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Abstract: The purpose of this study was to evaluate e-learning courses based on 

Addie's design elements in higher education. The research method was a descriptive 

survey. The statistical population of the study consisted of all students of Isfahan 

University of Medical Sciences in the first semester of academic year 1399-1998. The 

sample size was 222 students of Medical and Dental School using multistage cluster 

sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire with 30 questions 

with Cronbach's alpha coefficient of 94/7. Data were analysed by SPSS 23 software 

using descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential statistics, one-

sample t-test and dependent t-test. The findings showed that the suitability of e-

learning courses (asynchronous combination) based on Addie's educational design 

elements in the aspects of analysis, design, development, implementation and 

evaluation were significantly (p <0.05) higher than the average level. And this level of 

desirability made a significant difference in e-learning and in-person sessions. 

Therefore, the desirability of face-to-face and electronic sessions in terms of analysis, 

development, and implementation alike, but in terms of design and evaluation of face-

to-face meetings, is more than electronic ones. Therefore, it can be said that one of the 

types of e-learning, combined (dual) training, especially the non-simultaneous type, is 

one of the best educational approaches for use in higher education. It depends on how 

well they are considered.  

 

Keywords: E-learning, Blended Education, evaluation, educational design, medical 

sciences. 
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 مقدمه

وزش الکترونیکی به  نوهواب بهترزنرنم ن هتر رهتربرر آم    

فوتوری رر آموزش و نترگیری بت سرنت فزانوهه  ای روبه  

گسترش بور  و بسیتری از رانشگت  هت و مؤسستت ب  ختطر 

مزانههتنی رهه  هههر رو طههرد ررگیههر رر فرانوههه نههتررهی و 

نترگیری نعوی آموزگتر و فراگیر از آب بهر  موه می شونه، 

رترگیری آب رر روتر ستنر شیو  ههتی مرسهو  سعی بر ب  

 (.1398آموزش خور رارنه )ش س و ه کتراب  

آموزش الکترونیک به  مم ونه  فعتلیهت ههتی آموزشهی  

گفت  می شور ر  بت استفتر  از ابزارهتی الکترونیکی انم از 

صونی، نصونری، رانتن  ای، شبک  ای و ممتزی صورت می 

هتنی را ره  از طرنهش شهبک  گیرر. ب  نبترنی رلی  برنتم  

هتی رانتن  ای ب  ونژ  انوترنهت، مومهر به  نهترگیری مهی 

شور، آموزش الکترونیکی مهی نتموهه )اوبههات و ه کهتراب 

( معتقهنه ره  آمهوزش 2003(. هورنوب و هورنوب )2016

الکترونیکی رر نک نعرنف وسیع شتمل هرگون  اسهتفتر  از 

ش نمربیههتت فوهتوری ههتی وو و انوترنهت بهه  مولهور خله

نترگیری است. رر واقع آموزش الکترونیکی زانیه  چرخه  

نحوالت سرنع و روب  رشه فوتوری ههتی نهونم به  مفههو  

بتنوج  به  جمهم  (.1391واقعی آب است )زارنی زوارری  

نلیم مطتلب نل ی و رشه فوتوری هتی جهنه آموزشی ب  

مولور بهر  برراری موتسب از فوهتوری رر نرصه  آمهوزش 

برنتم  هتنی رر راستتی نوسع  آموزش الکترونیک  82 ستل

نلو  پزشکی انمت  شهو ررنهتنت انم پیگیری هت مومر به  

برای نخستیم بتر ب  صورت ممتزی  86آب شه ر  از ستل 

 (.1396رانشمو پذنرش شور )اسالمی و ه کتراب  

آموزش الکترونیکی انواع مختلفهی رارر نکهی از انهواع آب 

روگتنه ( مهی بتشهه ره  رر جهتل جت هر آموزش نرریبی )

آموزش نرریبی نکی از بهترنم رونکرر هتی آموزشی برای 

آمههوزش  اسههتفتر  رر آمههوزش نههتلی محسههوو مههی شههور.

