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 دگاهيد از عملي هماتولوژي درس مجازي- حضوري تركيبي آموزش موانع و مزايا
  1390 سال در مشهد پزشكي علوم دانشگاه آزمايشگاهي علوم رشته دانشجويان

  
  *جمالي جمشيد ،فر معنوي ليدا

  
  

  چكيده
 و وري  بهره زمينه در كافي اطالعات مشهد، پزشكي علوم دانشگاه در يالكترونيك هاي آموزش گسترش بر مبني شواهد رغم علي :مقدمه
 رشته علوم آزمايشگاهي كارشناسي مقطع دانشجويان نظرات نقطه برآنيم مطالعه اين در .ندارد وجود مجازي آموزش احتمالي هاي چالش

  .دهيم قرار بررسي مورد عملي هماتولوژي درس زيمجا و حضوري تركيبي آموزش موانع و مزايا مورد در را
 .شد انجام 89-90 تحصيلي دوم سال نيم در آزمايشگاهي علوم كارشناسي دوره دانشجويان روي بر تجربي نيمه مطالعه اين :ها روش
 عملي هماتولوژي درس ابتدا .انتخاب شدند مطالعه درشركت  جهت پيراپزشكي دانشكده از دانشجو 70و بود هدف بر مبتني گيري نمونه

 و درس طرح مشاهده مجازي، آموزش سامانه و درس در نام ثبت روش دوره، شروع ابتداي در .گرديد طراحي وب تحت فصل 22 در
 از بعد .آمد به عمل تشريحي صورت به آزمون چهار دوره طول در .شد داده توضيح مجازي محيط در يادگيري مزاياي و دروس محتواي

ي آماري توصيفي و ها با استفاده از آزمون اطالعات .شد آوري جمعپژوهشگر ساخته اي  پرسشنامهبوسيله  ديدگاه دانشجويان ،جلسه 15
  .و تحليل شد آزمون تي تجريه

 مجازي - حضوري تركيبي صورت به عملي هماتولوژي درس ارائه معايب و مزايا نسبت به دانشجويان ديدگاه نمرهكل  ميانگين :نتايج
 درس و دانشگاه مجازي آموزش سايت به دسترسي امكان دانشجويان %2/93 ).دبو 5از ( 73/3±84/0 و 33/3±11/1 ترتيب به

 مؤثر درس تفهميم در را حضوري تدريس كنار در مجازي به صورت درس ارائه فراگيران %9/80 و داشتند را عملي هماتولوژي
 منزل در ساكن دانشجويان در مجازي -آموزش تركيبي حضوري  وانعمديدگاه دانشجويان نسبت به  مرهنميانگين  .دانستند مي

  .)=p ,04/2t=047/0( بود )47/3±80/0( خوابگاهي دانشجويان از بيشتر )82/0±96/3(
استفاده از روش  .مجازي اذعان داشتند -اكثريت فراگيران به تأثيرگذاري آموزش دروس به صورت تركيبي حضوري :گيري نتيجه

تجهيز مراكز . توجه شوددانشجويان مقطع كارشناسي نياز به پيش نيازهايي دارد كه بايد به آنها  برايمجازي باالخص -تركيبي حضوري
سازي و تغيير نگرش علمي در  فرهنگ زيهاي جديد و ن آوري ها و توانمندسازي اساتيد و دانشجويان در استفاده از فن كامپيوتر دانشگاه

  .ستها نيازين اين پيش تر مهماز  يكيزمينه يادگيري الكترون
  

  يهماتولوژ عملي، دروس كارشناسي، مقطع دانشجويان، تركيبي آموزش الكترونيك، آموزش سيستم :كليدي هاي واژه
  628تا  619: )7(12 ؛1391 آبان /پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
   

                                                 
 و آمار مديريت آمارزيستي، ارشد كارشناس ،يجمال ديجمش:مسؤول نويسنده *

 .ايران مشهد، مشهد، پزشكي علوم دانشگاه اطالعات، فناوري
jamalij2@mums.ac.ir  

 يعلم اتيه عضو خون، بانك و يهماتولوژ ارشد كارشناس ،)يمرب( فر يمعنو دايل
 پزشكي علوم دانشگاه ،يتوانبخش و يراپزشكيپ دانشكده ،يشگاهيآزما علوم گروه

  مقدمه
ها و  نظريه همراه با رشد روزافزون دانش پزشكي

هاي  يتمسؤول ،رويكردهاي متعدد ياددهي و يادگيري

                                                                              
  )manavifarl@mums.ac.ir( .ايران مشهد، مشهد،
  25/4/91 :پذيرش تاريخ ،21/3/91 :اصالحيه تاريخ ،17/11/90 :مقاله دريافت تاريخ
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نظام  جديدي را براي مديران، مدرسان و دانشجويان در
آموزش عالي ايجاد نموده است كه يكي از محورهاي 

