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ABSTRACT
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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ابوالقاسم اللهیاری و همکاران

ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از
آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399
ابوالقاسم اللهیاری  ،1مسعود محبی  ،2محمدرضا فرزانه فر  ،3زهرا عباسی شایه  ،4مینا اکبری راد  ،5الدن گشایشی  ،6علی
عمادزاده  ،7نسرین میالنی *8
 1استادیار ،فوق تخصص هماتولوژی  ،گروه هماتولوژی انکولوژی ،مدیر گروه داخلی  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 2استادیار  ،فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم  ،مرکز تحقیقات سندرم متابولیک ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 3دانشیار ،فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد  ،گروه بیماریهای کبد و گوارش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 4استادیار ،مرکز تحقیقات بیمارستان اکبر  ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 5استادیار متخصص داخلی ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 6استادیار ،فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد  ،گروه بیماریهای کبد و گوارش ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 7دانشیار گروه آموزش پزشکی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران.
 8استادیار ،متخصص داخلی ،گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

مشخصات مقاله

نو ع مقاله
اصیل پژوهشی

پيشينه پژوهش

چكيده
مقدمه :پاندمی بیماری کووید ،جنبه های مختلف زندگی از جمله آموزش پزشکی را تحت تاثیر قرار داده است .لذا در این
شرایط به نظر میرسد شیفت آموزش پزشکی به سمت آموزش ترکیبی مجازی و حضوری اجتناب ناپذیر باشد .ما تالش کردیم
جهت ارتقاء آموزش فراگیران در بخش داخلی ،از این شیوه نوین استفاده کنیم.
روش كار :مطالعه حاضر ،به صورت شبه تجربی بدون گروه کنترل ،بر روی تمام دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستان امام
رضا و قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از فروردین  1399تا دی  1399به صورت سرشماری انجام شد .آموزش مجازی در کنار

تاریخ دریافت99/11/29 :

آموزش حضوری ،شروع شد .میزان رضایتمندی فراگیران از طریق پرسشنامه

تاریخ پذیرش1400/01/24 :

) environments survey(DELESکه روایی و پایایی آن در مطالعات گذشته بررسی شده است ،مورد ارزیابی قرار

كلمات كليدي
چهره به چهره
ترکیبی
مجازی
آموزش

Distance education learning

گرفت .تمام فراگیرانی که بیش از یک سوال از  30سوال پرسشنامه را پاسخ نداده بودند و نیز دانشجویان سال اخر از مطالعه خارج
شدند .انالیز داده ها با استفاده ازنرم افزار  )22( spssانجام شد.
نتايج :در مجموع  26نفر در این نظر سنجی شرکت کردند که شامل  10مرد( )%38.5و  12زن ( )%46.5و  4نفر که جنسیت انها
مشخص نشده بود .در این نظرسنجی ،میزان رضایت از برنامه اجرا شده نوین آموزش تلفیقی در گروه داخلی " به میزان ()%66.66
بود .در رابطه با سواالت بیشترین امتیازات را فراگیران به توانایی اشتراک اطالعات ( )4.11و همکاری با دانشجویان دیگر ()4.07
ذکر کردند.
نتيجه گيري :نتایج این نظرسنجی ،نشان دهنده ،تمایل فراگیران به آموزش مجازی به عنوان بخشی از فرایند آموزشی ،بود .بهبود
نتایج و بازخوردهای فراگیران پس از حرکت به سمت آموزش ترکیبی مجازی و حضوری ،علی رغم تمام محدودیت های اعمال
شده در دوران پاندمی کووید نوید از آینده ای روشن تر در آموزش گروه داخلی است.
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ارزیابی میزان رضایت دستیاران تخصصی بخش داخلی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش ترکیبی (مجازی و حضوری) در سال 1399

مقدمه
پاندمی کووید  ،19بر روی سیستمهای بهداشتی

مستثنی نیستند .از طرف دیگر با توجه به حضور گسترده

درمانی و آموزشی در سرتاسر دنیا تاثیرات بسیاری گذاشته

اساتید و دستیاران گروه داخلی در ویزیت بیماران کووید

است و بسیاری از اقدامات روزانه در محیطهای

امکان آموزش حضوری طوالنی مدت در بخشهای

بیمارستانهای آموزشی از جمله روشهای آموزشی به علت

کووید وجود ندارد وآموزش حضوری در زیر گروههای

ایمنی دانشجویان و پزشکان و بیماران بستری تغییرات

فوق تخصصی گروه داخلی نیز با توجه به محدودیتهای

چشمگیری داشته است .سیاستگزاران آموزش پزشکی با

ایجاد شده در تختهای بستری بیمارستان و آلودگی محیط

چالشهای متعددی برای بهینه کردن آموزش و ارزیابی

بیمارستان محدودتر شده است.

