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 چکیده

مورد اقبال قرار  پزشکی آموزش حوزهست  که درا چهره به چهره یادگیری و الکترونیکی یادگیری اندیشمندانه یادگیری ترکیبی ادغام زمینه و هدف:
 اثربخشی بر موثر وابعاد عوامل عمیقتر درک و شناخت حاضر مطالعه از هدف نوین آموزشی سیستم این پیچیدگی و اهمیت به توجه گرفته است. با

 گردد. می حاصل ذینفعان تجارب اساس بر که است ترکیبی یادگیری

 ایران پزشکی علوم دانشگاههای اساتید از نفر 2 شامل کنندگان شد.مشارکت استفاده محتوا تحلیل از رویکرد کیفی مطالعه این در روش بررسی:
 پزشکی حوزه های رشته ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر 1 و دارند مجازی آموزش سیستم در را متوالی سال 2 حداقل تدریس سابقه که هستند

 شد. استفاده Colaizzi ای مرحله 2 روش از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. گردیدند انتخاب سترسد در هدفمند گیری نمونه طریق از که
 زیرطبقه شکل گرفت که طبقات حاصل شده عبارت بودند از: توانمندیهای 43 و طبقه 5 در کیفی تحقیق از حاصل نتایج ها:یافته

 طبقات به زیر طبقاتی تقسیم شدند.حمایتی.هر کدام از  ومحیط پداگوژیک فنی،حیطه های مدرس،جنبه های دانشجویی،شایستگی
 از آموزش بودن اثربخش بر تأکید و طرف یک از آموزش به دسترسی برای افزون روز تقاضای و یادگیری یاددهی موضوع اهمیت :نتیجه گیری

 دانشجو پذیرش در اساسی بازنگری با که نشان داد که یافته های این مطالعه. است آموزشی سازمانهای همه روی پیش چالشهای از یکی دیگر طرف
 . کرد پیدا را آموزش این شایسته جایگاه توان می حوزهاین  در الزم فنی امکانات نمودن فراهم همچنین و استاد و

 تحلیل محتوا، تحقیق کیفی، پزشکی آموزش، ترکیبی یادگیری، اثربخشی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 مفهوم اما است جدید نسبتاً الحاصط یک ترکیبی یادگیری   