ترين روش ياددهي و يادگيري  اصلي آن انتخاب مناسب
سنتي به فراگير فرصت  آموزش هاي در روش). 1(است
كه امري ضروري در يادگيري است، داده  ،تفكر
 از جمله ،ي تدريس سنتيها در شيوه ).2(شود نمي

كه فراگير مطلبي  از اين بدون اطمينان مدرسان ،سخنراني
ممكن  و دهند مي باشد؛ به تدريس خود ادامه را فهميده

فرآيند ). 3(ماندببراي او باقي يك سري مجهوالت  است
لذا  ؛آموزش سنتي جوابگوي نيازهاي عصر حاضر نيست

مورد بازبيني قرار  يست كه اين شيوه آموزشها سال
بسياري از محققين معتقدند در صورت رفع  .گرفته است

هاي  در كنار ساير روشتواند  مياين روش  آن، معايب
  ).4(شودموجب يادگيري عميق و فعال  ،نوين

 برخط اهدافي آموزش يا يآموزش مجازي يا الكترونيك
 ،ي متنوع آموزشيها ايجاد رسانه :از ندعبارت كه دارد

هاي يادگيري دانشجويان، فراهم  ايجاد تنوع در سبك
 ،ديداريوسايل آموزشي  ساختن طيف وسيع تري از

و فراهم  يآموزشمحتواي دسترسي بهتر دانشجويان به 
هاي  افزايش فعاليت انفرادي،ساختن امكان آموزش 

پژوهشي استادان، تسهيل ارائه بازخورد به  يآموزش
يادگيرندگان، قابل درك ساختن مفاهيم انتزاعي در 

وسايل آموزشي  تدريس و يادگيري با استفاده از
به  الكترونيكيآموزش هاي  روشدر  .)5(اي چندرسانه

تعامل  دليل محيط آموزشي سرد و مكانيكي و عدم وجود
ان و نيز بين حياتي و خودجوش بين معلم و فراگير

ديده نمي  حقيقي به شكل فضاي آموزشي ،فراگيران با هم
 معتقدند كه ،الكترونيكي آموزشي هاي منتقدان روش. شود

قابل  يهاي پرورشي مطلوب به راحت هدف در اين روش،
گيري نيستند و  هاي دقيق و قابل اندازه تبديل به هدف

  ).3(دست يافتني نباشند ها اين هدف شايد هرگز
تركيبي نوعي از يادگيري است كه در آن از  يادگيري
از جمله آموزش چهره به آموزشي  هاي مختلف فعاليت

ي يكهاي درس مرسوم، يادگيري الكترون چهره در كالس
زنده مبتني بر خط به طور هم زمان يا با سرعت شخصي 

 ،شنيداري-ديداري شيزمان و مواد آموز به طور غير هم
  ).4(گردد استفاده مي يادگيريجهت فرآيند ياددهي 

هاي  محدوديت ،مجازي-يادگيري تركيبي حضوري با
آموزش الكترونيك از جمله ارتباط چهره به چهره و 

. رود مي ازبينتعامالت انساني و عاطفي تا حدود زيادي 
اند كه يادگيري تركيبي  تحقيقات انجام شده نشان داده

 ييسنتي و الكترونيكي به تنها يها مؤثرتر از روش
  ).7و6(است

در رشته تحصيلي  نظريآنجايي كه بسياري از دروس  از
علوم آزمايشگاهي در كنار درس عملي مربوطه ارائه 

امكان استفاده از آموزش الكترونيك به شكل  لذا ،شود مي
محققين معتقدند آموزش تركيبي  .خالص وجود ندارد

مطالب عملي و تئوري را كم  تواند فاصله بين يادگيري مي
  ).8(كند

 دورهو همكاران براي ايجاد يادگيري فعال در يك  دانتس
عملي از روش تركيبي چهره به چهره و  يوتراپيزيف

نتيجه اين تحقيق  .آموزش الكترونيكي استفاده نمودند
موجب  ،هاي الكترونيك روش به كارگيريكه  نشان داد

حمايت و تقويت يادگيري چهره به چهره و يادگيري 
نژاد و  مصلي). 9(گردد هاي عملي مي در كالس تر عميق

اثرات  ،يك برنامه آموزش تركيبي در، همكاران
را بررسي  برروي دانشجويان برنامه روانشناختي آن

تأثيرات مثبت اين روش بر ابعاد  و نتايج، كردند
علوم پزشكي و  در يادگيريشخصيتي دانشجويان و 

