور به اجرا درآوردن طراح به
ها  ستميعمومى س هياين الگوها بر اساس نظر يتمام. شود مي
الگوها كه توسط جيمز براون و  نياز ا كىي .اند افتهي نيتدو

همكاران ارايه گرديده داراي چهار مرحله اهداف، شرايط، 
است كه هر كدام از مراحل از اجزا ) بازده( يابيمنابع و ارزش
الگو  نيدر هسته مركزى ا). 5و4(شده است ليمختلفى تشك
 ق،يدهنده توجه به عال قرار دارد، كه نشان ريعنصر فراگ

به عنوان عنصر اصلى  ريمشخصات فراگ گرياستعدادها ود
 مزيالگوي طراحي منظم آموزشي ج. است تيو ترب ميتعل

شرايط آموزشي،  ينبر پايه تدوين اهداف آموزشي، تعي براون
تعيين منابع آموزشي و بررسي بازده آموزشي بنا شده است 

هاى تدريس، اصالح اهداف آموزشى، مدت  و به تعيين گروه
دريس، فضاى آموزش و استفاده از زمان آموزش، شيوه ت

 مزيج يساختار الگو). 4(وسايل كمك آموزشى تأكيد دارد
 ياهداف آموزش )الف: است رين او به شرح زابراون و همكار
 طيشرا )ب ،ياهداف رفتار و يياهداف جز ،يشامل اهداف كل
و  يريادگيو  سيتدر يها گروه ،گيري اديشامل تجارب 

مواد و  ،يانسان يرويمنابع شامل ن )ج س،يتدر يها وهيش
بازده شامل  )و د يآموزش يو فضاها يآموزش ليوسا
  ).6و4(باشد مي يابيو اصالح ارزش يابيارزش
هاي تدريس  ويژگي 1996اهداف، اسلوان در سال  طهيح در

را  كنتاكيدانشجوي پزشكي دانشگاه  312اثر بخش از ديد 

موزش اثربخش، و گزارش نمود كه در بحث عناصر آ يبررس
هايي توسط مدرس براي دستيابي  روش يريبه كارگ

). 7(باشد مي ييادگيرندگان به سطوح باالتر يادگيري ضرور
در مورد تأثير مطالعه مطالب  يمطالعات ط،يشرا طهيدر ح

توسط  يريادگيهرجلسه قبل از كالس توسط دانشجو بر 
 يدر دانشگاه علوم پزشك 1390و همكاران در سال  يصفو

انجام  ياصفهان و در گروه دستياران گروه بيهوش
در  2008در سال  يصادق چنين هم طهيح نيدر ا). 8(پذيرفت

كرمان و  يها شهرستان يدندانپزشكان عموم روهگ
 يدر گروه دندانپزشك 2005در سال  ريو اسكل) 9(رفسنجان
 نيمحقق نيا يتمام. دادند) 10(را انجام يمطالعات كايدر آمر

 انيعامل دانشجو نيا يتند كه در صورت اجرااظهار داش
بندي خاصي مطالعات دروس خود را قبل  توانند طبق زمان مي
منابع، نقش  طهيدر ح). 10تا8(درس انجام دهند كالساز 

ترين عوامل مرتبط با آموزش  مدرس به عنوان يكي از مهم
در  2008اثربخش توسط حسن زهرايي و همكاران در سال 

اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يو ماماي يدانشكده پرستار
و از ديدگاه مدرسان و دانشجويان مورد تأييد قرار  يبررس
تأثير مثبت هماهنگي  ،يابيارزش طهيدر ح). 11(است هگرفت

در مطالعه  يريفراگ زانيسبك تدريس و يادگيري بر م
دانشگاه  يراپزشكيپ انيدانشجو دگاهينژاد از د يرسول
 انيدانشجو دگاهياز د 2001در سال ك اكيو پ) 12(كاشان

مطالعات . گزارش شده است) 13(كنگدر هنگ  يسيزبان انگل
 انيدانشجو يريادگي زانيم شيافزا زين يبافق يفتاح

به دنبال هماهنگي مناسب بين  يشگاهيعلوم آزما يكارشناس
  ).14(شيوه تدريس اساتيد و نحوه يادگيري را نشان داد

 ييفوق تأثير بسزا چهار عاملشود،  كه مالحظه مي طور همان
در طرح الگوي مناسب طراحي منظم آموزشي در تكنولوژى 

تأثير تكنولوژى آموزشى در  گر،ياز طرف د. آموزشى دارند
رو تالش  نياز ا. باشد مي يهيبد يتوسعه علمى كشور امر

