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Introduction: Blended learning (BL) is trending among medical education 

colleges around the world, and its many benefits, including the lack of physical 

presence in all sessions, have led to the popularity of this teaching method for 

adult learners. Therefore, the present study was conducted to explain the 

experiences of Part-time undergraduate operating room students from teaching by 

Blended learning method. 

Materials & Methods: This qualitative research was conducted by content 

analysis method in the first semester of 2019. Data were collected through semi-

structured interviews during 15 interviews with Part-time operating room 

students. Then the data were analyzed by content analysis using MaxQDA2 

software. 

Results: Data in three main categories of "challenges" with subcategories; 

Selection of appropriate curriculum content and secure social network, 

"Arrangements related to the implementation of the program by professors" 

category with sub-categories; Ability of teachers to teach and be motivated and 

the category of "brought" with subcategories; Multiplicative individual growth 

and interaction and increased self-confidence were categorized. 
Conclusion: Based on the findings of the study, the use of this teaching method 

with considerations such as a suitable Internet platform, the existence of 

motivation and capability in professors, the selection of appropriate content can 

lead to satisfaction of adult students working in medical centers and individual 

growth and provide more versatility and interaction in the classroom. 
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 شرفتيدر سراسر جهان رو به پ يآموزش پزشک یهاكالج نيدر ب يبيترك یريادگی وهيبه ش سیدر حال حاضر، تدر مقدمه:

 يآموزش وهيش نیا تيمنجر به محبوب ،يدرسدر تمام جلسات  يکیزيمتعدد آن از جمله عدم الزام به حضور ف یایاست و مزا

به روش  سیاتاق عمل از تدر وستهيناپ انیتجارب دانشجو نييبدر بزرگساالن شاغل شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف ت

 .انجام شد يبيترك یريادگی

 قیا از طرهانجام شد. داده 98سال  يلياول تحص مسالين محتوا در ليبه روش تحل يفيپژوهش ك نیا روش كار:

 زيها به روش آنالاتاق عمل بدست آمد. سپس داده وستهيناپ انیمصاحبه از دانشجو 15 يدر ط افتهی ساختار مهين یهامصاحبه

 .شد ليتحل MaxQDA2و با كمک نرم افزار  یمحتو

مطمئن، طبقه  يمناسب و شبکه اجتماع يدرس یطبقات؛ انتخاب محتو ریبا ز« هاچالش» يطبقه اصل 3ها در داده نتايج:

بودن و طبقه  زهيو با انگ سیدر تدر دياسات یطبقات؛ توانمند ریبا ز «ديبرنامه توسط اسات یمرتبط با اجرا داتيتمه»

 .شد یبنداعتماد به نفس دسته شیچند جانبه و تعامل و افزا یطبقات؛ رشد فرد ریبا ز« هاآورده»

 ينترنتیاز جمله بستر ا يمالحظات تیمشروط به رعا سیتدر وهيش نیا یريپژوهش، بکارگ جیبا توجه به نتا گيري:نتيجه

بزرگسال و  انیدانشجو یتمندیتواند منجر به رضا يمناسب م یو توانمند، انتخاب محتوا زهيبا انگ یديمناسب، وجود اسات

 .دیرا فراهم نما يدرس یهاآنها در كالس شتريچند جانبه و تعامل ب یگردد و موجبات رشد فرد يشاغل در مراكز درمان

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Sadati L, Nouri Z, Karami S, Edalat F, Abjar R, Explaining the experiences of Part-time undergraduate operating room students 

from teaching by blended learning method: A qualitative approach. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(1):1-9 
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 مقدمه

