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 كرديبر اساس رو شناسي درس باكتري يكياثربخشي آموزش الكترون
  گرايي در مقايسه با رويكرد شناخت ييگرا سازنده

  
  *پور مژگان محمدي مهر، كيومرث تقي

  
 

  چكيده
، بايستي مؤثربراي يادگيري  پيشرفت روزافزون فناوري و اطالعات، تغييراتي را در زمينه آموزش و يادگيري به وجود آورده است.مقدمه: 

محتواي يادگيري الكترونيكي بر  ياثربخش سهيطراحي يادگيري الكترونيكي مبتني بر اصول آموزشي باشد. هدف پژوهش حاضر، مقا
   دردرس باكتري شناسي بود. و نگرش يادگيرندگان يريادگي زاني) بر مييو شناخت گرا ييگرا دهاساس دو رويكرد آموزشي (سازن

در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش انجام  1394-95در سال تحصيلي  دو گروهي يشيپژوهش به روش آزما نياها:  روش
محتواي الكترونيكي بر اساس  ).n=40( به روش تصادفي به دو گروه تقسيم شدند شناسي باكتريشد. دانشجويان پزشكي در درس 

و  يطراح ميتوسط ت Story Line 0.2افزار  نرم قيو از طر يا چندرسانه يمحتوا در قالب ييگرا و اصول سازنده ييگرا شناخت كرديرو
قرار تأييد دو گروه با يكديگر مقايسه گرديد. از ابزار پرسشنامه كه پايايي و روايي آن مورد هر ميزان يادگيري و نگرش در و آماده شد ديتول

  (آنكووا و مانوا) استفاده شد. يو استنباط يفيتوصها از آمار  ، استفاده شد. براي تجزيه و تحليل دادهگرفت
 بدست نمره 20 از 65/15±84/1 گرايي سازنده گروه و 45/12 ±70/2 ييگرا گروه شناخت يريادگينمرات پس آزمون  نيانگيمنتايج: 

در گروه  رندگانيادگي نيهمچن). p= 01/0( را نشان داد يدو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار نيا يريادگينمره  نيانگيم سهمقاي. آمد
ترونيكي الك آموزش گروه با مقايسه در 95/15±53811/1كلي  تيبا ميانگين رضا ييگرا سازنده صولبر اساس ا يكيآموزش الكترون

  ).p= 001/0نسبت به گروه مقايسه برخوردار بودند ( بهتري نگرش از 55/11±66508/2 گرايي با ميانگين شناخت
 توان يآن م ياصول محور تيدر آموزش و رعا ييسازنده گرا كرديپژوهش حاضر، با كاربست رو يها افتهيبه  تيبا عناگيري:  نتيجه

مدرسان  ني. بنابراديدوره را بهبود بخش نيو نگرش آنان به ا داد ارتقارا  يكيبه صورت الكترون يپزشك يها از دوره انيدانشجو يريادگي
  گرايي در توليد محتواهاي الكترونيكي استفاده نمايند. سازنده كرديبراي ارتقاي كيفيت آموزش از رو يپزشك

  
  گرايي گرايي، شناخت يادگيري الكترونيكي، طراحي آموزشي، سازندههاي كليدي:  واژه

  262تا  251 ):31(16؛ 1395علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  
 يها يو فناور ها نهيكردن زم با فراهم يكيالكترون يريادگي

                                                 
 ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ،پژوهشگر ،پور كيومرث تقينويسنده مسؤول:  *

  taghipour.khodafarin@gmail.comدانشگاه علوم پزشكي ارتش، تهران، ايران. 
 ،پيراپزشكي دانشكده ،شناسيمهر (استاديار) گروه ميكروب  دكتر مژگان محمدي

 تهران، ،رتشا پزشكي علوم دانشگاه ،پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز
  )mojganmehr20@yahoo.comايران. ( 

  7/6/95 تاريخ پذيرش: ،31/3/95، تاريخ اصالحيه: 16/1/95 مقاله: تاريخ دريافت

كرده است  جاديرا ا يا گسترده يآموزش يها طيمح د،يجد
متفاوت است. با  يآموزش سنت يها كه اساساً با محيط

 ي: دسترسلياز قب ييايالكترونيكي، مزا يريادگيكاربست 
 ،ينترنتياتصال ا قياز هر زمان و مكان از طر يريادگيبه 

 قياز طر سيآموزش و تدر هاي تيفعال ها تدارك انتقال
 تيكاهش زمان آموزش، تقو ،يتعامل يا چندرسانه

فعال بودن  ،يريادگيو تسلط بر  يشناخت يادآوري
 تيو رضا زهيانگ شيو افزا ،يريادگي نيدر ح رندهيادگي
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  ). 3تا1( ابدي يآنان تحقق م
 قيانجام شده بر ضرورت ارائه دروس از طر مطالعات

اند  كرده تأكيددر آموزش پزشكي  يكييادگيري الكترون
 ياستراتژ كيآموزش بر خط به رياخهاي  درسال ).5و4(

 آموزش در ها مهارت سيانتقال اطالعات و تدر يبرا
 يريادگيشده است و بر نتايج مثبت آن در  ليتبد پزشكي
متناقضي در  جي). نتا7و6تاكيد شده است( تيو رضا

در حوزه آموزش  يكيخصوص كاربست آموزش الكترون
 يبه متك ها افتهيتناقض در  ني). ا3(وجود دارد يپزشك

نوع ارائه  كيبه  يكيآموزش الكترون هياول يها بودن روش
نامناسب محتوا ارتباط  يمحتوا در قالب متن و طراح

  دارد.
بدون توجه به اصول آموزش و  يكيآموزش الكترون

 جينتا تواند ينم يريادگي يها هينظر دگاهياز د يريادگي
 ياثربخش را محقق سازد و به جا سيتدر -يريادگي

صرفاً به  يريادگيدر  رندگانيادگيفعاالنه  يريتدارك درگ
 يريادگي يها هي). استفاده از نظر8(پردازد يمحتوا م هئارا
 قيرا از طر يكيالكترون يريادگي يها دوره تيفيك تواند يم