 آموزش مانند هاییحوزه در که است دهه چندین برای آن

 یادگیری اصطالح کلی طور به( .1) است داشته وجود مجازی

 اطالق دور راه از آموزش هایسیستم از سوم نسل به ترکیبی

 رساندن حداکثر به برای روش یک عنوان به که شودمی

 یادگیری برای چندگانه تکنولوژی و رودرو آموزشی مزایای

 اندیشمندانه ادغام یادگیری نوع این(. 2)شودمی توصیف

 از (.0) است چهره به چهره یادگیری و الکترونیکی یادگیری

 اثربخشی و یادگیری نتایج سازی بهینه منظور به روش این

 به مجازی صرفاً آموزش یارائه(. 4) شودمی استفاده هاهزینه

 متفاوت تخصصی و فکری هایزمینه با اطبانمخ از گروهی

 نداشته را کافی اثربخشی مخاطبان همه برای است ممکن

 که است هاییفرصت ارائه ترکیبی آموزش از هدف. باشد

 جهت مجازی هم و حقیقی فضای از هم بتوانند دانشجویان

 (.5)کنند استفاده یادگیری امر در بهتر گیری بهره

 که عالی آموزش از جزئی عنوان به پزشکی آموزش یحوزه

 هامهارت و نگرش دانش، از وسیعی حجم یارائه به موظف

 از( 6) است شغلی هایصالحیت کسب برای دانشجویان به

 نوین هایروش از استفاده به ملزم و نبوده مستثنی قاعده این

 مانند هاییدانشگاه و تحقیقاتی مؤسسات بررسی(. 2)است

 یادگیری کارهای و ساز درباره تنسی و استانفورد دانشگاه

 اختیار در را مناسبی اطالعات پزشکی یحوزه در ترکیبی

 که کنندمی اعالم تحقیقات این. دهدمی قرار مندان عالقه

 همچنین. دارد ارجحیت سنتی هایشیوه بر ترکیبی یادگیری

 توانایی تنها نه ترکیبی یادگیری که دهندمی را اطمینان این

 با روش یک بلکه دارد را یادگیری مواد رآمدترکا انتقال

 ترکیبی آموزش که آنجا از(. 1) است آموزشی بیشتر اثربخشی

 نماید فراهم را مجازی و سنتی روش دو هر مزایای تواندمی

 یادگیری -یاددهی هایهدف به دستیابی برای مناسبی روش

 آموزش، فرآیند در. آیدمی حساب به پزشکی آموزش در

 فعالیت تدریس چه اگر. اندوابسته بهم یادگیری و تدریس

 است دانشجو به معطوف یادگیری نتیجه ولی است مدرس

 و دانشجو یعنی دیدگاه دو هر از باید بخشی اثر بنابراین

 اگرچه. دهد نشان را تری کامل نتایج تا گردد بررسی مدرس

 و ترکیبی آموزش وضعیت بررسی به پژوهشگران از تعدادی

 مورد در پژوهشی اما اندپرداخته موجود مشکالت مقایسه

 . است نیامده ابعاد و عوامل اثربخشی آموزش ترکیبی بدست

با توجه به اهمیت و پیچیدگی این سیستم آموزشی نوین 

تر عوامل حاضر شناخت و درک عمیق یهدف از مطالعه

وابعاد موثر بر اثربخشی یادگیری ترکیبی است که بر اساس 

 .گرددجویان و مدرسان این حوزه حاصل میتجارب دانش

 

 روش بررسی

 تحلیل. شد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل محتوا   

 هایداده محتوایی ذهنی تفسیر برای رویکردی کیفی محتوای

 و کدبندی مند، نظام بندی طبقه فرآیندهای طریق از متنی

 رد( 3) است شناخته الگوهای طراحی یا سازی مایه درون

 متنی هایداده از مستقیم طور به طبقات محتوا تحلیل رویکرد

 پدیده یک از تریعمیق درک گرپژوهش و شوندمی استخراج

 تحلیل رویکرد از استفاده علت( 13) آورد خواهد بدست

 ها،اولویت معانی، کشف به دستیابی حاضر یمطالعه در محتوا

 ترکیبی آموزش از اساتید و دانشجویان درک و هانگرش

 کنندگان مشارکت .بود هاآن زبانی هایپیام تحلیل با اثربخش

 بودند ایران پزشکی علوم هایدانشگاه اساتید از نفر 2 شامل

 سیستم در را متوالی سال 2 حداقل تدریس یسابقه که

 ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر 1 و دارند مجازی آموزش

 هدفمند گیری مونهن طریق از که پزشکی یحوزه هایرشته

 دارا مطالعه به ورود معیارهای. گردیدند انتخاب دسترس در

 در مجازی آموزش در یادگیری یا تدریس تجربه بودن

بر اساس  بیان فن مطالعه شرکت به تمایل بودن، دسترس

 مشخصمالقات اولیه و تشخیص افراد توانمند در پاسخگویی 
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 بود ساختارمند یمهن هایمصاحبه هاداده گردآوری ابزار .شد

 هدایت فردی بصورت و بوده دقیقه 03-45 فرد هر برای که

 نوشته کلمه به کلمه سپس و ضبط هامصاحبه تمامی. شدمی

 شامل اولیه سواالت. گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد تا شدمی

