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نگرش و  ،يريادگيآن بر  ريو تاث يآموزش يطراح ياکاربست مدل چهارمولفه

 مشهد يدر دانشگاه علوم پزشک يولوژيراد ارانيعملکرد دست
 

*1 يدختيبنياکبر اميعل ،)student Ph.D(1 يساالر هيسم
)Ph.D(، 2 يکرم يمرتض)Ph.D( 

 رانيسمنان، ا، دانشگاه سمنان، يو روانشناس يتيگروه علوم ترب -1

 راني، مشهد، امشهد يدانشگاه فردوس ،يو روانشناس يتيگروه علوم ترب -2

 ده يچك
 يقابل توجه راتييتغ ،يپزشک يهارشته النيالتحصفارغ ياحرفه يهايستگيشا يارتقا يتقاضا برا شيدر پاسخ به افزا هدف:

 محورفيتکل يهااز مدل يکيبه عنوان  ياچهارمولفه يآموزش يشده است. طراح جاديا يدر آموزش پزشک يريادگي يبردهادر راه
 نياز ب ليبه دل توانديروش م نيا يدارد. اجرا ديپزشکان با آن مواجه هستند، تاک هک يريادگي يواقع فياز تکال يابر مجموعه

موثر  يدر آموزش پزشک ياحرفه يهايستگيشا يدر ارتقا يريادگي لياص فيبا تجربه تکال يو عمل يدانش تئور نيبردن شکاف ب
نگرش و عملکرد  ،يريادگيبر  يامولفه چهار يآموزش ياحطر ريتاث يابيبا هدف ارز ديجد يامطالعه به عنوان تجربه نيباشد. لذا ا

 .صورت گرفت يولوژيراد ارانيدست
 يولوژيرشته راد يتخصص ارانينفر از دست 50 يبر رو 99-1398دوم  سالميدر ن ،يشيمطالعه به صورت آزما نيا ها:مواد و روش
 رانيفراگ نگرش سنجش ابزار سه از استفاده با هاشدند، صورت گرفت. داده يبندميتقس سهيو مقا شينفره آزما 25که در دو گروه 

 شدند.  يو سنجش عملکرد گردآور يريادگي زانيسنجش م ،يريادگي طينسبت به مح

 يپس از اجرا سهيو مقا شيآزما يهاآزمون گروهپس نينشان داد که ب د،يجد يامطالعه به عنوان تجربه نيا جينتا ها:يافته
 زانيم ،يريادگي طيتر نسبت به محنگرش مثبت ش،يدر گروه آزما رانيمعنادار مشاهده شد و فراگ يشده تفاوت يدوره طراح

 .دانداشته سهيانسبت به گروه مق يباالتر و عملکرد بهتر يريادگي
بودن  يواقع يطراح ليبه دل يامولفه بر مدل چهار يمبتن يپژوهش نشان داد، مداخله آموزش نيا يهاافتهي گيري:نتيجه

 نياستفاده از ا ن،ي. بنابراگردديم ارانيعملکرد دست تيفيک يو ارتقا يباعث اثربخش ،ينيبال يآموزش طيدر مح يريادگي فيتکال
 .شوديم شنهاديپ يروش در آموزش پزشک

  
 هاي آموزشيمدلمحور، فيتکل يريادگي ،يآموزش پزشک اران،يدستهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
هستند  يبهداشت يهامراقبت ستميس يپزشکان، رکن اصل

و  يمارياز ب يريشگيپ مار،يب تيريدر مد يها نقش مهمآن رايز
 ستميدر س يراتييتغ جاديبا ا جه،يارتقاء سالمت دارند. در نت

را بهبود  يمراقبت پزشک تيفيک توانيم ،يآموزش پزشک
حوزه  يامهم در تحقق آموزش حرفه ياز محورها يکي. ديبخش

است  ييهايستگيجهت توسعه شا نيگام در ا نيسالمت و اول
. در [1]کمک کند  يبه اصالحات در آموزش پزشک توانديکه م

 يهاشامل مهارت هايستگيشا ياصل يهاحوزه سالمت، مهارت
 يارتقا مار،يارتباط، مراقبت ب يبرقرار يهامهارت ،ينيبال

 ،ياتعهد حرفه لعمر،امادام يريادگيو  يسالمت، توسعه فرد
 هايستگيپرورش شا ياست و برا ياخالق و حقوق پزشک

از  کي هر که است شده پيشنهاد يادگيري مختلف هايروش
و  دهندياز اهداف مورد نظر را پوشش م يها تنها مواردآن

. با توجه به [2] سازندينم ريپذبه تمام اهداف را امکان يابيدست
چه در ادغام آن انيدانشجو ،يکادغام در آموزش پزش تياهم

در  ديآن به منظور حل مسائل جد يريو به کارگ آموزنديم
تعداد  شيافزا ي. از طرف[3]روبرو هستند  يکار با مشکالت طيمح

 يهاياستعدادها و توانمند ،ينيبال انيتعداد کم مرب ان،يدانشجو
مختلف، کمبود  زانيم هب اهارتدر کسب مه يمتفاوت فرد

شود تا يباعث م نيجهت تمر ينيو موارد بال جرهايسپرو
 يراهم شود ناکافف انيدانشجو يراب يرتکم يريادگي ياهتفرص

ممکن است باعث  ليصدر طول تح ينيبال اتيتجرب نيبودن ا
و  ينيبال يانجام کارها يسطح اضطراب، ترس از ناتوان شيافزا

 17/11/1400 تاريخ پذيرش: 12/5/1400تاريخ دريافت:                                         a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir          09121221965 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 يخطاها شيو افزا انيدانشجو يريادگي ـزانياهش مک جهيدر نت
دانشجويان  ،يپزشک يها. در دانشگاه[4]مرتبط با حرفه شود 
 يبه شکل دهيچيپ يهامختلف مهارت يهامدعي هستند که جنبه

تسلط بر  يبرا يفرصت کم کهنيا و رودتکه تکه شده به کار مي
 دهيچيپ يمربوط به کارها يهاعملکرد هماهنگ دانش و مهارت

 ياحرفه يهامهارت ديبا ان،يدانشجو آل،دهيداشتند. در حالت ا
 توانيکه در آن م اموزنديب يغن يريادگي طيمح کيرا در 

انجام داد و  کپارچهي يرا به عنوان واحدها يادهيچيپ فيتکال
 ياوهيرا به ش دهيچيدانشجويان، تکاليف پ يکرد. وقت نيتمر

 يهاطيمح به اندچه که آموختهانتقال آن رنديگيم ادي کپارچهي
حاصل از  جي. اگر چه نتاشوديتر مها آسانآن يبرا يواقع
و آموزش وجود دارد که از  يريادگيدر حوزه  قاتيتحق