رانسهت ره   یآموزشه کهررنرو ینهون نواب یرا م یبینرر

 تیهو فعتل ی)ه چهوب سهخورانی آموزش سهوت یتهتیفعتل

مهوزش از را  آ یهت تیرا بت فعتل رانشمو( استتر و میب یهت

 ه زمهتب، ریهبحه  ه زمهتب و   ی)ه چوب گرو  هت رور

 فینکهتل یبرن وترنتنو استفتر  از ا یآموزش چوه رستن  ا

 یروش ههت یبهیرر آمهوزش نرر روهه. ی( ار ت  مهیررس

 ،یرر  بهه  شههکل سههوت یه چههوب رههال  هههت یمتفههتون

 بیهگر بهت ههم نرر تنهها -بر خط و آموزش خور آموزش

ی بیآموزش نرر ،یب  طور رل (.1390 )نیستتنی  شونه یم

و  ینوتصهر آمهوزش سهوت منبهتهر بیامکتب نررنت روگتن  

روش از  منهآورر. از آنمت ره  ا یآموزش بر خط را فراهم م

 تزموههیاجهزا ن منها بیهنرر تفت ،ن لینشک یمختلف یاجزا

مههل  منا. ارزنتبی از است یقیرق یو ه تهوگ یزنبرنتم  ر

آمهوزش و اسهتفتر  از  جننتهت ش،یقر یزنبرنتم  ر تیبر اه 

 طیمحهه مههترنا یبههرا یآموزشهه یموتسههب اجههرا بیههنرر

  (.1396)فرج الهی و ه کتراب   رارر نأریه و یبه یریترگن

رر واقع آموزش نرریبی بت مک هل قهرار رارب نقهتو قهوت 

و عف آموزش الکترونیکی و چهر  ب  چهر  موجهب بهتهر 

ری و اثهر شهب نعتمهل رر محهیط آموزشهی، انعطهتد پهذن

بخشی بیشتر می شور و فتصل  بیم نترگیری و ن ل را رم 

می روه و را  جلی موتسب برای بتال بررب ریفیت آموزشی 

(، الز  ب  ذرهر اسهت ره   1396است ) رجبی وه کتراب  

آموزش نرریبی نیز ب  رو نوع آموزش ه زمهتب و آمهوزش 

 یر ه زمتب نقسیم می شور. رر انم پژوهش نیز آمهوزش 

ه گهت  بهت نوسهع  آمهوزش . ر ه زمتب مهنلر می بتشه ی

الکترونیکی رر سطح رانشگت  هت و مؤسستت آموزش نتلی، 

مو وع ارزنتبی برنتم  هتی آموزش الکترونیکی و سهومش 

میزاب موفقیت انم سیسهتم ههت اه یهت نتفته  اسهت، نهت 

مشخص شور نت چ  انهاز  رر پیهتر  سهتزی و اجهرای رور  

یکههی موفهش بههور  انههه )آل مههتری و ههتی آمههوزش الکترون

معتقهنهه  (1393) نژار و ه کهتراب انتری(. 2016لزی  آل

ر  برای سهومش میهزاب موفقیهت نهک محهیط آمهوزش 

الکترونیکی، الز  اسهت نوامهل اصهلی و رلیههی مهؤثر رر 

انمت  موفقیت آمیز برنتم  هتی آموزش الکترونیکی شهتمل 

وتسههتنی و نوتصههر و ابعههتر زنربوههتنی طراجههی آموزشههی ش

بررسی گررر. برای رسهتیتبی به  انهم مههم رور  آمهوزش 

الکترونیکی بتنه بت نوج  ب  استتنهاررهت و معیترهتی ختصی 

طراجی شونه. نکی از انهم معیترههت، اسهتفتر  از مههل ههت 
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ونوتصر طراجی آموزشی اسهت. طراجهی آموزشهی را مهی 

نواب نمونز نت پیش بیوی روش هتی مطلوو آموزشی برای 

ل ب  نغییرات مورر نلر رر رانش هت، مهترنههت و نواطهف نی

 (. 1395نترگیرنهگتب رانست )قتسم ستموی و ه کتراب  

امروز  طراجی آموزشی ب  گون  ای رشه نتفته  اسهت ره  

بهتر است آب را ب  نوواب نک رشت  نل ی مستقل والبته  

نرریبی از نلم وهور ب  جستو آورر. ه چویم نکووع ابهزار 

آموزش است ر  بتن  می شور مهوار آموزشهی،  نهرنس و

مههؤثر نههر و رترآمهههنر بتشههوه. مولههور از نوتصههر طراجههی 

آموزشی، اجزا نت مولف  هتی برنتم  طراجی آموزشی اسهت. 

نوتصر طراجی آموزشهی به  مبتبه  مصهتلح آب هسهتوهر  

طراح آموزشی از آنهت برای بوت رررب طهرح خهور اسهتفتر  

اجهی آموزشهی نبترنوهه از   مه ترنم نوتصهر طر می روه.

نحلیل، ههد، محتوا، راهبرر آموزشی، رسهتن  و ارزشهیتبی 

 (.1393)نوروزی و ر وی 

 طراجی نلت  آموزشی بر اسهت  مههلنکی از رونکررهتی 

رونکرر انم مهل بر مبهتنی ن هتمی نلرنهتت اری می بتشه. 

شوتخت گرانی، رفتتر گرانی و ستزنه  گرانهی پهنهه آمهه  

هتی نهترگیری طراجی مو ونتت و رنهگت  است. انم مهل

رههه و از هتی مختلف را نحهت پوشهش قهرار می و محیط

شور. انم مهل بهرای انم رو نک الگوی ن ومی خوانه  می

هر نوع نترگیری انم از سوتی و الکترونیکی، قتبل اسهتفتر  

بر انم است ، برای طراجی آموزشی بتنه پوج مرجل  . است

  هر گت  ، برای گهت  بعههی خهور به  نت گت  را طی ررر ر

 موزل  ی نونی ررونهار نلقی می شور. رر صورنی ر  ههد

. نوتصهر بتنه اصالح الگو شور آموزشی هت نحقش نیتبه، نلت 

. 2. نحلیهل، 1اصلی طراجی آموزشی مهل اری نبترنوه از  

. ارزشههیتبی )نههوروزی و 5. اجههرا و 4. نوسههع ، 3طراجههی، 

، اطالنهتنی رربهتر  مختطبهتب، ل(. رر نحلیه1393ر وی  

 نیتزهههتی نههترگیری، بورجهه ، محهههورنت هههتی موجههور

ن ه  نرنم فعتلیتی ره  رر  شور. رر طراجی، می گررآوری

انم مرجل  انمت  می شور، انتختو موتسهب نهرنم محهیط 

آموزشی متوتسب بت هههد هتسهت. رر انهم مرجله  طهراح 

 آموزش طرح مبسوطی از آمهوزش را نههارم میبیوهه ره 

شتمل انتختو روش هت و رستن  ههتی آموزشهی، و نصه یم 

رر نوسههع  گیهری رربهتر  ی راهبررههتی آموزشهی اسهت. 

انتختو نت نهارم رستن  هت و موار آموزشی )نهی  نت نولیه(، 

مورر نیتز و نص یم گیری رربتر  ی فعتلیت هتی گروهی نت 

انفراری، از ج ل  فعتلیت هتی انم مرجل  ب  ش تر می رور. 