دانشجویان پزشکی مواجه شدند .لذا در راستا بهبود

لذا با هدف ارتقا یادگیری و آموزش و نیز کیفیت

آموزش ،باید از روشهای آموزش انالین و تکنولوژیهای

تصمیمگیری بالینی فراگیران دوره دستیاری تخصصی در

آموزشی بهره بیشتری برد( )1و در روشهای سنتی آموزش

دوران پاندمی روش نوین آموزش در گروه داخلی اجرا

پزشکی تغییرات اساسی بوجود آورد.

شد ،تا فراگیران در خصوص بیماران مراجعه کننده با

یک جریان مهم آموزشی ،آموزش ترکیبی فعالیت

مشکالت و بیماریهای شایع و نادر داخلی بتوانند به

آنالین و حضوری است( .)2از سال  2002این جریان به

درستی تصمیمگیری بالینی کنند و مهارتهای استدالل بالینی،

صورت جدی شروع شده است( .)3کلمه آموزش ترکیبی

تصمیمگیری و برنامه ریزی آنها ارتقاء یابد.

اینگونه تعریف شده است :ترکیبی از آموزشهای چهره به
چهره و آموزشهای که به واسطه کامپیوتر انجام میشود(.)2

روش كار

به این ترتیب حجم بیشتری از مطالب به صورت انالین

مطالعه انجام شده به صورت شبه تجربی و بدون

منتقل میشود( .)5 .4از سال  2003پیش بینی میشد که در

گروه کنترل ،بر روی تمام دستیاران دوره تخصص داخلی

جوامع آموزشی ،این جریان از بین دهها روش آموزشی

بخش داخلی بیمارستان امام رضا و قائم دانشگاه علوم

موجود گسترش بیشتری پیدا کند و پیش بینی میشد که

پزشکی مشهد از فروردین  1399تا دی ماه 1399انجام شد.

روش غالب آموزشی نسبت به کالسهای صرفاً چهره به

تمام فراگیران دستیاری تخصص داخلی به صورت

چهره شود .بدین ترتیب ،مقداری از آموزشها به صورت

سرشماری به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .این

انالین صورت گیرد( .)6در آموزش ترکیبی نیاز به آموزش

جمعیت دوره آموزششان در بخش داخلی شروع شده بود

حضوری همچنان وجود دارد و در مقایسه با روشهای

ولی به علت محدودیت ایجاد شده به دلیل پاندمی کرونا

صرفاً انالین ،هزینه بیشتری دارد.

امکان حضور در جلسات حضوری کم شده بود .پس از

در حال حاضر با توجه به شیوع کووید  19سیاستهایی

کسب رضایت آگاهانه ،تمام دانشجویان به صورت

جهت کنترل پاندمی اتخاذ شده است که مبتنی بر قرنطینه

سرشماری وارد مطالعه شدند .معیارهای خروج از مطالعه

خانگی و کاهش حضور در جلسات حضوری میباشد (.)7

دربرگیرنده افرادی بود که پرسشنامه رضایت سنجی را به

بدیهی است که فراگیران گروه داخلی هم از این قاعده

صورت کامل پر نکرده بودند .در صورتی که افراد که بیش
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ابوالقاسم اللهیاری و همکاران

از  1سوال از  30سوال را پاسخ نداده بودند از مطالعه حذف

ارزیابی فراگیران را انجام میدادند.

شدند و نیز دستیاران سال اخر نیز با توجه به حضور کم
رنگ تر در بخشهای بالینی از مطالعه خارج شدند.

دانشجویان حین ویزیت بیماران و برخورد و شرح
حالگیری از بیماران در طی حضور در بخشهای بستری

در این پژوهش تالش شد ،با فعال کردن آموزش

مورد ارزیابی مکرر قرار میگیرند .با آزمونهای درون

مجازی در کنار آموزش حضوری ،فراگیران با موارد

بخشی  CSR ،Mini-Cxو  OSCEدانشجویان مکرر از

بیماری که به علت بحران کووید احتمال ویزیت کمتری در

نظر دانش و مهارت و نگرش ارزیابی میشدند.

