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 مقاله پژوهشی 

 
 تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو و اعتباریابی درونی تدوین

  يمجاز

 
  يمحمد عسگر، ياحمد مانیسل، یاردکان ییپور روستا دیسع، *يآباد یعل جهیخد، یبهنام رسول

  

 

  چکیده

فراهم  انیجودانش ینیرا جهت کسب تبحر و مهارت بالاي نهیشوند که زم یطراحاي به گونه دیبا یرشته پزشک یآموزش يهابرنامهمقدمه: 

  . آن بود یدرون یابیو اعتبار يمجاز تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو نیپژوهش حاضر به دنبال تدو. آورد

اسناد  انیاز م مندگیري هدفبا روش نمونه هاداده يگردآور يبرا. انجام شد یفیک يمحتوا لیبا روش تحل، پژوهش حاضر: هاروش

 يبرا. مصاحبه شد مندگیري هدفبا روش نمونه انیو دانشجو دینفر از اسات 27با  نیهمچن. واحد انتخاب شد 170 یاطالعات يهاگاهیپا

 ستیل و با استفاده از چک یشیمایالگو با روش پ یدرون یابیاعتبار ياستفاده شد و برا نگیریم يتوامح لیاز روش تحل هاداده لیتحل

  . کسب شدکننده نظر متخصصان مشارکت، ساختهمحقق

است که  یه اصلمؤلفپنج  يکه دارا دیاستخراج گرد یآموزش پزشک یطراح يالگوها، مصاحبه يهاتم لیمقاالت و تحل یبا بررسنتایج: 

نوع محتوا  نییتع و يمجاز تیواقع يهایژگیو نییتع، رندگانیادگی يهایژگیو نییتع، یآموزش ازین نییشامل تع لیه تحلمؤلف -1: عبارتند از

آموزش  يهاراهبرد نییتع، يورغوطه زانیم نییتع، یاهداف کل نییشامل تع یه طراحمؤلف -2 يمجاز تیواقع قیارائه از طر يمناسب برا

 يایدن سازيمدل، محتوا یطراح، يرابط کاربر یطراح، ویسنار یشامل: طراح دیو تول هیه تهمؤلف -3محتوا  نییتع، تیسطح واقع نییتع

 -5یبانیپشت، یدر برنامه آموزش يآموزش مجاز ستمیس قیتلف، آموزش يو اجرا شامل اجرا یبانیپشت -4پلت فرم هیته، يمجاز تیواقع

  . سهولت استفاده یابیارزش، یتراکم یابیارزش، ینیتکو یابیشامل ارزش یابیه ارزشمؤلف

و اجرا و  یبانیشتپ، دیو تول هیته، یطراح، لیتحل يهاهمؤلفبه  دیبا يمجاز تیبر واقع یمبتن یپزشک یآموزش یطراح يبراگیري: نتیجه

 يبه الگو با توجه یآموزش پزشک یطراح ندیفرا، یدر آموزش پزشک يمجاز تیشود عالوه بر کاربرد واقعمی شنهادیپ. توجه کرد یابیارزش

  . شود نییحاضر تع قیتحق

  

  يمجاز تیواقع، یآموزش پزشک، یآموزش یطراح يالگوهاي کلیدي: واژه

  81تا  73 ):9(20؛ 1399تیر پزشکی/ آموزش در علوم مجله ایرانی 

  

  

                                                
 ،یآموزش ي)، گروه تکنولوژاری(دانش يآبادیعل جهیدکتر خدنویسنده مسؤول:  *

. رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس

aliabadikh@gmail.com   
و علوم  یروانشناس ،دانشکدهیآموزش يتکنولوژ يدکتر يدانشجو ،یرسول بهنام

. رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیترب

)behnam.rasoli@gmail.comاری( استاد یاردکان ییپور روستا دی)؛ دکتر سع،( 

دانشگاه عالمه  ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش يگروه تکنولوژ

  مقدمه

 ياحمد مانی)؛ دکتر سلspourroostaei@gmail.com( رانیتهران، ا ،یطبائطبا

 ،یبهشت دیدانشگاه شه ،ی،دانشکده آموزش پزشک ی)، گروه آموزش پزشکاری( دانش

 ي)؛ دکتر محمد عسگر soleiman.ahmady@gmail.com. (رانیتهران، ا

. رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه عالمه طباطبائ يری)، گروه سنجش و اندازه گاری(دانش

)drmasgari@yahoo.com(  

  21/3/99 پذیرش: ، تاریخ20/8/98اصالحیه: ، تاریخ 26/5/98 مقاله: تاریخ دریافت
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 و مراقبت از یپزشک يتکنولوژ نهیمداوم در زم يهاشرفتیپ

