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 مقاله پژوهشی 

 

از ارائه درس  یپزشک انیدانشجو یمندرضایتو  یریادگی زانیم
 یبیو آموزش ترک یآموزش حضوری هویبه دو ش یروماتولوژ

  
 *یقهفرخ یمحمدرضا قادر، یمتق مانیپ، فریمهرنوش خشنود

 

 

 چكيده

 یهاشآموزکه در  ییهایینارسا. رسدنمی به نظر یکاف یو دانشگاه یهمگان یهاآموزش یبرا یسنت سیدر حال حاضر روش تدرمقدمه: 

العه مط. سوق داده است یبیترک یآموزش کردیگوناگون را به سمت رو یآموزش یروزها نهادها نیا، برخطِ محض وجود دارد یکیالکترون
 یوراصفهان از دو روش آموزش حض یدانشگاه علوم پزشک یرشته پزشک انیدانشجو یمندرضایتو  یریادگی زانیم یحاضر با هدف بررس

 . انجام شد یدر درس روماتولوژ یبیو آموزش ترک

. بودند 89-89دوم  السمیدر ن یدوره مقدمات یرشته پزشک انیمطالعه دانشجو تیجمع. است یتجرب مهینی همطالع کیپژوهش  نیا: هاروش

گروه آموزش  ینفر 91و  یآموزش حضور ینفر 91 به دو گروه مطالعه شدند و وارد به صورت تمام شماریگیری نفر به روش نمونه 041تعداد
 زانیم .که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود یسنجتیرضا ابزار. شدند میتقس یبیترک

 . دیمستقل استفاده گرد Tاز آزمون  هاهگرو نیانگیم سهیمقا یبرا .شد یترم بررس انیپاای نهیبا استفاده از آزمون چهار گز یریادگی

 یمندرضایتنمره  نیانگمی ونمره(81) از مجموع 79/97±14/01برابر  یبیترک وهیدر گروه به ش تیرضا نمره اریو انحراف مع نیانگیمنتايج: 

و انحراف  نیانگیم. (=40/4p< ,92/3t)دو گروه معنادار بود  نبی اختالف. بود 90/66±8/8برابر  یحضور وهیدر گروه آموزش به ش

از  تربیش یمعنادار طور به و 48/09±19/1 یبیدر گروه آموزش ترک و 97/01±07/4 یدر گروه آموزش حضور نمره آزمون پایان ترماریمع

 .(=49/4p< ,90/9t) بود یحضور وهیگروه آموزش به ش

از  تریشب یدارمعنابه طور  یبیترک وهیدر گروه آموزش به ش یریادگیو  یمندرضایت زانیمطالعه حاضر نشان داد که مگيري: نتيجه

 رییادگی و تیدر کسب رضا یبیترک رییـادگی کـردیبـا توجـه بـه محاسـن رو گرددیم شنهادیپ. است یحضور وهیگروه آموزش به ش
 . استفاده شود رییادگیو  یاددهیهـای و اجرا فرصـت یـبرای طراح کردیرو نیاز ا، رانیفراگ

 

 یپزشک انیدانشجو، یروماتولوژ، یریادگی، یمندرضایت، یبیآموزش ترک، یآموزش حضوری کلیدی: هاهواژ
 903تا  993 (:93)02؛ 9911 دي علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 

 مقدمه

                                                 
گروه ، یکارشناس ارشد آموزش پزشک، یقهفرخ یمحمدرضا قادرنویسنده مسؤول:  *

، یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک، یو آموزش پزشک تیریدانشکده مد، یآموزش پزشک

 reza99579@yahoo.com. رانیتهران، ا

اه دانشگ، یو آموزش علوم پزشک تیریدانشکده مد، (اریاستاد) فریخشنود دکترمهرنوش

آن  یکه مشخصه اصل یسنت سیروش تدر گریامروزه د

انتقال  یاستاد عامل اصل این کهاستاد محور بودن است و 
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 91/7/11، تاریخ پذیرش: 12/3/11، تاریخ اصالحیه: 91/91/19مقاله:  تاریخ دریافت
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کامل  یهمگان یهاآموزش یبرا، است انیدانش به دانشجو