بخش حضوری دارند تسهیل شود .آموزش مجازی با

جهت ارزیابی شیوه نوین آموزشی و میزان

استفاده از نرم افزار  Adobe connectنسخه  5.9در بستر

رضایتمندی فراگیران از پرسشنامه  DELESاستفاده شد.

دامنه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اتاقهای مجازی گروه

این پرسشنامه بـرای مقاصد تحقیقـاتی ،آموزشـی و عملـی

داخلی در سرور دانشگاه http://webinar.mums.ac.ir

جهت ارزیـابی محیط یادگیری آموزش مجازی استفاده

برگزار شد .در این بستر دانشجویان و اساتید ارتباط دو طرفه

میشود( .)8روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات

تصویری/صوتی داشتند .امکان بحث گروهی پرسش و

گذشته بررسی شده است( .)9. 8جهـت بررسـی روایـی و

پاسخ به صورت متنی نیز وجود داشت .هر نوع محتوایی

پایایی ابزار  DELESتحقیقات متعدد در کشورهای

آموزشی ،جهت استفاده در جلسات ،در این نرم افزار قابل

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

استفاده بود .عالوه بر آن فیلمهای مجازی توسط اساتید

و نتــایج تحقیقــات نشــان دهنــده تأییــد روایی و پایایی

آماده شد و در سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم

پرسشنامه اسـت( )11این بررسی در مطالعهی در ایران نیز

پزشکی مشهد بارگزاری شد .همچنین یک گروه مجازی بر

انجام شده بود( )8اختیاری بودن تکمیل پرسشنامه و عدم

روی یک نرم افزار پیام رسان برای دانشجویان تشکیل شد.

تاثیر پاسخ دهی به پرسشنامه در ارزشیابی انتهای دوره ،به

از این گروه برای آموزشهای مجازی و پرسش و پاسخ در

اطالع دانشجویان رسانده شده بود .دانشجویان هیچ اجباری

عین اطالع رسانی رسانیهای مربوط به زمان برگزاری

برای تکمیل پرسشنامه نداشتند و پرسشنامهها بدون ذکر نام

جلسات استفاده شد.

شرکت کنندگان بود و اصول رازداری رعایت شد.

گزینش بیماران در آموزش مجازی توسط اساتید

براساس فرم تهیه شده امتیاز حداکثر نمره  150برای

بخشهای مربوطه صورت میگیرد .ویزیتها در جلسات

 30ایتم مد قرار گرفت( .امتیاز = 1هرگز و امتیاز = 5

مجازی با برنامهریزی قبلی با توجه به نیازهای آموزشی

همیشه) .سواالت در 6زیرمجموعه حمایـت اسـاتید (سوال

فراگیران و کوریکولوم آموزشی انجام شد .بحث و گفتگو

 )1-7تعـامالت دانشجویان و همکـاران (سوال ،)11-8

کافی در رابطه با بیماران بستری هم در بالین و هم مجازی به

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

صورت گزارش صبحگاهی و ویزیتهای بالینی مجازی

با واقعیت (سوال  ،)17-15یــادگیری فعــال (سوال )24-18

انجام شد .اساتید بیمار فرضی/واقعی را به صورت آموزش

و اســتقالل دانشــجو در یادگیری (سوال ،)30-25

براساس مشکل واقعی ،از طریق آموزش مجازی در وبینار یا

دستهبندی شدند .دستیاران بدون درج نام در برگه نظر

کانال اموزش در پیام رسان مطرح میکردن و آموزش و

سنجی فقط براساس کد ذکر شده ،امتیازات مد نظر خود به
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نظرسنجی شرکت کردند که شامل  10مرد( )%38.5و 12

هر آیتم را دادند.

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

نمونه های مورد مطالعه بصورت سرشماری
انتخاب و پرسشنامهها توسط آنها به روش خود گزارشدهی

در نظرسنجی انجام شده از فراگیران ،میزان

تکمیل گردید .دادهها پس از جمعآوری ،مرتب و پردازش

رضایت از برنامه نوین آموزش تلفیقی مجازی و حضوری

گردید و وارد نرم افزار  spssنسل  22شد .توصیف دادهها

در گروه داخلی به میزان ( )%66/66بود .طبق این نظرسنجی

به کمک شاخصهای آمار توصیفی به صورت فراوانی و

بیشترین رضایتمندی از برنامه  148و کمترین رضایت در

میانگین و انحراف معیار و در قالب جداول و نمودارهای

حد  56بود .علیرغم اینکه در پرسشنامه نمرات آزمونهای

مناسب بیان شد.