و  دهیچیحرفه پ کیرا به صورت  یامروزه پزشک، مارانیب

در  ایدن يهادانشگاه تربیشامروزه . پرچالش در آورده است

هستند که بتوانند موجب گسترش  یآموزش يهاروش افتنی یپ

و  اومدم يریادگیو  ینیبالگیري میتصم يهاتیظرف يو ارتقا

 یرشته پزشک یآموزش يهابرنامه. گردند انیفعال دانشجو

شوند که عالوه بر رشد و توسعه  یطراحاي به گونه دیبا

آنان و  ینیکسب تبحر و مهارت بالاي نهیزم، انیدانشجو

است که روش  یدر حال نیا. را فراهم آورند یشغل تیخالق

 یمواقع مخلوط تربیشدر  یپزشک هادر دانشگاه یآموزش سنت

اما به آنها ، دهدمی ارائه انیرا به دانشجو میاز اطالعات و مفاه

 یهدسازمانو بندي تیاولو، لیو تحل هیتجز ییدر کسب توانا

 یآموزش تیموقع دیبا یپزشک دیاسات. )1کند(نمی دانش کمک

 يهاتیفعال خود را در انیکه دانشجو ندیفراهم نما يرا طور

 یطراح کارگیري. بهبدانند لیو دخ میسه يریادگی-یاددهی

مانند آموزش  نینو يریادگی يبا فناور قیدر تلف یآموزش

 نهیتواند زمیم )virtual reality( يمجاز تیو واقع یکیالکترون

) رابط Brettبراساس نظر برت (. )2امر باشد( نیساز تحقق ا

 يو مجاز یواقع يهاطیاز مح یبیترک، يمجاز تیواقع يکاربر

 يایرا در دن يسه بعد اءیفرصت مشاهده اش رداست که به ف

چند  يهاکانال قیاز طر طیآن مح دهد و کاربران درمی یواقع

 ری) غوطه ور و درگيلمس مجاز، يدارید، يداری(شن یحس

لمس و  يبه صورت مجاز يمجاز اءیتوانند اشمی شوند ومی

به عنوان  يمجاز تیواقع. )5تا3کنند( يآنها را دستکار

مجهز  وتریکامپ شامل یکیتکنولوژ يهااز دستگاهاي مجموعه

ها با سر و داده شیصفحه نما، يسه بعد يبه تعامل بصر

شده  فیتعر تیموقع ابیچند رد ای کیدستکش مجهز به 

 تیواقع کارگیريبهنشان داده است  قاتیتحق. )7تا6است(

مهارت کسب و انتقال  شیباعث افزا یدر آموزش پزشک يمجاز

. )10تا8شود(می یتیموقع متنوع و عملکرد يهادگاهیدانش و د

در  یسنت یکیالکترون يریادگیتعامل در  که است یدرحال نیا

ت اس دنیکردن و د پیتا، کردن کیتنها محدود به کل یپزشک

از  .منجر شود قیعم يریادگیتواند به نمی تعامل محدود نیکه ا

را بدون توجه به اصول  يمجاز تیواقع يتوان فناورنمی یطرف

مسائل  نیراه حل ا. به کار گرفت یدر پزشک یآموزش یطراح

 یآموزش پزشک آن که يبرا. است یآموزش یاستفاده از طراح

 نییختم شود مستلزم وجود برنامه از قبل تع داریپا يریادگیبه 

 يمجاز تیاز واقع. )2است( یآموزش یشده به نام طراح

 لمانند آموزش فعا یمختلف پزشک يهاتوان در حوزهمی

 يمجاز تیکاربرد واقع. )1استفاده کرد( يلوژیوزیو ف یآناتوم

 است که به مطالعات یینوپا یقیتحق نهیزم، یدر آموزش پزشک

ه از جمل یمختلف قاتیدر تحق. دارد ازین يتربیش قاتیو تحق

-Al( ینیالتکرت، )11همکاران( ) وLindgren( نگردنیال قیتحق

Tikritiو العو (يبدی Al-Aubidy)()12( جو )Jou(  و

 )14() (Chenچن، )8وانگ و چن(، یل، چانگ قیتحق) 13(وانگ

 یدر آموزش يمجاز تی) کاربرد واقع15و همکاران( یمقدس و

آن  باتوجه به. شده است يریادگی زانیم شیسبب افزا یپزشک

 دیبا، ستا نوظهور در حال ورود به کشور ما يفناور نیکه ا

به کار برد که  یکرا در آموزش پزش يمجاز تیواقع يفناور

را لمس  ایاش يبتوانند به صورت مجاز رندگانیادگیدر آن 

 دیجد يبه عنوان فناور يمجاز تیکاربرد واقع نیهمچن. کنند

تواند می ،شده است یآموزش و آموزش پزشک طهیکه وارد ح

 يررو ضرو نیاز ا. دهد شیرا افزا انیدانشجو يریادگی زانیم

با توجه به  یآموزش پزشک یدرباره طراح قیاست که به تحق

راستا پژوهش حاضر  نیدر ا. پرداخت يمجاز تیواقع يفناور

 تیاقعبر و یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو نیبه دنبال تدو

 السؤ نیاست و محقق به دنبال ا یفیک قیبا روش تحق يمجاز

چه  يمجاز تیبر واقع یمبتن پزشکی آموزش یاست طراح

برخودار  یاز اعتبار درون ایوآدارد  ییهاهمؤلفو چه  هایژگیو

  است؟

  

  هاروش

استفاده  یفیک يمحتوا لیاز روش تحل، پژوهش حاضر در

 یاطالعات گاهیاسناد در پا -1شامل: يجامعه آمار. شد

 Sciencedirect, Proquest, Scholarمانند  یخارج

google, scopus رانیمانند مگ ا یداخل یاطالعات گاهیو پا، 
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 -2. بود 2018تا  2011از سال  کایولیس، یانسان علوم

