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   )          Email: drkaveheslami@gmail.com ( 

هاي موجود در آموزش سنتی باعث  محدودیترشد روزافزون فناوري اطالعات و ابزارهاي الکترونیکی همچنین  :چكیده

آموزش علوم پزشکی نام برده شود.  زمینۀ مکمل در عنوان روشی جایگزین و یا شده است که از آموزش الکترونیک به

سازي و انجام مطالعات پژوهشی براي بررسی  هاي آموزش الکترونیک در علوم پزشکی، بومی منظور استفاده از روش به

شده مرتبط با  آموزش مجازي در  ضروري است. به این منظور این مطالعه مروري به بررسی مطالعات انجامها  اثربخشی آن

پردازد. براي جستجو با استفاده از لغات کلیدي مانند آموزش مجازي، آموزش الکترونیک و آموزش  علوم پزشکی در ایران می

منظور یافتن مقاالت التین از  منظور یافتن مقاالت فارسی و به هب  Google scholarبه کمک کامپیوتر، از پایگاه اطالعاتی 

PUBMED  وScopus  ( درزمینه 35استفاده گردید. درنتیجه جستجو تعداد محدودي )آموزشی،  افزارهاي هاي نرممقاله

ه از پست ستفادالکترونیک، ا آموزشی هاي سامانه از استفاده با وب تحت آموزش بر مبتنی اي، مطالعات ابزار چندرسانه

ها  یافت شد و از بین آنبیمار مجازي هاي الکترونیک و آموزش مداوم به روش الکترونیک،  آزمون، الکترونیک و تلفن همراه

مقاله انتخاب شد. اغلب مطالعات نشان دادند آموزش مجازي اثربخشی برابر و یا بیشتر نسبت به آموزش سنتی دارد  27

علمی در خصوص استفاده از آموزش مجازي در اغلب   تأاالیی نزد دانشجویان و اعضاي هیهمچنین نگرش مثبت و رضایت ب

تواند بسته  مطالعات ذکرشده است. اما با توجه به اینکه اثر آموزش مجازي بر یادگیري و رضایت فراگیرندگان و مدرسین می

تري در  ور ما نیاز به انجام مطالعات گستردههاي مختلف در علوم پزشکی متفاوت باشد در کش شده و رشته به روش استفاده

 باشد.  این زمینه می

 

 .آموزش مجازي آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک، آموزش ترکیبی، آموزش با کمک کامپیوتر کلیدی: واژگان
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 مقدمه
هاي آموزشی  یستمسي اطالعات، آور فنبا شروع عصر       

یی بودند که دچار تغییر و تحول ها حوزهیکی از نخستین 

 و تدریس سنتی يها روش در یدنظرتجد شدن و نیاز به

 سوي از یادگیري، فعال و نوین يها روش از استفاده

است  شده احساس آموزشی هاي یستمس برنامه ریزان

.  از معایب سیستم آموزش (2013 و همکاران،مانیلوس )