 ینحوه و ترکیبی آموزش مورد در شما نظر: بود موارد این

 ترکیبی آموزش هایچالش ماش نظر به چیست؟ آن برگزاری

 نوع این ارتقای و بهبود برای اجرا قابل کار راه چیست؟

 حین در چیست؟ است موجود که بستری به توجه با آموزش

 شرکت هایپاسخ به توجه با کاوشی سواالت نیز مصاحبه

 از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. گردید مطرح کنندگان

 خواندن شامل که شد فادهاست Colaizzi ایمرحله 2 روش

 به کننده شرکت افراد با شدن احساس هم و مهم هاییافته

 موضوع با رابطه در مهم جمالت استخراج و افراد درک منظور

 شده، استخراج جمالت به خاص مفاهیم دادن مطالعه، مورد

 مطالب به رجوع آمده، بدست هایخوشه و مفاهیم بندی دسته

 در و مطالعه مورد پدیده توصیف ا،هداده ایمقایسه و اصلی

 جهت کنندگان شرکت به هاپدیده توصیف بازگردانی نهایت

 استخراج و کدگذاری سپس. است نتایج اعتمادپذیری بررسی

 (.11) گرفت انجام هازیرمقوله و اصل هایمقوله

 تحقیق دقت و استحکام تأیید برای مطالعه، این در

(Rigor،)مقبولیت (Credibility )همخوانی و (Dependability 

 بررسی مورد( Confirmability) هاداده پذیری تاییدو(

 از هاداده پذیرش میزان افزایش یا مقبولیت. (12) قرارگرفت

 پژوهشــگر توانایی:شامل که گردید حاصل مختلفیطرق 

(Credibility )، علمی وتوانمندی محقــق کــافی تجربــه 

 مسـتمر درگیـری جنبـه از ،تحصـیلی درجـه اسـاس بر وی

(Engagement  Prolong) درگیـری صـورت بـه 

 عمـق و وسـعت افـزایش بـرای هاداده با مسـتمرذهنی

 به (Observation  Persistant) مشـاهده مداوم اطالعـات،

 قـرار تحلیـل و تجزیـه و هـاباره داده چندین خواندن صورت

 به اطالعات آوری در جمع تلفیـق از اسـتفاده و هـاآن دادن

 ساختاردار مشاهده غیر و گروهی بحث روش تلفیق صورت

 مشــارکت توسـط هـانوشـته دسـت مـرور چهـره، بـه چهـره

اعتبــار  تأییــد بــرای کــه ((Member checks کننــدگان

 دیگـر، ایجلسـه در شـد، انجام شده استخراج محتواهای

 نظـرات و مطرح کننده شرکت ساتیدو ا بـا دانشجویان مـوارد

 بـرای جسـتجو باالخره و بنـدی گردید جمـع ایشـان نهـایی

 بود( Evidence for Disconfirming Searching ) مغـایر شـواهد

 افزایش برای دیگر درمطالعات مغـایر هـاییافته دیگر از که

 هایو یادداشت گزارشـات(12)شـد اسـتفاده مقبولیت

 مجازی آمـوزش در نظـرصـاحب محقـق دیگـر بـه پـژوهش

اثبـات  محقـق دو هـر توسـط هایافته مشابهت تا شد داده

 برای.گردید حاصل هاداده پذیری عینیت ترتیب بدین. گردد

 ،(کمی در پژوهش پایایی مشابه) هایافته همخوانی به دستیابی

 رناظ عنوان به نداشته، پژوهش با ارتباط که دیگری محقق از

 ها،یافته درک مشابه وجود به توجه با. گردید استفاده خارجی

 استحکام تأیید برای مطالعه، این در .گردید تأیید نیز همخوانی

 همخوانی و( Credibility) مقبولیت ،(Rigor) تحقیق دقت و

(Dependability ) هاداده پذیری وعینیت (Confirmability 

 میزان افزایش یا یتمقبول (12) قرارگرفت بررسی مورد(

گران مختلفی از جمله تجربه پژوهش هایراه از هاداده پذیرش

در زمینه مربوطه و شناخت جامعه پزشکی از اساتید مربوطه  

 مسـتمری درگیـری در این تحقیقصورت گرفت.

(Engagement  Prolong) و مشـاهده صورت گرفتهها با داده 

 با .همچنینانجام شد( Observation persist ant) مداوم یگر

 چهـره ساختاردار غیر مشاهده و گروهی بحث روش تلفیـق

 مشــارکت توسـط هـانوشـته دسـت مـرور چهـره، بـه

ها صورت تجزیه و تحلیل داده (Member checks) کننــدگان

 اساتید و دانشجویان بـا مـوارد دیگـر، ایجلسـه پذیرفت. در

 بنـدی جمـع ایشـان هـایین نظـرات و مطرح کننده شرکت

 Evidence)  مغـایر شـواهد بـرای جسـتجو باالخره و گردید

for Disconfirming  Searching )هـاییافته دیگر از که بود 
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 اسـتفاده مقبولیت افزایش برای دیگر درمطالعات مغـایر

 دیگـر بـه پـژوهش هاییادداشت و گزارشـات (12)شـد

 مشابهت تا شد داده مجازی وزشآمـ در نظـرصـاحب محقـق

 عینیت ترتیب بدین .گردد اثبـات محقـق دو هـر توسـط هایافته

 هایافته همخوانی به دستیابی برای .گردید حاصل هاداده پذیری

 ارتباط که دیگری محقق از ،(کمی پژوهش در پایایی مشابه)