 یآموزش يرشته تکنولوژ يدکتر انیشجوو دان دیاسات

 یمدرس و آموزش پزشک تیترب، ییدانشگاه عالمه طباطبا

و تهران در سال  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

  .بود 97-98 یلیتحص

 یاطالعات گاهیاسناد پا انیاز م مندگیري هدفبا روش نمونه

 ″ و ″افزوده تواقعی″، ″يمجاز تواقعی ″ يهاواژه دیبا کل

 مورد 170 تعداد 2018 تا 2011 سال از ″یپزشک وزشآم

 این به شدهانجام يهاپژوهش ورود معیار. شد انتخاب

اطالعات  ئهارا، یآموزش یعناصر طراح بررسی مطالعه

پژوهش  يارتباط با عناصر ساختار در یواضح و کاف

قرار ، روش و نمونه) در گزارش پژوهش، ه، مؤلف(هدف

 27 نیهمچن. مورد نظر بود نیگرفتن پژوهش در بازه زما

 مندگیري هدفبا روش نمونه انیو دانشجو دینفر از اسات

 یکه رشته تخصص ند) انتخاب شدقیبر هدف تحق ی(مبتن

 ارورودیمع. بود یآموزش پزشک ای یآموزش يآنها تکنولوژ

بودن در رشته  يدکتر يدانشجو ای علمیهیأتبه مصاحبه 

ر د قیتحق تجربهو  یآموزش پزشک ای یآموزش يتکنولوژ

 ياههمؤلف نییتع يبرا. در آموزش بود يمجاز تیواقع نهیزم

عالوه بر  يمجاز تیبر واقع یآموزش مبتن یطراح يالگو

 .استفاده شد زیساختارمند ن مهیمتون از مصاحبه ن لیتحل

و با رعایت اصول  شفاهی پس از اخذ رضایت هامصاحبه

 تیرضامحل مصاحبه با ، اخالقی محرمانه بودن انجام شد

 80تا  40بین  هازمان مصاحبه. انتخاب شد کنندگانشرکت

به -1ت مصاحبه عبارت بودند از: سؤاال. متفاوت بود قهیدق

 یمبتن الگوي طراحی آموزش پزشکی نیتدو ينظر شما برا

-2در نظر گرفت؟  دیرا با ییهاهمؤلفچه  يمجاز تیبر واقع

الگوي طراحی آموزش ه مؤلف ایبه نظر شما ارتباط عناصر 

 ایچگونه خواهد بود؟  يمجاز تیبر واقع یمبتن پزشکی

-3چگونه خواهد بود؟  هاهمؤلف ایعناصر  نیا یو توال بیترت

 تیبر واقع یمبتن الگوي طراحی آموزش پزشکی تأکید

به  -4باشد؟  دیبا یآموزش یبر کدام عنصر طراح يمجاز

 بر یمبتن الگوي طراحی آموزش پزشکینظر شما تفاوت 

 یآموزش یطراح يهايالگو ریبا سا يمجاز تیواقع

به  .ثبت و سپس کلمه به کلمه پیاده شد هامصاحبه ست؟یچ

 اریي پژوهش چهار معهاافتهیاز صحت  نانیمنظور اطم

 کارپنتر ) وSpeziale( الیاسپز شنهاديیپ

Carpenter)()16 ( مورد توجه قرارگرفت و پژوهشگران

مشارکت  یقیحق تجارببازتاب  هاافتهیتالش نمودند تا 

توسط  هادست نوشته ینیبا کمک بازب. کنندگان باشد

که  قیتحق میتراز توسط تهم ینیمشارکت کنندگان و بازب

. شد نیتأم هااعتبار داده، بودند یفیمسلط به پژوهش ک

گر ي پژوهشهاتیبا ثبت کامل و مداوم فعال زیاعتماد ن تیقابل

براي . شد نیتأم هاداده لیآوري و تحلجمع یدرباره چگونگ

 اریاستخراج شده در اخت يهاه، مؤلفانتقال تیکسب قابل

 یآموزش يتکنولوژ يدکتر انیو دانشجو دیتعدادي از اسات

شرکت  قیبا تجربه مشابه که درتحق یو آموزش پزشک

 و کدها، ريیپذدییتأ تیجهت تقو. قرار گرفت، نداشتند

به روش  سلطم دیاسات اریاستخراج شده در اخت هاهمؤلف

 گذاشته شد و توافق، اندشرکت نداشته قیکه در تحق یفیک