اما  کند،يم يبانيپشت کپارچهي يريادگي يهاطيمح ياثربخش
 ابيکم يآموزش ينوع از طراح نيا يبرا کيستماتيس يهامدل

داده شده در  موزشآ تيواقع نياگر ب ر،يتفاس ني. با ا[5]هستند 
کار  طيطور که در محطب آن تيو واقع يپزشک يهادانشکده
شکاف وجود داشته باشد انتقال اطالعات و  شوديانجام م

 نيکه آموزش چن ييجا. از آن[6]ممکن نخواهد بود  يريادگي
برنامه خوب  کيبه  ازيو ن ستيساده ن يادهيچيپ يهامهارت
 يو هماهنگ گرششده با هدف ادغام دانش، ن يطراح

 يکامل برا فيتکال کردي. رو[7]دهنده دارد ليتشک يهامهارت
ارائه  يآموزش يهاتوسعه برنامه يرا برا يآموزش، مدل مناسب

را  ياحرفه يهاکند مهارتيکمک م رانيدهد که به فراگيم
  [.8] مختلف انتقال دهند يهاطيو مح هاتيو به موقع اموزنديب

 يامولفه چهار يانجام شده، مدل آموزش قاتيتحق طبق
((four-component instructional design (4C/ID ون )
مختلف،  يهانهي(، در زم1997)  (Van Merrienboer)نبوريمر

(، آموزش 2019و هلمان،  ودرزيمانند آموزش معلم )کروتبز، ل
 لوي(، آموزش ارتباطات )سوس2015 گران،يو د وي)مگ يپزشک

( و حل 2007)سارفو و الن،  ي(، آموزش فن2013و همکاران، 
(، مطرح 2015 وول،يفررجان و برندگر ز،يمسئله اطالعات )وپر

 کي با که هامدل نيتراز جامع يکيشده است و آن را به عنوان 
 اندکرده يمعرف شود،يشناخته م گسترده ياده مرحله کرديرو

)ب(  ،يريادگي في( تکاللفمدل، شامل چهار مولفه )ا نيا. [7]
 نيو )د( تمر ،ي)ج( اطالعات روش کار ،يتياطالعات حما

 يريادگي يبرا کپارچهي يکرديکه رو باشديم يجزئ فيتکل
جزء جزء شدن و  ،يبندميتقس بيمعا تواندياست که م دهيچيپ

به  ديبا شوديکه ارائه م يفيپارادوکس انتقال را کاهش دهد. تکل
 رانيفراگ يواقع يبر تجارب زندگ يکامل مبتن فيصورت تکال

 يمدل بر رو نيبر ا يمبتن يهاطيدر مح رانيرو فراگنيباشد. از ا
 يسازکپارچهيها در که به آن کننديتمرکز دارند و کار م يفيتکال

کمک کند و  يياستقرا يريادگي نديفرا قيو توسعه دانش از طر
به  ديکامل ارائه نما يفيتکل ديبا يريادگي فيهر تکل جهيدر نت
 نيدهنده اليتشک يهامهارت يبا تمام رانيکه فراگ ينحو
که با دانش و  يانجام آن روبرو شوند در حال يبرا فيتکال

گفت که  توانيدر ارتباط است. پس م زيها ننگرش آن
از  يکيدادن به آن  يو توال يريادگي فيتکال يسازمانده

موضوعات  وزشدر آم دياست که با ييهاتيفعال نيترمهم
 نيتريدر آرمان رانيالگو فراگ ني. در ارديمد نظر قرار گ دهيچيپ

روبرو  دهيچيموضوع پ کيدهنده ليتشک يهاحالت با مهارت
 يريادگيکه منجر به  پردازنديم ييهاتيو به فعال شونديم

 يآموزش يکه توسط مدل طراح ي. راه حل بعدشوديمهارت م
 شوديارائه م فيتکال يبا دشوار دنجهت کنار آم ياچهار مولفه

ها تازه که آن يزمان ژهياست به و رانيفراگ تيو حما ييراهنما
 تردهيچيو پ ديجد فيمجموعه تکال نهيشروع به کار در زم

در تعامل و  يو مستقل، ول يبه شکل فرد رانيفراگ. [9] اندکرده
و  يواقع طيها در تعامل با مح. آنرنديگيم ادي گرانيکار با د

و تجربه  يدانش تئور نيارتباط ب يبرقرار يبرا يافراد، فرصت
توامان دانش و  يريکارگهب تيو سپس به اهم ابندييم ينيبال

 يپ ندهيآ يشغل فيجهت درک وظا يواقع طيمهارت در مح
 يريادگي(، در مورد 2017و همکاران ) ني. تا[10] برنديم

قدرتمند  يوزشآم ياستراتژ کيکه  کننديم انيب محورفيتکل
در  يها را به طور موثرتراست و آن انيآموزش دانشجو يبرا

. کنديم ريدرگ يواقع يايحل مسائل دن ياستفاده از دانش برا
 ندهيآ يبرا يمبنا و اساس خوب محور،فيتکل يريادگي جه،يدر نت

 باشديم "ينيبال يو کارها يپزشک قاتيتحق"در  انيدانشجو
که  افتيدست  جهينت ني(، به ا2012) لدينفيا ن،يچن. هم[11]

 يريادگي يامولفه چهار يالگو قيشده از طر يطراح يبازآموز
سازد يم تررا اثربخش يريادگيو  کنديم تررا جذاب ميمفاه

تحت عنوان  ي(، در پژوهش2015و همکاران ) تري. وندو[12]
 کي ي: نحوه طراحيدر آموزش پزشک يامولفه مدل چهار»

 جهيتت ني، به ا«کامل فيتکل يريادگيبر  يبتنم يبرنامه آموزش
 يتمام يو ده گام آن برا يامولفه که مدل چهار ابندييدست م

به کار گرفته  يپزشک يهاطياز جمله مح يآموزش يهاطيمح
در  يآن مدرسان و طراحان آموزش قيشده است تا از طر

 آموزش در نگرکل کرديرو کيبه  زيبا تجه يآموزش پزشک
. کاستا و همکاران [13]داشته باشند  يترشيب ياثربخش

 يهاکه استفاده از برنامه (، در مطالعه خود نشان دادند2021)
 چهار يآموزش يبا استفاده از طراح افتهيعهتوس يآموزش
 کيبه عنوان  يستيمدل با نيدارد و ا ريبر عملکرد تاث يامولفه

 همورد توج يدانشگاه يريادگي يهاطيدر مح يمدل آموزش
 يبه بررس ي(، در پژوهش2015) تي. پستما و وا[14] رديقرار گ
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بر توسعه  يامؤلفه چهار يآموزش يمدل طراح ياثربخش
پرداختند و  يپزشک انيدر دانشجو تيو خالق ياستدالل پزشک