 با. گردید استفاده خارجی ناظر عنوان به نداشته، پژوهش با

 .گردید تأیید نیز همخوانی ها،یافته مشابه درک وجود به هتوج

-MAXQDAافزار نرم از استفاده با گام این در هاداده تحلیل

 ابتدا اخالقی مالحظات رعایت منظور گرفت. به صورت 10

 انجام ینحوه و هدف درباره کنندگان مشارکت تمامی به

 در شرکت برای هاآن توافق از بعد و شد داده توضیح مطالعه

 مواردی مربوطه فرم در. شد گرفته آگاهانه رضایت فرم مطالعه

 انصراف، حق داشتن و مطالعه در شرکت بودن اختیاری مثل

 هویت ماندن گمنام و صوتی هایفایل از حفاظت بر تأکید

 طریق از هاپرسشنامه. شد گرفته نظر در کنندگان مشارکت

 .گردید ارسال ایمیل طریق از نامه رضایت فرم .گردید ارسال ایمیل

 

 هایافته

 

 های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهشویژگی :2جدول

 دانشجویان اعضای هیات علمی متغیر

 یتجنس
 نفر 0مرد:  نفر 2مرد: 

 نفر 5زن:  نفر 5زن: 

 سال 1/26 سال0/52 میانگین سنی

 

 در زیرطبقه 43 و طبقه 5 در کیفی تحقیق از حاصل نتایج

 :است شده آورده زیر جدول

 دانشجویی  هایتوانمندی-

 در مؤثر فاکتورهای از یکی شوندگان مصاحبه اعتقاد به

 که است توانمند دانشجویانی وجود اثربخش ترکیبی آموزش

 همچون فراشناختی هایمهارت شناختی هایمهارت بر عالوه

ئله ،استدالل ،حل مس....  و خودراهبری نقادانه، تفکر خالقیت،

 اذعان 13 شماره کننده شرکت .باشد بهینه سطح در هاآن در

 ایجاد فردی بلوغ که است این نیازمند ترکیبی آموزش: »نمود

 داشته خالقیت کند، فکر نقادانه بتواند خود فرد و باشد شده

: گویدمی اساتید از یکی .همچنین.«باشد خود معلم خود و باشد

 حداقل باید حوزه این در داستا چه و دانشجو چه»بیان نمود:

 آن بر عالوه و باشد داشته را کامپیوتری و اطالعاتی سواد

 و صحیح تعامل یک ایجاد در هم هاساختار شخصیتی آن

 .( 2 شماره کننده شرکت.«) است مهم اثربخش آموزش

 مدرس های شایستگی-

. است مدرس هایشایستگی آمده بدست طبقات از دیگر یکی

 چنین سواد نه ما اساتید: »گویدمی 12 ارهشم یکننده شرکت

 چطور پس. دانندمی را فضا این اخالق نه و دارند را ایحوزه

 .«دهند ارائه مؤثری آموزش هاآن که کرد ادعا توانمی

 فنی هایجنبه-

 طبقه این در. فنی است هایجنبه شده حاصل دیگر یطبقه

 لکترونیکیا محتوای و سایبر فضای به مربوط شد بیان آنچه

 اگر: »گویدمی 12 شماره کننده مشارکت. است شده تولید

 به و کیفیت با نباشد، دسترس قابل راحتی به درسی محتوای

 ترکیبی آموزش. بود نخواهد اثربخش ما آموزش نباشد روز

 یک یادگیری سیستم و رود پیش تکنولوژی پیشرفت با باید

 .باشد داشتنی دوست فضای

 پداگوژیک حیطه-

  کار. است دهـآم تـبدس اتـطبق رـدیگ از کـپداگوژی هـطحی
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 سیستم و دانشجو پیشرفت بر نظارت مشارکتی، گروهی،یادگیری

. است طبقه این از مهم حاصل زیرطبقات مجازی از بازخورد

 باره نآ در که است افرادی از یکی 14 شماره کننده مشارکت

 یادگیری -یاددهی فرآیند هر در پداگوژیک مباحث» گویدمی

 شود.می دوچندان ترکیبی آموزش در اهمیت این و هستند مهم

 حمایتی محیط-

 ایجاد در تواندمی محیط حمایتی شوندگان مصاحبه اعتقاد به

 .باشد موثر بخش اثر ترکیبی آموزش یک

 که ارتباط گسترده و منتورشیپ الکترونیکی ترتیب این به

 مدرس هم و گیرفرا هم که کندمی ایجاد را سازگاری محیط

 مشارکت. بپردازند یاددهی و یادگیری به تا هستند عالقمند آن در

 با محیط یک در دارد حق دانشجو: »گویدمی 10 شماره کننده

 با همراه هاتنش از خارج محیطی بپردازد، تحصیل به آرامش

 .«هیاهو و تبعیض گونه هر از دور به و مدرس با ارتباط حداکثر

 