 ىها و توسعه علم با توانمندى كشورها در عرصه ديبراى تول
مندى از  و نحوه بهره زانيداشته و م يف رابطه تنگاتنگمختل

ها  اساسى دولت اريهاى بس چالشعلم از موضوعات و 
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كشورها و توسعه  ندهيآ بيترت نيبد. شود مى محسوب
كامالً مندى آن  علم وگسترش و بهره ديآنها با تول افتگىي

به علم و  گر،يكديمرتبط بوده و برترى كشورها نسبت به 
كه  ستين دىيترد. كاربردهاى آن بستگى داردو  جينتا
 ديمند شدن از فوا بهره و دتريجد يها كارگيري راه به

بستر مناسبى براى  ن،يهاى نو تكنولوژى آموزشى و روش
  ).15و4(آورد مى علم و توسعه آن فراهم ديتول
هاي آموزش از  و نقد دوره يتوجه به مطالب فوق، بررس با
است كه  يهر ترم از ضروريات يهادر انت انيدانشجو دگاهيد

به  يابيمشكالت آموزشي و دست براي كاهش مسائل و
، اما مطالعات )16(باشد موفق الزم مي يهاي آموزش دوره

 يمؤثر بر طرح الگوي معدودي در مورد ارزيابي فاكتورها
در ايران  يريادگيفاكتورها بر  نيو نفش ا يآموزش يطراح

 دگاهيبه بازگويي د اي موجود است و تاكنون مطالعه
بنا به . در ايران نپرداخته است نهيزم نيدانشجويان درا

شود، در اين مطالعه  مي ضرورتي كه در اين زمينه احساس
منظم  يالگو يمؤثر بر طراحي سعي شده است كه فاكتورها

از ديدگاه  يريادگيفاكتورها بر  نيو نقش ا يآموزش
تا  رديقرار گ يدانشگاه فسا مورد بررس يدانشجويان پزشك

ريزي  نقاط ضعف و قوت اين فاكتورها به برنامه يبا بررس
  .شود كمكتر در آينده  موفق يهاي آموزش دوره

  
  ها روش

انجام  1391در سال  يمقطع يليتحل - اين پژوهش توصيفي
 هيدانشجويان مقطع علوم پاشامل همه آماري  جامعه .شد

گيري به صورت  نمونه. بود) نفر 95(دانشگاه فسا  يپزشك
  .شد سرشماري انجام

 اسيمق باساخته  ها، پرسشنامه محقق ابزار گردآوري داده
، 3=مؤثري ، تاحد2=تأثير ي، ب1=تأثير يبكامالً ( تايي 5 كرتيل

گويه بر اساس  20و حاوي ) 5=مؤثر اريو بس 4=مؤثر
يطه سؤال آن مربوط به ح 5براون بود كه  مزيهاي ج مؤلفه

سؤال مربوط به حيطه نقش  5 ،يريادگينقش اهداف در 
سؤال مربوط به حيطه نقش منابع در  5 ،يريادگيدر  طيشرا

بازده در  يابيسؤال مربوط به حيطه نقش ارز 5و  يريادگي
. بود 5و حداكثر  1هر سؤال  ازيحداقل امت). 4(بود يريادگي

تعيين  ،طهيح آنسؤاالت  نيانگيم محاسبهبا  طهيح هر ازيامت
 ينهمچن. بود ازيامت 5تا حداكثر  1از حداقل  ازيامت نيكه اشد 

شامل سن، جنس،  كيسؤاالتي در مورد اطالعات دموگراف
 نيورود به دانشگاه، معدل آخرسهميه سال ورود به دانشگاه، 

گذرانده و مشروط  يو معدل كل، تعداد واحدها يليترم تحص
به منظور . رح شده بودپرسشنامه مط انينشدن در پا ايشدن 

 نينفر از متخصص 3محتوا، پرسشنامه به تأييد  ييتأييد روا
و نواقص موجود رفع  ديمركز توسعه آموزش دانشگاه رس

 يزمون آلفاآها از  پرسشنامه ييايپا يو جهت بررس ديگرد
 طهيكرونباخ در ح يآلفا بيضر. ديكرونباخ استفاده گرد

و ارزشيابي  741/0، منابع 612/0، شرايط 753/0اهداف 
  .بود 727/0) بازده(

دانشگاه  هيمقطع علوم پا انيهمه دانشجو نيپرسشنامه در ب
 هاي ها، ساعت كالس پرسشنامه عيبه منظور توز. دش عيتوز
قبل از شروع كالس پرسشنامه . مختلف استخراج شد هاي ترم
در همان مكان  قهيدق 20شد و پس از  عيتوز انيدانشجو نيب