است که  یروش یآموزش مجاز، در مقابل. ستین یو کاف

ها در هر روز و در آن امکان ارتباط با استاد و همکالسی

وجود دارد و تبادل نظر و مباحث گروهی پیرامون  ههر لحظ

های داده شده از طرف استاد موجب مفاد درسی و یا تمرین

روش  نیدر ا. گرددیم تربیش یریادگیدانش و  یداریپا

را  یریادگیمختلف  یهانحو سبک نیتوان به بهترمی

پوشش داد و از ترکیب نمودن انواع مختلف محتوا از قبیل 

به حداکثر بازده در یادگیری  شنیمیان، تصویر، صوت، متن

 . (9و1دست یافت)

به مطالب و  رانیفراگ یدسترس، نوع آموزش نیا در

در آموزش . ستیدوره وابسته به زمان و مکان ن یمحتوا

روز و در تمام افراد قادرند در هر ساعت از شبانه، یمجاز

در . بپردازند ازشانیاطالعات مورد ن یریهفته به فراگ

 یهاهنیهز، رفت و آمد یهاهنیاز هز یآموزش مجاز

و مشاوران کاسته و از اتالف وقت  دیتمربوط به اسا

 یآموزش یهاهنوع آموزش دور نیدر ا. شودیم یریجلوگ

شده و در عوض در  میتقس یتربه جلسات کوتاه توانندیم

 . (3)ارائه شود یتربیش یهاهروزها و هفت

 وارد، کنندثبت نام می یکه در یک دوره مجاز دانشجویانی

توانند شوند که می( میRisk Free) محیط عاری از خطر

در آن موارد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه 

خود را در معرض قضاوت دیگران قرار این که شوند بدون 

 نایاین قابلیت به ویژه زمانی ارزش دارد که دانشجو. دهند

گیری و رهبری را تجربه هایی نظیر تصمیمرتمها گیرییاد

قدرت اعتماد به نفس و ، محیط عاری از ترس. کنندمی

 . (5و0خالقیت فراگیران را باال خواهد برد)

و همکاران در  (Thurab-Nkhosi) یسیتوراب نخ انید

با عنوان  یفیک یمطالعه مورد کیدر ، غرب التیدانشگاه ا

ش و آموز نی/ آنال یبیآموزش ترک استیس کی سازیادهیپ

 رییتغ یامدهایو پ رانیمد دگاهیچهره به چهره و د کیدر 

 یبیآموزش ترک یعوامل مؤثر بر اجرا یبه بررس

 . (6اند)پرداخته

و Spreckelsen) ) توسط اسپرکسن گریمطالعه د کی

در  یبیاثر آموزش ترک یبررس یبرا(  Jünger) نگریجو

در . اندداده انجام یو آموزش پزشک یشغل تیرضا نهیزم

 ندتوایم یبیگفت آموزش ترک توانیمطالعه م نیا جهینت

 یکپزش انیدانشجو سکیر یستگیمربوط به شا یهاهمولف

 . (7را بهبود بخشد)