اجههرای آمههوزش و پشههتیبتنی از برنتمهه  ر مرجلهه  اجههرا، ر

آموزشی و ه چویم رفهع مشهکالت فوهی از ن هه  نهرنم 

رر مرجله  . فعتلیت ههتی انهم مرجله  به  شه تر مهی رور

از ارزشیتبی طرح آموزشی از ه   ابعتر بررسهی مهی شهور 

ارزشیتبی از ن لکرر فراگیراب، رستن  هت و روش ههت، ج ل   

(. 2015)مورگتنتنههت   تزبیوی و اصههالحفرانوههه آموزشههی، بهه

ه چوههیم اجههرای آزمههوب هههتی الکترونیکههی الز  بههرای 

اط یوتب از رسب معیترهتی آموزشهی و ارزشهیتبی پتنهتنی 

ی آموزشی و بررسهی انتبهتر هتبرای سومش برونهار رور  

)ر هتنی رار و  برنتم  از فعتلیت هتی انم مرجل  می بتشهه

 (.1392ه کتراب  

طراجی آموزش و نوتصر نشکیل رهوه  آب  بت ررم مفهو 

طبش مهل اری، می نواب ررنتفهت ره  ارزنهتبی به  نوهواب 

نکی از فرانوههتی الز  آموزش، نقهش مه هی رر فعتلیهت 

بهیو  نک سیستم آموزشهی انفهت مهی روهه. از نلهر نهتنلر 

ارزنتبی وسیل  ای جهت نعییم میهزاب رسهیهب برنتمه  به  

ی و مهرمح هههی  ههههد هههتی آموزشههی مههی بتشههه )ملکهه

بوتبرانم ه گت  بت نوسع  آمهوزش الکترونیکهی رر  (.1388

سطح رانشگت  هت و مؤسستت آموزش نتلی، مو وع ارزنتبی 

و انتبتر سومی ب  ونژ  از جوز  بررسهی نمه یم ریفیهت 

فرانوه نتررهی و نهترگیری و نوجیه  اجهرای برنتمه  ههتی 

نهاررهتی آموزش الکترونیکی و لزو  نتمیم الزامتت و اسهتت

برای طراجهی، نوسهع  و پیهتر  سهتزی آمهوزش  مورر نلر

الکترونیکی رر آموزش نتلی اه یت می نتبه. ب  ونژ  انوک  

رانشگت  هتی نلو  پزشکی نالو  بر ارائ  خهمتت بههاشتی 

وررمتنی ب  مرر ،وظیف  مهم نربیت نیهروی انسهتنی مهتهر 

 ومتخصص موررنیتز بخش هتی مختلف جتمعه  را برنههه 

رارنه، انم امر انمتو مهی روهه ره  آمهوزش پزشهکی به  
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صورت مهاو  نحت بتزنگری و ارزنتبی قرار گیرر )نگبهی و 

 (. 1392ه کتراب  

نتتنج پژوهش راخلی بیتنگر انم است ر  ارزنهتبی ریفیهت 

رور  هتی آمهوزش الکترونیهک بههوب نوجه  به  مههلهتی 

ت به  طراجی آموزشی می بتشه و نوهت رر برخی از پژوهشهه

نوتصر برنتم  رنزی ررسی و طراجی آموزشی نوجه  شهه  

( 1395اسههت ازج لهه  پههژوهش اسهه تنیلی و ه کههتراب )

بیتنگرانم است ر  و عیت آمهوزش الکترونیکهی از لحهت  

ابعتر ونژگی هتی فرری نترگیرنه  و زنر ستخت و فوهتوری 

مطلوو، از لحهت  پشهتیبتنی و هعیت نسهبتت مطلهوو واز 

شهی و سهومش و ارزنهتبی از و هعیت لحت  محتوای آموز

( 1394نتمطلوبی برخوررار می بتشه. مهراری و ه کهتراب )

رر پژوهشی بت نوواب جتنگت  الگوهتی طراجی آموزشهی رر 

طراجی و نولیه محتوای الکترونیکی ب  انهم نتهتنج رسهت 

نتفتوه ر  بت نوج  ب  ارنبتو بیم راهبرر هت و فووب طراجی 

نتب رشهت  پزشهکی،  هروری آموزشی بت انگیزش رانشهمو

است، سهتزمتب ههت و رانشهگت  ههتی ممهری امهر آمهوزش 

الکترونیکی الز  است ب  جتنگت  الگوهتی طراجی آموزشهی 

رر محیط هتی آموزش الکترونیکی نوتنت ونژ  ای راشهت  

( رر 1391وگرجی زار  ) بتشوه. نتتنج پژوهش رستگتر پور

کترونیکهی زمیو  ارزنهتبی رترآمههی رور  ههتی آمهوزش ال

رانشگت  نربیت مههر  نشهتب رار ره  رهتربراب سهتمتن  از 

پشتیبتنی، آزموب و ارزشیتبی موتسب بهر  موه می بتشهوه، 

امت ن رنم هت و نکتلیف موتسب ارائ  ن ی گهررر. از سهونی 

رنگر رر پژوهشهتی خهترجی نوجه  به  مههلهتی طراجهی 

آموزشی ررارزنتبی ریفیت رور  هتی آمهوزش الکترونیهک 

ج  شه  است از ج ل  نتتنج پژوهش نیکلهس، آمتنهها و نو

 از رتتبهههاراب اسههتفتر  چگههونگی زمیوهه  ( رر2016گرنههر )

 نمهترو بهتهرنم نرریب برای اری آموزشی طراجی الگوی

 انم از نواب می ر  رار نشتب آنالنم صورت ب  نترگیری رر

 آمهوزش رر مختلهف هههد چوهنم ب  رستیتبی برای مهل

هتی سهتز  بهرای را رتربررهتنی ه چویم و اطالنتنی سوار

 و آنالنهم آمهوزش هتیمحیط رر هم آموزشی، طراجی بعه

 قرار استفتر  مورر چهر ب چهر  آموزش هتیمحیط رر هم

( رر زمیو  ب  2016رار. نتتنج پژوهش آلومیم و ه کتراب )

رترگیری مهل طراجی آموزشی اری برای نوسع  جرف  ای 

اسههتفتر  از نههک مهههل طراجههی  پزشههکتب نشههتب رار رهه 

ای آموزشی ستختتر نتفت  برای انمتر برنتمه  نوسهع  جرفه 

ههتی برای پزشکتب نک نمرب  مفیهه و مهرنبط رر مراقبت

. نتتنج پژوهش رارم و مورات آنهتنزی بههاشتی اولی  است

( رر زمیو   الفبتی طراجی رور  بهرخط بهر اسهت  2016)

هت نرنم نقصاز مهمل مهل اری  نشتب رار ر  رر بعه نحلی

، نه  استفتر  از نهک مههل طراجهی آموزشهی نترگیریرر

 اسهتفتر  از بهت آنالنم آموزشو  هتی آنالنم استبرای رور 

ههتی سهوتی مهل طراجی نتتنج بهتری نسبت ب  روشانم 

. نتهتنج پهژوهش موروگتنتنتهت  رهههآموزش به  رسهت می

کهی بهت ( رر زمیو  ستخت محتوای آموزش الکترونی2015)

بهر  گیری از مههل اری نشهتب رار ره  اسهتفتر  از بسهت  

محتوای الکترونیکی نوسط متصهنتب آموزشی به  صهورت 

برخط نت آفالنم زمیو  موتسبی برای خور آموزی و فمهتی 

جتلبی برای نترگیری انمتر می روه. نتتنج پژوهش رنکس 

نههک مهههل مههؤثر و اری مهههل ( نشههتب رار رهه  2011)

ر  می نواب آب را برای استفتر  نوسهط سیست تنیک است 

مربیتب آموزشی برای طراجهی، اجهرا و ارزنهتبی اثربخشهی 

 ن لکررهتی رتری بحرانی انختذ ررر. 