از  هاداده لیتحل يبرا. به دست آمد یدرباره معان یمناسب

. استفاده شد )Mayring)()17 نگیریم يمحتوا لیروش تحل

در کننده اظهار نظرات مشارکت هاداده لیتحل هیتجز يبرا

در ابتدا به صورت  هامصاحبه تونم، شد سازيادهیپ قیتحق

مشخص و  هاو مقوله لیسپس واحد تحل، شدبندي باز کد

 يهاو مقوله هامقوله ریز تیدر نها، شدبندي کد هامقوله

ي هاهمؤلف، يکدگذار جیبر اساس نتا. مشخص شد یاصل

 یآموزش پزشک یالگو مشخص و پس از آن الگو طراح

 یروند یابیاعتبار يبرا. شد نیتدو يمجاز تیبر واقع یمبتن

 ستیلو با استفاده از چک یشیمایالگو با روش پ

 قیدر تحقکننده نظر متخصصان مشارکت، ساختهمحقق

پس از آن نظرات آنها با استفاده از . شد یدرباره الگو بررس

  . شد یمتخصصان بررس انیم قتواف ییروش روا

  

  نتایج

نفر بودند که  27 قیدر تحقکننده مشارکت يهاتعداد نمونه
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نفر  14و  یآموزش ينفر با رشته تکنولوژ 13آنها  انیاز م

  . )1بودند(جدول  یرشته آموزش پزشک

  

  قیدر تحقکننده شرکت يهامشخصات نمونه :1جدول

  فراوانی  علمی مرتبه  رشته  ردیف

  6  علمیهیأت  آموزشی تکنولوژي  1

  7  دکتري دانشجوي

  6  علمیهیأت  پزشکی آموزش  2

  8  دکتري دانشجوي

  

 گنیریم لیه از روش تحلدبا استفاها، داده يپس از گردآور

عمده استخراج شده  يهاشده و مقولهبندي دسته میمفاه

ي بندو طبقه يبا کدگذار. ارائه شد یمفهوم يدر قالب الگو

 تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یطراح يعناصر الگو

 نیدر ا. استخراج شدند یاصل نیمقوالت و مضام، يمجاز

کد از  70، مصاحبه لیکد از تحل 100( کد باز 177مرحله 

 يدر مرحله بعد کدگذار. متون) استخراج شد لیتحل

 ریمحور انتخاب و با عنوان ز 35مقوله) با  ری(ز يمحور

شدند و در مرحله آخر که انتخاب  يگذارمقوالت نام

انتخاب  یلمقوله اص 5، ) استيا(هسته یاصل يهامقوله

به  8مصاحبه شونده کد  پاسخبه عنوان مثال . شدند

 یآموزش یاز نظر من در طراح "شد:  لیتحل ریصورت ز

هدف دوره  دیحتماً با يمجاز تیبر اساس واقع یپزشک

مشخص کرد و  يفناور نیا تیبا توجه به واقع یآموزش

آموزش دقت کرد  طیمح یبه نحوه طراح دیکنم بامی فکر

 "باشدشده و مشخص  یدهسازمانو نحوه ارائه مطالب 

هدف  نییتع، هدف نییتع "باز  يهامتن کد نیکه از ا

 "یدهسازمانو  یطراح، يمجاز تیمتناسب با واقع

 نییتع" يهامقوله ریباز ز يهاکد نیو از ا دیاستخراج گرد

مقوله در مقوله  ریدو ز نیو ا "طیمح یدهسازماناهداف و 

 يهامقوله بیپس ازترک. گرفتند يجا "یطراح " یاصل

 تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو، یاصل

 ریو ز یاصل يهادر ادامه مقوله. شد یطراح يمجاز

 لیمقاالت و تحل یبا بررس. شودمی آن ارائه يهامقوله

 یآموزش پزشک یطراح يالگوها، مصاحبه يهاتم

د است که عبارتن یه اصلمؤلفپنج  يکه دارا دیاستخراج گرد

-4، هیه تهمؤلف -3، یطراح همؤلف -2، لیه تحلمؤلف -1از:

  .)2(جدول یابیه ارزشمؤلف -5و اجرا و  یبانیپشت

  

  آن يهامؤلفه ریو ز يمجاز تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو یاصل يهامقوله :2 جدول

  اصلی مقوله  مقوله زیر  ردیف

  آموزشی يهانیاز تعیین  1

یل
حل

ت
  

  یادگیرندگان يهاویژگی تعیین  2

  نظري چارچوب تعیین  3

اشیاء، رفتارها، تعامل،  و صحنه: مجازي واقعیت محیط اجزاي تعیین(مجازي واقعیت تکنولوژي يهاویژگی تعیین  4

  )آموزشی عامل و بعدي سه ، محیطهاقالب وها تمکاربران، ارتباط، صدا، 

  طراحی درکننده شرکت تیم تشکیل  5

  سنجی امکان مطالعه انجام  6

  مجازي واقعیت طریق از ارائه براي مناسب محتوا نوع تعیین  7

  کلی اهداف تعیین  8

ی
ح

را
ط

  

  . است دستیابی قابل مجازي واقعیت با که اهدافی تعببن  9

  )شخص شخص، سوم اول( آزاد، دید مسیریابی(مجازي واقعیت بر مبتنی یادگیري محیط يهاویژگی تعیین  10

  وري غوطه میزان و) مجازي لمس، تصویري( تعامل نوع تعیین  11

  )بزرگ و کوچک( آموزشی يهاراهبرد تعیین  12

  واقعیت سطح تعیین  13

  )ناوبري (آن یدهسازمان و محتوا تعیین  14

  سناریو طراحی  15

یه
ته

 

ل و
تو   ید
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  کاربري رابط طراحی  16

  آموزشی طراحی  17

  محتوا طراحی  18

  آواتار طراحی  19

  آموزشی عامل طراحی  20

  مجازي واقعیت دنیاي سازيمدل  21

  تعاملی نویسی برنامه  22

  )افزار نرم و افزار سخت( فرم پلت تهیه  23

  آموزش اجراي  24

را
ج

ا
ی و 

ان
یب

شت
پ

  

  آموزشی برنامه در مجازي آموزش سیستم تلفیق  25

  )آموزشی و فنی( پشتیبانی  26

  تشخیصی ارزشیابی  27

ی
اب

شی
رز

ا
  

  تکوینی ارزشیابی  28

  تراکمی ارزشیابی  29

  استفاده سهولت ارزشیابی  30

  کوچک يهاگروه ارزشیابی  31

  بزرگ يهاگروه ارزشیابی  32

  مجازي واقعیت بر مبتنی یادگیري محیط ارزشیابی  33

  طراحی ارزشیابی  34

  )افزار سخت و افزار نرم( فرم پلت ارزشیابی  35

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الگوي طراحی آموزش پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازي و مولفه هاي آن1شکل
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و  هامقوله ریز یو استخراج تمام يکدگذار پس از