را  يطيشرا ،يامولفه چهار يآموزش ينشان دادند که مدل طراح
و  دهديم ئهارا لياص يمحتوا کيدر  يريادگيو  سيتدر  يبرا

 ييبه عنوان مبنا ،يامولفه چهار يدادند که مدل طراح شنهاديپ
توسعه  يدر کالس درس برا يريادگيآموزش و  يبرا

در  ،يپزشکدندان انيدر دانشجو ينيدر استدالل بال هايتوانمند
مورد استفاده  زين يدر آموزش پزشک تواندينظر گرفته شود و م

(، در مطالعه خود با 2015) انو همکار وي. مگ[15] رديقرار گ
 ليتسه يبر شواهد برا يمبتن يآموزش پزشک يطراح" عنوان

با استفاده از مدل  ينيبال نيانتقال مهارت از کالس درس به تمر
 يرا برا يمدل طراح ني، ا"يامولفه چهار يآموزش يطراح

 يباال ياز بار شناخت يريجلوگ ،دهيچيپ يهاآموزش مهارت
مورد  يهانگرش و هاادغام دانش، مهارت ليهتس رندگان،يادگي
انتقال دانش به  شيو افزا دهيچيپ فيتکل ياجرا يبرا ازين

و همکاران  ي. احمد[16]کردند  شنهاديپ ديجد يهاتيموقع
بر  يمبتن يآموزش ريتاث" (، در مطالعه خود با عنوان1398)

درس  يريادگي زانيبر م يامولفه چهار يآموزش يطراح يالگو
 يطراح يبر الگو ينشان دادند که آموزش مبتن ،"يولوژيزيف

 انيدانشجو يريادگي زانيم يسبب ارتقا يامولفه آموزش چهار
در  سيالگو را در تدر نيو ا شوديم يولوژيزيدر درس ف

و  ي. سادات[17] کننديم هيتوص يعلوم پزشک يهادانشگاه
 وهيش ود سهيمقا" (، در مطالعه خود با عنوان1399همکاران )

دانش و  زانيبر م نيو روش روت فهيبر وظ يمبتن يآموزش
اتاق عمل دانشگاه  ستيتکنولوژ انيدانشجو يعمل يهاتمهار

محور فيآموزش تکل وهينشان دادند که ش "رانيا يعلوم پزشک
اتاق  ستيتکنولوژ انيدانشجو ينيموثر در آموزش بال يروش

باعث  يزشموثر آمو ياستراتژ کيعمل است و به عنوان 
 شوديم انيدانشجو ينيبهبود عملکرد بال ،يآگاه زانيم شيافزا

 آموزش که آيدمي بر چنين آمده عمل به هاي. از بررسي[18]
 ياوهيش توانديم يامولفه چهار يآموزش يطراح اساس بر

و مرتبط با دانش و  لياص يريادگي تيحما ياثربخش برا
 نهيدر زم يترشيب يهاباشد. لذا پژوهش ازيمورد ن يهامهارت
 يهاتيمدل، در موقع نيآموزش ا ياثربخش ياجرا يچگونگ

 ازياز آموزش مورد ن ياوهيآن به عنوان ش يو اثربخش يريادگي
از  يحاک يو مطالعات قبل نهيشيپ ياست. با توجه به بررس

در خصوص  يتاکنون پژوهش ،يريادگيروش  نيا ياثربخش
صورت نگرفته است و  ارانيدست يهايستگيشا يريادگيبهبود 

مشکل  کي يو عمل يفاصله دانش تئور کهنيبا توجه به ا
 تيبا توجه به اهم نيچناست و هم ينيبال يهادر رشته ياساس

عملکرد  شيآن بر افزا ريو تاث يانتخاب مدل مناسب طراح

 يمختلف، لزوم انجام پژوهش يهاو زمان هاتيدر موقع ينيبال
 هايستگيشا يتا به ارتقا رسد،يبه نظر م يضرور نهيزم نيدر ا

. ديکمک نما يدر آموزش پزشک ياحرفه يهاتيو صالح
 يآموزش يطراح ريتاث يمطالعه حاضر با هدف بررس نيبنابرا
 ارانينگرش و عملکرد دست ،يريادگيبر  يامولفه چهار

 .مشهد انجام شد يدر دانشگاه علوم پزشک يولوژيراد
 

 هامواد و روش
 قاتيتحق روش، از نوع ثيو از ح يپژوهش، کاربرد نيا
 IR.SEMUMS.REC.1398.244بود و با کد اخالق  يشيآزما

انجام پژوهش و  يچگونگ نهيزم در کنندهاست. افراد شرکت
 هيپژوهش توج نيهدف از ا نيچنمحرمانه ماندن اطالعات و هم

 يهاطرح انيشدند و به صورت آگاهانه وارد مطالعه شدند. از م
 سهيگروه مقاآزمون با پس -آزمونشياز طرح پ يشيآزما

 يبر رو 98-1399دوم  سالميمطالعه در ن ني. ادياستفاده گرد
 يسال دو و سال سه رشته تخصص ک،يسال  ارانيدست يتمام
 50 جامعه هدف، نينفر اجرا شد. از ب 79به تعداد  يولوژيراد

نفر  25انتخاب شدند. بدين صورت که  ينفر به صورت تصادف
 سهينفر در گروه مقا 25در گروه آزمايش و  ارانياز دست

کنندگان و شرکت ليورود به پژوهش تما اريشدند. مع نيگزيجا
سه  يسونوگراف يدرس غربالگر ينام در دوره بود. محتواثبت

 -آزمونشيو از طرح پ يشيبه صورت آزما ينيماهه اول جن
پژوهش،  نيآزمون با گروه گواه استفاده شده است. در اپس
 و جنس سن، مثل گرمداخله رهايياز لحاظ متغ هايودنآزم

 در دو گروه مشابه بود. ادييتا حد ز باًيتقر يليتحص مدرک
 سنجش ابزار. شد استفاده ابزار سه از هاداده يگردآور يبرا
نامه پرسش نيا نينسبت به دوره: به منظور تدو رانيفراگ نگرش

 1992و بورک ) ينليدر مدرسه که ا يزندگ تيفينامه کاز پرسش
. [19]نموده بودند استفاده شد  هي(، ته1384 ف،يبه نقل از س

احساس  يبررسدر مدرسه به  يزندگ تيفينامه کپرسش
که پژوهشگر با اعمال  پرداختيشاگردان از مدرسه م

 ارانيدست يآن را جهت استفاده در پژوهش فوق برا ياصالحات
شده شامل  ينامه طراحبه کار برد. پرسش يولوژيراد يتخصص

 نيترشيب 4تا  نيترکم 1از ) يبسته پاسخ چهار ارزش هيگو 27
 د،ياسات ،يمنف طفهعا ت،ي( است که شش مولفه )موفقازيامت
( را مورد سنجش يکل تيفرصت و رضا ،ياجتماع يبستگهم