بوتبرانم بت نوج  ب  سوابش پژوهشههتی خهترجی مبوهی بهر 

بکترگیری الگوی ن ومی طراجی آموزشی اری به  نوهواب 

ی آمهوزش نک مبوتی استتنهارر مهؤثررر ارزنهتبی رور  ههت

الکترونیک و نه  بکهترگیری از انهم الگهو رر پژوهشههتی 

راخل رشور بت وجور پژوهش هتی انمهت  شهه  رر زمیوه  

ارزنتبی رور  هتی آموزش الکترونیک رر زمتب هتی مختلف 

لذا  رورت پژوهش رر انم جوز  را بیش از پهیش مطهرح 

می ستزر .بوتبرانم انم پژوهش رر نلهر رارر بهت بررسهی و 

نتبی رور  ههتی آمهوزش الکترونیهک برپتنه  ی نوتصهر ارز

طراجههی آموزشههی اری از رنهههگت  رانشههمونتب پزشههکی و 

رنهانپزشکی رانشگت  نلو  پزشهکی شههر اصهفهتب  ه م 

مقتنسهه  انههم نوتصههر رر رور  هههتی آمههوزش الکترونیکههی 

نرریبی  یره زمتب، میزاب مطلوبیت نقتو قهوت و  هعف 
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ن هومی طراجهی آموزشهی  انم رور  هترا مبتوی بر الگوی

 اری نعییم و مورر ارزنتبی قرار رهه .

 

 مواد و روش ها

پی تنشی بهور.  پژوهشپژوهش جت ر نوصیفی، از نوع 

جتمع  آمتری پژوهش شتمل رلی  رانشکه  ههتی رانشهگت  

نلو  پزشکی شهر اصفهتب رر نی ستل اول ستل نحصهیلی 

ی رر پژوهش جت ر از روش ن ون  گیربور.  1398-1399

مراجهل ن ونه  خوش  ای چوهه مرجله  ای اسهتفتر  شهه. 

گیری ب  انم صورت بور ر  رر فتز اول بیم رانشکه  ههتی 

مختلف نلو  پزشکی اصفهتب )رانشکه  پزشکی، رانشهکه  

رارو ستزی، رانشکه  بههاشت، رانشکه  نغذنه ، رانشهکه  

پرستتری، رانشکه  رنهاب پزشکی، رانشهکه  پیراپزشهکی، 

انبخشههی، رانشههکه  مهههنرنت( رو رانشههکه  رانشههکه   نو

پزشکی و رنهانپزشکی بت روش ن ون  گیری نصترفی سهتر  

انتختو شهنه. سپس رر ههر رو رانشهکه  از بهیم مقهتطع 

(، رهترآموزی و ICMمختلف ) نلو  پتن ، فیزنو پتنولوژی )

رترورزی( نلهو  پتنه  به  صهورت ههف وهه ههم از لحهت  

  به  معیهتر بیشهترنم محتوای آموزشی مشترم و بت نوجه

رالسهتی آموزش نرریبی  یر ه زمتب و متوتسب بت هههد 

پژوهش انتختو گررنه و رر مرجل  بعهه رر مقهتطع نلهو  

پتن ،  واجه مشترم ن ومی نک و رو بصورت ههف وهه رر 

بههیم رانشههمونتب ررتههری ن ههومی رانشههکه  پزشههکی و 

رنهانپزشکی انتختو شه، سپس ب  رلی  رانشهمونتنی ره  

نی ستل مورر نلهر انهم واجهه را راشهتوه، پرسشهوتم  رر 

نفررانشمو بورنه. سپس رلی   250نوزنع گررنه ر  شتمل 

 222رانشمونتب ب  نوواب ن ون  انتختو شهنه. رر نهتنهت 

رانشمو جت ر ب  ه کتری و نک یل پرسشوتم  ههت بعهه از 

ان ت  رالسههتی جمهوری و آنالنهم و خهور بهت پژوهشهگر 

 نفر شه. 222 ون  واقعی انم پژوهش شهنه. لذا جمم ن

ابزار انهاز  گیری اطالنهتت شهتمل پرسشهوتم  محقهش 

سهههتخت  ارزنهههتبی رور  آمهههوزش الکترونیهههک )نرریبهههی 

بعههه ) نحلیههل، طراجههی،  5سههؤالی رر  30 یره زمههتب( 

ارزشیتبی( مبتوی بر نوتصر طراجی اری رر  نوسع ، اجرا  و

لهی رهم بهور. گتن  لیکرت از خیلهی زنهتر نهت خی 5مقیت  

بت استفتر  از نر   ررونبتخ آلفتی طرنش از پرسشوتم  پتنتنی

 ارزنهتبی سهتخت  محقهش پرسشوتم  برای  23SPSS افزار

ب  مولور نأنیه روانی  آمه. رست ب   7/84آموزشی طراجی

نفر از رانشمونتب ب  صورت  20صوری ابزار، پرسشوتم  بیم

شهفتهی و مقهمتنی نوزنع شه ر  بر اسهت  بتزخوررههتی 

مکتههوو مشههتررت رووهههگتب رر نههوع سههؤاالت و اههههاد 

 30سهؤال به   36هرسؤال، اصالجتت نهتنی انمت  شه و از 

سؤال نبهنل و رر فتز بعه ممههر روانهی صهوری و  روانهی 

محتوانی سؤاالت نوسط استتر راهو ت، مشتور و چوه نم از 

 استنیه ممرو  رانشگت  مورر بررسی و نأنیه قرار گرفت.

پژوهش جت ر موازنم اخالقی شتمل اخهذ ر هتنت رر 

آگتهتن  و نه  پتفشتری رر ه کتری رانشمونتب مبوهی بهر 

نک یل پرسشوتم ، گررآوری پرسشوتم  بههوب مشخصهتت 

فرری رانشمونتب، نک یل پرسشوتم  رر زمتب نه  جمهور 

اسههتنیه رر  و بترسههب اجههتز  از آنههتب و واجههه مربوطهه  

 رانشگت  می بتشه.