 يهاتيفعال يتوسعه و اجرا يبرا يتدارك چارچوب
 يطراح .)10تا8(دهد ارتقامناسب  سيتدر -يريادگي

 يها هيبراساس نظر يپزشك يكيتجارب آموزش الكترون
 يكند، اثربخش تيرا تقو يريادگي تيفيك تواند يم يريادگي

 تيمثبت را تقو يريادگي جيدهد، و نتا  ارتقامواد را 
  ).12و11(كند
 يپزشك يكيآموزش الكترون يها چالش نيتر از مهم يكي

 يها دوره و برنامه يآموزش يمطلوب محتوا يطراح
 يبراساس اصول، الگوها و راهبردها يكيآموزش الكترون

 يها طيمح حيصح يمناسب است. طراح يآموزش
 يها تيو قابل ايبه مزا يابيباعث دست يكيالكترون يريادگي
بر  يمبتن يها يژگيو ).13(شود يم يكيالكترون يريادگي

 يبرمبنا ديكه با يآموزش يافزارها درس ديدر تول اريمع
 دهيباشد اغلب ناد يآموزش يمختلف طراح يها هينظر

 يريادگي نديفرا يو ممكن است برا شود يگرفته م

شده از  هئارا ي). مطالب پزشك14(مضر باشد رندگانيادگي
فراتر از ارسال  ديبامرتبط با آن  يها يوب و فناور قيطر

 زانديرا برانگ رندگانيادگي تيساده اطالعات باشد و فعال
  ). 15و14بخشد( يآنان را غن يريادگيتا 
آموزش با توجه به  هئارا ،ييگرا شناخت يريادگي هينظر
) قيو تلف نيتمر ،يتوجه، رمزگذار(يذهن نديآفر
. داند يم يريادگي گر ليرا تسه رندگانيادگي

 هينظر نهيدر زم يآموزش يالگوها نيتر شده شناخته
اجزا) و  شينما هي(نظر )Merrill( ليمر يالگو ،يشناخت
شرح و بسط) است،  هي) (نظرReigeluth( گلوثيرا يالگو
 تواند يم يشناخت يدو الگو نياز ا يقيتلف يريگ بهره

 يدهد. طبق الگو ارتقارا  رندگانيادگي تيو رضا يريادگي
بر اساس  يي)، هر موضوع محتواMerrill( ليمر يشناخت

انتظار  رندهيادگيكه پس از آموزش از  يسطح عملكرد
 يبرا لي. مرطلبد يرا م يروش آموزش خاص ،رود يم

در  رندهيادگيبار سطوح عملكرد مورد انتظار از  نياول
به كاربستن، و  ،يادآوريآموزش را به سه سطح  انيپا

آموزش  لكرد،سطوح عم نياز ا كيكرد كه هر ميابداع تقس
 نيا ي. تمركز اصلكند يمربوط به همان سطح را طلب م

خرد است و طراح  يآموزش و راهبردها يالگو بر چگونگ
ت سؤاالها و  مثال ف،يمانند ارائه تعار ياتيبه جزئ

و نحوه ارائه آنها را  ناتيها، تمر و تعداد مثال پردازد يم
 نبالبه د گلوثيرا گر،ي. از طرف دكند يم ينيب شيپ

در دو سطح خرد و  يآموزش يطراح عيوس قاتيتحق
الگو  نيشرح و بسط را ارائه داد. ا هينظر يالگو ،كالن
 ليكار مر ليتكم يدر سطح كالن و برا يطراح يبرا

و  بيترك يچگونگ ينيب شيدر سطح كالن پ يطراح است.
كل آموزش را از ابتدا تا انتها در  يريگ شكل
كه  دده ينشان م ها ). پژوهش16(رديگ يبرم

 ياز الگو يقيشده با تلف ديتول يآموزش يها چندرسانه
و  يريادگي يدر ارتقا يا توان بالقوه گلوثيو را ليمر
  ).17تا19(دارند يپزشك انيدانشجو زشيانگ
 يريادگيكه  كنند يم انيديگري ب يها مقابل، پژوهش در
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كه  ابدي يبهتر تحقق م يهنگام يكيالكترون يها در دوره
 يريادگي هيبراساس نظر يآموزش يها دوره نيا يطراح

دانش حاصل  دگاه،يد ني). در ا22تا20(باشد ييگرا سازنده
 فهياست و وظ رندهيادگيساختن معنا در ذهن  نديفرا

به منظور  يريادگي يندهايمنابع و فرا تداركطراحان، 
از  ياست و اصول محور رندگانيادگي يريادگي ليتسه
استفاده از  ،يبر دانش قبل تأكيد ،يمحور مسأله ليقب

 يها دگاهيتوجه به د ،ينيتكو يابيارزش ل،ياص فيتكال
توجه به  رنده،يادگيبه  يريادگي نديمختلف، دادن تملك فرا
قرار  ،يكارگروه قيتشو رنده،يادگيساخت دانش توسط 

از منابع  يريگ بهره ،يواقع يها نهيدر زم يريادگيدادن 
معلم، را در  يگر ليگوناگون، و نقش تسه ياطالعات
 تيرعا انهيگرا سازنده يكيالكترون يها طيمح يطراح

با عنوان  ي). محققان در پژوهش24و23و21(كنند يم
 "يمجاز زشدر آمو ياجتماع ييگرا كاربست سازنده"

در  يريادگي دگاهيد نيا تأثيربه  ،يفيطي يك مطالعه ك
بر وب پرداختند. بر اساس نتايج، استفاده از  يمبتن طيمح
از  يبازده باالتر يدر آموزش مجاز ييگرا سازنده هينظر

   .)25(در فراگيران را نشان داد يريادگيلحاظ 
نقاط  ريمرتبط انجام شده در ايران و سا يها پژوهش

 يها يهركدام از طراح ياثربخش سهيجهان صرفاً به مقا
 اي ييگرا شناخت هيبراساس نظر يكيآموزش الكترون

در مقابل آموزش متداول در حوزه  ييگرا سازنده هينظر
 سهيبه مقا يا تا كنون مطالعه .پرداخته است يعلوم پزشك

بر اساس  يكيكاربرد آموزش الكترون زحاصل ا جينتا
براساس  يكيو آموزش الكترون ييگرا شناخت هينظر
نپرداخته  يدر آموزش دروس پزشك ييگرا سازنده هينظر

دو  يپژوهش با هدف مقايسه اثربخش نياست. لذا ا
 ييگرا بر اساس شناخت يكيآموزش الكترون كرديرو
) و آموزش گلوثيو را ليآموزش مر يالگو قي(تلف

 زانيبر م ييگرا بر اساس اصول سازنده يكيالكترون
در درس  يرشته پزشك انيو نگرش دانشجو ،يريادگي

انجام  ارتش يدر دانشگاه علوم پزشك شناسي يباكتر

   پذيرفت.
  