  ).10(نشان داد پيراپزشكي را
ياددهي و يادگيري  فرآيند هاي پويا در كارگيري روش هب

مثل  ،دروس عملي متناسب با ذوق و سليقه نسل جديد
هاي بالقوه  موجب استفاده از توانايي ،يادگيري تركيبي

هاي عملي و تغيير رفتار و  فراگيران و تقويت مهارت
  .گردد ذيري آنان در قبال جامعه و دانشگاه ميپ يتمسؤول
از  ،ي تحصيليها رشتهييشتردروس عملي آموزش  هنوز
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هاي سنتي و  روشصورت  به ،جمله علوم آزمايشگاهي
 ها آزمون و ها آزمايش مبتني بر سخنراني كوتاه و انجام

به  و تاس و مشاهدات و تا حدي پرسش و پاسخ
به  ي،هوشمند و به جا از آموزش الكترونيك كارگيري

ناپذير به  ضروري و اجتناب موارد نيدر ا ،روش تركيبي
در اين مطالعه به بررسي ديدگاه . رسد مي رنظ

در مورد علوم آزمايشگاهي  دانشجويان مقطع كارشناسي
ركيبي ت به صورت هماتولوژي سارائه در وانعممزايا و 

  .ايم پرداخته مجازي -حضوري 
  

  ها روش
 سال نيمبوده و در  يليتحل يفيمطالعه حاضر از نوع توص

به صورت پايلوت براي  89-90 سال دوم تحصيلي
دانشجويان دوره كارشناسي علوم آزمايشگاهي دانشگاه 

در مطالعه حاضر كليه . انجام گرفتعلوم پزشكي مشهد 
دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته علوم 

درس  89-90تحصيلي  ومد سال نيمآزمايشگاهي كه در 
جهت شركت در  ند،را برگزيده بودهماتولوژي عملي يك 
نفر بودند كه  70تعداد دانشجويان . مطالعه انتخاب شدند
دو (س روش آموزشي، به چهار كال جهت ارائه مناسب تر

  .تقسيم شدند) نفري 17و دو كالس  ينفر 18كالس 
راستاي اهداف طرح، ابتدا با همكاري مديريت سامانه  در

هماتولوژي مجازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، درس 
در تدوين . فصل تحت وب طراحي گرديد 20در عملي يك 

درس مجازي طرح درس كلي، فهرست مطالب، تصاوير و 
با اين  ،آغاز هر فصل طرح درسجداول متعدد و در 

 تر محتوي كامل جدبدديدگاه كه در هر سال تحصيلي 
در قالب  سؤالدر پايان هر فصل چندين . دش ارائه ،گردد

 ارتقايپس از تدوين درس مجازي، طرح . شد ارائهتمرين 
آموزش عملي و نيز بررسي ميزان تأثيرگذاري آموزش 

در اولين جلسه . مجازي به اجرا درآمد-حضوري توأم
روش ثبت نام و نحوه كار با درس چگونگي دوره،  شروع

اهداف و محتواي (مشاهده طرح درس چگونگي مجازي، 

دروس، انتظارات از دانشجو، شيوه تدريس و مراحل كار 
و  داده شد توضيح )در كالس و نحوه ارزشيابي

س عملي به سايت قبل از شروع كالبايستي  دانشجويان
و  نظري و با آشنايي كامل به مباحكردند،  مي مراجعه
در صورت  ..يافتند مي در آزمايشگاه حضور ،سعملي در

، يو بعد يوجود هر گونه ابهام و اشكال در دروس قبل
. در طول هفته به مدرس درس مراجعه نمايند الزم بود كه

و  نظريدر شروع كالس، در مدت زماني كوتاه مطالب 
پروژكتور ارائه  تصاوير مربوطه و روش كار توسط دتا

يا  آزمايش سپس فراگيران مشغول انجام. شد مي
و نتايج را به صورت  شدند مي ميكروسكوپي اهداتمش

جهت ايجاد انگيزه و مداخله . دادند گزارش كار ارائه مي
به اظهار نظرات  ،يادگيري – ياددهي فرآيندفراگيران در 

  .گرفت تبي امتياز تعلق ميصورت ك آنان به
نظرات   نقطه آوري جمعبه منظور  ،جلسه 15از  بعد

 تركيبي يب آموزشدر مورد مزايا و معا دانشجويان
 آنهادر اختيار  پرسشنامه نظرسنجي ،مجازي-حضوري
پرسشنامه استانداردي اين كه  با توجه به .قرارگرفت

چهار اي  پرسشنامهبراي اين منظور در اختيار نبود، 
اين پرسشنامه .طراحي گرديد توسط پژوهشگراي  گزينه