 

 

 ایافته ه

بت اسهتفتر  از نتتنج جتصل از نمزن  و نحلیل اطالنتت 

رر رو سههطح آمترنوصههیفی  spss23نههر  افههزار آمههتری 

( و رر بخهش معیهتر انحهراد و میهتنگیم ررصهه، فراوانی،)

وابسهت  t  ونک ن ونه  ای   tتی آزموب هآمتراستوبتطی از 

 ب  نفمیل ارائ  می شور.

ی بیهتنگر اطالنتت ج عیت شوتختی ن ون  مورر بررسه

نفهر و معهترل  120انم است ر  رانشمونتب رشت  پزشکی 

نفههر و  102ررصههه، رانشههمونتب رنهانپزشههکی  05/54بههت 

ررصههاز ن ونه  مهورر بررسهی را شهتمل  95/45معترل بت 

 شهنه. ه چویم نتتنج نشتب رار ر  بیشترنم نعهار جمور

رانشمونتب رر جلستت الکترونیکی رر ن ون  مورر بررسهی 

از رانشههمونتب و  نفههر 51لسهه  بههور  رهه  شههتمل ج 4رر 

نفر  164رل ن ون  مورر بررسی می بتشه.  ررصه از99/22

ررصههه از ن ونهه  مههورر بررسههی  87/73از رانشههمونتب نههت 
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جلسه  رر رهال  ههتی الکترونیکهی  8نهت  4جهاقل بهیم 

ررصه از ن ون  مورر  46/27رانشگت  جمور راشتوه. جهور 

رر رالسههتی الکترونیکهی بررسی بیم نک نت سه  جلسه  

 جمور راشتوه.

نتفتههه  ههههتی مربهههوو بههه  رور  ههههتی آموزشهههی 

الکترونیکی)نرریبی  یر ه زمتب ( براست  نوتصر طراجی 

آموزشی اری از رنهگت  رانشمونتب رانشگت  نلهو  پزشهکی 

   شهر اصفهتب

 

 رکیبی(تک نمونه ای میزان مطلوبیت دوره های آموزش الکترونیکی)ت t.  آزمون 1جدول 

Table 1. Single-sample t-test the desirability of E-learning courses (blended) 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین عناصر طراحی آموزشی

 005/0 221 949/4 044/0 67/0 22/3 (های آموزشی الکترونیکی)ترکیبیمطلوبیت دوره 

 

 

میتنگیم میزاب مطلوبیت  1  نتفت  هتی جهول بر است

رور  هههتی آموزشههی الکترونیکههی )نرریبههی( بههت میههتنگیم 

 tمههی بتشههه. ه چوههیم از آنمههتنی رهه   22/3، 3فر ههی 

جهول بزرگتر اسهت ،رور  ههتی برگهزار  tمحتسب  شه  از 

شه  رر رانشگت  نلو  پزشهکی مطلهوو مهی بتشهه و انهم 

ر طراجهی آموزشهی میزاب مطلوبیهت بهرای ن هتمی نوتصه

میهزاب  2بیشتر از سهطح متوسهط مهی بتشهه. رر جههول 

مطلوبیت نوتصر پومگتن  طراجی آموزشی ب  نفکیک بیتب 

 می شور.

 

 تک نمونه ای میزان مطلوبیت عناصر طراحی آموزشی دوره های آموزش الکترونیکی)ترکیبی( t. آزمون 2جدول 

Table 2. One-sample t-test the desirability of educational design elements of E-learning courses 

(blended) 

 سطح معناداری درجه آزادی t انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین گانه طراحی آموزشی 5عناصر

 005/0 221 276/5 046/0 69/0 24/3 تحلیل

 005/0 221 893/3 050/0 75/0 19/3 طراحی

 005/0 221 386/6 047/0 70/0 30/3 توسعه

 005/0 221 522/3 049/0 73/0 17/3 اجرا

 005/0 221 047/7 047/0 71/0 19/3 ارزشیابی

 

 

میهزاب مطلوبیهت رور   2 جههول هتی نتفت  است  بر

برگزار شهه  رر رانشهگت  نلهو  پزشهکی براسهت  نوتصهر 

 نحلیهل، بعهه طراجی آموزشهی بیهتنگر انهم اسهت ره  رر

 آموزشهههی ههههتی رور  مطلوبیهههت میهههزاب میهههتنگیم

 مههی 24/3،  3 فر ههی میههتنگیم بههت(  نرریبههی)الکترونیکی

 ههتی رور  مطلوبیت میزاب میتنگیم طراجی، بعه رر. بتشه

 19/3 ، 3 فر ی میتنگیم بت(  نرریبی)الکترونیکی آموزشی

 مطلوبیهت میهزاب میزاب میتنگیم نوسع ، بعه رر. بتشه می

 میههتنگیم بههت(  نرریبههی)الکترونیکی آموزشههی هههتی رور 

 میهزاب میهتنگیم اجهرا، بعه رر .بتشه می 30/3 ، 3 فر ی

(  نرریبهی)الکترونیکی آموزشی هتی رور  مطلوبیت میزاب

 ارزشهیتبی، بعهه رر .بتشهه می 17/3 ، 3 فر ی میتنگیم بت

 آموزشههی هههتی رور  مطلوبیههت میههزاب میههزاب میههتنگیم

 مهی  19/3 ،  3 فر هی میهتنگیم بت(  نرریبی)الکترونیکی

 آموزشی هتی رور  مطلوبیت میزاب میتنگیم بوتبرانم .شهبت

 اجرا نوسع ، طراجی، نحلیل، بعه رر(  نرریبی)الکترونیکی
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بتشهه. البته  انهم  می متوسط سطح از بیشتر ارزشیتبی، و

میتنگیم رر نوصر اجهرا نسهبت به  سهتنر نوتصهر طراجهی 

آموزشی از میتنگیم نسبتت ر تری برخهوررار مهی بتشهه و 

لیل نسبت ب  سهتنر نوتصهر طراجهی آموزشهی از نوصر نح

 میتنگیم نسبتت بتالنری برخوررار است.