ر ب یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو، یاصل يهامقوله

 يالگو .به دست آمد 1مطابق با شکل  يمجاز تیواقع

 يالگو، ییسازنده گرا ينظر یمذکور براساس منطق و مبان

 يفناور است که با توجه به نوع کیستماتیو س یچرخش

مراحل و روابط ، یآموزش يتواو مح يمجاز تیواقع

 روابط آن یمنطق هیتوج. شودمی نییعناصر آن تع یمنطق

 ییسازنده گرا، ییسازنده گرا يهاهیبر اساس نظر

 ی) شناختيری(درگ تجسم هینظر يهاهیو نظر یاجتماع

)Embodied Cognition Theory( است)مطابق با . )18

 مقوله 5 يدارا الگوي طراحی آموزش پزشکی 1شکل 

، دیو تول هیته، یطراح، لیاست که عبارتند از: تحل یاصل

ند آن عبارت يهامقوله ریکه ز یابیو ارزش یبانیاجرا و پشت

 ازین نییتع يهامقوله ریشامل ز لیمقوله تحل -1: از

 نییتع، رندگانیادگی يهایژگیو نییتع، یآموزش

 بنوع محتوا مناس نییو تع، يمجاز تیواقع يهایژگیو

 یمقوله طراح -2. يمجاز تیواقع قیارائه از طر يبرا

 ياهیژگیو نییتع، یاهداف کل نییتع يهامقوله ریشامل ز

امل نوع تع نییتع، يمجاز تیبر واقع یمبتن يریادگی طیمح

 نییآموزش تع يهاراهبرد نییتع، يغوطه ور زانیو م

شامل  دیو تول هیمقوله ته -3محتوا  نییتع، تیسطح واقع

، يرابط کاربر یطراح، ویسنار یطراح يهامقوله ریز

 يایدن سازيمدل، یعامل آموزش یطراح، محتوا یطراح

 یبانیمقوله پشت -4 و توسعه پلت فرم هیته، يمجاز تیواقع

 ستمیس قیتلف، آموزش ياجرا يهامقوله ریو اجرا شامل ز

مقوله  -5 یبانیپشت، یدر برنامه آموزش يآموزش مجاز

، ینیتکو یابیارزش يهار مقولهیشامل ز یابیارزش

   .سهولت استفاده یابیارزش، یتراکم یابیارزش

 یآموزش پزشک یطراح يالگو یدرون یابیاعتبار يبرا

 مندگیري هدفبه صورت نمونه يمجاز تیبر واقع یمبتن

انتخاب  قیدر تحقکننده نفر از متخصصان مشارکت 20

، داده هیاول يدر مرحلۀ اول همزمان با کدگذار. شدند

الگو به صورت خالصه به صاحب نظران  هیچارچوب اول

و استخراج  يکدگذار لیبا تکم مدرمرحلۀ دو. شد یمعرف

 تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یالگو طراح يهامؤلفه

 يبرا یینها يالگو، و اعمال نظرات متخصصان يمجاز

 دیینفراز صاحب نظران الگو را تا 15ارسال شد که  هاآن

با توجه به . ذکر شده است 4آن در جدول جیکردند که نتا

حداقل ، کرتیل اسیقپرسشنامه در م يدرجه نمره گذار

 جینتا. بود 4و حداکثر نمره  1نمره  اریمع ينمره برا

باالتر از  ارهایتمام مع نیانگیدهد که ممی نشان 3جدول

 یجهت بررس نیهمچن. )19) به دست آمده است(3متوسط(

 ییاز شاخص روا، يشنهادیپ يالگو ییمحتوا ییروا

. ) استفاده شدS-CVI( ی) و مناسبت کلCVI( ییمحتوا

 تی) نشان دهنده جامعCVI( ییمحتوا ییروا شاخص

 ییابزار نها ای، مدل تیقابل ای ییمربوط به روا يهاقضاوت

 CVI يکه حداقل مقدار قابل قبول برا ییاز آنجااست. 

 نیهد که امی نشان 3جدول  جینتا، )19است( 79/0برابر با 

 است و لذا تربیش 79/0الگو از  يارهایتمام مع يعدد برا

 ییاز روا يشنهادیپ يگرفت که الگو جهیتوان نتمی

جهت  نیهمچن. )19برخورد است( یمناسب ییمحتوا

 نی) در اS-CVI(يهادنشیپ يالگو یمحاسبه مناسبت کل

 جیبر اساس نتا. استفاده شد نیانگیم کردیپژوهش از رو

) برابر S-CVI(يشنهادیپ يالگو یمناسبت کل 4 جدول

 تربیش) %80مطلوب ( مناسبتکه از حداقل  است 84/0

 نیگرفت که متخصصان ا جهیتوان نتمی نیبنابرا. )19است(

ر ب یمبتن یآموزش پزشک یطراح يالگو رابه عنوان الگو

  . نموده اند یابیمناسب ارز يمجاز تیواقع

  

 آموزش یطراح یمفهوم يالگو یدرون یابیاعتبار  :3جدول

  يمجاز تیبر واقع یمبتن یپزشک

  معیار  ردیف
میانگین و 

  انحراف میار
CVI  S-CVI  

  84/0  0/3±3/66  اعتبار  1

84/0  

  88/0  0/3±01/74  پذیري کاربرد  2

  81/0  0/3±4/76  انسجام  3

  85/0  0/3±5/96  جامعیت  4

  83/0  0/3±3/57 مقبولیت  5
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  بحث