  ها روش
 يهدف در مجموعه پژوهش كاربرد ثيپژوهش از ح نيا

بود. از  يشيآزما قاتيروش در مجموعه تحق ثيو از ح
آزمون  پس -آزمون شياز طرح پ يشيآزما يها طرح انيم

تمامي  ياستفاده شد. جامعه آمار سهيبا گروه مقا
 يدانشگاه علوم پزشك يعموم يرشته پزشك انيدانشجو

و  را در ترم چهارم يشناس يارتش بودند كه درس باكتر
بودند   انتخاب كرده 94 -95 يليتحص اول سال  مساليدر ن

)40n=به شناسي  يباكتر نفر) 40كالس ( ي). همه اعضا
قرعه  ،يتصادف قيعنوان نمونه پژوهش انتخاب و به طر

جامعه  ياز اعضا كيهر  يو نوشتن كد برا هي(ته يكش
قرار دادن آنها در ظرف و  اغذ،از ك ييها كهت يدر بر رو

هر گروه) به عنوان نمونه  يانتخاب تعداد مورد نظر برا
 نيگزينفر) جا 20(هرگروه  2و  1 يشيدر دو گروه آزما

  شدند.
دوره  يجهت طراح شناسي يابتدا دو مبحث درس باكتر 
دو مبحث شامل  ني. اديانتخاب گرد يكيالكترون يريادگي
 ييو مقاومت دارو ها كيوتيب يآنت"و  "ها يباكتر كيژنت"

دو مبحث بر اساس دو  نيبود. هركدام از ا "ها يدر باكتر
و  ليآموزش مر يالگو قي(تلف ييگرا شناخت كرديرو
 يدر قالب محتوا ييگرا ) و اصول سازندهگلوثيرا

 Story Line 0.2افزار  نرم قيو از طر يا چندرسانه
(متشكل از استاد درس، طراح  ديو تول يطراح ميتوسط ت
شد (در مجموع چهار  ديو مهندس نرم افزار) تول يآموزش

نرم افزار؛ هر مبحث دو نرم افزار). هر كدام از نرم 
 يدارا كرديشده براساس دو رو ديتول يافزارها

  بود: ليخاص به شرح ذ يطراح يها يژگيو
 يكيآموزش الكترون ي: در طراحييگرا شناخت افزار نرم

از  ييگرا شناخت هيبراساس نظر شناسي يباكتر درس
استفاده شد.  گلوثيو را ليآموزش مر ياز الگوها يقيتلف

 كي(مباحث؛ ژنتشناسي يآموزش درس باكتر يابتدا طراح
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) بر اساس ييو مقاومت دارو ها كيوتيب يآنت ها، يباكتر
 ل؛ياز قب يانجام شد كه مراحل گلوثيرا يمدل عموم

بر  -كار، قانون مفهوم، روش -يانتخاب يك محتواي اصل
مرتبط  يساختار محتوا ياساس اهداف آموزشي، طراح

منظم ساختار محتوا به  ليتحل ،يآموزش يبا نوع محتوا
جهت گنجاندن در  ياجزاي محتواي اصل ييمنظور شناسا

و افزودن  ييساانداز و دروس سطوح مختلف، شنا چشم
مرتبط با  يتيتقو يو همه محتواها نيازهاي يادگيري پيش
عمق و گستره  نييبه دروس هر سطح، تع ياصل يمحتوا

 نييتع رندگان،يادگيهر درس بر اساس بار يادگيري 
محتوا  ياجزا يو توال بيساختار دروني هر درس و ترت

 يتوال لي(از قب يآموزش يها ياستراتژ يتمام تيبا رعا
 ،يجمع بند ،يريادگي يازهاين شيپ يتوال ده،يچيساده به پ

 يها يتوجه به استراتژ رنده،يادگيكنترل  ،يبند بيترك
) در هر درس مورد توجه و عمل قرار گرفت. در يريادگي
آموزش هر  يچگونگ گلوث،يبر اساس مدل را يطراح نيح

 شينما يالگو تيمورد توجه قرار گرفت (رعا زيموضوع ن
در  يريادگي). با توجه به اهداف درس كه ليمر اجزاء
آموزش  يها و كاربرد قرار داشت رهنمون يادآوريسطح 

شد و  تيو كاربرد رعا يادآوريموضوع، در سطوح 
گنجانده  زين يابيهر موضوع، آزمون و ارز ميضمن تعم

آموزش از شرح و  ه،ياصول اول نيشد و در كنار ا
 ،يا حافظه از،ين شيپ ،يا نهي(زم ليمر يثانو يها بسط
استفاده  ازيبه تناسب ن زيو بازخورد) نشكل ارائه،  ،يكمك
  شد.
 نيكه در ا ييها يژگي: اصول و وييگرا سازنده افزار نرم
 يمحور مسأله -شامل؛ الف ديگرد تيافزار رعا نرم

مرتبط با اهداف درس با كمك  مسألهمحتوا بر اساس  (
 يمحور مسأله ت،يشد، جهت جذاب نيمدرس درس تدو

بر  تأكيد -و صدا ارائه شد)، ب ريدرس همراه با تصو
مدرس دوره با توجه به دانش  كمك(محتوا با  يدانش قبل

 يشد، و جهت فراخوان نيو تدو يطراح رندگانيادگي يقبل
به  هيمطالب پا يحاو دياسال يسر كيدر ابتدا  هيدانش اول

(در  يانيو پا ينيتكو يابيارزش -ارائه شد)، ج رندگانيادگي
ت گنجانده شده در متن سؤاالبه  رندهيادگيطول دوره 