 یاريبس يکيالکترون دیجد یهایآورگسترش فن

 نیاآموزش را در  یهاانسان از جمله روش ياز ابعاد زندگ

 یهاقرار داده و موجب گسترش آموزش ريحت تاثدوران ت

 يروش با داشتن برخ نیچند ا شده است. هر يکيالکترون

صرفه  از جمله وابسته نبودن آموزش به زمان و مکان، ایمزا

 و ديدر زمان اسات یيدر دسترس بودن و صرفه جو ،یاقتصاد

( 1به سرعت مورد توجه قرار گرفته است ) يفعاالن آموزش

به صورت  سیتدر یهاروش نیگزیمراكز جا يو در برخ

 ستنشان داده ا یمطالعات متعدد جیشده است اما نتا يسنت

 و لیاز جمله؛ عدم تما یيهابا چالش زين يآموزش وهيش نیا

ت، مالرفتن تعا نيبه مرور، از ب انیدانشجو زهيكاهش انگ ای

 انیو وجود دانشجو یآورمربوط به فن یهانداشتن مهارت

و  ينذه يحواس پرت ،یا انهیاز نظر سواد و دانش را ناهمگن

و  عدم نظارت ،يبه مسائل دانشگاه رانيفراگ يتوجهيب

 و عدم يزگيانگيو ب ينگرش منف د،يبازخورد به موقع اسات

همراه  یدر استفاده از فن آو دياز اسات يمهارت برخ

 آنها ان،یانجام شده از دانشجو یهاي( در نظرسنج2است)