، انحراف معيار ،به صورت ميانگين ها افتهي. ديآوري گرد جمع
  . داده شد شيها نما رتبه نيانگيمو 
با ) 3عدد ( طهيهر ح ازيبا حد متوسط امت طهيهر ح ازيامت

 يها مؤلفه ازيامت سهيمقا. شد سهيمقا يا نمونه كي تآزمون ت
 ليپس از تحل يبانفرون يبيزمون تعقبا استفاده از آ طهيهر ح
براي تجزيه و تحليل . مكرر انجام شد يها با داده انسيوار
 ياستفاده شد سطح معنادار SPSS-16افزار  از نرم ها، افتهي

  .شد هدر نظرگرفت 05/0از  تر كمها  آزمون
  نتايج

تكميل و  مورد 73پرسشنامه توزيع شده،  95از بين 
ميانگين سن . )درصد بود 76بازگشت يزان م( بازگردانده شد

 مطالعه، در اين. سال بود 8/19±0/1كننده  دانشجويان شركت

 7/37 دختر دانشجويان و درصد 3/62 پسر دانشجويان
 درصد نه و بيست. دادند مي تشكيل را نمونه از درصد

 سال ورودي درصد 7/37 ،1388 سال ورودي دانشجويان
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 عالوه، به. بودند 1390 سال ورودي درصد 3/33 و 1389
درصد از منطقه  3/14، 1ن از منطقه دانشجويا از درصد 2/73
 ضمن. وارد دانشگاه شده بودند 3درصد از منطقه  5/12و  2

 7/8و  در هيچ درسي مردود نشده بودند درصد  3/19اين كه 
. بودند مردوديدرصد از دانشجويان داراي واحدهاي 

آخر  ترم ، معدل7/50±0/23گذرانده ميانگين تعداد واحدهاي 

  .بود 99/15±92/0 كل معدل و 85/15±24/1 ايشان
عوامل مختلف در طرح  تأثيرميانگين و ميانگين رتبه ميزان 

الگوي طراحي بر يادگيري از ديدگاه دانشجويان پزشكي 
ارائه  1ها در جدول  دانشگاه علوم پزشكي فسا به تفكيك حيطه

  .شده است

  
  مقايسه ميانگين نمره و ميانگين رتبه عوامل مختلف در الگوي طراحي بر يادگيري از ديدگاه دانشجويان :1جدول 

شماره 
  مؤلفه

انحراف ± ميانگين حيطه
 معيار

ميانگين 
 رتبه

t p 

 >001/0 180/15   11/4±62/0  اهداف  

 >001/0 300/13 10/3 15/4±74/0 تدريس استاد در شروع كالسمشخص بودن محتواي هر جلسه از   1

 >001/0 227/9 04/3 12/4±04/1 ارائه مجموعه منسجمي از مطالب در يك جلسه  2

 >001/0 625/12 97/2 14/4±77/0 تطبيق محتواي هر جلسه با ميزان ساعت كالس  3

 >001/0 026/9 95/2 05/4±00/1 پيوستگي مطالب با جلسات قبل و بعد  4

 >001/0 383/11 93/2 08/4±81/0 مشخص بودن اهداف آموزشي هر جلسه به صورت دقيق توسط استاد  5

 >001/0 270/7  45/3±53/0  شرايط  

 >001/0 474/9 86/3 10/4±99/0 *مطالعه مطالب هرجلسه قبل از كالس توسط دانشجو   1

 >001/0 383/11 79/3 08/4±81/0 نحوه استفاده استاد از وسايل كمك آموزشي  2

 >001/0 094/4 89/2 40/3±83/0 تشكيل كالس به صورت دسته جمعي  3

 065/0 875/1 68/2 23/3±06/1 تر هاي كوچك تقسيم كالس به گروه  4

كند و اطالعات  به صورتي كه استاد حضور پيدا نمي(استفاده از روش آموزش مجازي   5
 **)دهد قرار ميخود را از طريق سايت در دسترس دانشجويان 

13/1±45/2 77/1 140/4 001/0< 

 >001/0 821/9  64/3±56/0 منابع  

 >001/0 619/10 87/3 18/4±95/0 ***آموزش هم زمان تئوري و عملي دروس در فضاي آزمايشگاه   1

 >c 98/0±15/4 77/3 018/10 001/0ها استفاده از كارشناسان متخصص در آزمايشگاه  2

 001/0 192/2 52/2 30/3±17/1 دانشجويان ممتازهرگروه جهت كمك به استاد در فرآيند تدريس و يادگيريبكارگيري   3

