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Introduction: The Covid-19 disease pandemic has affected various aspects of life 

including medical education. Therefore, it has been inevitable to shift medical education 

programs towards "combined virtual and face-to-face learning and hybrid learning". In this 

regard, we activated a   virtual education system along with face-to-face training to 

improve the education of learners in the internal medicine department. 

Materials & Methods: A present quasi-experimental study without control group was 

performed on residents of the internal medicine department of Mashhad University of 

Medical Sciences residing in both Imam Reza and Ghaem hospitals from March 2020 to 

December 2021 by census. Virtual training started alongside face-to-face training. Student 

satisfaction was assessed using the Distance education learning environments survey 

(DELES) questionnaire, the validity and reliability of which have been assessed in previous 

studies. All learners who did not answer more than one of the 30 questions in the 

questionnaire and final year students were excluded from the study. Data analysis was 

performed using SPSS software (22). 

Results: A total of 26 learners were participated in the survey, including 10 men (38.5%) 

and 12 women (46.5%) and 4 individuals with undisclosed gender. In this survey, the level 

of satisfaction with the new implemented integrated education program in the internal 

group was %66.66. The greatest scores given by the learners to the system belonged to the 

ability to share information and the opportunity to cooperate with other students. 
Conclusion: The results of this survey showed that learners were very satisfied with the 

combined learning system as a part of their educational program. Improving learners' 

outcomes and feedback after moving to combined method of virtual and face-to-face 

training, despite all the constraints imposed during the Covid-19 Pandemic era, promises a 

brighter future in training programs of the internal medicine department. 
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مشهد از  یدانشگاه علوم پزشک یبخش داخل یتخصص ارانیدست تیرضا زانیم یابیارز

 1399( در سال یو حضور ی)مجاز یبیآموزش ترک

علی  ،6الدن گشایشی ،5مینا اکبری راد ،4زهرا عباسی شایه ،3محمدرضا فرزانه فر ،2مسعود محبی، 1ابوالقاسم اللهیاری

 *8نسرین میالنی ،7عمادزاده

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ی، دانشکده پزشک یگروه داخل ری،مد یانکولوژ ی، گروه هماتولوژ یفوق تخصص هماتولوژ ار،یاستاد 1
 .انریمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ک،یسندرم متابول قاتی، مرکز تحق سمیغدد و متابول یهایماری، فوق تخصص ب اریاستاد 2 

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یکبد و گوارش، دانشکده پزشک یهایماریگوارش و کبد ، گروه ب یهایماریفوق تخصص ب ار،یدانش 3
 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاکبر ، دانشکده پزشک مارستانیب قاتیمرکز تحق، اریاستاد 4
 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یداخل یهایارمیگروه ب ،یمتخصص داخل اریاستاد 5
 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یکبد و گوارش، دانشکده پزشک یهایماریگوارش و کبد ، گروه ب یهایماریفوق تخصص ب ار،یاستاد 6
 .رانیهد، امش یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک ،دانشکدهیگروه آموزش پزشک دانشیار 7
 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یداخل یهایماریگروه ب ،یمتخصص داخل ار،یاستاد 8
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 نیقرار داده است. لذا  در ا ریرا تحت تاث یاز جمله آموزش پزشک یمختلف زندگ ی، جنبه هادیکوو یماریب یپاندم مقدمه:

  میما تالش کرد ناپذیر باشد. اجتناب یو حضور یمجاز یبیبه سمت آموزش ترک یآموزش پزشک فتیش رسدبه نظر می  طیشرا

 .میاستفاده  کن نینو وهیش نیا، از یدر بخش داخل رانیآموزش فراگ ءجهت ارتقا

امام  مارستانیب یبخش داخل یتخصص ارانیدست تمام یبدون گروه کنترل، بر رو یمطالعه حاضر، به صورت شبه تجرب روش كار:

در کنار  یانجام شد. آموزش مجاز یماربه صورت سرش 1399 یتا د 1399 نیمشهد از فرورد یرضا و قائم دانشگاه علوم پزشک

 Distance education learningپرسشنامه  قیاز طر رانیفراگ یتمندیرضا زانیشروع شد. م ،یآموزش حضور

environments survey(DELES)  قرار  یابیمورد ارز شده است، یآن در مطالعات گذشته بررس ییایو پا ییکه روا

خارج  العهسال اخر از مط انیدانشجو زیسوال پرسشنامه را پاسخ نداده بودند و ن 30سوال از  کی از شیکه ب یرانیتمام فراگ گرفت.