ارتقاء سال گذشته و نمره پذیرش در آزمون دستیاری از
شرکت کنندگان درخواست شده بود اما شرکت کنندگان

نتايج:

نمرات را وارد نکرده بودند لذا امکان تطابق نظرسنجی و

از بین دستیاران گروه داخلی که در روش نوین

وضعیت تحصیلی فراگیران امکان پذیر نشد.

آموزشی شرکت کرده بودند ،در مجموع  26نفر در

جدول  :1نظرات دستیاران تخصصی در رابطه با آموزش مجازی
سواالت

میانگین

انحراف

حداکثر

حداقل

معیار
سوال 1

اگر سوالی داشته باشم ،استاد زمانی را برای پاسخ گویی پیدا مینماید.

3/61

0/94

5

1

سوال 2

استاد در طی مطالعه به من درشناسایی مشکل کمک میکند.

3

1/2

5

1

سوال 3

استاد بیدرنگ به سوال من پاسخ میدهد.

3/46

0/98

5

1

سوال4

بازخورد

3/03

1/038

5

1

استاد

من

به

ارزشمند

در

تکالیفم

میدهد.
سوال5

استاد به اندازه کافی سواالت من را پاسخ میدهد.

3/5

1/104

5

1

سوال 6

استاد من را به مشارکت تشویق میکند.

3/42

0/98

5

2

سوال 7

برای من ارتباط با استاد آسان است.

3/07

1/12

5

1

4/11

0/43

5

1

سوال 8

اطالعات

خود

را

دیگر

با

دانشجویان

به

اشتراک میگذارم
سوال 9

در

مورد

ایده

خود

با

دیگر

دانشجویان

بحث

3/11

1/07

5

1

میکنم
سوال 10

در کالس با دانشجویان دیگر همکاری میکنم

4/07

0/43

5

1

سوال 11

کار گروهی بخشی از فعالیت های من است

3/11

1/14

5

1
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سوال 12

قادر

هستم

را

موضوعاتی

به

که

آنها

عالقه

3/34

0/93

5

1

دارم دنبال کنم.
سوال 13

میتوانم مطالعاتم را به فعالیتهای خود در خارج از کالس مرتبط نمایم.

3

1/16

5

1

سوال 14

تجارب روزمره خود را در کالس بکار میبرم.

3/11

1/07

5

1

2/86

1/03

5

1

سوال 15

در

فعالیتهای

از

کالس.

واقعی

پدیدههای

استفاده میکنم.
سوال 16

بر

تکالیف

روی

که

با

اطالعات

در

دنیای

3/15

0/83

4

1

واقعی ارتباط دارد کار میکنم.
سوال 17

با نمونههای واقعی کار میکنم.

3/11

0/90

5

1

سوال 18

استراتژیهای خود را برای یادگیری تجربه میکنم.

3/38

0/94

5

1

سوال 19

پاسخ خود را جستجو میکنم.

3/80

0/74

5

2

سوال 20

مشکالت خود را حل میکنم.

3/76

0/65

5

2

سوال 21

در مورد یادگیری خود تصمیم گیری میکنم.

3/76

0/81

5

2

سوال 22

در زمانی که راحت ترم کار میکنم.

3/5

1/17

5

1

سوال 23

نقش مهمی را در یادگیری خود بازی میکنم.

3/69

0/78

5

2

سوال 24

یادگیری را از طریق راه خودم انجام میدهم.

4

0/63

5

2

سوال 25

من آموزش از راه دور را ترجیح میدهم

3/11

1/30

5

1

3/07

1/41

5

1

سوال 26

آموزش

از

راه

دور

برای

من

هیجان

انگیز

است.
سوال 27

آموزش از راه دور از نظر زمانی برای من با ارزش است.

3/42

1/44

5

1

سوال 28

من ازمطالعه از راه دور لذت میبرم.

3/11

1/45

5

1

سوال 29

من به دنبال یادگیری از راه دور هستم.

3/19

1/23

5

1

سوال 30

اگرتمام کالسهایم از راه دور باشد ازآموزش خود بیشتر لذت میبرم.

3/26

1/48

5

1

102

19/51

148

56

مجموع

به ترتیب بیشترین رضایت از دسته استقالل دانشجو

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

(میانگین  ) 3/70±1/39یادگیری فعال (میانگین ±0/81

حمایت استاد(میانگین  ،)3/29 ±1/051ارتباطات شخصی
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(میانگین ،) 3.17±1.045کار با واقعیت (میانگین ±0/92

نظراتشان را منعکس میکردند .و طبق نظر سنجی که در

 )3/05بود.