دانند ينم يآموزش سنت نیگزیرا جا يکيلکترونآموزش ا

 یاز استراتژ يباور بخش نيدانند كه هميبلکه مکمل آن م

 يبيترك یريادگی(. 3دهد)يم ليرا تشک يبيترك یريادگی

 زين هختيآم ای دیبريه یريادگیاز جمله  يمختلف نیتحت عناو

 يسع دي(. كه در آن پژوهشگران و اسات4شود)يشناخته م

ز ا ،يکيو الکترون يآموزش سنت وهيدو ش بيا تركدارند ب

 یريادگیواقع  (. در5هر دو روش بهره ببرند) یایمزا

از  يدرس یاست كه در آن محتوا يمدل آموزش ،يبيترك

 به شکل لميمانند متن، صدا و ف یيهارسانه بيترك قیطر

دركالس  یهمزمان با روش آموزش حضور ريغ ایهمزمان 

 (.6شود)يارائه م

 ،يبيترك یريادگی نهيانجام شده در زم یهاپژوهش يخبر

 زانيبر م يآموزش ی وهيش نیا یريمثبت به كارگ ريتاث دیمو

 انیدر دانشجو يليتحص شرفتيو بهبود پ زهيانگ ،یريادگی

دهد يو همکاران نشان م نيمطالعه كل جیاست. بطور مثال نتا

ت به نسب انیدر دانشجو یشتريب زهيانگ يبيترك یريادگیكه 

 تیكند و اكثريم جادیدر كالس درس ا یحضور یريادگی

را  يكالس سیو تدر نیآنال سیتدر بيدانشگاه ترك دياسات

 جی(. در نتا7)دانند يم يصرف كالس سیموثرتر از تدر

و  يليتحص شرفتيبر پ يبيآموزش ترك زين انيمطالعه ضراب

 يبتمث ريتاث يدرس آناتوم یريادگیدر  انیدانشجو زهيانگ

در پس آزمون  يبيترك سیگروه تدر انیاشت و دانشجود

كه  رسد يبه نظر م نی(. بنابرا8كسب كردند) ینمره باالتر

 ي)سنت کردیهر دو رو یهاتیبا داشتن مز يبيترك یريادگی

 ياثربخش شیافزا یموثر برا وهيش کی( يکيو الکترون

(. 8باشد)يم انیو عالقه در دانشجو زهيانگ جادیا ،یريادگی

 زين یيهابا چالش ديو اسات انیدانشجو يگاه وهيش نیدر ا اما

 حيدرست و صح ميشوند به عنوان مثال تنظيرو به رو م

 یحضور یهادر كالس سیتدر یبرا ديمطالب توسط اسات

برخوردار است. استون و  یاژهیو تياز اهم یو مجاز

روش بهتر است  نیا تيموفق یدارند كه برا دهيهمکاران عق

باال  تيفيبا ك نیآنال یريادگی %80شامل  يبيترك یريادگی

(. 9باشد) نیآنال یمرتبط با محتوا يآموزش كالس %20و 

منجر  يبيترك یريادگی يها در مورد اثربخشينگران نیبنابرا

حال  نیشده است با ا نهيزم نیتعداد مطالعات در ا شیبه افزا

 یهادر مورد چالش محدودی يفيك یهايابیهنوز هم ارز

و مقاطع مختلف وجود دارد.  یهادر رشته انیدانشجو

شاغل بودن با  ليبه دل زياتاق عمل ن وستهيناپ انیدانشجو

از رفت وآمد و...  يتیمانند كمبود وقت و نارضا يمشکالت

 سیمواجه هستند كه روش تدر يسنت سیدر روش تدر



 4و همکاران     لیالساداتی
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 يمشکالت را كاهش دهد ول نیاز ا يبرخ تواند يم يبيترك

 نیآنان در ارتباط با ا یهاو چالش دگاهیه داست ك ازين

تجارب  نييشود لذا مطالعه حاضر با هدف تب دهيروش سنج

 یريادگیبه روش  سیاتاق عمل از تدر وستهيناپ انیدانشجو

 قیروش از طر نیا بیو معا ایانجام شد تا مزا يبيترك

مشاركت  يشده از تجربه واقع انيب مياستخراج مفاه

 نیا یريادگی ليتسه ريدر مس یموثر یهاكنندگان، راهکار

 .رگردديتدب يشاغل در مراكز درمان انیگروه از دانشجو

 