 .( انجام  شد22) spssداده ها با استفاده ازنرم افزار  زیشدند. انال

انها   تینفر که جنس 4( و %46.5زن ) 12( و %38.5مرد) 10شرکت کردند که شامل  ینظر سنج نینفر در ا 26در مجموع  نتايج:

( %66.66) زانیبه م " یدر گروه داخل یقیآموزش تلف نیاز برنامه اجرا شده نو تیرضا زانی، مینظرسنج نیمشخص نشده بود. در ا

( 4.07) گرید انیبا دانشجو ی( و همکار4.11اشتراک اطالعات ) ییبه توانا رانیازات را فراگیامت نیشتریدر رابطه با سواالت ب بود.

 .ذکر کردند

بود. بهبود  ،یآموزش ندیاز فرا یبه عنوان بخش یبه آموزش مجاز رانیفراگ لی، تمانشان دهنده ،ینظرسنج نیا جینتا جه گيري:نتي

اعمال  یها تیرغم تمام محدود یعل ،یو حضور یمجاز یبیپس از حرکت به سمت آموزش ترک رانیفراگ یو بازخوردها جینتا

 .است یتر در آموزش گروه داخل وشنر یا هندیاز آ دینو دیکوو یشده در دوران پاندم

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Allahyari A, Mohebbi M, Farzanehfar M, Abbasi shayeh Z, Akbari rad M, Goshayeshi L, Emadzadeh A, Milani N, 

Evaluation of the satisfaction of residents of the Internal medicine department of Mashhad University of Medical Sciences 

from combined education (virtual and face-to-face) in 2020. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(2):5-14 
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  مقدمه

 یبهداشت یهاستمیس یبر رو ،19 دیکوو یپاندم

گذاشته  یاریبس راتیتاث ایدر سرتاسر دن یو آموزش یدرمان

 یهاطیاز اقدامات روزانه در مح یاریاست و بس

به علت  یآموزش یهااز جمله روش یآموزش یمارستانهایب

 راتییتغ یبستر مارانیو پزشکان و ب انیدانشجو یمنیا

با  یآموزش پزشک استگزارانیس داشته است. یریگچشم

 یابیکردن آموزش و ارز نهیبه یبرا یمتعدد یهاچالش

مواجه شدند. لذا در راستا بهبود  یپزشک انیدانشجو

 یهایو تکنولوژ نیآموزش انال یاز روشها دیآموزش، با

آموزش  یسنت یها( و در روش1برد) یشتریبهره ب یآموزش

 بوجود آورد. یاساس راتییتغ یپزشک

 تیفعال یبیآموزش ترک ،یمهم آموزش انیجر کی

به  انیجر نیا 2002(. از سال 2است) یو حضور نیآنال

  یبی(. کلمه آموزش ترک3شروع شده است) یصورت جد

چهره به  یاز آموزشها یبی: ترکه استشد فیتعر نگونهیا

(. 2شود)یانجام م وتریکه به واسطه کامپ یچهره و آموزشها

 نیاز مطالب به صورت انال یشتریحجم ب بیترت نیبه ا

شد که در یم ینیب شیپ 2003(. از سال 5. 4شود)یمنتقل م

 یدهها روش آموزش نیاز ب انیجر نیا ،یجوامع آموزش

شد که یم ینیب شیکند و پ دایپ یشتریموجود گسترش ب

چهره به  صرفاً ینسبت به کالسها یروش غالب آموزش

از آموزشها به صورت  ی، مقداربیترت نیبد چهره شود.