كردند و از  مي افتيدر بازخوردپاسخ و در همان لحظه 
با  توانستند يم رندگانيادگي شد يثبت م جينتا نيآنجا كه ا

خود بپردازند.  يريادگيو اصالح  يابيمشاهده آن به ارز
گنجانده  يانيپا يابيارزش زيدوره ن يدر انتها نيهمچن

(از آنجا  رندهيادگيبه  يريادگي نديدادن تملك فرا-شد)، د
 يطراح رندهيادگيتحت كنترل  يكيوندوره الكتر نيكه ا

 يريادگيمتناسب با سرعت  رندهيادگيشده بود هر 
 يبيبا ترك يمنابع گوناگون كرد، يخودش مطالب را دنبال م
فراهم شد تا  رندگانيادگي يبرا رياز متن، صدا، و تصو

خودشان به ساخت دانش  يريادگيمتناسب با سبك 
گذاشتن  اريتوجه به ساخت دانش (با در اخت -بپردازند)، ه

 لميو ف يكيكتاب الكترون ليگوناگون از قب يمنابع اطالعات
در  يكالس هم ريامكان تعامل با مدرس و سا ،يآموزش

شد  يسع رندگانيادگي انيم يكالس درس، و بحث گروه
 - شوند)، و لينا ديبه ساخت دانش جد رندگانيادگي

ر از يافراد، و تقد نيب شهيبه تعامل و تبادل اند قيتشو
(مدرس دوره،  رندگانيادگيچندگانه  يها دگاهيد
 گريكديرا با توجه به هدف درس به تعامل با  رندگانيادگي

متنوع را  يها دگاهيو ارائه د ختيانگ يها برم در گروه
 مدرس يگر لينقش تسه -)، زداد يقرار م شيمورد ستا

از  يريگ در دوره، با بهره رندگانيادگي(
در كالس درس  يصورت گروه به يا افزارچندرسانه نرم
پرداختند و مدرس صرفاً در موقع ضرورت   يريادگيبه 

). پرداخت يم شان يريادگي ليآنها و تسه ييبه راهنما
 يالزم در خصوص چگونگ يها آموزش رندگانيادگي

 "افزار نرم يراهنما"افزارها را از بخش  استفاده از نرم
و مدرس  ردندك افتيآموزش در يافزارها موجود در نرم

  پرداخت. آنان  ييدر موقع ضرورت به راهنما زين
 .ديبرگزار گرد قهيدق 90هر جلسه آموزش در مدت زمان  

گرفته شد و در  آزمون شيكالس پ يقبل از اجرا، از اعضا
 كرديبر اساس رو يكيآموزش الكترونيك گروه، 
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) و گلوثيو را ليآموزش مر يالگو قي(تلف ييگرا شناخت
بر اساس اصول  يكيآموزش الكترون يگر،در گروه د

مند  صورت كه در گروه بهره نياجرا شد. بد ييگرا سازنده
خودشان و با  رندگانيادگي ،ييگرا افزار سازنده از نرم

 ايدو گروه صورت  (به هايشان يكالس هم ريتعامل با سا
 ياز محتوا يافزار غن سه نفره) به مطالعه نرم

و  يآموزش لميف لياز قب يو منابع اطالعات يا چندرسانه
اف  يد يصورت پ به يكيالكترون يجزوه آموزش

دادند. مدرس،  ت مطرح شده پاسخ سؤاالپرداختند و به  
ت در سؤاالوادار و با طرح  تر بيشآنها را به تعامالت 

 نينمود، همچن يجو كالس را تعامل شان، يريادگي انيجر
بهتر  مجهت فه ييبه راهنما ازين رندگانيادگيهر كجا كه 

و در جهت  شد يآموزش وارد م انيمطالب داشتند به جر
بر  ي. اما دوره مبتنداشت يآنان گام برم يريادگي ليتسه
دوره كامالً خودمحور بود كه  كي ييگرا شناخت كرديرو
افزار و بدون تعامل و  صرفاً از خود نرم رندگانيادگي

مدرس طبق  فهي. وظكردند ياستفاده م يبحث كالس
 حيارائه ساختارمند اطالعات، توض ،ييگرا شناخت كرديرو

 نيبود كه ا رندگانيادگيمطالب و بازخورد به  تر بيش
نرم  يود به عبارتشده ب هييافزار تعب در خود نرم فيوظا

. مدرس برخالف كرد يم يبانيرا پشت ها تيافزار همان فعال
ساختن  يتعامل ،يرا به بحث گروه رندگانيادگيدوره قبل، 
آنان  يريادگي ليداشت و تسه وانمي سكالس در

دوره مورد  نيدر ا ها تيفعال نيا يبه عبارت پرداخت، ينم
دوره  يتوجه و عمل قرار نگرفتند. با اتمام اجرا

و آزمون نگرش از  يريادگيآزمون  پس ،يكيالكترون
 قياز طر يريادگي زانيدو گروه گرفته شد. م ياعضا

آزمون كه به  سو پ آزمون شيابزار آزمون به صورت پ
آزمون از  نيشد. ا دهيكمك مدرس درس ساخته شد، سنج

بود كه  سؤال 40ت آن سؤاالو تعداد  يا نهينوع چهارگز
در سطح درك و فهم و كاربرد را  رندگانيادگي يريادگي

از دو مبحث درس  كيهر  ي(براكرد يم يريگ اندازه
به  يازدهي). امتديطرح گرد سؤال 20 شناسي يباكتر

 رندگانيادگيتوسط  حيانتخاب پاسخ صح يآزمون بر مبنا
 ييايحداكثر نمره بود. پا 20حداقل نمره و  صفربود كه 
و  چاردسونيوش كودر ربا استفاده از ر يريادگيآزمون 
آن از  ييمحاسبه شد و روا 80/0معادل  KR20فرمول 

متخصصان موضوع (مدرس دوره و همكار  دگاهيد قيطر
هدف  -با جدول محتوا تسؤاالانطباق  ي) و بررسشانيا

) براي Millmenدرس و اصول چك ليست ميلمن (
). براي 26(قرار گرفت تأييداي مورد  هاي چند گزينه آزمون