نتفت  هتی مربوو ب   نفهتوت میهتب میهزاب مطلوبیهت 

رور  هتی آموزش الکترونیکی ) نرریبی  یر ه زمهتب( به  

نفکیک جلستت جمهوری و الکترونیکهی براسهت  نوتصهر 

ت  نلهو  طراجی آموزشی اری از رنهگت  رانشمونتب رانشهگ

  پزشکی شهر اصفهتب

 

 وابسته )زوجی( میزان مطلوبیت جلسات آموزشی الکترونیکی و حضوری t.  آزمون 3جدول 

Table 3. Dependent t (paired) test, the degree of desirability of Electronic sessions face-to-face training 
 تفاوت های زوجی

t سطح معنی داری درجه آزادی 
 انحراف معیار میانگین

046/0- 34/0 987/1- 221 048/0 

 

زوجهی به   tنشتب می رهه مقههار  3نتفت  هتی جهول

می بتشهه ره  از مقههار بحرانهی  -987/1رست آمه  برابر 

(، لذا بهیم میهزاب مطلوبیهت p<05/0جهول بیشتر است )

جلستت آموزشی الکترونیکی و جموری نفهتوت معوهی رار 

رر واقع میتنگیم مطلوبیت جلسهتت آمهوزش وجور رارر و 

نرریبی رر جلستت جموری از میتنگیم مطلوبیت جلستت 

آموزشی الکترونیکی بیشتر می بتشه ر  انم میزاب نفهتوت 

گتنه  طراجهی آموزشهی رر  5مطلوبیت ب  نفکیهک نوتصهر

 بیتب شه  است. 4جهول

 

 ی آموزشی جلسات آموزشی الکترونیکی و حضوریوابسته )زوجی( میزان مطلوبیت عناصرطراح t. آ آزمون 4جدول 

Table 4. Dependent t-test (paired) Desirability of educational design elements Electronic and face-to-

face training sessions 
 گانه 5عناصر

 طراحی آموزشی  

 تفاوت های زوجی
t سطح معنی داری درجه آزادی 

 رانحراف معیا میانگین

 352/0 221 -932/0 43/0 -027/0 تحلیل

 001/0 221 -688/3 43/0 -112/0 طراحی

 279/0 221 -085/1 44/0 -032/0 توسعه

 641/0 221 -467/0 43/0 -013/0 اجرا

 030/0 221 -181/2 50/0 -073/0 ارزشیابی

 

 نحلیهل، بعه رر رههر  می نشتب  4 جهول هتی نتفت 

 ره  بتشهه می - 932/0 برابر آمه  رست ب  زوجی t مقهار

 بعهه رر ؛(p>05/0) اسهت ر تهر جههول بحرانی مقهار از

 مهی -688/3 برابهر آمهه  رست ب  زوجی t مقهار طراجی،

 ؛(p<05/0) اسهت بیشهتر جهول بحرانی مقهار از ر  بتشه

 برابههر آمههه  رسههت بهه  زوجههی t مقهههار ، نوسههع  بعههه رر

 اسهت ر تهر ولجه بحرانی مقهار از ر  بتشه می -085/1

(05/0<p)مقهار اجرا، بعه رر ؛ t آمهه  رسهت به  زوجهی 

 ر تهر جههول بحرانهی مقهار از ر  بتشه می -467/0 برابر

 به  زوجهی t مقههار ، ارزشهیتبی بعه رر و( p>05/0) است

 بحرانهی مقههار از ره  بتشهه می -181/2 برابر آمه  رست

 میههزاب بههیم  بوههتبرانم(. p<05/0) اسههت بیشههتر جهههول
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 ابعتر رر جموری و الکترونیکی آموزشی جلستت وبیتمطل

بیم جلستت جموری  رار معوی نفتوت ارزشیتبی و طراجی

 مطلوبیهت میزاب بیم ررجتلیک  . رارر و الکترونیکی وجور

 نحلیهل، ابعهتر رر جموری و الکترونیکی آموزشی جلستت

نفتوت معوهتراری بهیم جلسهتت جمهوری و  اجرا و نوسع 

 نهارر. الکترونیکی وجور

 

 یریگ جهیبحث و نت

پژوهش جت ر بت ههد ارزنتبی رور  هتی آمهوزش      

الکترونیهک بهر پتنه  نوتصهر طراجهی آموزشهی از رنههگت  

Addie  رر آموزش نتلی انمت  گرفت. نتفت  هتی پهژوهش

جت ر جتری از آب است ر  مطلوبیت رور  هتی آموزشهی 

( بیشتر از سطح متوسهط الکترونیکی )نرریبی  یره زمتب

مههی بتشههه و انههم مطلوبیههت ررارزنههتبی رور  نرریبههی 

 یره زمتب ررن هتمی نوتصهر پومگتنه  طراجهی آموزشهی 

لکم نوصر طراجی نسبت   .بتالنر از سطح متوسط می بتشه

ب  ستنر نوتصر طراجی آموزشی از میتنگیم نسبتت  بهتالنر و 

جهی بیشتری برخهوررار مهی بتشهه و نوصهر اجهرا رر طرا

آموزشی نسبت ب  ستنر نوتصر از میتنگیم نسهبتت ر تهری 

برخوررار می بتشههر   هرورت نوجه  به  ارنقهتی ن هتمی 

سطوح طراجی آموزشی رر رور  هتی آموزش الکترونیکهی 

 نرریبی مطرح می شور .

ه چوههیم بههیم میههزاب مطلوبیههت جلسههتت آموزشههی 

الکترونیکی و جموری نفهتوت معوهی رار وجهور رارر و رر 

ع میههتنگیم مطلوبیههت جلسههتت آموزشههی جمههوری از واقهه

میتنگیم مطلوبیت جلستت آموزشی الکترونیکی بیشتراست 

ره  بیهتنگر نهتثیر بیشهتر آمهوزش جمهوری بهر نههترگیری 

رانشمونتب است ر  انم خور می نوانه ب  رالنلی مبوی بهر 

ررگیر بورب جوا ، جمهور و برقهراری ارنبهتو موتسهب و 

ی و مشهکالت رسترسهی به  رسترسی بهتر ب  مهوار ررسه

آموزش الکترونیک و نه  بکهترگیری و اسهتفتر  بهیوه  از 

ن تمی مراجل طراجی آموزشی رر رالسههتی  یرجمهوری 

 ،یرج هتن ،یلیاسه تنمی بتشه. نتهتنج جتصهل از پهژوهش 

(، رسولی، نلی آبتری و مهراری 1395)و ه کتراب  یرتظ 

تنج انهم (، بت نته1391(، رستگتر پور و گرجی زار  )1393)