 يياز روش روا ييروا زاني. جهت محاسبه مدهديقرار م
 ديينامه، به تاپرسش نياست. بعد از تدو دهياستفاده گرد ييمحتوا

نامه پرسش يياي. پاديرس يتيپنج نفر از متخصصان علوم ترب
 %89کرونباخ،  يآلفا بيسنجش نگرش، با استفاده از روش ضر

ابزار آزمون به  قياز طر يريادگي زانيشد. ابزار سنجش م دييتا
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آزمون که به کمک مدرس دوره آزمون و پسشيصورت پ
 5سوال  15شد. آزمون متشکل از  دهيشده بود سنجساخته 

که  ديگرد هيته ،يو متناسب با اهداف دوره آموزش يانهيگز
محاسبه شد  %7معادل  چاردسونيکودرر زآن با استفاده ا ييايپا

آزمون، ابزار  نيپس از تدو ييمحتوا ييروا نييو به منظور تع
. جهت ديرس يولوژينفر از متخصصان راد 4 دييشده به تا هيته

 5که شامل  ينيع افتهيساختار ينيسنجش عملکرد از آزمون بال
 يبود که توسط مدرس دوره طراح يچند قسمت يحيسوال تشر

 نيپس از تدو ييمحتوا ييروا نيياستفاده شد. جهت تع ديگرد
 يولوژينفر از متخصصان راد 4 دييشده به تا هيآزمون، ابزار ته

 نياستفاده شد. بد ييآن از روش بازآزما ييايو جهت پا ديرس
دو هفته  يکه سواالت آزمون در دو نوبت به فاصله زمان بيترت
نمرات  نيب يگبستهم بيداده شد که ضر ارينفر دست 20به 

به  %85ثبات  بيدو بار آزمون برآورد و ضر يحاصل از اجرا
 دست آمد.
با  ارانيدوره با نظر دست يپژوهش، محتوا ياجرا جهت

انتخاب شد  "نيسه ماهه اول جن يسونوگراف يغربالگر"عنوان 
نقش  حيالگو و توض يو با روش اجرا هيمدرس دوره توج زيو ن

دوره  يمحتوا ستيولوژي. سپس با کمک استاد رادديآشنا گرد
و بر اساس  ديگرد يسنجش جهت آموزش طراح يو ابزارها

و  يتياطالعات حما ،يريادگي فيدوره تکال نيا يبرنامه درس
 ل،يبه شرح ذ ،يجزئ فيتکال نيو تمر ياطالعات روش کار

است که  کيستماتيس ينديفرا يآموزش يو اجرا شد. طراح هيته
سازگار و قابل  ياوهيبه ش يتيو ترب يآموزش يهاآن برنامه يط

که کسب  ي. زمان[20] شونديتوسعه و ارائه م ،ياعتماد طراح
خاص و قابل انتقال، مهم است، تمرکز بر  يهادانش و مهارت

را به استفاده  يآموزش يمرب ايکاربرد و انتقال دانش، طراح  يرو
محور فيکند. آموزش تکليم تيمحور هدافياز آموزش تکل

 ايدوره  کيآموزان دانش خود را در دارد که دانش نيبه ا ازين
توجه به . با [21] رنديشده به کار بگ يحطرا يريادگيتجربه 

 طيمح کي يامولفه بر مدل چهار يمبتن يدوره آموزش کهنيا
 يبندو دسته هافياست. قدم اول، مشخص کردن نوع تکل دهيچيپ

کامل در  فياساس، مشخص نمودن تکال نيباشد. بر ايها مآن
: شد که عبارتند از يطراح فيپژوهش، به صورت سه تکل نيا

 -2 ينيسه ماهه اول جن يو اصول غربالگر ونيکاسيندا -1
 .شنهاديو پ ريتفس ص،يتشخ -3و  يسينوگزارش

 ياول، وقت في: تکليريادگي فيتکال ي: طراحاول مولفه
ساده  فيتکل کيکه شروع آموزش با  رديگيقرار م يمورد بررس

آموزش از  يصورت که پزشک در ابتدا ني. به ارديانجام گ
و سن  NTانجام  کيتکن حينحوه صح خواهد،يم ارانيدست

 مدهند بعد از انجا حيآن را توض يريگمناسب انجام اندازه

 ارانيدست يبرا ،يتيپزشک با دادن اطالعات حما ف،يتکل
شده  يطراح في. سپس دسته تکلدهديکامل را م حاتيتوض

دوم،  فيتکل ي. در ابتدارديگيقرار م ار،يدست  ارينوع اول در اخت
 انيرا ب NT يهاکه موج خواهدياز دانشجو م فيتکل کيضمن 

 زين انيدهند. در پا حينرمال بودن آن را توض ريکنند و نرمال و غ
و از آنان خواسته  شوديارائه م رانينوع سوم به فراگ فيتکال

 ريرا به طور مستقل انجام دهند و تصاو يتا سونوگراف شوديم
 .ندينما ريرا تفس

 نيدوم يتي: اطالعت حمايتياطالعات حما :دوم مولفه
 ازياست که ن يفيتکال ياست. که برا محورفيتکل يريادگيمولفه 

چه آن نيبتوانند ب رانيفراگ يعنيبه استدالل و حل مسئله دارد 
کنند  جاديبدانند داربست ا ديچه که باو آن دانستنديکه از قبل م

. نديداربست حل نما نيا يمبنارا بر  يريادگي فيو بتوانند تکال
بايد در ارائه اطالعات حمايتي مربوط به تکاليف نوع مدرس 

اول از يک روش استقرايي توضيحي استفاده کند که اين روش 
 حال عين در و شودبا يک يا چند مطالعه موردي شروع مي

 براي و شودمي آغاز درک قابل و عيني مواد با آموزش
 .داشتند مناسب است يکم پيشيني دانش که يادگيرندگاني

که  ي: اطالعات به موقعي: اطالعات روش کارمولفه سوم
که  يزمان ن،يتمر نيح قاًيدق يبه عنوان اطالعات روش کار

. در شوديدارند، ارائه م ازين فيانجام تکال يآن ر ا برا ران،يفراگ
 کرديم تيرا هدا رانيپژوهش، مدرس به عنوان راهنما، فراگ نيا

بازخورد  ف،يتکل کيو بالفاصله پس از انجام نادرست 
 جياطاعات ارائه شده به تدر زانيکه م داديارائه م ياصالح

به طور مستقل و بدون  رانيکه فراگ ييتا جا ابدييکاهش م
 را انجام دهد. يريادگي فيکمک، تکال
 يريبه منظور جلوگ يريادگي في: مجموعه تکالچهارم مولفه
که  شونديم يطراح يابه گونه يريادگيبخش شدن از بخش