به آموزش  ازین یبی(. در آموزش ترک6)ردیصورت گ نیانال

 یهابا روش سهیدر مقاو همچنان وجود دارد  یحضور

 دارد.  یشتریب نهی، هزنیانال صرفاً

 ییاستهایس 19کووید  وعیحال حاضر با توجه به ش در

 نهیبر قرنط یاتخاذ شده است که مبتن یجهت کنترل پاندم

 (.7) باشدیم یو کاهش حضور در جلسات حضور یخانگ

قاعده  نیهم از ا یگروه داخل رانیاست که فراگ یهیبد

با توجه به حضور گسترده  گری. از طرف دستندین یمستثن

 دیکوو مارانیب تیزیدر و یگروه داخل ارانیو دست دیاسات

  یهامدت در بخش یطوالن یامکان آموزش حضور

 یهاگروه ریدر ز یوآموزش حضور وجود ندارد دیکوو

 یتهایبا توجه به محدود زین یگروه داخل یفوق تخصص

 طیمح یو آلودگ مارستانیب یبستر یشده در تختها جادیا

 محدودتر شده است. مارستانیب

 تیفیک زیو آموزش و ن یریادگیبا هدف ارتقا  لذا

در  یتخصص یاریدوره دست رانیفراگ ینیبال یریگمیتصم

اجرا  یآموزش در گروه داخل نیروش نو یندمدوران پا

مراجعه کننده با  مارانیدر خصوص ب رانیتا فراگ شد،

بتوانند به   یو نادر داخل عیشا یهایماریمشکالت و ب

 ،ینیاستدالل بال یکنند و مهارتها ینیبال یریگمیتصم یدرست

 د.ابی ءآنها  ارتقا یزیو برنامه ر یریگمیتصم

 

 روش كار

و بدون  یام شده به صورت شبه تجربمطالعه انج

 یدوره تخصص داخل  ارانیدست تمام یگروه کنترل، بر رو

دانشگاه علوم  مئقاامام رضا و  مارستانیب یبخش داخل

 انجام شد.1399ماه  یتا د 1399 نیمشهد از فرورد یپزشک

به صورت  یتخصص داخل یاریدست رانیفراگ تمام

 نیگرفته شد. ا نمونه در نظر جمبه عنوان ح یسرشمار

شروع شده بود  یشان  در بخش داخلدوره آموزش  تیجمع

کرونا  یپاندمایجاد شده به دلیل  تیبه علت محدود یول

کم شده بود. پس از  یامکان حضور در جلسات حضور

به صورت  انیآگاهانه، تمام دانشجو تیکسب رضا

خروج از مطالعه  یارهایوارد مطالعه شدند. مع یسرشمار

را به  یسنج تیبود که پرسشنامه رضا  یافراد رندهیدربرگ

 شیکه  افراد که ب یدر صورت صورت کامل پر نکرده بودند.
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سوال را پاسخ نداده بودند از مطالعه حذف  30سوال از  1از 

با توجه به حضور کم  زیسال اخر ن ارانیدست  زیشدند و ن

 از مطالعه خارج شدند. ینیبال یهارنگ تر در بخش

پژوهش تالش شد، با فعال کردن آموزش  نیا در

با موارد  رانیفراگ ،یدر کنار آموزش حضور یمجاز

در  یکمتر تیزیاحتمال و دیکه به علت بحران کوو یماریب

با  یشود. آموزش مجاز لیدارند تسه یبخش حضور

در بستر  5.9نسخه Adobe connect استفاده از نرم افزار 

گروه  یمجاز یدر اتاقها دمشه یدامنه دانشگاه علوم پزشک

      http://webinar.mums.ac.irدر سرور دانشگاه   یداخل

ارتباط دو طرفه  دیو اسات انیبستر دانشجو نیبرگزار شد. در ا

پرسش و  یداشتند. امکان بحث گروه یصوت/یریتصو

 ییوجود داشت. هر نوع محتوا زین یپاسخ به صورت متن

نرم افزار  قابل  نیا ، درات، جهت استفاده در جلسیآموزش

 دیتوسط اسات یمجاز یهالمیاستفاده بود. عالوه بر آن ف

دانشگاه علوم  یدر سامانه آموزش مجاز و آماده شد

بر  یگروه مجاز کیهمچنین  شد. یمشهد بارگزار یپزشک

 شد. لیتشک انیدانشجو یرسان برا امینرم افزار پ کی یرو

ش و پاسخ در و پرس یمجاز یآموزشها یگروه برا نیاز ا

 یمربوط به زمان برگزار یهایرسان یاطالع رسان نیع

 جلسات استفاده شد.