 روش كار

 عتيطب میپارادا یحاضر بر مبنا يفيمطالعه ك

 یقرارداد یمحتوا لي( و با استفاده از روش تحل10)انهیگرا

  وستهيناپ انیتجارب دانشجو نييبه منظور تب

به روش  سیالبرز از تدر ياتاق عمل دانشگاه علوم پزشک

 يكد اخالق افتیبا در يبيترك یريادگی

IR.ABZUMS.REC.1397.020 وماز دانشگاه عل 

 د.انجام ش 98البرز در سال  يپزشک

 یبرا کيستماتيس ي، روشیقرارداد یمحتوا ليتحل روش

تجارب افراد نسبت به  يها و بررسدهیپد قيعم فيتوص

 یانش محدودو د یتئور يخاص است كه وقت يموضوع

بکار گرفته  شتريموضوع وجود دارد، ب کینسبت به 

 (.11،12شود)يم

شاغل  وستهيناپ انیمطالعه دانشجو نیكنندگان در ا شركت

بر هدف و با در نظر گرفتن حداكثر تنوع  يبودند كه مبتن

سال  2ورود به مطالعه، شامل حداقل  اريانتخاب شدند. مع

به انجام مصاحبه بود.  لیسابقه كار در اتاق عمل و تما

اهداف  حيبعد از توض ط،یمشاركت كنندگان واجد شرا

ها از وارد مطالعه شدند. داده يشفاه تیو اخذ رضا عهمطال

 15 يدر ط افتهیساختار  مهين یهاانجام مصاحبه قیطر

و  یها به شکل حضورشد. مصاحبه یآورمصاحبه جمع

مدت زمان  نيانگيالبرز، با م يراپزشکيدر دانشکده پ یانفراد

مصاحبه شونده،  يبعد از معرف .انجام شد قهيدق 45تا  30

 نیا سیتدر"مضمون كه  نیبا ا يسوال كل کیبا  بهمصاح

شروع شد و با سواالت  "؟ديكن يم يابیدوره رو چطور ارز

 یهابا كمک شبکه سیروش تدر"از جمله؛  یگرید

 نیا یبا اجرا يبه شما كرد؟، چه مشکل يچه كمک یمجاز

روش رو  نینقاط قوت و ضعف ا د؟،يداشت سیروش تدر

 "ست؟يبهتر شدن برنامه چ یبرا شنهادتونيپ د؟یبد حيتوض

ها به اشباع . پس از انجام مصاحبه پانزدهم دادهافتیادامه 

ها با داده لياضافه نشد. تحل یدیو اطالعات جد ديرس

مرسوم در سه فاز آماده  یمحتو لياستفاده از روش تحل

. در مرحله رفتیو گزارش انجام پذ ي، سازماندهسازی

هدف مطالعه،  نييمتون و تع هآماده سازی پس از مطالع

شدند تا در  یيمطالعه شناسا جیموثر بر نتا یرهايمتغ

 ،ي. در مرحله سازماندهرنديمورد توجه قرار گ یريگنمونه

بالفاصله پس از اتمام هر مصاحبه، نوار ضبط شده با 

ها همزمان با نمونه داده ليازی شده و تحلس ادهيجزیيات پ

ها وارد متن مصاحبه ورمنظ نیبد رفت. يم شيپ یريگ

بار هر  نیشده و  چند 10نسخه  MAXQDAافزار نرم

 یمکرر، واحدها يمصاحبه قرائت شد و بعد از بازخوان

مرتبط با سؤال پژوهش انتخاب و كدهای باز اوليه  يمعنای

كد باز استخراج شد. سپس  258آنها نوشته شد.  یبرا

كدهای باز مشابه به لحاظ مفهوم و معنا در زیر یک طبقه 

مداوم، طبقات  سهیمقا ندیفرا يقرار داده شد و ط يفرع

گنجانده شده و در  يمشابه، زیر چتر یک طبقه اصل يفرع

 ها، گزارش شد. لياستنباط حاصل از تحل یيمرحله نها

موثق بودن  ارياز چهار معمطالعه  یيایو پا یيروا نيتأم یبرا

 دیيو تأ یریپذ نانياطم ،یری(، انتقال پذیریو اعتبار )باور پذ

به  يابيدست ی(. برا13و كوبا استفاده شد ) نکولنيل یریپذ

پژوهش توسط چند  ندیفرا دیيتا ،ياعتبار؛ با صرف زمان كاف
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موثق بودن  زانيمتخصص، استفاده از دو كدگزار، م

 یداده شد. برا شیافزا يقابل قبول پژوهش تا حد یهاداده

از دو  يپژوهش یها افتهی یریاز انتقال پذ نانيحصول اطم

متخصص كه در پژوهش مشاركت نداشتند، در مورد 

مراحل كار و به  یها، مشورت گرفته شد. در همهافتهی

ادداشت یپژوهش و  اتيجزئ ،یریپذ نانياطم جادیمنظور ا

 یهاافتهی یریپذدیيتا یو برا ها ثبت و ضبط شدیبردار

مستندات  یمراحل و همه يدر تمام اتيجزئ هيپژوهش، كل

 نيها ضبط و حفظ شد. هم چناز جمله متن كامل مصاحبه

)سن، جنس،  یریرپذييبا حداكثر تغ یريگشد از نمونه يسع

 ابقهمحل خدمت، محل كار، محل اقامت، س مارستانينوع ب

 .فاده شوداست ياطالعات یخدمت و ...( جهت غنا

 

 نتايج:

مصاحبه  15 ليحاضر از تحل يفيمطالعه ك جینتا

 اتاق عمل وستهيناپ يكارشناس انیانجام شده با دانشجو

ز انفر  9البرز بدست آمده است كه  يدانشگاه علوم پزشک

ودند. نفر مجرد ب 5نفر متاهل و  10نفر زن،  6آنها مرد و 

 بودند. يبوم رينفر غ 7و  ينفر از آنها بوم 8 نيهمچن

ند سال قرار داشت 45تا  32در طيف سني  نندگانمشاركت ك

 سال بودند. 23تا  8سابقه كار بين  یو دارا

به  ها، منجرحاصل از مصاحبه یهاداده ليو تحل هیتجز

 داتيتمه»، «هاالزامات و چالش» ياستخراج سه طبقه اصل

 از کیهر یشد كه برا« هاآورده»و « برنامه یمرتبط با اجرا

 (. 1شد )جدول  داریطبقه پد ریز یتعداد زيطبقات ن نیا

 يطبقات استخراج ریو ز يطبقات اصل :1جدول 

 طبقات اصلی زیر طبقات

 هاچالش انتخاب محتوی درسی مناسب

 شبکه اجتماعی مطمئن

 تمهیدات مرتبط با اجرای برنامه توسط اساتید توانمندی اساتید

 با انگیزه بودن اساتید

 هاآورده فردی چند جانبهرشد 

 تعامل و افزایش اعتماد به نفس

 

 ریاستخراج شده و ز يطبقات اصل فيبخش به توص نیدر ا

 .میپردازيآنها م طبقات

ه طبق ریاز دو ز ،يطبقه اصل نیها: ا( الزامات و چالش1

« مطمئن يشبکه اجتماع»و « مناسب يدرس یانتخاب محتو»

 شده است: ليتشک

 مناسب: يدرس یب محتو( انتخاالف

در خصوص  انیمطرح شده دانشجو یهااز چالش يکی

دروس، مناسب  سیدر تدر یمجاز یهااستفاده از روش

د ورم نیاز دروس بود در ا يبرخ یتنها برا وهيش نیبودن ا

 گفت: انیاز دانشجو يکی

به  ياز دروس مثل دروس عموم يبه نظر من اگه بعض"

 ميمطالعه كن میخودمون بربشه و ما  ليتشک یصورت مجاز
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دو تا جلسه هم طول ترم بزارن كه  يکیو اگه الزم بود 

من  كه هر هفته؛ مخصوصاً نی. نه امياشکاالتمون رو رفع كن

مشکالت  ام،يدوباره ب ام،ياز راه دور م گميخودم رو م

بهره  يعنی ... نایخوابگاه و مشکالت اتوبوس و فالن و ا

 یسر کیخوب ما  يم. ولبريمن از سركالس نم يچندان

استاد  ه،يجراح کيتکن یريادگی شتريكه ب میدار یيواحدها

 نیا دهد كه االن مثالًيم حيشکل توض یسر كالس، رو اديم

 نیبا ا ميدهيفالن كار انجام م مرحله عمل مثالً  نیا یجا تو

به نظرم بعد از هر دو  نایخب ا .هیجور نیو اپروچمون ا بزارا

باشد  یجلسه حضور کیبار هم  هی دیبا یسه جلسه مجاز ای

 یسازبدهند تا خوب شفاف حيكه مثال توض

 (4.)مشاركت كننده شماره "بشه

 مطمئن: ي( شبکه اجتماعب

و سرعت  ياجتماع یهاشبکه نگیلتريمربوط به ف مشکالت

بود كه از طرف  ياز مشکالت گرید يکی زين نترنتیا نیيپا

 مطرح شد. انیدانشجو

روش، سرعت نت كم  نیا یت وسط اجراهس ادتونیخب "

شد توش يشدند، نم لتريرسان ف اميپ یهاشبکه يشد، بعض

ها مثل ما با يافزار هست بعضكرد، بعد بحث نرم تيفعال

IOS دیخدمتتون عرض كنم با اندرو ايكنند بعضيكار م 

جلسه  هیگفت:  ياستاد آناتوم كردند مثالًيكار م

واتس آپ  ودشون مثالًبعد خ ميداشته باش یحضورريغ

فقط  IOS یبعد ما تو مينداشتن به ما گفتن تلگرام نصب كن

 لتريف شه،ينم لترشکنياونم بجز ف میمدل تلگرام دار کی

)مشاركت كننده  ".ارهيم نیيرو پا نترنتیشکنم سرعت ا

 (2شماره 

طبقه  نی: اديبرنامه توسط اسات یمرتبط با اجرا داتي( تمه2

« بودن زهيبا انگ»و« دياسات یتوانمند»طبقه  ریهم دو ز ياصل

 .رديگيرا در برم

 :سیدر تدر دياسات ی( توانمندالف

 انیبود كه دانشجو ياز مسائل سیدر تدر نيمدرس یتوانمند

 یتوامان حضور سیدروس به روش تدر یاجرا تيدر موفق

 مطرح كردند. یحضورريو غ

و بدونند چه جور مطالب رو ت نيمهمه كه مدرس يليخ"