 کیفی تحقیق از اصلح نتایج :1جدول

 زیرطبقه طبقه

 دانشجویی هایتوانمندی

 

 فراشناختی هایمهارت ** 

 سواداطالعاتی * 

 شخصیتی ابعاد 

 نتیکت 

های مدرسشایستگی   محتوا تخصص * 

 ایحرفه تعهد 

 اطالعاتیسواد ** 

 نتیکت 

 کالمی غیر و کالمی ارتباطی هایمهارت 

 هیجانی هوش 

 مجازی کالس مدیریت 

 بریسای هایمهارت 

 فضای مجازی( ی) پداگوژی در حوزهسایبرگوژی 

 قابلیت دسترسی 

 الگو بودن 

فنی هایجنبه   کیفیت با محتوای  

 به روز رسانی شده محتوای 

 بازبینی قابل و بررسی قابل محتوای 

 کاربرپسند طراحی سیستم 

 سایبری قوانین 

 تعاملی مجازی محیط *، ** 

 محتوا به آزاد دسترسی 

 مجازی هایزیرساخت 

 محتوا حجم 
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 کیفی تحقیق از حاصل : نتایج1جدولی ادامه

پداگوژیک حیطه   گروهی کار 

 یادگیری مشارکتی 

 موثر ارزیابی 

 الکترونیکی یادگیری های فعالیت طراحی 

 یادگیری دانشجو محور 

 دانشجو پیشرفت بر نظارت ** 

 محتوا پذیری انعطاف 

 محتوا کیفیت 

 محتوا جذابیت 

 مجازی بازخورد سیستم * 

 محتوا ماندهیساز 

حمایتی محیط   منتورشیپ الکترونیکی ** 

 فعال مدیریت 

 ارتباط گسترده 

 امن محیط 

 سیستم حمایتی و مشاوره *قوی راهنمایی 

 دانشجویان نظر از اهمیت یدرجه باالترین*
 اساتید نظر از اهمیت یدرجه باالترین **

 

 بحث

 تحت تحقیقی در دارد متعددی اجزای ترکیبی آموزش   

 الکترونیکی آموزش اثربخشی ارزیابی چارچوب» وانعن

 هایجنبه بر تنها گروهی که داد نشان نتایج «عرب اتحادیه

 گروهی و پداگوژیک هایجنبه بر تنها دیگر گروهی فناورانه

 متناقضی نتایج حاضر تحقیق اما( 10) داشتند تمرکز دو هر بر

 هایتوانمندی عامل 5 پژوهش هایگروه و داد نشان را

 حیطه فنی، هایمدرس،جنبه هایشایستگی دانشجویی،

 حیطه در .دانستند مؤثر را حمایتی ومحیط پداگوژیک

های فراشناختی مهارت زیرطبقه دو های دانشجوییتوانمندی

 دیگر مطالعات در. داشتند را اهمیت بیشترین و سواد اطالعاتی

 راهبر خود فراگیر آموزش نوع این در که شده داده نشان نیز

 اثربخشی آموزشی یبرنامه تکرار امکان دلیل به و بوده

 دیگر نتایج (.15و  14)  گرددمی زیادتر بسیار آموزش

 کنترل دانشجو ترکیبی آموزش در که دهدمی نشان تحقیقات

 با و دارد خود یادگیری جریان و سرعت روی بر بیشتری

 یریتمد مانند فراشناختی فرآیندهای و درست منابع انتخاب

 در( 16) کندمی پیدا دسترسی خود اهداف به زودتر زمان

 گیری اندازه برای که بود شده عنوان تحقیقات از بعضی

 حائز هاارزش به توجه و مندیرضایت نظم یک اثربخشی

 افزایش با دانشجو رضایت عبارتی به(. 12) است اهمیت

 صیلیتح موفقیت الکترونیکی یادگیری برنامه به تعهد و انگیزه

( 11) دارد همراه به را آموزش از گیری کناره میزان کاهش و

 بعضی در. نگردید حاصل حاضر تحقیق از نتیجه این که

 مطالعه هایمهارت آموزش و مشاوره که شده عنوان مقاالت

 تأثیرگذار آموزشی نظام این اثربخشی بر تواندمی دانشجویان به

 (13)باشدمی خوانناهم ما نتایج با نیز مورد این که باشد

  قابل و مؤثر هاارتـمه این کهآنجائی از رـگپژوهش نظر به
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 به هامهارت این آموزش با توانندمی اساتید هستند آموزش