در  ف،يکامل را فراهم سازند. تکال فياز تکل يريتصو
انتقال  زانيم نيتا باالتر شوديم نيمختلف تمر يهاتيموقع

 ريکامل به فراگ فيتکل کي ،يرا داشته باشد. مرب يريادگي
انجام  يتا تمام مطالب آموخته شده را به صورت عمل دهديم

 دهد.
 نيدوره پرداخته شد. بد يدوره به اجرا ياز طراح پس

نقش مدرس  حيبا مدرس دوره جهت توض يصورت که جلسات
پژوهش سه  ني. در اديالگو، برگزار گرد نيا نيبا ا ييو آشنا

شد.  ميتقس ييهافيکدام به دسته تکل انتخاب شد و هر فيتکل
 بحثو در قالب گروه به  گرفتيانجام م فيشروع جلسه با تکل

 يتيمدرس دوره در نقش حما کهنيضمن اپرداختند يم يو بررس
مرحله، مدرس  نيکه در ا نموديم کمک هابه گروه لگريو تسه
دادن به  زهيانگ ،يمشارکت يريادگيبه  ريکردن فراگ بيبه ترغ
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دوره به  ي. محتواپرداختيها و ارائه بازخورد به موقع مآن
اجرا شد. پس از اتمام  شيگروه آزما يبر رو قهيدق 120مدت 
مربوط به نگرش، از  يهاداده يابيارز جهت ها،دوره يبرگزار

بالفاصله پس  اران،ينامه مربوطه توسط دستپرسش ليتکم قيطر
 قياز طر زين يريادگيمربوط به  يهادوره و داده انياز پا

 يهاداده نيچنشد. هم يآزمون گردآورون و پسآزمشيپ
دوره،  يماه پس از برگزار دو دمربوط به سنجش عملکر

اما با  نيگروه گواه، دوره به صورت روت يشد. برا يآورجمع
 ليصورت که فا نيبرگزار شد. بد يکرونا، مجاز طيتوجه به شرا

 ينيدر سه ماهه اول جن يسونوگراف يغربالگر يآموزش يصوت
 يدانشگاه يريادگي ژهيافزار وو در نرم يکه به صورت سخنران

 ارانيبود. که دست افتيقابل در يصوت يدمحتوايولبه صورت ت
داشتند. در  يدسترس يآموزش يخود به محتوا يبا نام کاربر

قرار  يابيدوباره هر دو گروه مورد ارز ،يدوره آموزش انيپا
نسخه  SPSS افزارنرم از هاداده ليو تحل هيگرفتند. جهت تجز

 ،يريادگي ته،وابس يرهايمتغ کهنياستفاده شد و با توجه به ا 19
 لينگرش و عملکرد مورد استفاده قرار گرفت، از روش تحل

  .دياستفاده گرد رهيچندمتغ انسيکووار
 

 نتايج
قرار  يمورد بررس يشناختتيجمع يهادر ابتدا شاخص

شامل  رهايمتغ يفيتوص يهاگرفته و در ادامه به ارائه شاخص
با استفاده از  تيپرداخته شده و در نها اريو انحراف مع نيانگيم

 يبه بررس کيبه تفک رهيمتغو تک رهيمتغچند انسيکووار ليتحل
 .پرداخته شده است يپژوهش اتيفرض

و  شيدهنده آن است که در گروه آزمانشان 1جدول  جينتا
اند. آزمون زنان بوده هايآزمودن %64و  %48 بيبه ترت سهيمقا
 وجود هاگروه انيم ينشان داد که تفاوت معنادار شريف قيدق

، <05/0Pهمگن هستند ) تيجنس ثيح از هاگروه و ندارد
30/1=2آورده  2 جدولنمونه بر حسب سن در  في(. توص

 .شده است
سن در  نيانگيکه م دهدينشان م 2جدول  جينتا
و  12/28 بيبه ترت سهيو مقا شيگروه آزما يهايآزمودن

 يمستقل نشان داد که تفاوت معنادار tاست. آزمون  44/28
سن همگن هستند  ثيها از حها وجود ندارد و گروهگروه انيم
(05/0P> ،75/0-=tتوص .)نمونه بر حسب سال ورود به  في

 .آورده شده است 3جدول  دردوره 
 ش،يدهنده آن است که در گروه آزمانشان 3جدول  جينتا

 سهي(. اما در گروه مقا%36بودند ) يسال دوم هايآزمودن ترشيب
دو نشان داد که  يبودند. آزمون خ يسال اول هايآزمودن 40%

 ثيح از هاگروه و ندارد وجود هاگروه انيم يتفاوت معنادار
 (.P ،35/0=2<05/0سال ورود به دوره همگن هستند )

 

 . توصیف نمونه بر حسب جنسیت1جدول 

 گروه
 مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 52 13 48 12 آزمایش

 36 9 64 16 مقایسه

 

 ها. توصیف نمونه بر حسب سن آزمودنی2جدول 

 گروه
 سن

 انحراف معیار میانگین

 48/1 12/28 آزمایش

 50/1 44/28 مقایسه

 

 . توصیف نمونه بر حسب سال ورود به دوره3جدول 

 گروه
 سوم دوم اول

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 32 8 36 9 32 8 آزمایش

 28 7 32 8 40 10 مقایسه
 

آزمون و شيدر مرحله پ رهايمتغ يفيتوص يهاشاخص
 ارائه شده است. 4ها در جدول گروه کيآزمون به تفکپس

ابعاد  يآزمون تمامکه در پس دهديجدول فوق نشان م جينتا
 يباالتر نيانگيمحور، م فيگروه تکل يهايآزمودن ينگرش

نشان  جينتا ريسا. اندداشته سهيگروه مقا يهاينسبت به آزمودن
 نيانگيم ش،يابعاد نگرش در گروه آزما يکه در تمام دهديم

 افتهي شيافزا ونآزمآزمون به پسشياز پ هاينمرات آزمودن
 يريادگيدهنده آن است که در نشان 4جدول  جينتا رياست. سا

 نيانگيآزمون از مدر پس شيگروه آزما يهايو عملکرد آزمودن
آزمون به شينمرات آنان از پ نيانگيبرخوردارند و م يباالتر
 است. افتهي شيآزمون افزاپس

 کرديرو يريبه کارگ هيبه فرض ييپاسخگو جهت
بر نگرش  ياتوسعه حرفه يهاطيمح يدر طراح محورفيتکل
دارد، از  ريتاث يريادگي طينسبت به مح يولوژيراد ارانيدست
آزمون  جياستفاده شد. در ادامه نتا رهيمتغچند انسيکووار ليتحل

 ره،يمعتبر چند متغ يهااز آزمون يکيبه عنوان  لکز،يو يالمبدا
 آورده شده است. 5در جدول 
گونه که در جدول فوق نشان داده شده است تفاوت همان