 دیتوسط اسات یدر آموزش مجاز مارانیب نشیگز

ها در جلسات تیزی. وردیگیمربوطه صورت م یهابخش

 یآموزش یهاازیبا توجه به ن یقبل یزیربا برنامه یمجاز

بحث و گفتگو  انجام شد. یآموزش کولومیو کور رانیفراگ

به  یو هم مجاز نیهم در بال یبستر مارانیدر رابطه با ب یکاف

 یمجاز ینیبال یهاتیزیو و یصبحگاه رشصورت گزا

را به صورت آموزش  یواقع/یفرض بیمار دیانجام شد. اسات

 ای ناریدر وب یآموزش مجاز قیاز طر ،یبراساس مشکل واقع

آموزش و و  کردنیمطرح مش در پیام رسان کانال اموز

 دادند.یرا انجام م رانیفراگ یابیارز

و برخورد و شرح  مارانیب تیزیو نیح انیدانشجو

 یبستر یهاحضور در  بخش یدر ط مارانیاز ب یریگحال

درون  یها. با آزمونرندیگیمکرر قرار م یابیمورد ارز

مکرر از  انیدانشجو OSCEو  Mini-Cx ،CSR یبخش

 .شدندیم یابیزنگرش ار نظر دانش و مهارت و

 زانیو م یآموزش نینو وهیش یابیارز جهت

استفاده شد.  DELESاز پرسشنامه  رانیفراگ یتمندیرضا

پرسشنامه بـرای مقاصد تحقیقـاتی، آموزشـی و عملـی  نیا

جهت ارزیـابی محیط یادگیری آموزش مجازی استفاده 

پرسشنامه در مطالعات  نیا ییایو پا ییروا .(8شود)یم

(. جهـت بررسـی روایـی و 9. 8است) دهش یررسگذشته ب

متعدد در کشورهای  قاتیتحق DELESپایایی ابزار 

( و اسپانیا 10(. از جمله در ترکیه)6مختلف انجام شده است)

 ییایو پا ییو نتــایج تحقیقــات نشــان دهنــده تأییــد روا

 زین رانیدر ا یدر مطالعه یبررس نیا (11پرسشنامه اسـت)

پرسشنامه و عدم  لیبودن تکم یاری( اخت8شده بود) نجاما

دوره، به  یانتها یابیبه پرسشنامه در ارزش یپاسخ ده ریتاث

 یاجبار چیه انیدانشجو. رسانده شده بود انیاطالع دانشجو

ها بدون ذکر نام پرسشنامهپرسشنامه نداشتند و  لیتکم یبرا

 شد. تیرعا یشرکت کنندگان بود و اصول رازدار

 یبرا 150حداکثر نمره  ازیشده امت هیفرم ته سبراسا

 = 5 ازیهرگز و امت = 1ازیمد قرار گرفت. )امت تمیا 30

)سوال  زیرمجموعه حمایـت اسـاتید6(. سواالت در شهیهم

(، 11-8و همکـاران )سوال  انی( تعـامالت دانشجو1-7

آمـوزش معتبــرو منطبق  (،13-12ارتباطـات شخصـی )سوال

( 24-18)سوال  (، یــادگیری فعــال17-15ال )سو تیبا واقع

(، 30-25)سوال  یریادگیو اســتقالل دانشــجو در 

بدون درج نام در برگه نظر  ارانیبندی شدند. دستدسته

مد نظر خود به  ازاتیفقط براساس کد ذکر شده، امت یسنج
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 را دادند. تمیهر آ

 یبصورت سرشمارهای مورد مطالعه نمونه 

دهی گزارشها توسط آنها به روش خود امهپرسشنانتخاب و 

 آوری، مرتب و پردازشجمعها پس از دادهتکمیل گردید. 