 یبررس"و همکاران با عنوان  پوریعیربنتایج مطالعه 

در  یبا آموزش مجاز سهیدر مقا یآموزش سنت یاثربخش

 انیدر دانشجو نیسالمت جن یابیدرس ارز یریادگی

 نیانگیدر م یمعنادار یاختالف آمار نشان داد "ییماما

و  یگروه آموزش مجاز نیقبل از آموزش ب، کل نمرات

مره ن نیانگیم شیافزا، در هر دو گروه یول، نشد دهید یسنت

آموزش  این که جهینت. قبل و بعد از آموزش مشاهده شد

به نحو  یآموزش سنت یهاروشهمانند  تواندیم یمجاز

به کار  انیدانشجو یآموزش یهاهجهت ارائه برنام یمؤثر

، یکیفراوان آموزش الکترون یایبه مزا تیبا عنا. رود

 هیتوص یآموزش یآت یهاهآن در برنام یکارگیربه

 . (8)شودیم

در دانشگاه فرن آلمان در مطالعه خود به ( Otto)اتو  لیدان

آموزش چهره به چهره و آموزش  سهیو مقا یبررس

طور  به انیکه دانشجو داد نشان جینتا ،اندپرداخته یبیترک

، دانندیارزشمند م یمجاز کردیرو یفرصت را برا یکل

. (2)کنندیم دهارتباط چهره به چهره را استفا نیهمچن

مطالعه در دانشگاه فدرال  کیهمکاران در  و( Souza)سوازا 

دو روش آموزش از راه دور و آموزش  یبه بررس لیبرز

 ،دو روش نیدر ا کنندگان. شرکتاندچهره به چهره پرداخته

از  یکی. (14)را به دست آوردند یمشابه یلیعملکرد تحص

آن بود که برنامه  به خاطرمطالعه  نیا یاجرا اتیضرور

 یادیز یاز پراکندگ یپزشک انیدانشجو یآموزش

از دروس از جمله درس  یبعض نیبرخوردار است و همچن

و هماهنگ  گرددیم سیتوسط چند استاد تدر یروماتولوژ

چند  یکالس و هماهنگ در انیکردن ساعت حضور دانشجو

 یو اجرا یطراح نیبنابرا. است یاستاد معموالً کار مشکل
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از  یاریبس یمجاز به صورت یدرس یواحدها لیقب نیا

 . دبرطرف کن تواندیم زیرا ن یآموزش یزیرمشکالت برنامه

 کیدر  انیدانشجو یبا توجه به نقش محور گرید یسو از

 نگرش و، یشناخت آگاه، رسدیبه نظر م یآموزش ستمیس

در  یروش آموزش نیا یآنان در اجرا یمندرضایت

 ریو غ یحضور به صورت یدانشگاه علوم پزشک

 نهیزم نیدر ا یآت هاییزیربرنامه یدر اجرا یحضور

مطالعه حاضر با هدف  نیبنابرا. باشدکننده  کمکبتواند 

ه رشت انیدانشجو یمندرضایتو  یریادگی زانیم یبررس

اصفهان از دو روش  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

در درس  یبیو آموزش ترک یآموزش حضور

 . دیگرد یطراح یروماتولوژ

 