جنس، ( شركت كنندگان شامل اطالعات جمعيت شناختي
 تي مربوط بهسؤاالو  )مقطع تحصيالت، محل سكونت

به ارائه درس ) مورد 4(و معايب ) وردم 8(مزايا  يبررس
ت سؤاال ريو سا يمجاز-يتركيبي حضور صورت

 4مقياس پرسشنامه  .بود در اين زمينه نظرسنجي
 متوسط، تأثير- كم، تأثير تأثيري ندارد،(بوداي  گزينه
نمره دهي به شكلي  شيوه .)بسيار زيادتأثير  زياد،تأثير

، 4، تأثير زياد نمره 5براي تأثير بسيار زياد نمره بود كه 
 1و نداشتن تأثير  2 ره، تأثير كم نم3تأثير متوسط نمره 

وايي پرسشنامه با روش ر. شد مي در نظر گرفتهنمره 
تحليل محتوا تعيين شد، به اين ترتيب كه در اختيار ده تن 
از اساتيد دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد قرار داده شد و پس از دريافت نظرات آنها، 
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پايايي . تغييرات الزم در سؤاالت آزمون اعمال گرديد
) =81/0α(آلفاي كرونباخ  يبضر با محاسبه ها سشنامهپر

 افزار نرماز  ها براي تجزيه و تحليل داده. گرديد تأييد
و آمار توصيفي شامل فراواني، درصد،  SPSSآماري 

 T-testميانگين و انحراف معيار و همچنين آزمون آماري 
 گاهازديد ،نمرات مزايا و معايب نيانگيبراي مقايسه م

ها  ري آزمونسطح معنادا. استفاده شد، دانشجويان
05/0≤α در نظر گرفته شد.  
  

  نتايج
دانشجوي دوره كارشناسي علوم  70در اين مطالعه 

مورد مطالعه قرار ) پيوسته و ناپيوسته(آزمايشگاهي 
ناقص و مخدوش از مطالعه حذف  يها پرسشنامه. گرفتند
 تجزيه و تحليل شد پرسشنامه 47 در نهايت. يدگرد

 دانشجو 36 ،نتايجر اساس ب .%)67دهي درصد پاسخ(
 نفر 29. مرد بودند )%4/23( دانشجو 11زن و  )6/76%(
در مقطع كارشناسي پيوسته  افراد مورد مطالعه )7/61%(
در مقطع كارشناسي ناپيوسته تحصيل  )%3/38( نفر 18 و

دانشجو  22در منزل و %) 2/53(دانشجو  25. كردند مي
به  )%2/87( دانشجو 41. در خوابگاه ساكن بودند%) 8/46(

  .بودند عالقمنددرس هماتولوزي عملي 
دانشجويان درباره مزاياي  ديدگاه نمره كل ميانگين

 ،)5ميانگين نمره از (،مجازي -آموزش تركيبي حضوري
در ميانگين و انحراف معيار اين نمره  .بود 11/1±33/3

 و در دانشجويان دختر 50/3±66/0 دانشجويان پسر
 تفاوتمستقل  آزمون تياس بر اس بود كه 62/0±67/3

ميانگين اين ). =p ,764/0t=449/0( .معنادار نبود آماري
و در  64/3±65/0 نمره در دانشجويان پيوسته

 بود كه آزمون تي 61/3±61/0دانشجويان ناپيوسته 
، =886/0p( .ندادي را نشان معنادارمستقل تفاوت آماري 

145/0t=( . ميانگين نمره مزايا در دانشجويان ساكن منزل
 ۶۶/٣±56/0 و در دانشجويان خوابگاهي 69/0±۶٠/٣

تفاوت آماري  ،مستقل يآزمون تبر اساس  بود كه
  .)=760/0p= ،308/0t( نبودي معنادار

روش دانشجويان را در مورد مزاياي  دگاهيجدول يك د
تفهيم نسبتاً  .دهد مجازي نشان مي -تركيبي حضوري 

 -  استفاده از روش تركيبي حضوريكامل مطالب هنگام 
از اين  مؤثرترين عامل در جلب رضايت فراگيران مجازي،
  .بود روش

  
  1درس هماتولوژي عملي يو مجاز يحضور يبيدانشجويان در مورد مزاياي آموزش ترك دگاهيو درصد دفراواني  :1 جدول

  
ارائه  موانع دانشجويان دربارهديدگاه  ميانگين نمره كل

ميانگين نمره (تركيبي به صورت 1درس هماتولوژي عملي
 در دانشجويان پسر بود كه 73/3±84/0در مجموع ) 5از 