رابطه با آموزش کانال پیام رسان انجام شد .نظرات فراگیران

پس از اعمال تغییرات در آموزش گروه داخلی،

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

جهت بررسی فرایند جدید ،عالوه بر نظرسنجی اختصاصی

خیر ( 0امتیاز)طراحی شد .این پرسشنامه در اواسط مطالعه

در رابطه با آموزش تلفیقی حضوری و مجازی داخلی،

جهت بررسی و نقطه نظرات فراگیران به صورت ساده

فراگیران در جلسات مجازی درگروههای مجازی پیام رسان

طراحی شد تا کلیه دستیاران در این نظرسنجی شرکت کنند.

با مسئولین محترم دوره و اساتید در تماس بودند ،نقطه
جدول :2نظرات فراگیران گروه داخلی در رابطه با آموزش مجازی در واتس اپ
نظرات

تعداد

در صد

فرصت کافی برای همکاری در بحث ندارند اما هر روز مطالب را مطالعه میکردند

16

62%

اعتقادی به آموزش مجازی نداشتند.

9

31%

فعاالنه در بحث شرکت میکنند.

2

8%

بهبود نتایج و بازخوردهای فراگیران پس از حرکت

مطالعات مشابه جهت بررسی وضعیت آموزش

به سمت آموزش ترکیبی مجازی و حضوری ،علیرغم تمام

ترکیبی حضوری و مجازی انجام شده است .در متاانالیز

محدودیتهای اعمال شده در دوران پاندمی کووید نوید از

انجام شده برروی  99مطالعه 45 ،مطالعه کرایتری ورود به

آیندهای روشن تر در آموزش گروه داخلی است.

مطالعه را داشتند 27 .مطالعه صرفاً آموزش انالین یا فقط
حضوری 23،مطالعه ترکیب آموزش مجازی و حضوری را

بحث

مورد بررسی قرار داده بودند( .)12افراد مورد مطالعه در
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شیوه نوین

مطالعات ،بین  16تا  1857نفر بود و تنها  5مطالعه بیش از

آموزشی انجام شد .برای فراگیران گروه داخلی به عنوان

 400شرکت کننده داشتند و سن شرکت کنندگان بین  13تا

نمونهای از جامعه پزشکی با امکانات آموزشی موجود،

 44سال بود .آموزش ترکیبی در رشتههای مختلف اعم از

شرایطی فراهم شد تا دانشجویان به صورت مجازی و

ریاضیات ،زبان ،امور اجتماعی و غیره مورد استفاده قرار

حضوری در درمانگاهها و راندهای بالینی به صورت کامالً

گرفته بود .از بین این مطالعات ،در بررسی آموزش ترکیبی،

ایمن حضور پیدا کنند یافتهها بیانگر بیشترین رضایتمندی

 11مطالعه اثرات مثبت آموزش ترکیبی را نشان دادند3 .

فراگیران در حیطه استقالل دانشجو و یادگیری فعال بود .در

مطالعه کامالً اثرات منفی آموزش سنتی چهره به چهره را

مجموع رضایتمندی از این برنامه حدود  %66.6بود.

نشان دادند .در مجموع اثر آموزش منحصراً انالین و
منحصراً چهره به چهره از نظر موثر بودن تا حدی مشابه
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یکدیگر هستند و به طور واضح نتایج آموزشی دانشجویانی

مقطع کارشناسی نیاز به پیشنیازهایی دارد که باید به آنها

که از آموزش ترکیبی برای آموزششان استفاده شده بود

توجه شود .تجهیز مراکز کامپیوتر دانشگاهها و توانمندسازی

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

اساتید و دانشجویان در استفاده از فنآوریهای جدید و نیز

در مطالعه مروری دیگر که در سال  2020انجام

فرهنگسازی و تغییر نگرش علمی در زمینه یادگیری

شد ،آموزش ترکیبی را در دانشجویان سیستم بهداشتی از

الکترونیکی از مهمترین این پیش نیازهاست( )7نتایج

سال  1990تا  2019بررسی کردند .در این مقاله  56مطالعه

مطالعات انجام شده همانند مطالعه ما برتری روش آموزش

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

ترکیبی را در مقایسه با روشهای صرفاً حضوری یا صرفاً

ترکیبی آموزشی ،دانشجویان با متدهای مختلف انالین،

مجازی نشان میدهد.