 هاروش

است که در دانشگاه  یتجرب مهیمطالعه ن کیپژوهش  نیا

انجام گرفت  27 -28دوم  مسالیاصفهان در ن یعلوم پزشک

 یپزشک انینفر از دانشجو 105مطالعه شامل  نیا تیو جمع

وارد مطالعه  یکه به صورت سرشمار بودند یدوره مقدمات

وجود داشت که  یخارج ینفر دانشجو 5 نیب نیدر ا شدند

ت یجمع بیترت نیو به ا شدندن مطالعهحاضر به شرکت در 

عنوان ه ب تیجمع نینفر از ا 74. نفر بود 104نمونه شامل 

نفر بعنوان گروه  74و تعداد  یگروه آموزش حضور

با توجه به عدم تناسب . انتخاب شدند یبیآموزش ترک

ه شد میبه دو طبقه زنان و مردان تقس انیدانشجو تیجنس

درصد به گروه  54 یو در هر طبقه به صورت تصادف

 یدرصد به گروه آموزش حضور 54و  یبیآموزش ترک

اده س یبه روش تصادف سازییتصادف. ابندییم صیتخص

. شد انجام یتصادف صیتخص افزارنرمو با استفاده از 

مداخله و کنترل  یهاهبه گرو هاهر کدام از کالس صیتخص

 . شدانجام  یبه صورت تصادف

 انیدانشجو هیارتباط و توج یبرقرار، ییبه منظور شناسا

 انیدانشجو یتصادف میدر خصوص اهداف مطالعه و تقس

هر دو گروه  یبرا و کسب رضایت شرکت در مطالعه

 یهیکالس توج یو گروه کنترل حضور یبیمداخله ترک

 . برگزار شد یاز آغاز جلسات رسم شیپ

چند  یمناسب محتوا ویسنار، درس یاساس محتوا بر

 ویبر اساس سنار یو چند رسانه آموزش نیتدو ییارسانه

افزار چند رسانه از نرم یمحتوا نیجهت تدو. دیگرد جادیا

ی هدر ارائ. شداستفاده  Ispiringپاورپونت و افزونه 

چارچوب و  کی، نتیپاورپو افزارنرمدرس توسط  یمحتوا

 میشوکه مطمئن  یبه طور میرا دنبال کرد صمشخ یتوال

را در  یارائه شده نام مؤلف و سازمان متول نتیپاورپو

 ینیاز عناو یاهداف هر مبحث و فهرست نیخود دارد همچن

 یرو ارائه شود را در خود جا شیکه قرار بود در مبحث پ

 دهایاسال یبود که از شلوغ نیما بر ا یسع یدهد از طرف

حاصل  نانیو وضوح مطالب اطم ییخواناو از  میزیبپره

 . میکن

درس بر اساس استاندارد اسکورم  یمحتوا یاجزا

که  یابه گونه کردیرا دنبال م یمشخص یچارچوب و توال

 یهااهداف و سر فصل، درس یمعرف، درسی هشناسنام

، استفاده از محتوا یراهنما، از درس یادهیچک، درس

بخش  نیآن که در ا یتحت عنوان مهارت و اجزا یبخش

 نیبود و بد یریادگی -یاددهی ییهاتیهدف کمک به فعال

 یتسؤاال ایدرس  انیم ییهاییو خود آزما نیمنظور تمر

ون آزم کی ایمحتوا و  یدر انتها فیبه عنوان تکل یحیتشر

سامانه  یمرتبط با محتوا و بازخورد استاد درس بر رو

 . دیگرد یطراح

را  یو مجاز یجلسات حضور یمحتوا، درس نیمدرس

شامل چهارده جلسه  یمونولوژیدرس ا. کردند یسازمانده

و  یآرترالژ، بندهمو مقدمات بافت  اتیکل نیبا عناو

، و التهاب یمونولوژیا، یمفصل یهایماریب یهاهنشان

، استخوان کیو متابول یمادرزاد یهایماریب یپاتولوژ

 ستالیرک، تیاستئوآرتر، دیپیفسفولیآنتلوپوس و سندرم 

 یپاتولوژ، یمفصل کیمتابول یهایماریو ب یآرتروپات

 یداروها یفارماکولوژ، تیواسکول، یاستخوان یتومورها

 یپاتویم ویاسکلرودرم، شوگرن، یدیاستروئریضدالتهاب غ
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استخوان و  کیمتابول یهایماریب، یالتهاب