 و در دانشجويان دختر 43/3±69/0 اين نمره برابر

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  تأثيري ندارد  مزايا
  11%)4/23(  16%)0/34(  13%)0/20(  3%)4/6(  4%)5/8(  دسترسي به موقع و كسب آگاهي ازكل مباحث درشروع ترم

 16%) 6/35( 12%) 7/26( 9%) 0/13( 5%) 1/11( 3%) 7/6(  دسترسي به مبحث جلسه بعد جهت كسب آمادگي الزم

شامل اهداف، فهرست مطالب انتظـارات، نحـوه   (آگاهي از محتواي طرح درس استاد
  در ابتداي دوره ) ارائه درس، نحوه ارزشيابي، منابع

)3/4 (%2 )0/13 (%6  )1/19 (%6 )8/47 (%22 )7/21 (%10 

 22%) 7/46( 13%) 7/27( 9%) 3/21( 3%) 4/6( 0%) 0/0(  يادگيري نسبتا كامل تصاويرخوني با آموزش حضوري وغيرحضوري

هـاي   كنار گذاشتن عادات جزوه نويسي و كسب آمـادگي فراگيـران بـراي آمـوزش    
  مجازي و اينترنتي

)6/10(% 5 )9/14 (%7 )1/26 (%10 )4/23 (%11 )8/29 (%14 

 6%) 0/13( 17%) 0/37( 12%) 0/25( 8%) 4/17( 3%) 5/6(  عدم نگراني فراگير از آزمون و ارزشيابي به جهت دسترسي به كل مطالب

 6%) 6/13( 18%) 9/40( 11%) 0/25( 8%) 2/18( 1%) 3/2(  درس مجازي درطول ترم برداري از نت فرصت كافي براي مطالعه ومشاهده و

 9%) 5/20( 18%) 9/40( 11%) 0/25( 4%) 1/9( 2%) 5/4(  بودن آموزش حضوري و غيرحضوري توأمهنگام  عملي تفهيم نسبتاً كامل دروس
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مستقل تفاوت آماري  آزمون تي .بود 87/0±82/3
 =p ,176/0( نشان نداد بين اين دو نمره ي رامعنادار

377/1t=( .ارائه  موانعي  ميانگين نمره فراگيران درباره
مجازي در  -تركيبي حضوري به صورتدرس 

و در دانشجويان  66/3±85/0دانشجويان پيوسته 
تفاوت  آزمون تي بر اساس بود كه 83/3±83/0ناپيوسته 

 .بين اين دو ميانگين وجود نداشتي ادارمعنآماري 

)507/0=p 669/0؛t=.( ديدگاه دانشجويان نمرات  ميانگين
صورت تركيبي نشان داد كه  درس به ارائه موانعبه  نسبت
) 96/3±82/0(دانشجويان ساكن در منزل  ات درنمر اين

 معناداري بيشتر از دانشجويان خوابگاهي به طور
فراواني و . =047/2t؛ p=047/0( است) 80/0±47/3(

آموزش تركيبي وانع درصد ديدگاه دانشجويان در مورد م
  .ارائه شده است دودر جدول عملي يك درس هماتولوژي 

  
   1هماتولوژي عمليدرس  مجازي-حضوري آموزش تركيبي موانعدانشجويان در مورد  دگاهيو درصد د يفراوان :2 جدول

  بسيار زياد  زياد متوسط  كم تأثيري ندارد معايب

 17) 0/37( 12) 1/26( 10) 7/21( 5) 9/10( 2)3/4( عدم دسترسي به رايانه در هر زمان و مكان

 16) 8/34( 14) 4/30( 11) 9/23( 1) 2/2( 4)7/8(  سرعت پايين اينترنت

 13) 1/36( 9 )0/25( 6) 7/16( 5) 9/13( 3)3/8(  اي ناكافي امكانات رايانه

 13) 9/28( 12) 7/26( 11) 4/24( 7) 6/15( 2)4/4( تصور مشكل بودن ثبت نام در درس و كار در محيط وب

  
امكان  ،)%93/ 2(دانشجوي شركت كننده در مطالعه 41

 امكان آموزش دسترسي به سايت آموزشي دانشگاه و
 38 .داشتند به صورت تركيبي درس هماتولوژي عملي را

سواد و  ،در صورت دسترسي به سايت )%86(دانشجو
 38 .برداري الزم از آن را داشتند توانايي استفاده و بهره

مجازي در كنار  به صورتارائه درس ، )%9/80(دانشجو
 34. دانستند در تفهيم درس مؤثر مي را تدريس حضوري

هاي عملي  مهارت ،آزمايشگاهمعتقد بودند كه  )%9/73( نفر
. سازد فراهم مي براي آنان مورد نياز در كار و تحصيل را