شده  هيسنجش نگرش از ابزار پرسشنامه نگرش سنج ته
). با استفاده از پرسشنامه 27(دياستفاده گرد يتوسط كرم

 1از(يزشبسته پاسخ چهار ار سؤال 32نگرش سنج با 
 ت،يموفق يها همؤلف)، با ازيامت نيتر بيش 4تا  نيتر كم

 ،يريادگيدر  يختگيمدرس دوره، خودانگ ،يعاطفه منف
و باور  دگاهيد ،يكل تيرضا ،ياجتماع يفرصت، همبستگ

پرسشنامه  ييايقرار گرفت. پا يابيمورد ارز رندگانيادگي
ه گرديد بهمحاس 93/0كرونباخ معادل  ينگرش، با آلفا

 نيآن نيز توسط متخصصان ا ييمحتوا ييو روا است
 ). 27شده است( تأييدحوزه 

: انجام شدپژوهش در سه مرحله  نيا ياجرا ،يطور كل به
: در سهيو مقا شيدوره آزما ياجرا ،مرحله اول و دوم

دو گروه،  يآموزش از اعضا يجلسه قبل از اجرا نياول
گرفته شد.  ها يباكتر كينتمربوط به مبحث ژ آزمون شيپ

افزار مبحث  پس از آن در گروه اول آموزش از طريق نرم
و در  ييگرا براساس اصول سازنده ها يباكتر كيژنت

 كيافزار مبحث ژنت گروه دوم آموزش از طريق نرم
هر كدام در يك  ييگرا شناخت كرديبر اساس رو ها يباكتر

دوم  فتهانجام شد. در ه ميساعت و ن كيجلسه به مدت 
و  ها كيوتيب يمربوط به مبحث آنت آزمون شيابتدا پ

به عمل آمد.  رندگانيادگياز  ها يدر باكتر ييمقاومت دارو
افزار آموزش مبحث  گروه اول آموزش با نرم سپس در

بر اساس اصول  ييو مقاومت دارو ها كيوتيب يآنت
افزار  و در گروه دوم آموزش از طريق نرم ييگرا سازنده
 كرديبر اساس رو ييو مقاومت دارو ها كيوتيب ينتمبحث آ
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 كيبه طور جداگانه در يك جلسه به مدت  ييگرا شناخت
 تياجرا شد كه هر دو جلسه در سا ميساعت و ن

ارتش اجرا شد. در  يدانشگاه علوم پزشك يوتريكامپ
و نگرش  يريادگي زانيمرحله سوم، سنجش م

 يمنظور با اتمام اجرا ني. بدرفتيانجام پذ رندگانيادگي
نگرش از  و آزمون يريادگيآزمون  دوره آموزش، پس

و  يريادگينمرات  نيانگيدو كالس گرفته شد. م ياعضا
 نيشد. بد سهيو شاهد مقا شينگرش در دو گروه آزما

از روش  يريادگينمرات  نيانگيم سهيمقا يمنظور برا
 ي(با توجه به اجرا يريتك متغ انسياروكو ليتحل
 آزمون شياثر پ ليبه تعد ازيدر دو گروه و ن آزمون شيپ

ها از روش  آزمون مربوط به گروه پس جينتا ياز رو
 يمعنادار يبررس يبرا .استفاده شد) انسياروكو ليتحل

 لينگرش در دو گروه از روش تحل نيانگيتفاوت م
با  يآمار اتياستفاده شد. تمام عمل هريچندمتغ انسيوار

  انجام شد. SPSS-18افزار  استفاده از نرم
  

  نتايج
كننده در اين مطالعه از نظر  تمام دانشجويان شركت

زيرا پذيرش دانشجويان در دانشگاه  ،جنسيت پسر بودند
 ج،يعلوم پزشكي ارتش تك جنسي است. بر اساس نتا

 دهيدر گروه آموزش د يريادگي آزمون شيحداقل نمره پ
، 2صفر، حداكثر نمره  ييشناخت گرا كرديبه روش رو

به روش  دهيگروه آموزش د در. بود 82/0±67/0 نيانگيم
صفر،  آزمون شيحداقل نمره در پ ييگرا سازنده كرديرو

ميانگين  نبي. بود 72/0±78/0 نيانگي، م2حداكثر نمره 
برقرار  ينمرات پيش آزمون در دو گروه تفاوت معنادار

  ).p=959/0نبود (
به  دهيدر گروه آموزش د يريادگيآزمون  نمره پس حداقل

، 16، حداكثر نمره 7ييگرا شناخت كرديروش رو
به  دهدي آموزش گروه در. بود 45/12±70/2نيانگيم

آزمون  حداقل نمره در پس ييگرا سازنده كرديروش رو
  . بود 65/15±84/1 نيانگي، م18، حداكثر نمره 13 يريادگي

نمرات آزمون  نيانگيم نيب انسياروكو ليآزمون تحل جينتا
 ).p=001/0(نشان داد  يدو گروه تفاوت معنادار يريادگي

 يكياز آموزش الكترون ستفادهگفت ا توان يم نيبنابرا
با آموزش  سهيدر مقا ييگرا سازنده كرديبراساس رو

 يريادگيبر  ييشناخت گرا كرديبراساس رو يكيالكترون
 شناسي يدر درس باكتر يرشته پزشك انيدانشجو
  تر است. اثربخش

 ييگرا نمرات نگرش در دو گروه سازنده نيانگيم سهيمقا
نشان داد، نگرش گروه آموزش  ييگرا و شناخت

با  سهيدر مقا ييگرا سازنده كرديبراساس رو يكيالكترون
 ييگرا شناخت كرديبراساس رو يكيگروه آموزش الكترون

از  "يكل تيرضا"و  "ياجتماع يهمبستگ" يها همؤلفدر 
 يگروه دارا نيا نيبود و همچن ورداربرخ يباالتر نيانگيم

با  "مدرس دوره"ه مؤلفبودند. در  يتر كم يعاطفه منف
 كرديبراساس رو يكيگروه آموزش الكترون ياندك اختالف
در  نيبود. همچن يباالتر نيانگيم يدارا ييسازنده گرا