 032/0 615/3 47/2 37/3±87/0 )تدريس توسط مدرس(تشكيل كالس به صورت سنتي   4

با ارائه مطالب توسط دانشجويان  ها فعال نمودن فضاي آموزشي و برگزاري كالس  5
 )هاي كالسي كنفرانس(

01/1±21/3 46/2 733/1 087/0 

 >001/0 561/13  92/3±58/0 )بازده(ارزشيابي   

 >001/0 861/12 36/3 11/4±74/0 ****سازگاري مناسب بين محتواي آموزشي و روش تدريس استاد  1

 >001/0 354/8 98/2 88/3±90/0 هاي دانشجو تواناييسازگاري مناسب بين روش تدريس استاد و   2

 >001/0 097/9 94/2 92/3±86/0 بحث و گفتگو پيرامون مطالب هر جلسه در انتهاي هر جلسه  3

 >001/0 949/8 87/2 85/3±81/0 هاي دانشجو سازگاري مناسب بين محتواي آموزشي و توانايي  4

 >001/0 277/8 87/2 85/3±88/0 طول ترمبرگزاري چندين مورد امتحان ارزشيابي در   5

  .حيطه شرايطاز ) P>001/0(و پنج ) P>001/0(چهار هاي شماره  مؤلفهتفاوت آماري معنادار با : *
  ).P>001/0(هاي حيطه شرايط  تفاوت آماري معنادار با ساير مؤلفه: **

  ).P>001/0(هاي حيطه منابع  تفاوت آماري معنادار با ساير مؤلفه: ***
  .حيطه ارزشيابياز ) P=031/0(پنج و ) P=030/0(چهار  هاي شماره  تفاوت آماري معنادار با مؤلفه: ****
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مشخص بودن محتواي هر جلسه "در حيطه اهداف، مؤلفه 
باالترين اولويت و  "از تدريس استاد در شروع كالس

مشخص بودن اهداف آموزشي هر جلسه به صورت دقيق "
اولويت همه . ترين اولويت را داشت كم "توسط استاد

) 3عدد (تر از حد متوسط  ا از نظر دانشجويان بيشه مؤلفه
اين تفاوت از نظر آماري معنادار بود . بوده است

)001/0<P.(  
در بررسي سؤاالت مربوط به سنجش حيطه شرايط 
مشخص شد كه مطالعه مطالب هرجلسه قبل از كالس توسط 

ترين اولويت و استفاده از روش آموزش  دانشجو بيش
از نظر دانشجويان رتبه . اولويت را داشتترين  مجازي كم
هاي مطالعه مطالب هرجلسه  مؤلفه و 45/3±53/0مؤلفه كلي 

كالس توسط دانشجو، نحوه استفاده استاد از وسايل  قبل از
ل كالس به صورت دسته جمعي كمك آموزشي و تشكي

در حالي كه ). P>001/0(بود ) 3عدد (تر از حد متوسط  بيش
تر از حد  ده از روش آموزش مجازي كمامتياز مؤلفه استفا

همچنين مؤلفه تقسيم كالس به ). P>001/0(متوسط بود 
  ).P=065/0(تر تفاوتي با حد وسط نداشت  هاي كوچك گروه

در حيطه منابع، آموزش هم زمان تئوري و عملي دروس در 
ترين اولويت و فعال نمودن فضاي  فضاي آزمايشگاه بيش

با ارائه مطالب توسط  ها آموزشي و برگزاري كالس
ترين اولويت  كم) هاي كالسي كنفرانس(دانشجويان 
 ها حيطه همه و 64/3±56/0حيطه كلي منابع . برخوردار بود

ها با  كالس برگزاري و آموزشي فضاي نمودن فعال جز به
از ) هاي كالسي كنفرانس(ارائه مطالب توسط دانشجويان 

) 3عدد (وسط تر از حد مت اي بيش نظر دانشجويان رتبه
به عالوه، تفاوت آماري معنادار بين ). P>001/0(داشتند 

آموزش هم زمان تئوري و عملي دروس در فضاي 
آزمايشگاه و نيز استفاده از كارشناسان متخصص در 

  .ها با ساير موارد اين حيطه ديده شد آزمايشگاه
هاي آماري سنجش ميانه عوامل مختلف در حيطه  بررسي

دهنده اولويت نخست مؤلفه  نشان) هبازد(ارزشيابي 
سازگاري مناسب بين محتواي آموزشي و روش تدريس 

در كنار  92/3±58/0در اين حيطه امتياز كلي . استاد بود
تر از حد  اي بيش بهها از نظر دانشجويان رت ساير مؤلفه