 یآموزش پزشک یطراح يالگو نیحاضر تدو قیهدف تحق

. آن بود یدرون یابیو اعتبار يمجاز تیبر واقع یمبتن

 از. انجام شد یفیک يمحتوا لیپژوهش حاضر با روش تحل

واحد به روش  170 یاطالعات يهاگاهیاسناد پا انیم

و  دینفر از اسات 27با  نیانتخاب شد و همچن مندهدف

با . مصاحبه شد مندگیري هدفمونهبا روش ن انیدانشجو

 یطراح يالگو هامصاحبه هاتم لیمقاالت و تحل یبررس

 ياکه دار دیاستخراج گرد 1منطبق با شکل  یآموزش پزشک

 هیهت، یطراح، لیاست که عبارتند از: تحل یه اصلمؤلفپنج 

 افتهی نیا. و اصالح یابیو ارزش یبانیاجرا و پشت، دیو تول

بر توجه به  یمبتن، )11همکاران( و نگردنیال قیتحق جیبا نتا

و  ینیالتکرت قیتحق جهینت، یآموزش یاصول طراح

 ،لیتحل يهاهمؤلفبر در نظرگرفتن  یمبن، )12(يبدیالعو

جو  قیتحق جهینت، آموزش یدر طراح یابیراهبرد و ارزش

در  یآموزش يهاهمؤلفبر توجه به  یمبن، )13و وانگ(

انگ و قیتحق جهینت، يازمج تیبر واقع یمبتن طیمح یطراح

و  هیته، یطراح يهابر توجه به مقوله یمبن، )8و چن(

 قیقتح جهینت، يمجاز تیبر واقع یمبتن طیدر مح یابیارزش

بر توجه به  ی) مبن15و همکاران( ی) و مقدس14چن(

. سو استهم يمجاز تیبر واقع یآموزش مبتن يندهایفرا

ا ب يمجاز تیبر واقع یمبتن الگوي طراحی آموزش پزشکی

که از نوع اصول و دانش  یپزشک طهیتوجه به نوع محتوا ح

مذکور  يالگو. شده است یدهسازماناست،  يروش کار

با توجه به  نیو همچن يمجاز تیواقع يتوجه به فناور با

 يریادگی، یتجسم شناخت هینظر، ییگراسازنده ينظر یمبان

 .استشده  یدهسازمان یاجتماع ییو سازنده گرا یتیموقع

 یمبتن یآموزش پزشک یمذکور در طراح يبا توجه به الگو

، ی، طراحلیتحل یآموزش يهامؤلفه دیبا يمجاز تیبر واقع

. رفترا در نظر گ یابیو اجرا و ارزش یبانیپشتد، یو تول هیته

با  يمجاز تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یدر طراح

و  ندگانریادگی يهاازین لیبه تحل دیبا لیتوجه به مؤلفه تحل

بر  یمبتن طیمح یآنها توجه کرد و در طراح اتیخصوص

از متخصصان مانند طراح  یمیت دیبا يمجاز تیواقع

و  یمتخصص رسانه، متخصص موضوع درس، یآموزش

، یبا توجه به مؤلفه طراح نیهمچن. داد لیتشک یابیارزش

 تیواقع طیمح يهایژگیبا توجه به و دیآموزش با یطراح

ها، رفتارها، ارتباط، صدا، تماء، یصحنه و اش دمانن يمجاز

نوع محتوا . ردیانجام گ یو عامل آموزش يسه بعد طیمح

 تیبر واقع یآموزش مبتن قیارائه از طر يمناسب برا

. توان باشدمی يو دانش روش کار میاز نوع مفاه يمجاز

 یابیریمس نییبه تع دیبا طیمح نیا د، دریبا توجه مؤلفه تول

 یعنید اول شخص، سوم شخص و نوع تعامل یآزاد، د

 دیبا یاز طرف. مشخص توجه کرد يلمس مجاز، يریتصو

 تیبر واقع یآموزش مبتن ستمیدر س يورغوطه زانیم

واع ان دیبا یابیبا توجه به مؤلفه ارزش. کرد نییتع يمجاز

و پنهان را در نظر  یو کل ینیتکو، یصیتشخ یابیارزش

. توجه کرد دیرا با يکاربر طگرفت و به سهولت کار با راب

 يامکانات اجرا دیبا یبانیبا توجه به مؤلفه اجرا و پشت

به  یمانند دسترس يمجاز تیبر واقع یآموزش مبتن

زار را افنرمنک، یهدست، عنترنت، یبه ا یدسترسوتر، یکامپ

 ی) اثربخش19و11مختلف( قاتیتحق. در نظر داشت

دهند می را نشان يریادگیدر  يمجاز تیواقع کارگیريبه

در نظر  يمجاز تیبر واقع یاما آنچه در هنگام آموزش مبتن

 تیبر واقع یمبتن یآموزش پزشک یدهسازمانگرفت اگر 

 ردیصورت گ یآموزش یه طراحمؤلفباتوجه به  يمجاز

 لیو تسه يورسازغوطه ، حضور شیتواند منجر به افزامی

ق تجربه یشود و از طر رندهیادگی يبرا یتیشناخت موقع

. )9دهد( شیرا افزا رندهیادگی يریدرگ زانیم يلمس مجاز

نشان داده است  قاتیدر نظر داشت تحق دیبا یاز طرف

اگر با توجه  یدر آموزش پزشک يمجاز تیواقع کارگیريبه

احساس تواند می ،ردیصورت گ یآموزش یبه اصول طراح

 نیب یفاصله اجتماع، دهدمی شیحضور را افزا

مهارت انتقال  شیباعث افزا، دهدمی را کاهش رندگانیادگی

 شودمی یتیموقع متنوع و عملکرد يهادگاهیدانش و خلق د
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 ماریفراهم آوردن فرصت کار با ب قیاز طر یو از طرف

 زانیدهد و ممی را کاهش یپزشک يخطاها زانیم يمجاز

 شیو پزشکان را افزا انیشجوتسلط دان

 يالگو نیحاضر تدو قینقطه قوت تحق. )20و16و1دهد(می