پژوهش جت ر ررزمیو  مطلوو بورب برگزاری  رور  ههتی 

پذنری و اثر  انعطتد آموزش الکترونیکی و افزانش ر تنت،

نترگیری رانشمونتب هم خوانی نههارر. از رنگهر  رر بخشی

گتنه  )نحلیهل،  5نتتنج انم پژوهش نوج  و بررسی نوتصر 

ی طراجی، نوسع ، اجرا و ارزشیتبی( الگوی طراجی آموزشه

نهژار  یانهتر اری می بتشه ر  بت نتتنج پهژوهش جهتورانی و

نهتز   یج هتل( و 1397( و مح وری و طتهری نیت )2016)

رهوف م،  م،یآلهومو ( 1396واجترگت  و نترد ) یروه، فتح

( و 2015و موروگتنتنتههت  )( 2016و ه کههتراب ) یبنآلونههت

( رر برخی از نوتصر ه خوانی  وجهور رارر. 2011رنکس )

بههتو بههت میههزاب مطلوبیههت رور  هههتی آموزشههی رر ارن

الکترونیکی)نرریبی ( رر بعه نحلیل ره  بیشهتر از سهطح 

 یزنرارم و مورات آنتمتوسط ارزنتبی شه بت نتتنج پژوهش 

ه خوانی رارر. ه چوهیم میهزاب مطلوبیهت رور  ( 2016)

هتی آموزشهی الکترونیکی)نرریبهی( رر بعهه طراجهی ره   

 بهبهور تنهارنقهت   وبهت بی شههبیشتر از سطح متوسط ارزنت

بعهه  ارائه نهواب  یمورر استفتر  رر ارنبتطتت ، مه یورتفو

ر  بههت نتههتنج پههژوهش هههتی  هیرا بهبههور بخشهه یطراجهه

 رنهآمتنهها و گر کلهس،ین( و 2007هوگمیتنگ وه کتراب )

ه خوانی رارر. رر ارنبتو بت میزاب مطلوبیت رور  ( 2016)

ر بعه ارزشهیتبی ره  هتی آموزشی الکترونیکی )نرریبی(، ر

بیشتر از سطح متوسط ارزنتبی شه ره  بهت نتهتنج پهژوهش 

 یابزارههت از انم نلر ر ( 2017) و یو نرسپتالس منبتلهو

انههاز  را  رممهتزیا لب مهوارر   یآموزش نتلرر  شیتبیارز

و رر جه مطلوو نیست بت نتهتنج پهژوهش  رووه یم یریگ

 جت ر ه خوانی نهارر.

مورر بررسی نوهت پژوهش رتهل و امت از رل نحقیقتت  

( ب  ارزنتبی رور  ههتی نرریبهی از نهوع  یهر 2011گالور )

ه زمتب پرراخت  بور ر  بت نتتنج پژوهش جت ر ه خهوانی 

رارر. الز  ب  ذرر است ر  رر  ارنبتو بت سهؤال اصهلی رو  

میههزاب مطلوبیههت رر جلسههتت آموزشههی الکترونیکههی و 

وانم میزاب مطلوبیت جموری نفتوت معوتراری وجور رارر 

رر جلستت جموری و الکترونیکی رر ابعتر نحلیل، نوسهع   
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و اجرا ب  صورت نکستب امت رر ابعهتر طراجهی و ارزشهیتبی 

مطلوبیت جلستت جمهوری ازجلسهتت الکترونیکهی فرانهر 

بیتب شه  است . نتتنج انهم پهژوهش بهت پهژوهش رنکهس 

رارر  ( رر مراجل طراجی ،اجرا و ارزنتبی ه خهوانی2011)

ره  اسهتفتر  از ( 2016) یزنرارم و مورات آنهتو بت نتتنج 

مهل طراجی اری را مؤثرنر از روش هتی سوتی مهی رانهه 

ه خوانی نهارر. لهذا  هرورت پژوهشههتی بیشهتر رر انهم 

جوز  جهت ارنقت ریفیت رالسهتی  یر جموری، اه یت و 

 رورت بکترگیری طراجی آموزشی مطرح مهی گهررر، به  

انطی ر  رر جتل جت ر ب  رلیل شیوع ونهرو  ونژ  رر شر

ررونت امکتب برگزاری رالسهتی رتمال جموری جهت جفظ 

سالمتی افرار امکتب پهذنر ن هی بتشهه، بوهتبرانم از طرنهش 

انواع مختلف آموزش الکترونیکهی بهرای نهترگیری هرفهرر 

ررهرزمتب و مکتب فراهم مهی گهررر. آمهوزش نرریبهی نهت 

از بهترنم رونکررههتی آموزشهی  روگتن  نیز ب  نوواب نکی

آزاری ن ل و بیوش وسیع نری را رر نهترگیری و فرصهت 

هتی فراوانی را برای آموزش رر ه   زمیوه  ههت و شهرانط 

نتموتسب آموزش صرفت جموری فراهم مهی روهه بوهتبرانم 

بتنستی ب  نوواب ابزاری برای رتهش جمور رانشمونتب رر 

ر و انهم نوههت بهت مؤسستت آموزش نتلی ب  رتر گرفت  شهو

افزانش ریفیت نترگیری رر محهیط ههتی الکترونیکهی به  

جتی جموری میسر مهی شهور ره  اثربخشهی آب نهت جهه 

زنتری ب  ریفیت طراجی نوتصر طراجی آموزشی بسهتگی 

رارر ر  رر جه مطلوو مورر نوج  قهرار بگیرنهه و نههابیر 

الز  رر جهت ارنقت ریفیت نوتصر ب  ونژ  رر بعه طراجهی 

رزشیتبی مورر نوج  قرار گیرر. بوتبرانم بر اسهت  نتفته  و ا

هتی بررسی جت ر  رورت ب  رتر بررب روش هتی آموزش 

الکترونیکی و به  ونهژ  نرریبهی رر آمهوزش نهتلی امهری 

 روری و اجتوتو نتپذنر است، بوتبرانم پیشوهتر می شهور 

ارزنتبی رور  هتی آموزش الکترونیکهی نرریبهی به   -1ر  

تب و نهت  یهر ه زمهتب موطبهش بهر الگوههتی صورت ه زم

طراجی آموزشی و نت الگوهتی برنتم  ررسهی  بتشهه نهت بهر 

رر  -2است  استتنهارر نت چترچوو مشخصی نولیم شهور .