، و "يريادگيدر  يختگيخود انگ"، "تيموفق" يها همؤلف
 يكيآموزش الكترون وهگر يبا اندك اختالف "فرصت"

 يباالتر نيانگياز م ييگرا شناخت كرديبراساس رو
  ). 1برخوردار بودند (جدول 

بر اساس  يكيآموزش الكترون ياثربخش يمنظور بررس به
بر  يكيبا آموزش الكترون سهيدر مقا ييگرا سازنده هينظر

نگرش بهتر  جاديدر ا ييگرا شناخت هياساس نظر
از  شناسي يبه دوره باكتر يرشته پزشك انيدانشجو

) MANOVA( رهيچند متغ انسيوار ليآزمون تحل
نشان داد  هريچندمتغ انسيوار ليتحل جياستفاده شد. نتا

مربوطه  هريچندمتغ ةهر چهار آمار يدار معناكه سطح 
 نيو بزرگتر نگياثر هتل لكز،يو يالمبدا ،ييالياثر پ يعني
مشخص  بيترت نياست. بد 01/0برابر با  ،يرو شهير

براساس  يكينمرات دو گروه آموزش الكترون نيگرديد ب
 يكيالكترون زشو گروه آمو ييسازنده گرا كرديرو

مربوط به نگرش  يها همؤلفدر  ييگرا براساس شناخت
تفاوت  شناسي يبه دوره باكتر يرشته پزشك انيدانشجو
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  وجود دارد. يمعنادار
  در دو گروه يآزمودن نينگرش، و آزمون اثرات ب يها همؤلفنمرات  نيميانگ :1 جدول

  سطح معناداري F  ميانگين و انحراف معيار  گروه متغير
  173/0  928/1 10/13±88903/01 گراييشناخت موفقيت

 40/12±23117/1 گراييسازنده
  گراييشناخت عاطفه منفي

 58946/3± 60/12 
904/53  0001/0  

 95/8±87715/1 گراييسازنده
  534/0  394/0 95/15±91051/2 گراييشناخت  مدرس دوره

 50/16±62578/2 گراييسازنده
  954/0  003/0 25/15±50751/3 گراييشناخت  خود انگيختگي در يادگيري

 20/15±54238/1 گراييسازنده
  920/0  /010 75/18±90512/3 گراييشناخت فرصت

 65/18±05900/2 گراييسازنده
  382/121 35/11±18210/1 گراييشناخت  همبستگي اجتماعي

  
0001/0  

 40/15±14248/1 گراييسازنده
  0001/0  894/40 55/11±66508/2 گراييشناخت  رضايت كلي

 95/15±53811/1 گراييسازنده
  

 يها همؤلف يبدست آمده برا Fمقدار  ج،يبا توجه به نتا
در سطح  يكل تيو رضا ياجتماع يهمبستگ ،يعاطفه منف

ها  همؤلف ريمربوط به سا ريبود و مقاد دار معنا 01/0
 نيانگيبا توجه به باالتر بودن م ني. بنابرانيست دارامعن

 كرديبر اساس رو يكينمرات گروه آموزش الكترون
 كرديرو نيبر اساس ا يكيآموزش الكترون ،ييگرا هسازند
 هيبراساس نظر يكيآموزش الكترون يبا طراح سهيدر مقا
رشته  انيموجب نگرش مثبت دانشجو ييگرا شناخت
  گرديده است. شناسي يبه دوره باكتر يپزشك

  
  بحث

در  يپژوهش حاضر، با توجه به نبود شواهد كاف
 يطراح كرديدو رو ياثربخش سهيخصوص مقا

با  ي) در آموزش پزشكييگرا و سازنده ييگرا (شناخت
دو روش آموزش  ياثربخش سهيو مقا يهدف بررس

 ييگرا سازنده كرديشده بر اساس رو يطراح يكيالكترون

 رشته انيو نگرش دانشجو يريادگيبر  ييگرا و شناخت
پژوهش  جيانجام شد. نتا شناسي يدر درس باكتر يپزشك

در  ييگرا اصول سازنده يريكارگ نشانگر آن است كه به
 يها دوره يدر طراح ييگرا شناخت كرديبا رو سهيمقا
 شيبه افزا شناسي يدرس باكتر يكيوزش الكترونآم
  منجر شده است.  انيو نگرش بهتر دانشجو يريادگي

 يها طيدر مح رندگانيادگي يريادگي شيافزا نييدر تب
گفت به  توان يپژوهش م اتيگرا با توجه به ادب سازنده

استفاده  س،يتدر نيدر ح رندهيادگي تيهمچون فعال يليدال
به منظور  يگروه يها از منابع متعدد، شركت در بحث

 يها نهيدر زم يريادگيت و قراردادن سؤاالپاسخ به 
. در آموزش شود يم جاديا تر قيعم يريادگي ،يواقع

اين مطالعه،  ييگرا سازنده كرديبر رو يمبتن يكيالكترون
 يريادگيبه  يدر قالب بحث و تعامل گروه رندگانيادگي

گر  ليپرداختند و مدرس فقط به عنوان راهنما و تسه
افزار و مطالب  عمل كرد و يادگيرندگان با نرم يريادگي
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اين كه  ليبه دل نيبودند، همچن ريدرگ تر بيشآن، 
داشته  اريدر اخت يريادگي يبرا يمنابع مختلف توانستند يم

قدرت انتخاب منابع بهتر را داشتند، لذا  جهيباشند در نت
است كه در گروه  يدر حال نيبود. ا تر بيشآنها  يريادگي

 ييگرا شناخت كرديبر اساس رو يكيآموزش الكترون
 شينسبت به گروه آزما يتر نقش منفعل رندگانيادگي

  مند نبودند. بهره يو از تعامل و بحث گروهدداشتن
پژوهش حاضر نشان داده شد، يادگيري در مدل  در

گرايي، با توجه به وجود بحث و تعامل در بين  سازنده
 نيگردد. در هم باعث يادگيري اثربخش مي  يادگيرندگان،
) و Girvan( رواني) و همكاران و گWessaراستا وسا (

كه  افتنديپژوهش خود در جهي) در نتSavageساواج (
 رندهيادگيو تالش  ييگرا زندهسابحث و تعامل در مدل 