 خواهان ارائه مباحث عملي از طريق ،)%5/43( دانشجو 20
  .مجازي و كار عملي صرفاً دركالس بودند آموزش

  
  بحث

دانشجويان در  ديدگاهپژوهش حاضر با هدف بررسي 
مجازي  -مورد مزايا و موانع آموزش تركيبي حضوري

علوم  هماتولوژي، دانشجويان كارشناسي يدروس عمل
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال  آزمايشگاهي،

بيشتر افراد مورد پژوهش با . انجام شده است 1390

مجازي در آموزش -استفاده از روش تركيبي حضوري
روش را در  نموافق بوده و استفاده از اي يدروس عمل

هاي سنتي و  ر از روشياددهي و يادگيري مؤثرت
بيشتر اين نتيجه كلي با نتايج . دانستند الكترونيكي مي

هاي آموزشي مبتني  مطالعات در زمينه مؤثر بودن روش
  ).11تا5و2و1(ي داردخوان همبر وب 
 نسبت به نمره بيشتر از حد متوسط دانشجويان ميانگين

به شيوه تركيبي هماتولوژي عملي يك مزاياي ارائه درس 
حاكي از اين است كه اين شيوه با  ،مجازي-حضوري

گيري از  پذيري در يادگيري و با قابليت بهره ايجاد انعطاف
يك  ،مزاياي هر دو روش آموزش حضوري و الكترونيكي

 ،خصوصاً دروس عملي ،روش مؤثر در يادگيري دروس
تفهيم نسبتاً . استهاي علوم پزشكي كشور  در دانشگاه
بودن آموزش حضوري و  توأمهنگام  ،كامل مطالب
مؤثرترين عامل در جلب رضايت فراگيران  ،غيرحضوري

 يادگيريمطالعه ذوالفقاري و همكاران نشان داد كه . بود
ي بر ميزان رضايت معناداربه شيوه تركيبي به طور 

كه با نتايج حاصل از اين مطالعه  ؛فراگيران مؤثر است
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  ).12(مطابقت دارد
آراء دانشجويان در مورد مزاياي به دست آمده از  نمرات

به شيوه تركيبي  1ارائه درس هماتولوژي عملي
ه يا پيوست( يمجازي با جنسيت، مقطع تحصيل -حضوري

 معنادارفراگيران ارتباط  و محل سكونت) ناپيوسته بودن
مشابه انجام شده  طالعهاين يافته با م. آماري نداشت

  ).9(ي داردخوان هم
ميانگين نمره نظرات  اين مطالعه نشان داد كه نتايج

 1ارائه درس هماتولوژي عملي وانعدانشجويان درباره م
نمرات . بود تركيبي نيز بيشتر از حد متوسط به صورت

بين  تركيبي، روش وانعمديدگاه دانشجويان نسبت به 
دانشجويان پسر و دختر و يا كارشناسي پيوسته و 

در  انتظار، رغم عليولي  ،دادناپيوسته تفاوتي را نشان ن
 دانشجويان دانشجويان ساكن در منزل بيشتر از

توان سرعت پايين  علت اين امر را مي .خوابگاهي بود
نسبتا و سرعت ) Dial upمعموالً (اينترنت در منازل 

بر بودن  ها و همچنين هزينه مناسب اينترنت در خوابگاه
  .اتصال به اينترنت در منازل دانست

درصد بااليي از اين كه  رغم عليحاضر نشان داد  مطالعه
به مزاياي ارائه بخشي از دروس عملي  نسبت دانشجويان
داشتند و دسترسي به  ديدگاه مثبتي مجازي به صورت

هماتولوژي عملي سايت آموزش مجازي دانشگاه و درس 
انگيزه الزم براي يادگيري به  ولي دانستند را ممكن مي

نتايج اين .نداشتندبه سامانه را مجازي و مراجعه  روش
در  انگيزگي دانشجويان علل بيجمله  از ،مطالعه نشان داد

با توجه به عالقمندي نسل  ،درس مجازي مراجعه به
 توانمندي آنان اي و سواد رايانهجوان به رايانه، عدم 

اي ناكافي،  امكانات رايانه علت آن را بايد در بلكه نيست،
سرعت  ،دسترسي به رايانه در هر زمان و مكان عدم

پايين اينترنت و تصور مشكل بودن ثبت نام در درس 
فرايند دانتس و همكاران جهت فعال كردن  .جستجو كرد

دروس آزمايشگاهي فيزيوتراپي در  ياددهي يادگيري
با هدف آموزش  آموزشي،از يك روش  ،دوره كارشناسي

ره به چهره استفاده الكترونيك براي تسهيل آموزش چه
ي بين نمرات آزمون معناداردر اين تحقيق تفاوت . نمودند