الزم به ذكر است كه  ).P>001/0(داشتند ) 3عدد (متوسط 
آموزشي و روش تدريس سازگاري مناسب بين محتواي 

استاد داراي تفاوت معنادار آماري با سازگاري مناسب بين 
و ) P=031/0(هاي دانشجو  محتواي آموزشي و توانايي

برگزاري چندين مورد امتحان ارزشيابي در طول ترم بود 
)031/0=P.(  

مقايسه ميانگين مجموع امتياز داده شده به هر حيطه توسط 
يانگين نمره ديدگاه دانشجويان در دانشجويان نشان داد كه م

حيطه نقش اهداف بر يادگيري باالتر و در حيطه نقش 
ها بوده است، اما  تر از ساير حيطه شرايط بر يادگيري پايين

 ).P=096/0(ها از نظر آماري معنادار نبود  اين تفاوت

بررسي ميانگين امتياز داده شده به هر يك از سؤاالت 
زمان تئوري و  موارد آموزش همپرسشنامه نشان داد كه 

ترين امتياز  عملي دروس در فضاي آزمايشگاه بيش
 به( مجازي آموزش روش از استفاده و) ±18/4/95(

 از را خود اطالعات و كند نمي پيدا حضور استاد كه صورتي

ترين  كم) دهد رس دانشجويان قرار ميدست در سايت طريق
 ديدگاه نمرات نميانگي مجموع از را) 45/2±13/1(امتياز 

  .است اختصاص داده دانشجويان به خود
  

  بحث
در اين مطالعه ديدگاه دانشجويان رشته پزشكي فسا 

منظم  يالگو ينسبت به نقش عوامل مؤثر در طراح
 .مورد بررسي قرار گرفت يريادگي زانيبر م يآموزش

حاضر نشان داد كه دانشجويان معتقد بودند  قيتحق جينتا
در طرح  يابيمنابع و ارزش ط،ياهداف، شرا طهيح 4هر 
از  يكي. گذار هستندتأثير يشمنظم آموز يطراح يالگو
آن در انتخاب  تياهم ،ياهداف آموزش نييتع تياهم ليدال
با  رانيبراى فراگ) يريادگيتجارب (آموزشى  تيفعال

اهداف  رايز ،است سيتوجه به محتواى مورد تدر
). 4(نقش مؤثرى را دارا هستند زيمورد ن نيآموزشى در ا
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 ،حيطه اهداف يها در بررسي اختصاصي مؤلفه
گذاري موارد تأثيرمعتقد به سطح باالي  انيدانشجو

يكي از  ويلكوك دهيبه عق. اختصاصي اين حيطه بودند
ترين عوامل مرتبط با آموزش اثربخش، مدرس  مهم
باشد كه به عنوان عاملي مؤثر در توانمندسازي و  مي
در بحث  ).17(است ينقش اساس يفراگيران داراي ريادگي

هايي براي دستيابي  روش اثربخش، اتخاذ وزشعناصر آم
يادگيرندگان به سطوح باالتر يادگيري توسط مدرس از 

 نيكه از جمله ا) 18و16(باشد مي يموارد مهم و اساس
هر جلسه از  يتوان مشخص بودن محتوا ها مي روش
از  ياستاد در شروع كالس، ارائه مجموعه منسجم سيتدر

 زانيمهر جلسه با  يمحتوا قيجلسه، تطب كيمطالب در 
مطالب با جلسات قبل و بعد و  يوستگيپ ساعت كالس، 

 قيهر جلسه به صورت دق يمشخص بودن اهداف آموزش
عوامل فوق از  يباال ياثر بخش. توسط استاد را ذكر نمود

محققان از  ريسا جيمطالعه، نتا نيدر ا انيدانشجو دگاهيد
هاي  در رابطه با ويژگي 1996در سال  جمله اسلوان

ه دانشجوي پزشكي دانشگا 312اثر بخش از ديد  تدريس
  ).7(دينما را تأييد مي كنتاكي

 ط،يشرا طهيبررسي سؤاالت مربوط به سنجش ح در
مطالعه ؤلفه تري براي م گذاري بيشتأثيردانشجويان 

. قبل از كالس توسط دانشجو قائل بودند مطالب هر جلسه
تأثير مطالعه مطالب هر جلسه قبل از كالس توسط 

و همكاران در سال  يصفو توسط ،يريادگيدانشجو بر 
و در گروه  صفهانا يدر دانشگاه علوم پزشك 1390

در  2008در سال  ي، صادق)8(يدستياران گروه بيهوش
كرمان و  يها شهرستان يگروه دندانپزشكان عموم