. شود يم قيعم يريادگيساخت دانش، باعث  يبرا
 ،يمحور مسأله لياز قب ييكاربست اصول سازنده گرا

از منابع  يريگ ها، بهره تدارك امكان تعامل در گروه
 يابيبر ارزش تأكيد ،يريادگي طيگوناگون در مح ياطالعات

در  رندهيادگي تيفعال ل،يو سنجش اص يانيو پا ينيتكو
 يريادگي هاي طيمعلم؛ مح يگر ليو نقش تسه سيتدر نيح

توانمند  يريادگي قيو تعم عيتسر ل،يتسه يرا برا
  ). 28و25(سازد يم

) با هدف مقايسه بين Tynjalaتوسط تينجاال ( يقيدر تحق
محيط يادگيري سازنده گرايي و سنتي در دانشگاه، 

گرا  سازنده يريادگي طيدر مح انيداده شد دانشجو نشان
ها  تفكر و كسب مهارت يها به توسعه مهارت تر بيش

و در  دانستند يم تر قيخود را عم يريادگياذعان داشته و 
كه به روش  انيرا نسبت به دانشجو يبهتر جينتا تينها
 جي). نتا29(آموزش ديدند، كسب كرده بودند يسنت

در دانشگاه   ،2005) در سال Cooperكوپر ( يپژوهش
 ) آفريقاي جنوبي،University of Pretoria( يايپرتور

گرايي،  نشان داد در برنامه آموزش مبتني بر سازنده
كسب  قيطر نيرا از ا ييادگيرندگان تجارب ارزشمند

). اين نتايج توسط ساير محققان از جمله 30( اند كرده

 تأثير يبا عنوان بررس ي) در پژوهشBrooksبروكز (
در  يريادگي يامدهايبر پ گرا هندساز يريادگي يها طيمح

) و همكاران در Kala)، كاال (31(نظام آموزش متوسطه
 يبرا ي: مدلييگرا سازنده هيبا عنوان نظر يا مطالعه

) و 32(يآموزش پرستاران، در دوره پرستار
) و همكارانش در Sthapornnanonاستاپورنانون (

 كيگرا در  سازنده يريادگي طيبا عنوان مح يپژوهش
 زين يدر داروساز ،يداروساز يعمل نيدوره آموزش آنال

كه عالوه بر  يطور ). به33(قرار گرفته است تأييدمورد 
 شيافزا زياز دوره ن آنان تيرضا ،يريادگيعمق دانش و 

 يها افتهيبا  ها افتهي نيا سهيآنچه از مقا است. افتهي
اين است كه  نيگرفت، ا جهينت توان يپژوهش حاضر م

آموزش بر  يفوق اثربخش يها همانند پژوهش مطالعه
كرده اما گروه  تأييدرا  ييسازنده گرا هياساس نظر

مورد استفاده در پژوهش حاضر كاربست  سهيمقا
  روش آموزش متداول بود.  يبه جا ييگرا شناخت كرديرو
 هياين پژوهش از نظر هاي افتهيگفت كه  توان يم تينها در
 زي) و همكاران نJonnasen( كسب دانش جاناسن وستاريپ

 يريادگي يها طيمح هينظر ني. مطابق اكند يم يبانيپشت
باال،  يدانش قبل يدارا رندگانيادگي يگرا برا سازنده
اين كه پژوهش با توجه به  ني). در ا34(ستا اثربخش
و گذراندن واحد  ليمشغول تحص 4در ترم  انيدانشجو

 يو برا ازين شيدانش پ باًيبودند لذا تقر شناسي يباكتر
 نيالزم را داشتند. بر ا يذهن يمباحث، آمادگ يريادگي

بهتر گروه آموزش  يريادگي جهياساس تحقق نت
دور از انتظار  ييگرا سازنده كرديبراساس رو يكيالكترون

  نبود.
در گروه  رندگانيادگي  هاي اين پژوهش، بر اساس يافته
در  ييگرا بر اساس اصول سازنده يكيآموزش الكترون

 كرديبراساس رو يكيبا گروه آموزش الكترون سهيمقا
 ياز نگرش مثبت ،تر بيش يريادگيعالوه بر  ييگرا شناخت

برخوردار بودند. به  زين شناسي ينسبت به آموزش باكتر
در گروه آموزش  رندگانيادگيطوري كه نگرش 
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در اكثر  ييگرا بر اساس اصول سازنده يكيالكترون
و  ياجتماع يهمبستگ ،يعاطفه منف به ويژهها  همؤلف
در مقايسه با گروه آموزش الكترونيكي  يكل تيرضا

 گرايي بهتر بود. در اين خصوص، رومانو شناخت
)Romanov( يوگي) و نNevgi (دارند به علت توجه  تأكيد

از معلم  ميپارادا رييو تغ هينظر نيدر ا رندهيادگيبه 
 يطيمح نيدر چن رندهيادگي ،يمحور رندهيادگيبه  يمحور

نگرش  جهيدارد و در نت يتر بيشاحساس آرامش و لذت 
مدعا  نيا تأييد). در 35(خواهد داشت زين يتر مثبت

) نيي(پا يعاطفه منف يها همؤلفريمثبت ز جهيبه نت توان يم
از احساس آرامش در  ي(باال) كه حاك يكل تيو رضا

روش  نيدر ا يطور كل دوره است اشاره نمود. به
كه مطالب دوره  ستندين نينگران ا رندگانيادگي، آموزش

 نيا نجايكم و كاست به حافظه بسپارند بلكه در ا يرا ب
و  ياست كه با تالش خودش و منابع اطالعات رندهيادگي

موضوع باعث  نيهم ابدي يمعلم به دانش دست م ييراهنما
خواهد شد و در  يادگيريدر طول  رندگانيادگيآرامش 

  .شود يبه دوره مثبت م رندهيادگينگرش  جهينت
)، Savage) و ساواج (Girvan( روانيمثل گ يپژوهشگران

 ) و همكاران، رومانوSthapornnanonاستاپورنانون (
)Romanov( يوگي) و نNevgiخود  قاتيتحق جهي) در نت
فعال در  يريادگيكردند كه داشتن تعامل و اجتماع  انيب