 .یابند دست اثربخش آموزش

 کنندمی ایفا کارآمد و مؤثر یادگیری در ایبرجسته نقش اساتید

 بدست هاییافته نیز زمینه این در شده انجام مطالعات( 23)

 (20و22و21. )کنندمی تأیید را پژوهش این توسط آمده

صرف استفاده از  که هستند مدعی تحقیقات از بسیاری هرچند

 مؤثر دانشجویان رضایتدر افزایش میزان  افزایش درفناوری 

 مربی خود اما( 24) است رگذا اثر که است مربی بلکه نیست

 فرآیند بر بتواند تا باشد خاصی هایتوانمندی دارای باید نیز

 مثبتی تأثیر الکترونیکی آموزش یحوزه در یادگیری -یاددهی

سواد  به توانمی حوزه این زیرطبقات میان از. بگذارد

تخصص محتوا ومدیریت کالس مجازی اشاره  اطالعاتی،

 .نموند کسب را فراوانی بیشترین که نمود

 توجه قابل بهبودی سببها شایستگی این است معتقد آدامز

 صورت جنوبی یکره در که تحقیقی در. شودمی یادگیری

 از او آگاهی و استاد تخصص و تجربه انسانی ابعاد در گرفت

 شناسایی مجازی آموزش کیفیت ابعاد جزء مجازی فضای

 (25)شد

 نشان تحقیقات دیگر اما نیامد بدست ما تحقیق در هرچند

 کستش و موفقیت عوامل از نیز مدرس نگرش که دادند

 و تدریس رفتار با مدرس باورهای که چرا گرددمی محسوب

 (26و24)دارند نزدکی ارتباط یادگیری هایهدف

 عوامل طیف که دهدمی نشان مطالعات های فنیجنبه مورد در

 ابعاد به توجه و است گسترده بسیار ترکیبی آموزش با مرتبط

 را ایویژه تـدق ریـمحتوای با کیفیت تا قوانین سایب از آن

محیط  زیرطبقه دانشجویان و اساتید دیدگاه براساس. طلبدمی

 را فراوانی باالترین های مجازیزیرساخت تعاملی مجازی،

 که است موضوع این کننده اثبات نیز تحقیقات دیگر. داشتند

 پذیر انعطاف آموزشی طراحی الکترونیکی آموزش نوع هر در

 اثربخشی و کارآیی رب استاندارد الکترونیکی محتوای تولید و

 با رابطه در کیفی مشکالت هرچند(. 22) دارد مستقیم تأثیر

 جمله از هادوره روزآمدکردن و اصالح آموزشی، مواد تأمین

 یالزمه(. 21) آیدمی حساب به مجازی آموزش هایمحدودیت

 (.23) است جذاب و طرفه دو تعاملی محیط الکترونیکی آموزش

 بصورت آن تجهیز و اولیه اختزیرس داشتن که است واضح

 بر تأثیرگذار اصلی عوامل از فناوری پیشرفت با همراه مرتب

 دیگر تحقیقات با تحقیق این نتیجه که( 03) است کیفیت

 .دارد همخوانی

 شناخت آموزشی نوع هر اساس و پایه که کرد اذعان باید

 اصول باید پداگوژیک یحوزه در. است پداگوژیک هایجنبه

 و مؤثر ارزشیابی مناسب، محتوای تولید وزشیآم طراحی

-یافته با مطلب این. گیرد قرار مدنظر یادگیری هایاستراتژی

 دست دیدگاه از( 01.)دارد موافقت حاضر پژوهش های

 فرآیندهای ارزشیابی و پداگوژیک مباحث آموزش اندرکاران

 واحدهای حاضر پژوهش در اما(. 02) یکدیگرند مکمل

 ارزش هاحیطه سایر به نسبت ارزشیابی یحیطه برای پژوهش

 باز فراگیران نوع به مسئله این دارد احتمال. بودند قائل کمتری

 داشتند راهبر خود یادگیری و بوده بزرگسال همگی که گردد

 .نشدند قائل اهمیت ارزشیابی برای و

در آموزش  سیستم بازخورد و مانیتورینگ پیشرفت دانشجو