 هادادهشد. توصیف  22نسل  spssد و وارد نرم افزار یگرد

و  یراوانبه صورت ف یفیآمار توص یهاشاخصبه کمک 

 یاانحراف معیار و در قالب جداول و نمودارهو میانگین 

 .مناسب بیان شد

 

 نتايج:

 نیروش نو در که یگروه داخل ارانیدست نیاز ب

نفر در  26شرکت کرده بودند، در مجموع  یآموزش

 12( و %38.5مرد) 10شرکت کردند که شامل  ینظرسنج

 بودند. تی( بدون ذکرجنس%15.38نفر) 4( و %46.5زن )

 زانی، مرانیانجام شده از فراگ ینظرسنج در

 یو حضور یمجاز یقیفآموزش تل نیاز برنامه نو تیرضا

 ینظرسنج نی( بود. طبق ا%66/66) زانیبه م یدر گروه داخل

در  تیرضا نیو کمتر 148از برنامه  یمندتیرضا نیشتریب

 یهاآزموندر پرسشنامه نمرات  نکهیرغم ایعلبود . 56حد 

از  یاریدر آزمون دست رشیسال گذشته و نمره پذ ءاارتق

ما شرکت کنندگان شرکت کنندگان درخواست شده بود ا

و  ینمرات را وارد نکرده بودند لذا امکان تطابق نظرسنج

 .نشد ریامکان پذ رانیفراگ یلیتحص تیوضع

  یمجاز آموزش با رابطه در دستیاران تخصصی نظرات :1 جدول

انحراف  میانگین سواالت 

 معیار

 حداقل حداکثر

 1 5 94/0 61/3 .نمایدمیخ گویی پیدا پاس استاد زمانی را برای گر سوالی داشته باشم،ا 1سوال 

 1 5 2/1 3 .کندمیکمک  استاد در طی مطالعه به من درشناسایی مشکل 2سوال 

 1 5 98/0 46/3 .دهدیدرنگ به سوال من پاسخ میباستاد  3سوال 

 استاد به من بازخورد ارزشمند در تکالیفم 4سوال

 .میدهد

03/3 038/1 5 1 

 1 5 104/1 5/3 .دهدمی کافی سواالت من را پاسخاستاد به اندازه  5سوال

 2 5 98/0 42/3 .کندیم قیاستاد من را به مشارکت تشو 6سوال 

 1 5 12/1 07/3 .سان استآمن ارتباط با استاد  یبرا  7سوال 

 اطالعات خود را با دیگر دانشجویان به 8سوال 

 گذارماشتراک می

11/4 43/0 5 1 

 ود با دیگر دانشجویان بحثدر مورد ایده خ 9سوال 

 کنممی

11/3 07/1 5 1 

 1 5 43/0 07/4 کنمیمی همکار گرید انیدر کالس با دانشجو 10سوال 

 1 5 14/1 11/3 من است یها تیاز فعال یبخش یکار گروه  11سوال 
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 قادر هستم موضوعاتی را که به آنها عالقه 12سوال 

 .دارم دنبال کنم

34/3 93/0 5 1 

 1 5 16/1 3 .خارج از کالس مرتبط نمایم های خود درفعالیتتوانم مطالعاتم را به یم 13سوال 