 یهانامهینیآبر اساس  که. است هایلوآرتروپاتیوندیاس

مدرس صورت  اریمحتوا به اخت نیدرصد از ا 34 یآموزش

در  یسه مبحث درس به صورت سخنران. شد ارائه یمجاز

ارائه شد و همان سه مبحث به  یگروه حضور یکالس برا

در سامانه آموزش  ویدیو لیبه صورت فا یروش مجاز

 یاجرا انیادر پ. دیارائه گرد یبیگروه ترک یبرا یمجاز

و پس  یبه کالس مجاز یدسترس جادیو ا یکالس حضور

بر اساس  انیدانشجو یریادگی یبررس، یاز مداخله آموزش

از  یمندرضایت یبررس نیو همچن یانینمره امتحان پا

 یانیبا آزمون پا زمانهمآموزش در هر دو گروه مداخله 

 . انجام گرفت

محقق  یاپرسشنامه، درساز  یسنجتیرضا پرسشنامه

 اسیمقدهی نمره وهیش. بود هیگو 18ساخته و شامل 

 18پرسشنامه شامل  نیا. بود 5تا  1از  یبا نمرات کرتیل

، 9مخالفم، 1مخالفم  کامالًبر اساس )دهی و نمره سؤال

. د( در نظر گرفته ش5موافقم کامالً، 0موافقم، 3ندارم ینظر

 ییروا. دیمحاسبه گرد 18نمره  نیترکمو  24حداکثر نمره 

در مرکز توسعه آموزش  نیآن توسط گروه متخصص

شد و  یاصفهان بررس یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 نیانفر( 64) انیاز دانشجو گریمطالعه د کیآن در  ییایپا

ترم در دو  انیبا آزمون پا زمانهمشد و  دهیدانشگاه سنج

 یبررس مورد نفر( 74) و کنترل نفر( 74) گروه مداخله

نامه پرسش یکرونباخ کل یآلفا ،جیبر اساس نتا. قرارگرفت

  بدست آمد. 82/4 یمندرضایت

 .شد دهیسنج ترم انیبر اساس آزمون پا یریادگی زانیم

 حیپاسخ صح کیبا ای نهیچهار گز آزمون به صورت نیا

 سؤال 5، نمره( 75/4 سؤال)هر  یمنولوژیا سؤال 90 یدارا

)هر  یاسکلرودرم سؤال 5نمره( و  0 سؤالشوگرن )هر 

بود که مربوط  یآموزش یمحتوا نهینمره( در زم 0 سؤال

که به  یشوگرن و اسکلرودرم، یمنولوژیا بحثبه سه م

برگزار شدند و در هر دو گروه مورد  یبیصورت ترک

نمره در نظر  94هر آزمون  یاستفاده قرار گرفت و برا

خ پاس کیبا  یانهیابزار به صورت چهار گز نیا. گرفته شد

محتوا آن توسط  ییو روا یصور ییبود که روا حیصح

. تقرار گرف یمورد بررس یفیبه روش ک نیپانل متخصص

ز ا یعملکرد دو روش آموزش یابیارز یبرا این که حیتوض

هر دو  یآزمون برا نیترم استفاده شد که ا انیآزمون پا

 . دیبرگزار گرد کسانیزمان و مکان  کیگروه در 

 به نیمحتوا توسط پانل متخصص ییروا -یصور ییروا

 یبرا. قرار گرفته است یمورد بررس یو کم یفیروش ک

از نظرات ، هاهیاز گو کیهر  ییمحتوا ییشاخص روا نییتع

مرتبط بودن و ، یسادگ اریدر قالب سه مع نیمتخصص

 0 کرتیل فیوضوح به صورت مجزا با استفاده از ط

 ییروا زانیم. استفاده شده است اریهر سه مع یبرا یقسمت

 . است =86/4CVIمحتوا برابر 

 لیتکم. دیگرد آوریجمعابزار ذکر شده  قیاز طر اطالعات

انجام  انیدانشجو هیاز کل زمانهمبه صورت  هاهپرسشنام

 . گرفت

از آزمون  رهایمتغ نرمال عیتوز یمنظور بررس به

 سهیمقا آن کهضمن . استفاده شد رنوفیاسم -کولموگوف 

مستقل  Tنمرات در دو گروه با استفاده از آزمون  نیانگیم

اطالعات توسط  لیو تحل هیتجز هیکل. دیاستفاده گرد

 SPSS-24 (Version24,IBM Corporation افزارنرم

Armonk, NY) آزمون یمعنادارسطح . انجام گرفت 

45/4p< شده است گرفتهنظر  در . 