 مشاهده نشد،ي بدون آموزش الكترونيك ها با نمرات سال
ولي بين ميزان كار و فعاليت آموزش الكترونيكي با نمرات 

  ).12(گيري وجود داشت نهايي ارتباط چشم
 به اين نتيجهنيز طي مطالعه اي و همكاران  سعيدي

تواند به عنوان  رسيدند كه آموزش مجازي به تنهايي نمي
 ، درحالي كهيك روش غالب در دانشگاه استفاده شود

آموزش  دنگنجان به رايانه وكل جامعه دسترسي افزايش 
اين زمينه را فراهم  ،آموزش پايه كشور نظامرايانه در

  .)13(داردد كه با نتايج پژوهش حاضر مطابقت كرخواهد 
زمينه آموزش مجازي، عدم  صورت گرفته در مطالعات

تعامل مستقيم بين دانشجو و استاد، عدم آشنايي نظام 
هاي  قابليت و كاركردهاي محيط آموزش عالي كشور از

عدم دسترسي به رايانه به طور شخصي  ،مجازي آموزش
و عدم مهارت استفاده از آن، پايين بودن سرعت اينترنت 

ودن و عدم استفاده از نب جذابآن،  يو هزينه باال
عدم آشنايي كافي  ،آموزش الكترونيك در هاي خالق روش

كاربردهاي آن، عدم  آوري اطالعات و مديران با مقوله فن
فرهنگي الزم، عدم هماهنگي ميان  يها وجود زيرساخت

كاري،  ي فعال در امور آموزش و موازيها بخش
بخش ويژه  وجود دممحدوديت منابع مالي و ع

را از نقاط ضعف آموزش  در اين مورد، رساني اطالع
سوادي و  كم). 19و14و5(اند مجازي گزارش نموده

هاي جديد  آوري تجربگي اساتيد در استفاده مؤثر از فن كم
و ابزارهاي نوين ارتباطي، مقاومت اساتيد براي برگزاري 

بودن تعامل اجتماعي، وجود فاصله  ي مجازي، كمها دوره
ديگر   از جمله ،استاد و دانشجو عاليتزماني ميان ف

راس و ). 21و20(شود مي مشكالت آموزش مجازي قلمداد
هاي نوين آموزشي  عدم آشنايي با شيوه ،كالك و سامرز

و عدم توانايي استفاده از ابزارهاي ارتباطي در تدريس را 
هاي  شيوه استفاده از هين علت عدم گرايش اساتيد بتر مهم
تحقيقات كالي، يلدريم و ). 23و22(دانند مي تدريس نوين
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هاي نوين  ميرزايي نشان داد كه اساتيدي كه با شيوه
تدريس آشناتر هستند گرايش بيشتري نيز به استفاده از 

  ).26و24(ها دارند اين شيوه
عدم  شركت تعدادي از دانشجويان در اين مطالعه و عدم

 ،الكترونيك  گيري از آموزش مراجعه به سامانه و بهره
سازي و تغيير نگرش علمي در زمينه   حاكي از عدم فرهنگ

يادگيري و ضرورت استفاده از امكانات دروس تحت وب 
 اين موضوع بايدكه  استدر قشر دانشجويان كارشناسي 

. شود فع آنها اقدامر جهت درو  شده گرفته در نظر
آموزش الكترونيكي ظرفيت  ؛دانشجويان بايد دريابند

و بهره جستن از آن  ه آموزش استاي در عرص بالقوه
تعامل . ناپذير است دانش و مهارت اجتناب ارتقايجهت 

استاد و دانشجو، رسيدن به استانداردهاي جهاني سواد و 
بخشي آموزش، حركت پرشتاب علوم در  فيتآموزش، كي
المللي از ضروريات استفاده از آموزش مجازي  سطح بين

  .شوداست كه بايد براي فراگيران تفهيم 
واحد آشنايي با رايانه و اينترنت و سامانه آموزش  ارائه

هاي  مجازي براي دانشجويان در ترم اول، كاهش هزينه
اينترنت، اعطاي امتيازات ويژه و نمرات تشويقي و ارائه 
تسهيالت به دانشجويان فعال در حيطه يادگيري 

، جذاب ها الكترونيك، تجهيز مراكز كامپيوتر دانشگاه
آموزش الكترونيك، تعامل بيشتر اساتيد  ايه محيطنمودن 

و دانشجويان، توانمندسازي اساتيد در ارائه مطلوب 
هاي الكترونيك، آشنا كردن مديران نظام آموزش  آموزش

هاي مجازي  قابليت و كاركردهاي محيط عالي كشور از
آموزش، ايجاد زيرساخت فرهنگي الزم و تأمين اعتبارات 