 1 5 07/1 11/3 .برمیتجارب روزمره خود را در کالس بکار م 14سوال 

 های واقعیپدیدههای کالس. از فعالیت در 15سوال 

 .کنماستفاده می

86/2 03/1 5 1 

 در دنیای بر روی تکالیف که با اطالعات 16سوال 

 .کنمواقعی ارتباط دارد کار می

15/3 83/0 4 1 

 1 5 90/0 11/3 .کنمیکار م یواقع یهانمونهبا  17سوال 

 1 5 94/0 38/3 .کنممی های خود را برای یادگیری تجربهاستراتژی 18سوال 

 2 5 74/0 80/3 .کنمیپاسخ خود را جستجو م 19سوال 

 2 5 65/0 76/3 .کنمیمشکالت خود را حل م 20سوال 

 2 5 81/0 76/3 .کنمیم یریگ میخود تصم یریادگیدر مورد  21سوال 

 1 5 17/1 5/3 .کنمیکه راحت ترم کار م یدر زمان 22سوال 

 2 5 78/0 69/3 .کنمیم یخود باز یریادگیرا در  ینقش مهم 23سوال 

 2 5 63/0 4 .دهمیم راه خودم انجام قیرا از طر یریادگی 24سوال 

 1 5 30/1 11/3 دهمیم حیمن آموزش از راه دور را ترج  25سوال 

 آموزش از راه دور برای من هیجان انگیز 26سوال 

 .است

07/3 41/1 5 1 

 1 5 44/1 42/3 .ارزش است زمانی برای من با آموزش از راه دور از نظر 27سوال 

 1 5 45/1 11/3 .برمیمن ازمطالعه از راه دور لذت م 28سوال 

 1 5 23/1 19/3 .از راه دور هستم یریادگیمن به دنبال  29سوال 

 1 5 48/1 26/3 .برمخود بیشتر لذت می ازآموزش هایم از راه دور باشداگرتمام کالس 30سوال 

 56 148 51/19 102  مجموع

 

دانشجو ل از دسته استقال تیرضا نیشتریب بیبه ترت

 ±81/0 نیانگیفعال )م یریادگی(  70/3±39/1 نیانگی)م

 ،(6/3±76/0 نیانگمی) همکاران و دانشجو تعامالت( 69/3

 شخصی ارتباطات ،(29/3 ±051/1 نیانگیاستاد)م تحمای
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 ±92/0 نیانگی)م تواقعی با کار ،( 3.17±1.045نیانگی)م

 .بود( 05/3

 ،یدر آموزش گروه داخل راتییاز اعمال تغ پس

 یاختصاص یرسنجعالوه بر نظ ،دیجد ندیفرا یجهت بررس

 ،یداخل یو مجاز یحضور یقیدر رابطه با آموزش تلف

پیام رسان  یمجاز یهادرگروه یدر جلسات مجاز رانیفراگ

در تماس بودند، نقطه  دیمحترم دوره و اسات نیا مسئولب

که در  یکردند. و طبق نظر سنجیمنظراتشان را منعکس 

 رانیت فراگنظرا انجام شد. پیام رسانرابطه با آموزش کانال 

( و ازیامت 1) بود. سواالت به صورت بله 2براساس جدول 

پرسشنامه در اواسط مطالعه  نیشد. ا ی(طراحازیامت 0) ریخ

به صورت ساده  رانیو نقطه نظرات فراگ یجهت بررس

 د.شرکت کنن ینظرسنج نیدر ا ارانیدست هیشد تا کل یطراح

 اپ واتس در یمجاز آموزش اب رابطه در یداخل گروه رانیفراگ نظرات: 2جدول

 در صد تعداد نظرات

 %62 16 کردندمیفرصت کافی برای همکاری در بحث ندارند اما هر روز مطالب را مطالعه 

 %31 9 .اعتقادی به آموزش مجازی نداشتند

 %8 2 کنند.میفعاالنه در بحث شرکت 

 

پس از حرکت  رانیفراگ یو بازخوردها جیبهبود نتا

رغم تمام یعل ،یو حضور یمجاز یبیش ترکبه سمت آموز

از  دینو دیکوو یاعمال شده در دوران پاندم یهاتیمحدود

 .است یروشن تر در آموزش گروه داخل یاندهیآ

 