شرکت در پژوهش ، یمالحظات اخالق تیمنظور رعا به

 افتینامه در تیکنندگان رضاو از شرکت بود یاریاخت

نفر  105نفر از  5 یکالس طبق روال معمول برا. شدمی

نبودند برگزار  مطالعهکه حاضر به شرکت در  یانیدانشجو

و آزمون در )مثل دانشجویان خارجی و میهمان( شد 

 هیهت یبرا. گردید آنها برگزار یبرا کسانی طیو مح طیشرا

 دییاستاندارد و مورد تأ یاز محتوا، استفاده دمور افزارنرم

 . استفاده شد کسانی یطیمح طیو در شرا

 

 نتايج
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سنجی رضایتپرسشنامه  104این مطالعه جمعاً تعداد  در

نفره  74نفره آموزش حضوری و گروه  74بین گروه 

ط توس هاهآموزش ترکیبی توزیع گردید که همه پرسشنام

تکمیل و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار  کنندگانشرکت

درصد  07در این مطالعه  (.درصد 144دهی پاسخ) گرفت

 . است نفر( زن 75درصد ) 53نفر( مرد و  65افراد مطالعه )

داری بین معناکه تفاوت  دادنشان  دو –آزمون کای  نتایج

 ی مجازی و حضوری به لحاظ متغیر جنسیتهاهگرو

 . (<45/4p)نیست

های منظور مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی میانگینبه 

ی مجازی و حضوری از هاههای مختلف در گروشاخص

 . آزمون تی مستقل استفاده گردید

دهد میانگین نمره نشان می 1که جدول  طورهمان

ی در گروه آموزش به شیوه ترکیبی به طور مندرضایت

 . است از گروه آموزش به شیوه حضوری تربیشداری معنا

 

 دوگروه ی درمندرضایتنمره  مقایسه میانگین و انحراف معیار :1جدول 

 t P میانگین هاهگرو

 37/79±40/14 گروه آموزش به شیوه ترکیبی
3 .92 *40/4 

 81/66±2/2 گروه آموزش به شیوه حضوری

 

دهد میانگین یادگیری نشان می 9که جدول  طورهمان 

داری معناروماتولوژی به شیوه ترکیبی به طور  درس

 . (>45/4p)است از گروه آموزش به شیوه حضوری تربیش

 

میانگین و انحراف معیار نمرات نتایج آزمون درس  مقایسه :2جدول 

 دو گروه آموزش به شیوه حضوری و ترکیبیروماتولوژی بین 

 t P انحراف معیارو میانگین  آموزشی گروه

 73/15±13/0 حضوری
9 .90 *49/4 

 02/17±48/5 ترکیبی

 