است كه منجر به افزايش  يهاي تالزم از جمله فعالي
از  ،هاي آموزش الكترونيك خالق رويكرد استفاده از نظام

  ).15(خواهد شد ،مجازي-جمله روش تركيبي حضوري
مجازي به -سازي روش آموزش حضوري موانع پياده از

پژوهش  نيدر انجام ا نيكه محقق يو مشكالت يطور كل
ه كمبود ب توان يم ،اند اختصاصاً با آن روبرو بوده

افزاري، نبود اعتبار الزم براي  افزاري و نرم امكانات سخت
هاي مجازي در دانشگاه، عدم  هاي مبتني بر دوره دوره

دسترسي دانشجو به رايانه و خط ارتباطي مناسب، عدم 
آشنايي با رايانه و اينترنت و  كافيدر ارتباط با آموزش

سامانه آموزش مجازي، نبود عدالت در دسترسي به 
اي در بين دانشجويان و عدم انتقال فرهنگ  امكانات رايانه

  .آموزش مجازي، اشاره كرد
 نييدرصد پا به توان يمطالعه م نيا يها تياز محدود

كه علت آن حذف  اشاره كردها  بازگشت پرسشنامه زانيم
ها  ناقص پرسشنامه ليها به دليل تكم تعدادي از پرسشنامه

  .بود
  

  گيري نتيجه
مزاياي ارائه دروس عملي به  دانشجويان نسبت به ديدگاه

 نقش موثر ، نشان دهندهمجازي-روش تركيبي حضوري
، ليكن بود اين شيوه تدريس در ياددهي و يادگيري

مجازي نياز به پيش -استفاده از روش تركيبي حضوري
تجهيز مراكز . توجه شودنيازهايي دارد كه بايد به آنها 

انمندسازي اساتيد و دانشجويان ها و تو كامپيوتر دانشگاه
هاي جديد و ابزارهاي نوين  آوري در استفاده از فن

سازي و تغيير نگرش علمي در  فرهنگ زيارتباطي و ن
ين اين پيش تر مهماز  يكيزمينه يادگيري الكترون

   .ستها نياز
  

  قدرداني
از پرسنل محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش 

جهت همكاري در  ،مشهدپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
ي هماتولوژي عملي و قراردادن آن يكتهيه درس الكترون

و پرسنل آموزش گروه علوم  ،آموزش مجازي در سامانه
 ،آوري اطالعات همكاري نمودند كه در جمع ،آزمايشگاهي

  .گردد تشكر و قدرداني مي
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Advantages and Disadvantages of Blended Teaching Method of Online 
and Face to Face for Practical Course of Hematology; the Viewpoints 
of Laboratory Sciences Students in Mashhad University of Medical 

Sciences in 2011 
 

Lida Manavifar1, jamshid jamali2 
 

Abstract 
 
Introduction: Despite evidences revealing the development of electronic education in Mashhad University 
of Medical Sciences, there is not much information about productivity and probable challenges in virtual 
(online) education. This study investigates the viewpoints of bachelor science students toward advantages 
and disadvantages of blended online with face to face education method. 
Methods: This quasi-experimental study was conducted on second semester students of laboratory sciences 
in 2010-2011 academic years. Seventy students from school of allied health were selected through 
purposeful sampling method. Firstly an under web practical hematology course was designed in 22 chapters. 
At the beginning of the course, students were taught about how to get registered in online education system, 
how to submit for courses, and how to watch lesson plan and content. They were also explained about the 
advantages of online learning. Students were obliged to check theoretical and practical discussions before 
attending in class. Four oral examinations were held during the course. After 15 sessions, data was collected 
using a questionnaire made by researcher and analyzed using descriptive statistics and t-test.  
Results: Total mean scores of students’ viewpoints toward advantages and disadvantages of blended 
teaching method was 3.33±1.11 and 3.73± 0.84 (out of 5) respectively. 93.2% of students were able to access 
online education website and the practical hematology course and 80.9% of learners confirmed the efficacy 
of blended online and face to face method for learning practical hematology. The mean score of students’ 
viewpoints toward disadvantages of blended method was higher among students having personal 
accommodation (3.96±0.82) compared to those living in dormitory rooms (3.47±0.80 and t=2.04 and 
p=0.047). 
Conclusion: Although most of students believed in efficacy of blended method, but didn’t refer to the 
website. This study explored some challenges in productivity and efficacy of online education among BSc 
students. Finally, our electronic education systems must study the ways to establish an appropriate 
relationship between students and faculties with suppliers of electronic services. 
 
Keywords: Electronic education systems, Blended education, Bachelor science students, Practical courses, 
Hematology. 
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