  بحث

 نینو وهیش یابیپژوهش حاضر با هدف ارز

به عنوان  یگروه داخل رانیفراگ یانجام شد. برا یآموزش

موجود،  یات آموزشبا امکان یاز جامعه پزشک یانمونه

و  یبه صورت مجاز انیفراهم شد تا دانشجو یطیشرا

 به صورت کامالً ینیبال یها و راندهادر درمانگاه یحضور

 یتمندیرضا نیشتریب انگریها بافتهی دکنن دایحضور پ منیا

در  فعال بود. یریادگیاستقالل دانشجو و  طهیدر ح رانیفراگ

 بود. %66.6ود برنامه حد نیاز ا یتمندیمجموع رضا

آموزش  تیوضع یمشابه جهت بررس مطالعات

 زیدر متاانال انجام شده است. یو مجاز یحضور یبیترک

ورود به  یتریمطالعه کرا 45مطالعه،  99 یانجام شده بررو

فقط  ای نیآموزش انال مطالعه صرفاً 27مطالعه را داشتند. 

را  یو حضور یآموزش مجاز بیمطالعه ترک 23،یحضور

افراد مورد مطالعه در . (12داده بودند) رارق یبررسمورد 

از  شیمطالعه ب 5نفر بود و تنها  1857تا  16 نیمطالعات، ب

تا  13 نیو سن شرکت کنندگان ب شرکت کننده داشتند 400

مختلف اعم از  یهارشتهدر  یبیسال بود. آموزش ترک 44

مورد استفاده قرار  رهیو غ یامور اجتماع ، زبان،اتیاضیر

، یبیآموزش ترک یمطالعات، در بررس نیا نیاز ب گرفته بود.

 3را نشان دادند.  یبیمطالعه اثرات مثبت آموزش ترک 11

چهره به چهره را  یآموزش سنت یاثرات منف مطالعه کامالً

و  نیالان نشان دادند. در مجموع اثر آموزش منحصراً

مشابه  یچهره به چهره از نظر موثر بودن تا حد منحصراً
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 یانیدانشجو یآموزش جینتابه طور واضح هستند و  گریکدی

شان استفاده شده بود آموزش یبرا یبیکه از آموزش ترک

 (.12موثرتر از آموزش چهره به چهره بوده است)

انجام  2020که در سال  گرید یمطالعه مرور در

از  یبهداشت ستمیس انیرا در دانشجو یبیشد، آموزش ترک

مطالعه  56مقاله  نیکردند. در ا یسبرر 2019تا  1990سال 

شرکت کننده بود.البته در روش  9943شد که شامل  یبررس

، نیمختلف انال یبا متدها انی، دانشجویآموزش یبیترک

مورد  وتریوابسته به کامپ لیوسا ای و یمجاز مارانی، بنیافال

نشان داد که آموزش  یکل جیقرار گرفته بودند. نتا تیحما

 انیدانشجو یبرا یبهتر یدانش جینتااضح به طور و یبیترک

که در  یاما در رابطه با روش مکمل مجاز .(13داشته است)

 شتریبه مطالعات ب هیتوص شود،یماستفاده  یبیآموزش ترک

 (.13شد)

 یهامطالعات سال ،گریانجام شده د یمقاله مرور در

 یدر رابطه با برنامه آموزش سالمت جنس 2017تا  2000

در رابطه با  یبینشان داده شد که آموزش ترکشد و  یبررس

مثبت  راتییموفق عمل کرده و باعث تغ اریبرنامه بس نیا

 یشده است. البته روش طراح یو روان ی، رفتاریاخالق

 .(14است ) یچالش بزرگ یبیآموزش ترک

مزایا و موانع آموزش ترکیبی  یبررس یبرا یامطالعه

 دانشجویان یامجازی درس هماتولوژی عملی بر -حضوری

رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

دانشجو  70مطالعه که  نیدر ا انجام شد. 1390سال 

%فراگیران ارائه درس به  80/9شرکت داشتند،  یراپزشکیپ

صورت مجازی در کنار تدریس حضوری را در تفهمیم 

به تأثیرگذاری  دانستند. اکثریت فراگیران،درس مؤثر می

مجازی اذعان  -وزش دروس به صورت ترکیبی حضوریآم

توجه داشت که استفاده از  دیداشتند. البته به ابن نکته با

مجازی باالخص برای دانشجویان -روش ترکیبی حضوری

نیازهایی دارد که باید به آنها پیشمقطع کارشناسی نیاز به 

ها و توانمندسازی توجه شود. تجهیز مراکز کامپیوتر دانشگاه

آوریهای جدید و نیز و دانشجویان در استفاده از فن دساتیا

فرهنگسازی و تغییر نگرش علمی در زمینه یادگیری 

 جی( نتا7الکترونیکی از مهمترین این پیش نیازهاست)