 یارائه نیز دیگر محققین. دارند دیزیا بسیار اهمیتمجازی 

 ترکیبی آموزشی هایمهارت اساسی اجزای از را بازخورد

 بکارگیری اصل که داشت اظهار نیز گراهام.(00) انددانسته

 همچون هاییحوزه به بخشیدن بهبود یترکیب یادگیری

 و مناسب فیدبک دادن.  (04 ) است بیشتر تعامل و پداگوژی

 (05)دهدمی ارتقاء را تعامل و دانشجو -استاد همکاری فوری

 هنوز مجازی یحوزه در مانیتورینگ پیشرفت یزمینه در

 ارکان از دیگر یکی. است نگرفته صورت توجهی قابل تحقیق

 دو حاضر تحقیق در که است محیط حمایتی اثربخش آموزش

 اهمیت از راهنمایی قوی و منتورشیپ الکترونیکی زیرطبقه

 محیط در است معتقد بوراس. بودند برخوردار بیشتری

 نگیرد صورت مناسبی راهنمایی چنانچه مجازی آموزشی
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 اطالعات عصر( 06) شودنمی حاصل یادگیری اهداف

 وجود و است کرده ایجاد روابط در را دینامیکی تغییرات

 الکترونیکی بصورت را منتورینگ یحوزه این در آموزش

 حوزه این محققان یگراند نظرات با یافته این. کندمی ایجاب

 (.02) همراستاست

های تاثیر هـاد و مولفـف ابعـتوصی هـمطالع این قوت نقطه

 موجود وضع دنـتصویرکشی به و گذار بر یادگیری ترکیبی

تعداد مشارکت کنندگان  که این به هـتوج با اـام بود،

 نقاط جمله میتوان از دود بودـویان محـبخصوص دانشج

کردن میزان  تفکیک چنین هم. نمود کرذ مطالعه این ضعف

 مطالعهقوت  نقاط دیگر اهمیت دیدگاه دانشجویان و اساتیداز

  .بود

 ومقایسه بررسی امکان عدم مطالعه این هایمحدودیت از یکی

 که بود پزشکی علوم هایدانشگاه بالینی و پایه اساتید دیدگاه

 .بود دوحوزه در کافی کننده مشارکت تعداد نبود آن علت

 دانشجویان افتراق و بررسی عدم مطالعه این دیگر محدودیت

 آن علت که بود همدیگر از پیراپزشکی و پزشکی هایرشته

 . بود محل خاص در دانشجویان این ثابت استقرار عدم

  آموزش یـبررس تـجه مستقل پژوهشی که شودمی پیشنهاد

ترکیبی در حوزه آموزش پزشکی و غیر پزشکی انجام گیرد و 

 سپس به مقایسه دیدگاه دو حوزه پرداخته شود.

  نتیجه گیری

های مجازی اثربخشی هر نوع آموزش من جمله آموزش   

 همه روی پیش هایچالش از یکیپزشکی  یآنهم در حوزه

 فناوری ظهور. است پزشکی یحوزه آموزشی هایسازمان

 اما است داده ما به را هافرصت این کردن فراهم نوید گرچه

 براساس. گرددنمی اثربخش آموزش ایجاد باعث تنهایی به نای

 بازنگری با که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هاییافته

 نمودن فراهم همچنین و استاد و دانشجو پذیرش در اساسی

 جایگاه توانمی ترکیبی آموزش یحوزه در الزم فنی امکانات

 برگزاری با نتوامی طرفی از. کرد پیدا را آموزش این شایسته

 گیری جهت حوزه این اساتید توانمندسازی هایدوره

 .داشت مجازی آموزش یحوزه در کارآمدی

 

 تقدیر و تشکر
دانند از تمامی دانشجویان و پژوهشگران بر خود الزم می   

آموزش مجازی که در طی تحقیق شکیبا بوده  یاساتید حوزه

 .پاسخ دادن تشکر نمایند هاو به تمامی پرسش
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