است که  يمجاز تیباتوجه به واقع یمبتن یآموزش یطراح

با  یدر آموزش پزشک يمجاز تیواقع ياستفاده از فناور

 یتواند در طراحمی یآموزش یتوجه به اصول طراح

از . باشد گریاری یآموزش پزشک يهادوره یآموزش

پذیري با محدودیت آنجایی که مطالعات کیفی در تعمیم

ي مطالعه حاضر هالذا در تعمیم یافته، هستند جهموا

د صرف کاربر یاز طرف. نیزبایستی محتاطانه برخورد نمود

 تیفیککننده نیتواند تضمنمی یدر آموزش پزشک تیواقع

 يمجاز تیبر واقع یمبتن یپزشک یدوره آموزش. آن باشد

شود و  یمذکور طراح يتواند با توجه به الگومی

. ردیه آن انجام گمؤلفبر اساس  آنآموزش  یدهسازمان

 تأثیر یآت قاتیشود در تحقمی شنهادیپ گرید یاز طرف

ر د يمجاز تیبر واقع یمبتن الگوي طراحی آموزش پزشکی

، يادداری، يریادگیمانند  یروانشناخت يهابهبود سازه

   .شود یبررس انیدانشجودر  یلیتحص شرفتیپ

  گیرينتیجه

 یآموزش پزشک یطراح يحاضر نشان داد برا قیتحق جهینت

، یطراحل، یتحل يهابه مؤلفه دیبا يمجاز تیبر واقع یمبتن

 نیز اا. توجه کرد یابیو اجرا و ارزش یبانی، پشتدیو تول هیته

در  يمجاز تیشود عالوه بر کاربرد واقعمی شنهادیپ رو

با توجه به  یآموزش پزشک یطراح ندیفرا، یآموزش پزشک

  . شود نییآن تع يهاحاضر و مؤلفه يالگو

  قدردانی

بدین وسیله از تمامی مشارکت کنندگان شامل  محققان

اساتید و دانشجویان رشته هاي تکنولوژي آموزشی و 

   آموزش پزشکی تشکر و قدردانی می کنند.
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Mohammad Asgari5 
 

Abstract 
 
Introduction: Medical education programs should be designed in such a way as to provide a platform for 
students to acquire skills and clinical skills. The present study sought to develop Medical Instructional Design 
Model Based on Virtual Reality and its internal validation.  
Methods: The present study was performed using qualitative content analysis method. 170 units were selected 
from the database documents to collect data by targeted sampling method. Also, 27 professors and students 
were interviewed by targeted sampling method. For data analysis, Mayring content analysis method was used 
and for internal validation of the model by survey method and using a researcher-made checklist, the opinion 
of the participating experts was obtained.  
Results: By reviewing articles and analyzing interview themes, the Medical Instructional Design was 
extracted, which has five main components, which are: 1. The analysis component includes determining 
educational needs, determining learners' characteristics, determining virtual reality features, and determining 
the type of content suitable for presentation via virtual reality. 2- Design component includes determining 
general goals, determining the amount of immersion, determining training strategies, determining the level of 
reality, determining the content. 3- Component of production and production includes: scenario design, user 
interface design, content design, virtual reality world modeling, platform preparation Form 4-Support and 
implementation include training implementation, integration of virtual education system in the training 
program, support 5- Evaluation component including formative evaluation, compression evaluation, ease of 
use evaluation.  
Conclusion: For designing Medical Instructional Design Model Based on Virtual Reality, the components of 
analysis, design, preparation and production, support, implementation and evaluation should be considered. 
It is suggested that in addition to the application of virtual reality in medical education, the design process of 
medical education should be determined according to the current research model.  
 
Keywords: instructional deign model, medical education, virtual reality 
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