روش آموزش  یمطالعات انجام شده همانند مطالعه ما برتر

 صرفاً ای یحضور صرفاً یهاروشبا  سهیرا در مقا یبیترک

 دهد.یمنشان  یمجاز

و  یمجاز یبیترک یآموزش نینو وهیش نیا با

توان بزرگتر فکر یمکه  دیآیمبوجود  یی، فضایحضور

شد مانند بعد یممحسوب  تیمحدود که قبالً لیکرد و مسا

توانند در یم انیدانشجو برطرف کرد. را، یو زمان یمکان

صان اند، با متخصکرده تیزیو نیکه در بال یمارانیرابطه با ب

 .نندیبه بحث بپردازند و آموزش بب ایسراسر دن درمختلف 

شد  قیتحق نیدر ا تیکه منجر به محدود یعوامل از

 رانیتوان به حجم کم نمونه به علت تعداد کم فراگیم

به  یعدم دسترس کرد.اشاره  یشرکت کننده در نظرسنج

 ی)گوش کیبه ابزار الکترون ازین ،یطیدر هر شرا نترنتیا

به دلیل  جینتا میتعم احتیاط درلپ تاپ(  ایهمراه 

. از جمله از جمله موارد دیگر هستند یراحتمالیغ یریگنمونه

 یو مکان یبرداشتن بعد زمان ،یروش آموزش نینقاط قوت ا

 است. ینیدر طب بال ندهیآ یهامشاورهدر جهت آموزش و 

 ازمندین  یو مجاز یحضور یبیاستفاده از روش ترک

مراکز  زیساخت الزم است تجه ریکانات و زاموردن آفراهم 

در راستا  رانیو فراگ دیاسات یو توانمندساز یدانشگاه

با  مد نظر قرار داد. دی، بانینو یاستفاده از امکانات و فن اور

سطح  درروش را  نیتوان ایمنگرش  رییو تغ یسازفرهنگ

 نیتر به صورت ارتباط بگستردهبه صورت  ،یکشور

تر عیوس یداد. مطالعه در سطح جامعه آمار انجام یدانشگاه

 .ردیصورت گ
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 نتيجه گيري
 یمورد بررس رانیمثبت فراگ دیدگاهدر مجموع 

به روش ترکیبی  ینینسبت به مزایای ارائه دروس بال

 نیمجازی، نشان دهنده نقش موثر این شیوه نو-حضوری

بود. به نظر  ینیبال طهیتدریس در یاددهی و یادگیری ح

 ایبا توجه به مزا یبیکت به سمت آموزش ترکرسد حریم

است که مورد  ازین ،یکیزیف یآن از نظر برداشتن مرزها

پژوهش نشان داد که استفاده از روش  نی.اردیتوجه قرار گ

تواند یمهدفمند،  یو حضور یمجاز یبیآموزش ترک

 رانیفراگ یهامهارتسطح  تیجهت تقو یمناسب یوهیش

از  شودیم شنهادیباشد. لذا پ یشکعلوم پز ینیبال یهاگروه

 یتکنولوژو  یبا محتو یترعیوسدر سطح  وهیش نیا

 .استفاده شود یترشرفتهیپ

 

 تقدير و تشكر:

دانشگاه  پژوهشی طرح از معاونت محترم انیمجر نوسیلهیبد

 .ندینما قدردانی می وتشکرمشهد علوم پزشکی 

  تضاد منافع:
مطالعه  در اد منافعیاعالم می کنند که هیچ تض سندگانینو

 .وجود ندارد

 



 و همکاران      ابوالقاسم اللهیاری     
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