در گروه  2005در سال  ريو اسكل) 9(رفسنجان
آنها . گزارش شده است زين) 10(كايدر آمر يدندانپزشك

روش مطالعه كتاب قبل از شروع كالس اساتيد را  زين
در  عنوان كرده و اظهار داشتند كه يريادگيمؤثر بر ي گام

بندي خاصي  توانند طبق زمان مي انياين حالت دانشجو
وس خود را قبل از كالس درس انجام مطالعات در

استفاده از روش  طه،يح نيدر ا چنين هم. )19و9و8(دهند
سطح تأثير  يدارا انيدانشجو دياز د يآموزش مجاز

استفاده از آموزش . بود يريادگي رب يتر كمي گذار
هاي مختلفي از علوم از جمله  در رشته يمجاز

، پروتز و )22(، فيزيولوژي)21و20(دامپزشكي
 )25(و حتي جراحي) 24(هاي تنفسي ، مراقبت)23(توتيكار

رسد كه  به نظر مي .مورد بررسي و نقد قرار گرفته است
 لياز قب ييايرغم وجود مزا يعل يروش آموزش مجاز

به حضور در كالس و امكان شركت در  ازيعدم ن
كه زمان  ييرفتن سدها ني، از ب)26(مورد عالقه يها رشته

رفتن  ني، از ب)27(دينما مي جاديآموزش ا يو مسافت برا
نياز به ارتباط چهره به چهره  لياز قب يموانع آموزش سنت

، نبود )27(استاد و دانشجو و وجود فضاي فيزيكي نيب
هاي  آموزش هاي يادگيري جمعي و تأكيد بر كالس
 دنيو امكان رس) 28(كردن يادگيري ديافران، )28(فردي

 ي، دارا)29(بزرگ و ناهمگن يها تيآموزش به جمع
مناسب جهت  ياز طراح نانيهمچون عدم اطم يبيمعا

، امكان آماده )30(رانياز فراگ يعيوس فياستفاده ط
از از قبيل ناكافي بودن  اسبمن يها رساختينبودن ز

، )31و27و26(وسايل و تجهيزات و قطع شدن اينترنت
 يآموزش يمحدود به استاد، عدم احساس فضا يدسترس

. باشد مي زين) 26(پرسيدن سؤال يبرا تر كمو تمايل 
رسد كه  طور به نظر مي نياز مجموع مطالب ا نيبنابرا

 انيدانشجو ظرو همكاران، از من يعباد قاتيمشابه با تحق
هاي انالين اساتيد يك  استفاده از كالس زيمطالعه ن نيا

بوده  يروش مؤثر امروزي در تدريس كالس علوم پزشك
  ).32(زايش استحال اف و روز به روز در

منابع  نييمرحله طراحى منظم آموزشى تع نيسوم
انسانى،  روىيمنابع شامل سه عنصر ن. آموزشى است
 يفضاى آموزش نييو تع يآموزش ليمواد و وسا

انسانى شخص معلم به عنوان  روىيدر عنصر ن. باشد مي
كند كه به عنوان  مى انسانى مشخص روىين نيتر اصلى

 انيدر جر نسانىا روىياز منابع آموزش از كدام ن كىي
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 طهيدر ح). 18و16و4(استفاده خواهد كرد شيآموزش خو
ترين عوامل  منابع، نقش مدرس به عنوان يكي از مهم

مرتبط با آموزش اثربخش توسط حسن زهرايي و 
 يو ماماي يدر دانشكده پرستار 2008همكاران در سال 

و از ديدگاه  يرسبر اصفهان يدانشگاه علوم پزشك
 ).11(مورد تأييد قرار گرفته است انشجويانمدرسان و د

حاضر استفاده از كارشناسان متخصص در  قيدر تحق
هر گروه  ممتاز انيدانشجو يريكارگهها و ب شگاهيآزما

از  يريادگيو  سيتدر نديجهت كمك به استاد در فرآ
مطرح  انيدانشجو دياز د يريادگيعناصر مهم منابع در 

 يفضاى آموزش نييبه عالوه، در بحث تع. ده بودش
فاكتور فعال نمودن  يبرا ياديز يگذارتأثير انيدانشجو

ها با ارائه مطالب  كالس يو برگزار يآموزش يفضا
سو  رسد كه هم به نظر مي. قائل بودند انيتوسط دانشجو
 ديعلوم و فنون، با شرفتيبا توجه به پ ،يبا نظرات شعبان