گتنه  طراجهی آموزشهی  5تمی مراجهل هوگت  نولهیم ن ه

نحلیل، طراجی، نوسع ، اجرا وارزشیتبی( مبتوی بر الگوی )

آموزشی الز  جهت راهو تنی رور  هتی  -3موتخب بتشه. 

استنیه رلی  رشت  هتی  یر نلو  نربیتی جهت آشوتنی بهت 

نحو   طراجی آموزشی رور  هتی الکترونیکی برگزار گررر. 

رر زمتب نهونم جلستت آموزشی نهک نهت رو جلسه  از  -4

رال  هتی نرریبی ب  صهورت ه زمهتب برگهزار شهور نهت 

رر جلسههتت  رانشهمونتنی ره  نتوانسهتوه به  رفهع اشهکتل

اگهر  -5جموری بپررازنه ب  صورت آنالنهم اقهها  رووهه . 

جلستت الکترونیکی ه زمتب نشکیل شه، بت نوج  ب  انوک  

برای رانشمونتب پزشکی و رنهاب پزشکی رور  ههت برگهزار 

می شهور از موقعیتههتی شهبی  سهتزی شهه  رر جلسهتت 

آنالنم ه زمتب جهت رسهب آمهترگی بیشهتر رانشهمونتب 

نعتمل مست ر بهیم اسهتتراب و طراجهتب  -6شور.  استفتر 

آموزشی وجهور راشهت  بتشهه نهت اسهتتراب رر انهم زمیوه  

موفعل نبتشوه و رر رل رور  طراجی و ارائ  رر  ب  گون  

ای هم افزا و اثر بخش ه کتری راشت  بتشوه. ازج ل  نقتو 

قوت پژوهش جت هر اسهتفتر  از الگهوی ن هومی طراجهی 

ب نک مبوهتی ارزنهتبی اسهتتنهاررمی آموزشی اری ب  نووا

بتشه ر  برخالد پژوهشهتی راخلهی انمهت  شهه  رر انهم 

جوز  جهت ارزنهتبی ریفیهت رور  ههتی آموزشهی از انهم 

الگوی مؤثر ن ومی استفتر  نکررنه. ازج له  نقهتو  هعف 

انم پژوهش می نواب ب  محهورنت جتمع  آمتری آب اشتر  

نقتی سهطح آمهوزش ررر و پیشوهتر می شور، ب  مولور ار

الکترونیک رر رلی  رشت  هتی مرارز آموزش نتلی نوتصهر 

طراجی آموزشهی اری به  نوهواب نهک مبوهتی ن هومی و 

استتنهارر ارزنتبی مالم ارزنتبی، نشخیص و ارنقهتی نلهت  

 آموزش الکترونیک استفتر  شور.
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 1400، پاییز 3شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 شتپوری آموزش جوهی ی نوسعممل               

 ی آموزش نلو  پزشکی نوسع ی مررز مطتلعتت و فصلوتم                                                                                                                                                           

   1401بهتر  ،1 ش تر ، سیزرهمستل                                                                                                                                                         
 

( در دانشگاه علوم ADDIEادی ) یآموزش یعناصر طراح هیبرپا کیآموزش الکترون یدوره ها یابیارز

 پزشکی اصفهان
 

 .نمو هیئت نل ی، گرو  نلو  نربیتی و روانشوتسی، رانشگت  پیت  نور، نهراب، انراب: *نفیسه رفیعی

رانشموی رترشوتسی ارشه، رشت  برنتم  رنزی ررسی، گرو  نلهو  نربیتهی و روانشوتسهی، رانشهگت  : پریسا اقبالیان نورانی زاده

 پیت  نور، اصفهتب، انراب.
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 ینوتصههر طراجهه  نههپت بههر کیههآمهوزش الکترون یرور  هههت یتبنههارز جت هر بههت ههههد پههژوهش چكیددده:

وع پی تنشی بهور. نوصیفی از ن ،روش پژوهشرانشگت  نلو  پزشکی اصفهتب انمت  شه. رر   Addieیآموزش

رانشمونتب رانشگت  نلو  پزشهکی شههر اصهفهتب رر نی سهتل اول نحصهیلی  جتمع  آمتری پژوهش را رلی  

رارنه. جمم ن ون  بهت اسهتفتر  از روش ن ونه  گیهری خوشه  ای چوهه مرجله  ای، نشکیل  1398-1399

بزار انهاز  گیهری، پرسشهوتم  ا .انتختو گررنه نفر از رانشمونتب رانشکه  پزشکی و رنهانپزشکی 222نعهار

 SPSS23 از نر  افهزارجهت نحلیل رار  هت  بور. 7/84سؤالی بت  رنب آلفتی ررونبتخ   30محقش ستخت  

نهک ن ونه    tتی و رر سطح آمتر استوبتطی از آزموب ه میتنگیم  وانحراد معیتر رر سطح آمتر نوصیفی از 

 کیآموزش الکترون یرور  هت میزاب مطلوبیت شتب رار ر  نتفت  هتی پژوهش ن استفتر  شه.وابست   t  ای و

نحلیهل، طراجهی، نوسهع ، اجهرا و رر ابعهتر   Addieیآموزش ینوتصر طراج  نبرپت)نرریبی  یر ه زمتب( 

گررنهه و انهم میهزاب مطلوبیهت رر متوسط ارزنتبی  بیشتر از سطح( p<05/0بت سطح معوتراری ) ارزشیتبی

جموری نفتوت معوتراری را نشتب رار. میزاب مطلوبیت جلسهتت جمهوری و جلستت آموزشی الکترونیکی و 

الکترونیکی رر ابعتر نحلیل، نوسع  و اجرا ب  صهورت نکسهتب امهت رر ابعهتر طراجهی و ارزشهیتبی مطلوبیهت 

بوتبرانم می نواب گفهت ره  اثربخشهی انهواع  جلستت جموری از جلستت الکترونیکی فرانر بیتب شه  است.

نیکی ب  ونژ  آموزش نرریبی  یر ه زمتب نت جه زنتری ب  انتختو الگوی موتسهب و ریفیهت آموزش الکترو

 طراجی نوتصر طراجی آموزشی بستگی رارر ر  ررجه مطلوو مورر نوج  قرار بگیرر.
 

 .ینلو  پزشک ،یآموزش یطراج ،یتبیارزش ،یبیآموزش نرر ک،یآموزش الکترون كلیدی: واژگان

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