آزمون در پس سهيو مقا شيآزماشده گروه  ليتعد يهانيانگيم
، 01/0P< ،72/9=Fمعنادار است ) ياز نظر آمار

39/0=Wilks` Lambdaايها تفاوت نمرات گروه زاني(. م 
 %61که  يمعن نياست؛  بد 61/0 يگروه تيعضو رياندازه تأث

ها در گروه تيمتأثر از عضو ماندهينمرات کل باق انسيو وار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 11

https://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7197-fa.html


 همکارانو سميه ساالري                                                                  ...اي طراحي آموزشيکاربست مدل چهارمولفه

679 

 

ها در ابعاد تفاوت يجهت بررس انسيکووار ليتحل جياست. نتا
 .ارائه شده است 6 نگرش در جدول

که در نمرات  دهدينشان م 6درج شده در جدول  جينتا
 يآزمون تفاوت معنادارشيها با حذف اثر پآزمون نگرشپس

 پس هاشده نگرش ليتعد يهانيانگي(. م≥05/0Pوجود دارد )
 آورده شده است. 1آزمون در شکل شيپ اثر حذف از

، ابعاد نگرش يکه در تمام دهدينشان م 1شکل  جينتا
را دارا  نيانگيم نيترشيمحور بفيگروه تکل يهايآزمودن

 طيمح يدر طراح محورفيتکل کرديرو يريو به کارگ باشديم
 طينسبت به مح يولوژيراد ارانيبر نگرش دست ياتوسعه حرفه

 .کنديتر مدارد و نگرش آنان را مثبت ريتاث يريادگي
 

 
 هاهای توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه. شاخص4جدول 

 آزمون متغیرها
 مقایسه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نگرش

 موفقیت
 54/3 44/14 44/2 04/14 پیش آزمون
 22/2 40/13 02/2 00/15 پس آزمون

 عاطفه منفی
 17/2 76/7 87/1 36/8 پیش آزمون
 62/1 04/7 86/1 68/8 پس آزمون

 اساتید
 16/3 40/13 58/3 60/12 پیش آزمون
 53/2 60/13 76/2 88/14 پس آزمون

 همبستگی اجتماعی
 52/2 20/8 43/2 64/7 پیش آزمون
 18/2 48/6 20/2 80/7 پس آزمون

 فرصت
 54/2 88/6 35/2 96/6 پیش آزمون
 05/1 76/8 01/1 76/9 پس آزمون

 رضایت کلی
 75/1 68/7 36/2 36/8 پیش آزمون
 83/2 36/6 62/2 96/8 پس آزمون

 یادگیری
 42/2 12/7 29/2 16/7 پیش آزمون
 09/2 04/7 44/2 16/9 پس آزمون

 عملکرد
 16/3 52/11 02/3 24/11 پیش آزمون
 73/1 32/12 79/1 76/14 پس آزمون

 
 هاها در نگرش. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت5جدول 

 مجذور اتای سهمی سطح معناداری درجات آزادی خطا درجات آزادی مفروض F ضریب آزمون

 61/0 0001/0 37 6 72/9 61/0 اثرپیالیی

 61/0 0001/0 37 6 72/9 39/0 المبدای ویلکز

 61/0 0001/0 37 6 72/9 58/1 اثر هاتلینگ

 61/0 0001/0 37 6 72/9 58/1 بزرگترین ریشه روی

 
 ها در دو گروه با حذف اثر پیش آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت نگرش6جدول 

 مجذور اتای سهمی سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیرها

 موفقیت
 08/0 05/0 02/4 56/18 1 56/18 پیش آزمون

 12/0 02/0 90/5 26/27 1 26/27 عضویت گروهی

 عاطفه منفی
 42/0 0001/0 19/30 56/57 1 56/57 پیش آزمون

 19/0 003/0 75/9 59/18 1 59/18 عضویت گروهی

 اساتید
 47/0 0001/0 97/36 89/147 1 89/147 پیش آزمون

 18/0 005/0 92/8 69/35 1 69/35 عضویت گروهی

 همبستگی اجتماعی
 58/0 0001/0 24/58 52/126 1 52/126 پیش آزمون

 27/0 0001/0 22/15 05/33 1 05/33 عضویت گروهی

 فرصت
 16/0 01/0 98/7 85/6 1 85/6 پیش آزمون

 26/0 0001/0 56/14 50/12 1 50/12 عضویت گروهی

 رضایت کلی
 41/0 0001/0 66/29 04/117 1 04/117 آزمونپیش 

 20/0 002/0 49/10 39/41 1 39/41 عضویت گروهی
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  ها در پس آزمون. مقایسه میانگین تعدیل شده نگرش1شکل 

 

 يامولفه مدل چهار يري: به کارگهيبه فرض ييپاسخگو جهت
 ارانيدست يريادگيبر  ياتوسعه حرفه يهاطيمح يدر طراح

استفاده  رهيمتغتک انسيکووار ليدارد. از تحل ريتاث يولوژيراد
در جدول  يريادگيها در تفاوت يجهت بررس ليتحل جيشد. نتا

 .ارائه شده است 7
که در نمرات  دهدينشان م 7درج شده در جدول  جينتا

 يمعنادار آزمون تفاوتشيبا حذف اثر پ يريادگيآزمون پس
شده در  جاديکه تفاوت ا يمعن ني(. بد≥01/0Pوجود دارد )

با  محورفيگروه تکل يهايآزمودن يريادگينمرات 
تفاوت نمرات  زانيمعنادار است. م سهيگروه مقا يهايآزمودن

 يمعن نياست؛ بد 30/0 يگروه تيعضو رياندازه تأث اي هاوهگر
در  تيمتأثر از عضو ماندهينمرات کل باق انسيو وار %30که 

پس از حذف  يريادگيشده  ليتعد يهانيانگيها است. مگروه
 .آورده شده است 2آزمون در شکل شياثر پ

گروه  يهايکه در آزمودن دهدينشان م 2شکل  جينتا
 يهاينسبت به آزمودن يباالتر يريادگي نيانگيمحور مفيتکل

دوم پژوهش  هيچه ذکر شد فرضدارند. بر اساس آن سهيگروه مقا
 محورفيتکل کرديرو يريکه به کارگ يمعنني. بدشوديم دييتأ

 ارانيتدس يريادگيبر  ياتوسعه حرفه يهاطيمح يدر طراح
 .دهديم شيدارد و آن را افزا ريتاث يولوژيراد

 کرديرو يريبه کارگ هيبه فرض ييپاسخگو جهت
بر عملکرد  ياتوسعه حرفه يهاطيمح يدر طراح محورفيتکل
 رهيمتغتک انسيکووار ليدارد، از تحل ريتاث يولوژيراد ارانيدست

ها در عملکرد در تفاوت يجهت بررس ليتحل جياستفاده شد. نتا
 .ارائه شده است 8جدول 

 

. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت یادگیری در دو گروه با حذف 7جدول 

 اثر پیش آزمون

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
df  میانگین

 مجذورات
F  سطح

 معناداری

مجذور 

اتای 

 سهمی

پیش 

 آزمون

78/120 1 78/120 51/44 0001/0 49/0 

عضویت 

 گروهی

76/54 1 76/54 18/20 0001/0 30/0 

 

. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت عملکرد در دو گروه با حذف اثر 8جدول 

 پیش آزمون

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
df  میانگین

 مجذورات
F  سطح

 معناداری

مجذور 

اتای 

 سهمی

پیش 

 آزمون

88/49 1 88/49 89/23 0001/0 34/0 

عضویت 

 گروهی

99/79 1 99/79 32/38 0001/0 45/0 

 

که در نمرات  دهدينشان م 8درج شده در جدول  جينتا
 يآزمون تفاوت معنادارشيآزمون عملکرد با حذف اثر پپس

شده در  جاديکه تفاوت ا يمعن ني(. بد≥01/0Pوجود دارد )
 يهايمحور با آزمودنفيگروه تکل يهاينمرات عملکرد آزمودن

اندازه  اي هاتفاوت نمرات گروه زانيمعنادار است. م سهيگروه مقا
و  %45که  يمعن نياست؛ بد 45/0 يگروه تيعضو ريتأث
ها در گروه تيمتأثر از عضو ماندهينمرات کل باق انسيوار

شده عملکرد پس از حذف اثر  ليتعد يهانيانگياست. م
 .آورده شده است 3آزمون در شکل شيپ

گروه  يهايکه در آزمودن دهدينشان م 3شکل  جينتا
 يهاينسبت به آزمودن يعملکرد باالتر نيانگيمحور مفيتکل

سوم  هيچه ذکر شد فرضدارند. بر اساس آن سهيگروه مقا
 يمدل طراح يريکه به کارگ يمعن ني. بدشوديم دييپژوهش تأ

 دبر بهبو ياتوسعه حرفه يهاطيمح يدر طراح يامولفه چهار
 .دهديم شيدارد و آن را افزا ريتاث يولوژيراد ارانيعملکرد دست
 . مقایسه میانگین تعدیل شده یادگیری در پس آزمون2شکل 

 
 . مقایسه میانگین تعدیل شده عملکرد در پس آزمون3شکل 

 

 گيرينتيجهبحث و 
آموزش  يبرا تواننديم يآموزش يطراح يهامدل

به  ارانيدست يآموزش يهادر برنامه هاتيو صالح هايستگيشا
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 يامولفه چهار يطراح مدل ها،مدل نياز ا يکيگرفته شوند.  کار
که به منظور پرورش  باشدي(، م1990) نبوريون مر

برخوردار است و طبق  ياديز تيپزشکان، از اهم يهايستگيشا
دانش، نگرش و مهارت  نيب يکپارچگيو  يمدل، به هماهنگ نيا

را  يواقع يهاتيبه موقع يريادگيو انتقال  شوديم يتوجه کاف
 يمدل طراح ريپژوهش تاث ني. که در اسازديم ريپذامکان
 ارانيو عملکرد دست يريادگيبر نگرش،  يامولفه چهار يآموزش

شد و تعداد  يررسمشهد ب يدر دانشگاه علوم پزشک يولوژيراد
مرد( در گروه  %52زن و  %48نفر ) 25که  اران،ينفر از دست 50

قرار  سهي% مرد( در گروه مقا 36زن و  %64نفر ) 25و  شيآزما
 يعني گردديم دييتا هيپژوهش فرض يهاافتهيداشتند. با توجه به 
 يآموزش يهادر دوره محورفيتکل يريادگيبا استفاده از کاربرد 

و  يريادگي زانيم ن،يسه ماهه اول جن يسونوگراف يغربالگر
 يطراح طيها نسبت به دوره و محو نگرش آن رانيعملکرد فراگ
پژوهش بر  جينتا ،يريادگي ري. در رابطه با متغابدييشده ارتقا م

باعث بهبود  يامولفه ادعا است که استفاده از مدل چهار نيا
فررجان  طالعه. که با مشودياز دوره، م رانيفراگ يريادگي
 وني(، د2010(، اوکنور و همکاران )2012) لدينفي(، ا2019)
و همکاران  ي(، احمد2014و همکاران ) ي(، واکان2012)
ها در راستا است. آن، هم(1394و همکاران ) النهي(، س1398)

استفاده نموده و نشان دادند که  يريادگي ريمطالعات خود از متغ
 يزيربرنامه يبرا يمدل ،يالفهمو چهار يآموزش يکاربرد طراح

 جهينت نياست و به ا دهيچيپ يريادگي يبرا يمداخالت آموزش
 يريادگي يامولفه محور چهارفيتکل يکه الگو افتنديدست 

جا که در . از آن[26-12،17،22] سازديم تررا اثربخش ميمفاه
در  و لياص فيمحور، تکالفيتکل يريادگي يهاطيمح يطراح
موثرتر خواهد  يريادگي. گردديارائه م يواقع يعمل يهاتيموقع

 شدن تردهنده مثبتنشان جينگرش، نتا ريبود. در رابطه با متغ
بود. نگرش مثبت  يريادگي طينسبت به مح رانيفراگ نگرش

قدرت حل مسأله،  شيتيم، باعث افزا کياز حضور در  رانيفراگ
مدل  نيجا که اساس اآن زا شودهمکاري بين گروهي آنان مي

پيچيده است و نگرش، دانش و مهارت فراگيران را  ادگيرييبر 
 دهندهتشکيل هايمهارت هماهنگي به منجر کند؛با هم ادغام مي

نگرش مثبت در  جاديکه ا يرطو به شود؛تکليف کامل مي کي
آنان در ارتباط بوده و باعث تغيير ذهني و  ادگيرييفراگيران با 
 شودمي نگرکل هايدر محيط ادگيريينسبت به  اهنگرش آن

 مايرزنبرگ ک يهاپژوهش جيقسمت، با نتا نيا جينتا. [14]
(، کاستا و همکاران 2013) الکسي(، ماوردي و هندز2012)
 النهي(، س2012و پارک ) مي(،  ل2009) نايو اول سري(، ر2021)

 يهاهشدر پژو زيها ن. آنباشديراستا م(، هم1394و همکاران )
بر اساس  دهيچيپ يهاخود نشان دادند که آموزش مهارت

تر شدن نگرش منجر به مثبت يامولفه چهار يآموزش يطراح
به دست  جي. نتا[30-14،26] شوديم يريادگي طينسبت به مح

 يآموزش يکاربست طراح تياز موفق يمطالعه، حاک نيآمده از ا
 طيدر نگرش مثبت به مح يدر آموزش پزشک ياچهار مولفه