 یهاكالس یكه تو يارائه بدن. بعد اون مطالب یشبکه مجاز

كنند  یبندجمع یشه رو سر كالس حضوريگفته م یمجاز

. )مشاركت كننده "اديازش درب يخوب جهينت کیتا باالخره 

 (12شماره 

 :ديبودن اسات زهي( با انگب

به روش  سیتدر یدر اجرا تياز عوامل موفق گرید يکی

 کیاست تا بتوانند  ديتوسط اسات زهي، داشتن انگيبيترك

 باشند. انیكنند و مشوق دانشجو يبرنامه خوب طراح

داشته باشند، برنامه داشته باشن،  ينظم هی دیبا دياسات"

كه كالس  يبدن و معلوم كنن كه تو اون ساعت فيتکل

كارا  نیا ه؟يهر طرف چ فهيوظ شه،يداره برگزاره م یمجاز

داشته باشه.  يكاف زهياستاد انگ داره كه اون نیبه ا ازيهم ن

ما براش مهم باشه. وگرنه  یريادگی. کنهيم کاريبدونه داره چ

 هيبه حاش خوانيم يه یسر هی ایو  رنيگينم یجد ایها بچه

 (9. )مشاركت كننده شماره "برن

رشد »طبقه  ریمشتمل بر دو ز زين يطبقه اصل نیها: ا( آورده3

« اعتماد به نفس شیزاتعامل و اف»و « چند جانبه یفرد

 باشد.يم

 چند جانبه: ی( رشد فردالف

و  یمجاز یهادر كالس انیآنجا كه حضور دانشجو از

محول، منوط به كسب دانش  فيمشاركت آنها در ارائه تکال

 ياطالعات است، لذا آنها سع یو مهارت در حوزه تکنولوژ

 كنند. دايدانش و مهارت تسلط پ نیتا نسبت به ا کننديم

 ريدرگ شتريها بكالس باعث شد تا بچه نینظر من ا به"

. دمیبه وضوح د نویبشن. من ا يت یآو درس  وتريكامپ

 دیشوند كه با ريدرگ زايچ یسر کیدرس با  نیا یها توبچه



 یفیک کردیرو کی: یبیترک یریادگیبه روش  سیاتاق عمل از تدر وستهیناپ انیتجارب دانشجو نییتب     7
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 ستيپ يخوان سرچ كنند/ كپيكه م يموقع . مثالًرنيبگ ادی

 باشه wordباشه  PDF نکهیبسازند. حاال ا لیفا کیكنند، 

كه  یيهالیدادند و تبديانجام م دیكه با یيها Edit اون

 لیمسا نیا ريها درگبچه یسر هیشد. من خودم با يم دیبا

كمک كرد تا  يلياتفاقات خ نیبدم. ا ادیشدم كه بهشون 

. )مشاركت كننده "رنديبگ ادیرو خوب  يت یآ یدرسا

 ( 7شماره 

 اعتماد به نفس: شی( تعامل و افزاب

 دیاز فوا يکیدر كالس درس،  انیدانشجو مشاركت

به  یدرس حضور یهااست. در كالس يتعامل یهاكالس

تر شرم و خجالت كم ليبدل انیاز دانشجو يرسد برخينظر م

مغتنم  يفرصت ،یمجاز یكنند. فضايدر مباحثات شركت م

ت از مشارك يکیكند. يفراهم م رانيفراگ نیا يمعرف یبرا

 كنندگان معتقد است:

 یوتبودنه  يخجالت میها داريرانیكه اكثر ما ا يمشکل هی"