نسبت  رندگانيادگيسازنده گرا به نگرش مثبت  يها طيمح
 ز،يپژوهش ن ني). در ا35و33و25(شود يمبه دوره منجر 

و مدرس دوره،  ياجتماع يهمبستگ همؤلفريمثبت ز جهينت
 نيا نيياست. در تب يقبل قاتيتحق جيبا نتا راستا هم

و  رندگانيادگي نيگفت كه داشتن تعامل ب توان يموضوع م
 طيمح ،يريادگيبا خودشان در طول  رندگانيادگيمعلم، و 

جذاب و همراه با  يطيرا به مح يريادگيسرد و خشك 
 جهيدر نت كند يم ليبحث و اظهارنظر و نقد مباحث تبد
دنبال  يتر بيش يمباحث كالس درس را با عالقمند

  .كنند يم
اساس نتايج پژوهش حاضر، يادگيرندگان در گروه  بر

گرايي،  اصول سازنده آموزش الكترونيكي بر اساس
ستگي اجتماعي بهتري را نشان دادند. بمشاركت و هم

 يقسمت از پژوهش، مورف نيا جيبا نتا راستا هم
)Morphewعموماً انياي نشان داد، دانشجو ) طي مطالعه 

 ياديداشتند و منافع ز ياركتهاي مش نظر مثبتي به فعاليت
معتقد  انيدانشجو ني. همچنشمردند يآن برم يرا برا

 داد ياجازه م رندگانيادگيبه  يريادگي طيبودند كه اين مح
را  نيرا منعكس كنند و ا شان يريادگيبه صورت آزادانه 

 زي) نDethlefs). دتالفس (22بگذارند( انيدر م گرانيبا د
و پژوهش حاضر، از  يقبل يها پژوهش جهيبا نت سو هم

گرا بر نگرش  سازنده يريادگي يها طيمح تأثير
 يها طيمح يريكارگ به راي. زكند يم تيحما انيدانشجو

 يها دوره يريگ گرا موجب شكل سازنده يريادگي
و فعال بودن  شود يم يمحور رندهيادگي يآموزش

 يموجب اثرگذار سيآموزش و تدر نديدر فرا رندهيادگي
  ). 36(گردد يم رندگانيادگي شمثبت بر نگر

 يها طيدر مح رندگانيادگينگرش بهبود  نييدر تب 
از جمله؛ توجه به  يليگفت به دال توان يگرا، م سازنده

به  ياز معلم محور ميپارادا رييبر اثر تغ رندهيادگي
ارائه شده توسط  سيروش تدر يتازگ ،يمحور رندهيادگي

 ،يتعامل يريادگيها و  مدرس دوره، حضور در گروه
و مطالب  ليارتباط مسا ها، يكالس همبا  تر بيشتعامل 

از كمك  نانياطم رندگان،يادگي يواقع يارائه شده با زندگ
مدرس دوره، قدرت در نحوه انتخاب  يها ييو راهنما

احساس حضور  يو به طور كل ليمنابع، نحوه حل مسا
مطالب،  وار يفعال در كالس و عدم اجبار به حفظ طوط

دارد و در  يتر بيشاحساس آرامش و لذت  رندهيادگي
  خواهد داشت. زين يتر نگرش مثبت جهينت
  

  گيري نتيجه
در  ييگرا سازنده كرديكه كاربست رو با توجه به آن

بهتر را  يريادگيبهبود نگرش و  لياز قب يجيآموزش، نتا
روش  نيگردد مدرسان از ا به دنبال دارد، توصيه مي
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استفاده  يكيبه صورت الكترون يارائه دروس پزشك يبرا
در  يآموزش يها يند. به اين منظور بهتر است دورهنما
جهت محتواهاي الكترونيكي از  آموزش يطراح نهيزم

مدرسان برگزار گردد.  يبرا ييگرا سازنده كرديجمله رو
 يكيواحد آموزش الكترون گردد يم شنهاديهمچنين پ

 يريادگي يها طيمح جاديا ههاي علوم پزشكي ب دانشگاه
را به سمت  رندگانيادگيتا  نديجذاب و اثربخش توجه نما

   كننده سوق دهند. بيمشوق و ترغ يريادگي طيمح
  

  قدرداني
پژوهشگران، مراتب سپاس خود را از دانشجويان 

در پژوهش و آقاي دكتر فرشاد نجومي ابراز  كننده شركت
همچنين مراتب امتنان خود را نسبت به حمايت دارند.  مي

و مركز  EDCمعنوي طرح از كميته پژوهش در آموزش 
تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ارتش اعالم 

  دارند. مي
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Abstract 
 
Introduction: Increasing development of technology and information has created changes in the field of 
teaching and learning. For effective learning, e-learning design should be based on educational principles. 
The purpose of this study was to compare the effectiveness of e-learning content based on two educational 
approaches (constructivism and cognitivism) on the level of learning and learners’ attitudes in the 
bacteriology course. 
Methods: This two-group experimental research was conducted in AJA University of Medical Sciences in 
2015-2016 academic year. Medical students taking the bacteriology course were randomly divided into two 
groups (n=40). Multimedia e-contents were designed using Storyline 0.2 software on the basis of 
constructivism and cognitivism and the levels of learning and learners’ attitudes were compared in both 
groups. A valid and reliable questionnaire was employed for data collection. The collected data were 
analyzed using descriptive and inferential statistics (ANCOVA and MANOVA). 
Results: The post-test mean scores were calculated at 12.45±2.70 out of 20 for the cognitivism group and 
15.65±1.84 out of 20 for the constructivism group. Comparison of the learning mean scores of the two 
groups showed a significant difference (p=0.01). Also, the learners in the constructivism-based e-learning 
group with a general satisfaction mean score at 15.95±1.53 had better attitudes than those in the 
cognitivism-based e-learning group with the mean score at 11.55±2.66 (p=0.001). 
Conclusion: According to the findings, the application of constructivism approach in education and 
following its core principles can promote students’ e-learning of medical programs and improve their 
attitude toward the program. Thus, it is recommended that medical instructors should use constructivism 
approach in providing e-contents to improve the quality of education. 
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