 بحث

 یمندرضایتو  یریادگی زانیممقایسه  این مطالعه با هدف

به  از ارائه درس روماتولوژی یرشته پزشک انیدانشجو

آموزش  وهیبا ش سهیدر مقا یبیآموزش ترک وهیش

به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان  .انجام شد یحضور

ی و یادگیری در گروه آموزش به مندرضایتداد که میزان 

 از گروه آموزش به تربیشداری معناشیوه ترکیبی به طور 

ی هاهیافت، با مطالعه ما سوهم. است شیوه حضوری

گویای موفقیت محـیط یـادگیری ترکیبـی  پژوهش ساالری

در افـزایش رضـایت فراگیران در قیاس با دو روش 

. (11)یادگیری الکترونیکی و محیط یـادگیری سـنتی اسـت

نشـان داد اعضـای هیأت علمی همچنین مطالعه ذوالفقاری 

ن و استفاده از ای نگرش مثبتی به یادگیری ترکیبی دارند

 . (19دانند)یان مفید میروش را در بین دانشجو

بررسی برخالف مطالعه ما در مطالعه اسفیجانی و همکاران 

دهد عملکرد تحصیلی ی این مطالعه نشان میهاهداد

دانشجویان در پایان نیمسال تحصیلی در مقایسه با آغاز 

 ااین بدان معن. ی پیشرفت کرده استگیرچشمطور  به، ترم

در روش  و چه یحضورست که درس چه در روش ا

 عملکرد بر و شده ارائه مؤثریی هوبه شی، ترکیبی

 . (13)دانشجویان تأثیر گذاشته است

های پیشین ناشی از روش شاید این تعارض با پژوهش

در  معموالً. کیفیت در دو گروه باشد اجرای مطلوب و با

ی ه فضاای کبا توجه به امکانات ویژه، ترکیبی اجرای روش

امکان طراحی ، دهدسان قرار میاختیار مدرالکترونیکی در 

در . وجود داردآموزش به شیوهای فعال و مشارکتی 

یک فضای یادگیری  شده نیز معموالً ی انجامهاهمقایس

 مشارکتی فعال با یک فضای یادگیری سنتی سخنرانی

در پژوهش  آن کهگیرد؛ حال قرار می مورد مقایسهمحور 

یادگیری فعال و مشارکتی فضای ، هر دو گروهاسفیجانی 
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اند و اغلب تجارب یادگیری به لحاظ محتوا را تجربه کرده