كشند اظهار نظر يم يها خجالتيبعض ،یكالس حضور

 ر حالهبه  ایرو بخونند  يمتن ایحرفشون رو بزنند  ایبکنند 

 یرمقدا هیبه هر حال  یمجاز یفضا یحرفشون رو بزنند. تو

تونه يراحتتره. به هر حال آدم حرف دلشو راحت م

 (.8كت كننده شماره .)مشار"سهیبنو

 

 و نتيجه گيري ثبح

 یمحتوا ليمطالعه حاضر براساس تحل جینتا

تحت عنوان  يمنتج به استخراج سه طبقه اصل یقرارداد

 ها شد.برنامه و آورده یمرتبط با اجرا داتيها، تمهچالش

ها مطالعه الزامات و چالش نیطبقه استخراج شده در ا نياول

ده توسط مشاركت كنندگان عنوان ش یهابود. از چالش

بود. آنها  سیتدر وهيدر انتخاب ش يدرس یتوجه به محتوا

 یتنها برا یمجاز یمعتقد بودند كه استفاده از روش ها

باشد به عنوان مثال در دروس  ياز دروس مناسب م يبرخ

به  يجلسات آموزش شتريوجود دارد تا ب تيقابل نیا يعموم

 دهيعق زيو همکاران  نبرگزار گردد . استون   یشکل مجاز

 یريادگیروش بهتر است  نیا تيموفق یدارند كه برا

 %20باال و  تيفيبا ك نیآنال یريادگی %80شامل  يبيترك

( كه 9باشد) نیآنال یمرتبط با محتوا يآموزش كالس

بر اساس نظر  کنيمطالعه حاضر است. ول جیاهمراستا با نت

از  يبرخ سیمطالعه، در  تدر نیمشاركت كنندگان در ا

تعداد  دیبا يجراح یها  یمانند تکنولوژ یدروس كاربرد

 ایو  شتريب  ینسبت به جلسات مجاز یجلسات حضور

 یريادگی یحداقل برابر باشد، تا با پرسش و پاسخ حضور

و  يدرس یتوجه به محتوا دین مویكه ا افتدياتفاق ب داریپا

مناسب  توسط  سیتدر وهيو استفاده از ش ياهداف آموزش

مشاركت  یرو شيپ یچالش ها گریاست. از د ديساتا

و سرعت  ياجتماع یشبکه ها نگیلتريكنندگان در مطالعه ف

را مورد  ستميس نیا تیریبود كه الزام مد نترنتیا نیيپا

  یاز چالش ها يکی زين  ندهد. در مطالعه پو يقرار م ديتاك

به  نیآنال یارائه دوره ها ا؛ياسترال يدانشگاه دياسات

باند  یو پهنا نترنتیا یريبارگ تيبود كه ظرف يانیجودانش

 وهيبه ش یريادگیبهبود  یبرا نی( بنابرا5داشتند) یمحدود

 نترنتیو ا یفن آور یساخت ها ریاست كه ز ازين يبيترك

 فراهم گردد. 

از  يبيدروس به روش ترك سیدر تدر نيمدرس یتوانمند

 هدگایاز د یريادگیموثر در بهبود  یجنبه ها گرید

پژوهش  ریمطالعه حاضر، سا جیبود. همراستا با نتا انیدانشجو

در ارائه  یاستفاده از فن آور يدرک بهتر چگونگ زيها ن

 يدر اثر بخش یرا، عامل موثر ديآموزش توسط اسات

ماروپ   کيستماتي(. در مطالعه س7كنند ) يم يآموزش معرف

 یبرا يو فن يآموزش یكمبود مهارت ها زيو همکاران  ن

 نيمناسب ب بيترك افتنیدر  یها و دشواربرنامه یجراا

 ديو اسات انيمرب یهااز چالش نیآموزش رو در رو و آنال
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 یريادگی وهيش نیبا ا ديكامل اسات یيآشنا جهي( در نت14بود )