در  ديساتا فهيباور داشت كه وظ يآموزش يها تيدر فعال
بلكه  ست،ين يعلم يها تيآموزش تنها انتقال واقع نديفرا
كرد و چگونه  جاديمطلوب را ا يريادگي تيموقع ديبا

). 33(آموخت انيرا به دانشجو دنيشيآموختن و اند
را در  يفرصتاين كه  كنفرانس، ضمن وهيبا ش سيتدر
ها و  دهد تا با طرح پرسش قرار مي انيدانشجو ارياخت

در آموزش  يت طرح شده شركت فعالسؤاال به پاسخ
 سهيدر مقا انيدانشجو شتريامكان شركت ب داشته باشند،
  ).34(آورد را فراهم مي يسخنران سيبا روش تدر

در . است يآموزش ليمواد و وسا  منابع، ديگر، عنصر
ط به عامل مربو يگذارسطح تأثير نيمنابع، باالتر طهيح

 يدروس در فضا يلو عم يآموزش هم زمان تئور
اغلب دانشجويان پزشكي نسبت به . بود شگاهيآزما

يكي از . دروس علوم پايه دچار نوعي سردرگمي هستند
نكات مهمي كه برايشان مبهم است مقدار مطالب مورد 
نياز آنان از ميان انبوهي از محتواي نظري ارائه شده به 

آنان نسبت به دروس  ينگرش منف آنان است كه سبب
به عنوان دروسي كه در آينده شغلي آنان مؤثر  پايه،علوم 

 لر،يم دهيبر اساس عق). 36و35(گردد و ضروري است، مي
خوب،  سيتدر يبرا ياساس يها يازمندياز ن يكي

 يآموزش يريز برنامه). 37(باشد مناسب مي يريز برنامه
 رينظ يمناسب جهت استفاده هرچه بهتر از منابع آموزش

شود تا  متخصص، سبب مي ارشناسانها و ك شگاهيآزما
هاي آموزشي به سمت محيطي كه موجب يادگيري  تالش

امر،  نيگردد هدايت شود كه در صورت تحقق ا فعال مي
به عبارت بهتر، به نظر ). 38(يادگيري افزايش خواهد يافت

برآشنايي  تأثيرعوامل، عالوه بر  نيبه ا رسد كه توجه مي
دروس علوم پايه در  تدانشجويان با كاربرد و اهمي

اي  تواند تصوير بهتري از آينده حرفه باليني، مي
دانشجويان را در اختيار آنان قرار دهد و در نتيجه رغبت 

  ).40و39(تحصيل را باعث شود تر دانشجويان به بيش
با ميانگين  طهيح نيتلف اعوامل مخ ،يابيارزش طهيح در

 نيمناسب ب يسازگار ها تفاوت معناداري داشته و جواب
 نيباالتر ياستاد دارا سيو روش تدر يآموزش يمحتوا

همسو با نتايج . بود انيدانشجو دياز د ياثربخش زانيم
در  2006نژاد در سال  يپژوهش حاضر، مطالعه رسول

و ) 12(دانشگاه كاشان يراپزشكيپ انيگروه دانشجو
 رندهيادگي انيدانشجو دگاهياز د 2001ك در سال اكيپ

ناهماهنگي سبك  زين ) 13(كنگ هنگ در يسيزبان انگل
تواند باعث عدم يادگيري مناسب  تدريس و يادگيري مي

از تدريس را انتخاب اي بايست شيوه رو، مي نياز ا. شود
. ه باشدمناسبي با سبك يادگيري داشت گيكرد كه هماهن

ارتباط بسيار  ياين هماهنگي آموزش و يادگيري دارا
مطالعات ). 12(نزديكي با محتواي دروس نيز خواهد بود

 يكارشناس انيدر دانشجو 1386در سال ي بافق يفتاح
نشان داد كه چنانچه هماهنگي  زين يشگاهيعلوم آزما

مناسبي بين شيوه تدريس اساتيد و نحوه يادگيري 
دانشجويان وجود داشته باشد انگيزه يادگيري بهبود 

به ). 14(يافته و منجربه پيشرفت تحصيلي بهتر خواهد شد
هاي آموزشي دنياي پيشرفته به منظور  نظام ،يطور كل

ها  اف وفعاليتآموزش اثربخش، به طور مداوم اهد ي ارائه
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 يها يكاست دهند تا ضعف و قرار مي يرا مورد بازنگر
ي الزم  با تحول بخشيدن به آنها انگيزه دريابند و را ها آن
دهندگان ايجاد نموده و به  آموزش در يادگيرندگان و را