 . مشابه بوده است

مجازی کـه محـیط یـادگیری  داد نتایج پژوهش نشان

آزمون نهایی نتیجه بهتری را  موجب شده فراگیران در

مود تبیین ن این گونهتوان ایـن نتیجـه را می. کسب نماینـد

موجب ، ی متنوع برای آموزشهاروش کارگیری که به

یت فعال، شود و از طرفیافزایش جذابیت محیط یادگیری می

 رایانه و برنامه آموزشی چند باویژه هنگام کار افراد به

موجـب تغییـر رویکـرد آمـوزش از ، ای تهیـه شـدهرسانه

مـدرس محـوری بـه فراگیر محوری شده و مشارکت 

نهایت در انگیزد ومی فراگیران در مباحث را بر تربیش

ایـن یافتـه . کیفیت آموزش را در برخواهد داشت افـزایش

، شودکـه محیط یادگیری ترکیبی موجب بهبود یادگیری می

 در افراد ینا. است سوهمدیگر نیز  هایبا یافته پژوهش

که  یافتنـد دسـت امـر ایـن به همگی خود هایپژوهش

از  تربیشدگیری فراگیـران از یـادگیری ترکیبـی میزان یا

هـای متنوع بودن فرصت، شـکبـی. سـتا هاهسـایر دور

فعـال بـودن فراگیـران در فراینـد ، یـادگیری -یـاددهی 

آمـوزش و مشارکت آنها و افزایش انگیزه افراد به جهت 

از ، و جذاب های آموزشـی متنـوعقرارگرفتن در موقعیت

 . ین عوامل مؤثر بر بهبود یادگیری استترمهمجمله 

ی مندرضایتسطح  دادنشان مطالعه  یهاهیافت

به  ،آموزش دیده بودند ترکیبیی هودانشجویانی که به شی

این . بوده است تربیشحضوری داری از گروه معناشکل 

 . است مطالعاتبا سایر  سوهمیافته 

و همکاران در ( Woltering)ویلترینگ ، با مطالعه ما سوهم

ی هوگروهی که به شیخود به این نتیجه رسیدند که  مطالعه

ان مشابه که هم گروه به نسبت، بودند دیده آموزش ترکیبی

 سنتیی هورا با همان استادان ولی به شی هاآموزش

ی از استادان و روش تربیشرضایت ، رده بودندک دریافت

و  Melton)) ملتون مطالعه در. (10)اندتدریس ایشان داشته

تأثیر مثبت ی هدر زمین همکاران نتایج مشابهی را در

رویکرد آموزش ترکیبی بر رضایت دانشجویان از روش 

 . (15)اندو فضای عمومی درس بیان کرده تدریس

را برای این ی افراد مندرضایتافزایش میزان  یلیدال

 آموزش چهرهتأثیرگذاری عبارتند از: اجتماع مزایای روش 

 تنوع، رویکرد یک در برخط آموزشی هوچهره و شی به

نتیجه برآوردن نیازهای  در و محتوای هارائ یهاروش

این ی ههمآورد که را فراهم می گوناگون یادگیرندگان

کنار هم باعث تقویت رضایت خاطر یادگیرندگان  موارد در

چنانچه البته با تکیه بر برخی از مطالعات نیز . شودمی

دانشجویان توانایی بسیاری در یادگیری خودگردان و 

فضای یادگیری از نوع ترکیبی ، مستقل داشته باشند

نفس آنها کمک کند و  به تواند به رشد اطمینان و اعتمادمی

یی هاهدر نتیجه رضایت این گروه از دانشجویان در دور

ی خواهد گیرچشمرشد نیز  شوندکه به این شیوه اجرا می

 . داشت

تواند به کم ی اصلی در مطالعه حاضر میهااز محدودیت

امکانات الزم برای ارائه آموزش  کمبودبودن حجم نمونه و 

همکاری بعضی از اساتید تمایل به مجازی و همچنین عدم 

تواند در که می هادر سایر گروهها و رشته و دانشجویان

 . باشد مؤثری و نتایج مطالعه مند، رضایتیادگیری

 

 گيرينتيجه

 نمرهنشان داد که مطالعه حاضر  جینتا یطور کل به

 وهیدر آموزش به ش انیدانشجو یریادگیو  یمندرضایت

 به چهره و یحضور وهیش به آموزش از ترمؤثر یبیترک

گردد بـا توجـه بـه محاسـن پیشنهاد می. است چهره

رویکـرد یـادگیری ترکیبی در کسب رضایت و یادگیری 

هـای از این رویکرد برای طراحـی فرصـت، فراگیران

 . یاددهی و یادگیری استفاده شود

 

 قدرداني

حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش  این مطالعه

ر که د پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود

از همه کارکنان بخش آموزش مجازی و مرکز اینجا 
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دانشگاه علوم پزشکی آموزش پزشکی توسعه مطالعات و 

 ،هااصفهان و همچنین کارکنان آموزش و اداره آزمون

 این مطالعهدانشجویان دانشکده پزشکی که در اساتید و 

 . میسپاسگزار، صمیمانه همکاری نمودند
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Abstract 

 
Introduction: The development of different approaches to e-learning at various levels, including higher 

education, is a reality that advanced and evolving societies face. The shortcomings of pure online e-learning 

are nowadays leading different educational institutions towards a hybrid educational approach. In this study, 

this study endeavored to examine one of these experiences in hybrid classrooms and to investigate the possible 

effect of applying this approach on students' academic performance and their satisfaction with this hybrid 

learning method.  
Methods: This research is a quasi-experimental study. The study population of elementary medical students 

in the second semester was 98-97. A total of 140 people were included in the study by sampling method and 

were divided into two groups of 70 people in face-to-face education and 70 people in the combined education 

group. Satisfaction tool was a researcher-made questionnaire and the level of learning was assessed using a 

four-choice option at the end of the semester. Independent t-test is used to compare the means of the groups. 

Results: The mean and standard deviation of the satisfaction score in the combined group was 72.37±10.04 

and the mean satisfaction score in the training group was 66.81 9 9.9. The difference between the two groups 

was significant (p<0.04, t=3.29). The mean and standard deviation (end-of-semester test score) were 

15.73±4.13 in the face-to-face training group and 17.49 08 5.08 in the combined education group and were 

significantly higher than the face-to-face training group (p<0.02) , t=2/24).  

Conclusion: The findings revealed the level of satisfaction and learning in the hybrid group group was 

significantly better than the in-person training group.  

 

 

Keywords: Face to face training, In-person training, Combined training, Satisfaction, Learning, Rheumatology 

 

Addresses: 
1. Assistant Professor of e-learning planning, Head of E-Learning Department, School of Management & 

Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: 

reza99579@yahoo.com 
2. Associate Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, Iran. Email: motaghi@med.mui.ac.ir 
3. () M.Sc. in Medical Education, Department of Medical Education, School of Management and Medical 

Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: Reza99579@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-4990-en.html
http://www.tcpdf.org