نظم در ارائه  تیرعا انیدانشجو دگاهیباشد. از ديم يالزام

هم از موضوعات م یمجاز یدروس و حضور منظم در فضا

از  ياست كه توسط برخ يبيترك یريادگی تيدر موفق

از  يکیشد. ينم تیرعا یمجاز سیدر بخش تدر دياسات

 نیا یدر اجرا دياسات يها مشکالت برخينظميب نیا لیدال

اختصاص  زمانحجم كار و  شیافزا لهاز جم يآموزش وهيش

 یاجرا یبرا يو فن يآموزش یكمبود مهارت ها افته،ی

نشان  رياخ یهاپژوهش جی(. نتا14باشد)ي.. مها و.برنامه

در كالس با  زهيبا انگ انيتوسط مرب BL یدهد كه، اجرايم

 (.15همراه است) یشتريب تيموفق

مطالعه، طبقه آورده بود.  نیدر ا يطبقه استخراج نیآخر

به استفاده از  ازيمشاركت كنندگان معتقد بودند كه ن

منجر به  يآموزش یوهيش نیمختلف در ا یهایتکنولوژ

 ريآنها را در مس يچند جانبه در آنها شد و به نوع یرشد فرد

و  وزیمطالعه  جیخود محور قرار داد كه با نتا یريادگی

 (.16دارد) يهمکاران همخوان

 نیمطالعه، ا نیمشاركت كنندگان در ا دگاهیاز د يطرف از

 یو امکان اظهار نظر برا شتريمنجر به تعامل ب سیتدر وهيش

خجالت  ليبدل يدرس یهافراهم نمود كه در كالس يسانك

 جیسوال كنند كه با نتا كردند،ياضطراب جرات نم ایو 

و  نگیي نگيل ني( و همچن17مطالعه بوسچ و همکاران)

از  رانيفراگ زيهمسو است. در مطالعه آنها ن ارانهمک

خود لذت  یموجود در واحدها نیجالب آنال یهاتيفعال

 (.18بردند)يم

 یماريمطالعه حاضر كه قبل از بحران ب جینتا

 وهيش یريبکارگ تياهم انگريانجام شده است، ب 19 دیكو

است كه در  یحضور سیدر كنار تدر یمجاز سیتدر

بستر  نيدارد . لذا تام یآموزش  بزرگساالن نقش ارزنده ا

و توانمند و انتخاب  زهيبا انگ یديمناسب، وجود اسات ينترنتیا

تواند  منجر به  ارتقاء  يمناسب م یحتواهاسرفصل ها و م

 يبزرگسال و شاغل در مراكز درمان رانيفراگ یتمندیرضا

به  يمتعدد دسترس یآنها را در مهارت ها نکهیگردد. ضمن ا

سازد. لذا  يمحتوا توانمند م ديو تول کيمنابع الکترون

 کیبه عنوان  يبيترك یريادگی وهيشود تا ش يم شنهاديپ

و  يمختلف پزشک یرشته ها یها کولومیركو درراهبرد 

 نیگزیبزرگسال جا رانيبخصوص در گروه فراگ يراپزشکيپ

 .گردد یحضور یريادگی یها وهيش

 یريدر نمونه گ يتيرغم توجه به تنوع جمع يعل

،  انیبر هدف، با توجه به محدود بودن  تعداد دانشجو يمبتن

ار و مشاركت كنندگان با سوابق كمتر از ده سال سابقه ك

 د.مجرد، خانم بودن

 

 تقدير و تشكر:

طرح از معاونت محترم  انیمجر لهينوسیبد

 يمال تیالبرز به موجب حما يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش

اتاق عمل  وستهيناپ انیطرح و از دانشجو یدر اجرا یو معنو

نمودند، تشکر  ايكه با مشاركت خود امکان انجام طرح را مه

 .ندینما يم يو قدردان

 

  تضاد منافع:
 يتضاد منافع چيكنند كه ه ياعالم م سندگانینو

 .در مطالعه وجود ندارد
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