را  يو مشارکت يتيحما يطيمدل، مح ني. اباشديم يريادگي
و اعتماد به  رشدهيکه باعث خودراهبر شدن فراگ کنديفراهم م

 زهياز انگ توانديو م دهديم شيرا افزا رانيفراگ ينفس و آگاه
پژوهش  جينتا ت،ينها در و شود مندهبهر رانيفراگ انيم يدرون

 چهار يآموزش ياست که کاربست طراح آن ديحاضر مو
 ياجهينت نيو ا شوديم رانيگاباعث بهبود عملکرد فر يامولفه

 ماياز جمله رزنبرگ ک يگريد ياست که توسط پژوهشگرها
و  ي(، سادات2012و پارک ) ميل (،2007سارفو و الن ) (،2012)

(، کاستا و همکاران 2015و همکاران ) وي(، مگ1399همکاران )
قرار گرفته است  دييمورد تا (،2014(، بالپال و همکاران )2021)
 ريکامل تاث فيصورت که تکال ني. بد[14،16،18،27،30-32]
و انتقال مهارت از کالس  رانيبر کسب مهارت در فراگ ترشيب

به  جيکند. بر اساس نتايم مرا فراه ينيبال يهاتيدرس به موقع
 يرانيآن دسته از فراگ روديم تظارمطالعه، ان نيدست آمده از ا

محور استفاده شده فيتکل کرديها از روآن يکه در برنامه آموزش
برخوردار باشند و بتوانند  يمتعدد يهاياست، از توانمند

کار  طيو خارج از مح يواقع يهاطيخود را در مح يهاآموخته
آموزش مرسوم،  يهاروش ترشيدر ب رايبه کار ببرند. ز زين

 انيوجود دارد. دانشجو رانيفراگ يهاآموخته نيب ،ينندگپراک
 جداگانه صورت به را دانش و هااز انواع مهارت کيهر  يپزشک

ها به صورت و به کار بردن آن ياما امکان هماهنگ آموزنديم
که با آموزش  ي. در حالشوديفراهم م يبه سخت ،يعمل
 انيانشجود يهاآموخته يدغدغه گسستگ توانيمحور، مفيتکل

 يمختلف، کاهش داد و آموزش در پزشک يهارا در دوره
از  يپژوهش حاک نيا يهاافتهي. شود واقع تراثربخش توانديم

و  يسنت يهاطيمحور نسبت به محفيتکل طياثربخش بودن مح
 ،يمشارکت عمل زانيم ،يواقع فيبر تکال ديتاک ليبود. به دل جيرا

که باعث  ياست به طور ترشيب يسنت يهانسبت به روش
کسب مهارت  ران،يفراگ يو عمل ينظر يهاآموخته يپارچگکي

عملکرد  ها،يستگيشا و هامهارت يارتقا ،ينياستدالل بال
 ها،پژوهش جي. به استناد نتاشوديم ترقيعم يريادگيمطلوب و 

 جاديباعث ا ،يمرب يتيو نقش حما ريبر نقش فراگ ديتاک ليدل به
رغم ي. علشوديم يريادگي طيمحنگرش مثبت نسبت به 

دوره،  يو اجرا يانجام شده در خصوص طراح يهاتالش
به  کهنيانجام آن وجود داشت از جمله ا يدر ط ييهاتيمحدود

 يتردوره، در چند قسمت با تعداد کم يکرونا، اجرا طيشرا ليدل
 يستيبا ماريب نيانجام شد و آزمون عملکرد که بر بال اران،ياز دست
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چنين، با اجرا شد. هم يبه صورت آزمون مجاز شديمانجام 
 شوديم شنهاديپژوهش، پ نياستناد بر نتايج به دست آمده از ا

 يهافقط به سال ايو  ياريروش در دوره دست نيا يکه اجرا
 نيمحدود نشود از همان آغاز ورود به ا يدوره پزشک يانيپا

به  ليصاجرا گردد و در تمام مدت تح انيدانشجو يرشته برا
مورد توجه  يآموزش در برنامه آموزش يروش اساس کيعنوان 
در  يريادگيآموزش و  يبرا ييبه عنوان مبنا زيو ن رديقرار گ

در استدالل  هايو توانمند تيتوسعه صالح يکالس درس برا
 استفاده شود. انيدانشجو ينيبال

 
 تشكر و قدردانی

توسعه  طيمح يطراح" با عنوان يمقاله از رساله دکتر نيا
 "يمحور در آموزش پزشکفيتکل کرديبر اساس رو ياحرفه

مشهد  يدانشگاه علوم پزشک تياستخراج شده است که با حما
اجرا شده  IR.SEMUMS.REC.1398.244و با شناسه اخالق 

 هرشت ارانيخود را از دست يمراتب قدردان سندگان،ياست. نو
 نيکه در ا يولوژيمحترم راد ديو اسات يولوژيراد يتخصص

 .دارنديکردند اعالم م ياريپژوهش ما را 
 

 مشاركت و نقش نويسندگان
است:   ريمقاله به شرح ز نيا سندگانياز نو کيهر  نقش

اکبر علي  .مطالعه يو طراح دهي: امرتضي کرميو  سميه ساالري
و نگارش  جينتا ريتفس ز،يآنال ها،داده يآور: جمعبيدختيامين

نموده و نسخه  يرا بررس جينتا سندگانينسخه اول مقاله، همه نو
 .نمودند دييمقاله را تا يينها
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Introduction: In response to the increasing demand for improving the professional competencies of medical 

graduates, significant changes have been made in learning strategies in medical education. A four-component 

instructional design as one of the task-oriented models emphasizes a set of actual learning tasks that physicians face. 

The implementation of this method can be effective in promoting professional competencies in medical education by 

eliminating the gap between theoretical and practical knowledge along with experiencing authentic learning tasks. 

Therefore, this study as a new experience was conducted to evaluate the effect of a four-component educational design 

on the learning, attitude, and practice of radiologists. 

Materials and Methods: This experimental study was performed in the second semester of the 2019-2020 

academic year on 50 specialized assistants in radiology who were randomly divided into two experimental (n=25) and 

comparison groups (n=25). Relatively, the data were collected using three tools to measure learners' attitudes toward 

learning, as well as the levels of learning and practice.  

Results: The results of this study as a new experience showed a significant difference between the experimental 

and comparison groups regarding the posttest scores after the implementation of the educational intervention. 

Moreover, the learners in the experimental group had more positive attitudes toward the learning environment and 

showed higher levels of learning and better practice than the comparison group. 

Conclusion: The findings of this study showed that the educational intervention based on the four-component 

educational design led to the effectiveness and promotion of assistants' performance due to its realistic learning 

assignments in the clinical learning environment. Therefore, the use of this method is recommended in medical 

education. 
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