افالین ،بیماران مجازی و یا وسایل وابسته به کامپیوتر مورد

با این شیوه نوین آموزشی ترکیبی مجازی و

حمایت قرار گرفته بودند .نتایج کلی نشان داد که آموزش

حضوری ،فضایی بوجود میآید که میتوان بزرگتر فکر

ترکیبی به طور واضح نتایج دانشی بهتری برای دانشجویان

کرد و مسایل که قبالً محدودیت محسوب میشد مانند بعد

داشته است( .)13اما در رابطه با روش مکمل مجازی که در

مکانی و زمانی را ،برطرف کرد .دانشجویان میتوانند در

آموزش ترکیبی استفاده میشود ،توصیه به مطالعات بیشتر

رابطه با بیمارانی که در بالین ویزیت کردهاند ،با متخصصان

شد(.)13

مختلف در سراسر دنیا به بحث بپردازند و آموزش ببینند.

در مقاله مروری انجام شده دیگر ،مطالعات سالهای

از عواملی که منجر به محدودیت در این تحقیق شد

 2000تا  2017در رابطه با برنامه آموزش سالمت جنسی

میتوان به حجم کم نمونه به علت تعداد کم فراگیران

بررسی شد و نشان داده شد که آموزش ترکیبی در رابطه با

شرکت کننده در نظرسنجی اشاره کرد .عدم دسترسی به

این برنامه بسیار موفق عمل کرده و باعث تغییرات مثبت

اینترنت در هر شرایطی ،نیاز به ابزار الکترونیک (گوشی

اخالقی ،رفتاری و روانی شده است .البته روش طراحی

همراه یا لپ تاپ) احتیاط در تعمیم نتایج به دلیل

آموزش ترکیبی چالش بزرگی است (.)14

نمونهگیری غیراحتمالی از جمله موارد دیگر هستند .از جمله

مطالعهای برای بررسی مزایا و موانع آموزش ترکیبی

نقاط قوت این روش آموزشی ،برداشتن بعد زمانی و مکانی

حضوری -مجازی درس هماتولوژی عملی برای دانشجویان

در جهت آموزش و مشاورههای آینده در طب بالینی است.

رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در

استفاده از روش ترکیبی حضوری و مجازی نیازمند

سال  1390انجام شد .در این مطالعه که  70دانشجو

فراهم آوردن امکانات و زیر ساخت الزم است تجهیز مراکز

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

دانشگاهی و توانمندسازی اساتید و فراگیران در راستا

صورت مجازی در کنار تدریس حضوری را در تفهمیم

استفاده از امکانات و فن اوری نوین ،باید مد نظر قرار داد .با

درس مؤثر میدانستند .اکثریت فراگیران ،به تأثیرگذاری

فرهنگسازی و تغییر نگرش میتوان این روش را در سطح

آموزش دروس به صورت ترکیبی حضوری -مجازی اذعان

کشوری ،به صورت گستردهتر به صورت ارتباط بین

داشتند .البته به ابن نکته باید توجه داشت که استفاده از

دانشگاهی انجام داد .مطالعه در سطح جامعه آماری وسیعتر

روش ترکیبی حضوری-مجازی باالخص برای دانشجویان

صورت گیرد.
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نتيجه گيري
در مجموع دیدگاه مثبت فراگیران مورد بررسی
نسبت به مزایای ارائه دروس بالینی به روش ترکیبی
حضوری-مجازی ،نشان دهنده نقش موثر این شیوه نوین
تدریس در یاددهی و یادگیری حیطه بالینی بود .به نظر
میرسد حرکت به سمت آموزش ترکیبی با توجه به مزایا
آن از نظر برداشتن مرزهای فیزیکی ،نیاز است که مورد
توجه قرار گیرد.این پژوهش نشان داد که استفاده از روش
آموزش ترکیبی مجازی و حضوری هدفمند ،میتواند
شیوهی مناسبی جهت تقویت سطح مهارتهای فراگیران
گروههای بالینی علوم پزشکی باشد .لذا پیشنهاد میشود از
این شیوه در سطح وسیعتری با محتوی و تکنولوژی
پیشرفتهتری استفاده شود.
تقدير و تشكر:
بدینوسیله مجریان طرح از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد تشکرو قدردانی می نمایند.
تضاد منافع:
نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد منافعی در مطالعه
وجود ندارد.
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