 دگاهيبا توجه به د نيبنابرا). 16و4(اهداف خود دست يابند
 طهيعوامل حپزشكي در مورد نقش مؤثر  انيدانشجو
مد نظر  يستيمهم با نيرسد كه ا مي به نظر ،يابيارزش

مقاطع به  نيتا آموزش در ا رديقرار گ يمراكز آموزش
روند تحولي و در نتيجه،  ريباشد كه مس يا گونه

  .تر هموار نمايد اثربخشي را هر چه بيش
هر  ياز ابتدا ديگردد كه اسات مي شنهاديپ ج،يتوجه به نتا با

قرار دهند  انيدانشجو اريترم سرفصل دروس را در اخت
بندي خاصي مطالعات  بتوانند طبق زمان انيتا دانشجو

 چنين هم. دروس خود را قبل از كالس درس انجام دهند
هماهنگي مناسبي بين شيوه تدريس اساتيد و نحوه 

 قيطر نيوجود داشته باشد تا از ا جويانيادگيري دانش
. ابديپيشرفت تحصيلي بهبود  جهيو در نتانگيزه يادگيري 

 تيمطالعه رضا نيا جياز نتا گريد يكيبه عالوه، 
زمان تئوري و  آموزش هم سيتدر وهياز ش انيدانشجو

شود  مي شنهاديعملي دروس در فضاي آزمايشگاه لذا پ
ها و كارشناسان  شگاهيآزما رينظ ياز منابع آموزش كه

 يترمختلف استفاده مناسب يها متخصص در دانشگاه
هاي آموزشي به  شود تا تالش امر سبب مي نيا. شود

گردد هدايت  سمت محيطي كه موجب يادگيري فعال مي

امر، يادگيري افزايش  نيشود كه در صورت تحقق ا
 يها يگردد كه بررس مي شنهاديدر ادامه پ. خواهد يافت

و  يمشكالت موجود در طراح ييجهت شناسا شتريب
تا بتوان با رفع هرچه  رديانجام گ يآموزش يالگو ياجرا

دست  يبه آموزش بهتر و مؤثرتر يموانع آموزش شتريب
  .افتي
  

  گيري نتيجه
مطالعه در  نيپزشكي ا انيدانشجو دگاهيبا توجه به د

منابع و  ط،يگانه اهداف، شرا 4مورد نقش مؤثر عوامل 
 زانيو نقش آن بر م يمنظم آموزش يدر طراح يابيارزش

الگو به  نيالزم است كه عوامل فوق در تدو ،يريادگي
مورد استفاده قرار  يمنظور به اجرا درآوردن طراح

مثبت  اريبس دگاهيبا توجه به د ،چنين هم. رنديگ
عوامل مطالعه  اديمطالعه در مورد تأثير ز نيا انيدانشجو

جلسه قبل از كالس توسط دانشجو، سازگاري  مطالب هر
آموزشي و روش تدريس استاد و  مناسب بين محتواي

آموزش هم زمان تئوري و عملي دروس در  سيتدر وهيش
كه با  رسد يبه نظر م ،يريادگيفضاي آزمايشگاه بر 

 يها ضمن رفع موانع آموزش موارد در دانشگاه نيا ياجرا
  .افتيدست  يتوان به آموزش مؤثرتر مي
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Abstract 
 
Introduction: Instructional technology is used to decrease educational problems nowadays. The first step 
for using this technology is designing. To apply a design, a model is used. This model consists of four 
components: objectives, conditions, sources, and evaluation (outcomes). The aim of this study was to  survey 
the opinion of medical students of Fasa University of Medical Sciences about the role of effective factors of 
instructional design model on learning. 
Methods: This descriptive-analytical study used a census sample of 95 medical students (entering years 
from 2009-2011). To collect data, a researcher-made questionnaire consisting of demographic information 
and factors related to instructional design model pertaining to 4 general areas and 20 questions. Data were 
analyzed with one sample T test. 
Results: The highest mean score was for simultaneous theoretical and practical teaching of courses in 
laboratories (4.18±0.95, out of 5) and the lowest concerned electronic learning system (2.45±1.13). 
Furthermore, significant differences were observed in all fields: goals (4±0.92), conditions (3.46±1.15), 
sources (3.67±1.1), and evaluation (3.93±0.83) with the mean score (=3) of responses (P≤ 0.05). 
Conclusion: The results helped to recognize and solve problems for successful systematic educational 
planning. Also, with regard to the positive viewpoint of students in this study about importance of students’ 
preview of lessons before the class, simultaneous theoretical and practical teaching of courses in 
laboratories, and useful coordination between educational content and teaching approach, it seems that by 
considering these items in universities , effective education could be more accessible. 
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