 حضور گرا اال،ینه بهز توان استاد محور بودن، یمسنتی 

مکان و  ین بودن کیفیت آموزشی و محدودیتیپا بودن،

و  ؛ استیکر2011 و همکاران، )جیالردي زمان اشاره کرد

(. کمبود اساتید مجرب و بودجه کافی 2011 همکاران،

براي گسترش امکانات آموزشی باعث شده است که تعداد 

ره نتواند از این سیستم آموزشی به مندان عالقهزیادي از 

   و همکاران، ؛ بریج 2014، و همکاران )نوري را ببرندالزم 

هاي آموزش سنتی،  عواملی همچون محدودیت (.2009

صورت  هاي پایه و تخصصی به ضرورت ارائه آموزش

شدن مفهوم آموزش مداوم در کنار رشد  گسترده، مطرح

روزافزون فناوري اطالعات و ابزارهاي الکترونیکی باعث 

ر چندین سال گذشته متخصصان از د شده است که

 مکمل در عنوان روشی جایگزین و یا به آموزش الکترونیک

؛ بونل، 2004  و همکاران، )زندي آموزش نام ببرندزمینۀ 

 (.2012؛ اسمیت  2008

نظام آموزشی فعال و هوشمند  آموزش الکترونیک به     

گیرنده از  دهنده و آموزش شود که در آن آموزش اطالق می

باشند و  یق ابزارهاي الکترونیکی باهم در ارتباط میطر

شرایطی فراهم می شود که این دو بتوانند اطالعات خود را 

(. 2004)تاوانگاریان،  به انتقال دهند از این طریق به هم

استفاده در آموزش الکترونیک  ازجمله ابزارهاي مورد

هاي  سیستم ابزارهاي صوتی تصویري، توان به اینترنت، می

 نوارهاي ویدئویی، هاي فشرده، و لوح دیسک اي، چندرسانه

هاي تعاملی اشاره  تلفن هاي ویدئویی و انیمیشن، کنفرانس

تولیدکنندگان مواد  (.2012؛ دیویس، 1998)خان،  کرد

کنندگان خدمات آموزشی، تولیدکنندگان  آموزشی، فراهم

هاي ارتباطی ازجمله  افزارهاي آموزشی و واسطه نرم

شوند  یي اصلی در آموزش الکترونیک قلمداد مها پایه

فراگیري بیشتر نسبت به (. 2009)امامی و همکاران، 

وجود  جلوگیري از اتالف وقت و هزینه، آموزش سنتی،

تسهیل و تسریع در فرایند  فرصت کافی براي مطالعه،

عالقه از بین چندین  استاد مورد آموزشی، امکان انتخاب

 و دانشجو محور هاي آموزشی استاد، مرور مجدد برنامه

باشد )تورموند،  بودن از مزایاي آموزش الکترونیک می

(. 2009؛ لی و همکاران، 2102؛ خزایی و همکاران، 2004

توان به کنترل کم بر  اما از معایب آموزش الکترونیک می

عدم چهره به چهره بودن  غیرقابل انعطاف بودن و آموزش،

که بعضی از مطالعات   طوري به در این روش اشاره کرد

داشتن فراگیران را  تأثیر منفی در اثربخشی و راضی نگه

؛ نوري و 2006نشان داده است)فري من و همکاران 

(. با توجه به معایب آموزش سنتی و در 2014همکاران 

هاي زمینه در ویژه نظر گرفتن نقایص آموزش الکترونیک به

بی مطرح بالینی و آزمایشگاهی آموزشی یادگیري ترکی

به ترکیب آموزش به روش . (2006)هاردن،  شده است 

ابزارهاي الکترونیکی  حضوري و غیرحضوري با استفاده از

 blended)آموزشی آموزش ترکیبی  عنوان وسایل کمک به

learning) و درواقع آموزش ترکیبی، شود  نامیده می

ها  کارگیري آن و به هاي مختلف آموزش ترکیب روش

(. از 2012گیري است )خزایی و همکاران، درروند یاد

توان باال بودن کیفیت  مزایاي این سیستم آموزشی می

کیفیت گرا بودن،  آموزشی، دانشجو و استاد محور بودن،

گیري همزمان از انسان و امکانات الکترونیک، قابلیت  بهره

 شده و تأکید بر خودآموزي کنترل پذیر بودن، انعطاف

 شرایط اشاره نمود کان متناسب بااستفاده از زمان و م

 (. تکنیک2012؛ هوگنهولت، 2014االزري و همکاران، )

منظور  ها به یادگیري ترکیبی از انواع مختلف محیط

ها،  کند. براي مثال سخنرانی یادگیري بهتر استفاده می

سازي و استفاده  شبیه تمرینات مشارکتی آنالین، ها، کارگاه

 مبناي این روش آموزشی  استوسایل ارتباطی متعدد،  از

 .(2014،  و همکاران نوري)

 در پزشکی علوم دروس به مباحث مربوط آموزش در      

 تدریس جایگزینی در رو به رشدي گرایش کشورها، سایر

 ترکیبی آموزش یژهو و به الکترونیکی دروس با سنتی

 با ارتباط در را نیازهاي دانشجویان گرفته تا صورت

 فناوري هاي یتقابل و سایر اطالعات به دسترسی سهولت

با توجه به حجم  (.2009)ازکان و همکاران،  نماید برآورده

هاي جدید آموزشی  آوري عظیم مطالب علمی و رشد فن

برداري مناسب از این مطالب در کشور ما از  منظور بهره به

هایی در راستاي توسعه آموزش الکترونیک  برنامه 82سال 

ها منجر به آن شد که  م شد این پیگیريعلوم پزشکی انجا

صورت مجازي دانشجو  براي نخستین بار به 86در سال 

منظور استفاده  (. به2009)امامی و همکاران،  پذیرش شود

هاي آموزش الکترونیک در علوم پزشکی،  از روش

سازي و انجام مطالعات پژوهشی براي بررسی  بومی

ر مطالعه مروري ها ضروري است به این منظو اثربخشی آن

پیش رو به بررسی و  (narrative review)حکایتی 

شده در ایران پرداخته است.  هاي انجام آوري پژوهش جمع
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 های مرور و منابع مطالعه روش
هاي  منظور انجام این مطالعه مروري ابتدا واژه به      

و  PUBMEDدر   MESH termکلیدي با استفاده از 

خص گردید. براي انجام جستجو ها مش همچنین ترجمه آن

آموزش مجازي آموزش از راه دور، آموزش لغات فارسی 

الکترونیک، آموزش ترکیبی، آموزش با کمک کامپیوتر و 

،  virtual education ،e-learningلغات انگلیسی 

electronic learning ،computerized learning 

 استفاده گردید. سپس براي انجام جستجو در مقاالت

منظور  و به  Google Scholarفارسی منتشرشده از 

و  PUBMEDیافتن مقاالت التین از پایگاه اطالعاتی 

Scopus   1393استفاده گردید. جستجو در تیرماه سال 

انجام شد و مقاالت یافت شده  بر اساس انجام شدن در 

ها یا مراکز آموزشی در ایران و استفاده از یکی از  دانشگاه

وزش مجازي در علوم پزشکی انتخاب شدند. هاي آم روش

هاي مرتبط با آموزش مجازي  سپس با توجه به حیطه

 27ها  شده، از بین آن  هاي مختلف استفاده همچنین روش

بندي  شده و تقسیم مطالعه مناسب و شاخص، انتخاب

 گردید.

 گیری  بحث و نتیجه
افزار  هایی مانند نرم در مقاالت یافت شده از روش      

افزار آموزشی، آموزش الکترونیک  اي، نرم ساز رایانه شبیه

هاي اینترنتی، استفاده از موبایل و  مبتنی بر وب و سامانه

شده است. از این ابزارهاي  ایمیل و بیمار مجازي استفاده

منظور آموزش دانشجویان، دستیاران، آموزش  آموزشی به

 ت.مداوم و همچنین برگزاري آزمون بهره برده شده اس

 افزارهای آموزشی نرم
افزار  یکی از ابزارهاي ارزشمند در آموزش مجازي نرم      

شدن آموزش مبتنی بر وب  آموزشی است، هرچند با مطرح

استفاده از این نوع آموزش کمتر شده است اما همچنان 

افزارها جایگاه ارزشمندي در آموزش دارند. ارزیابی  نرم

دهنده اثربخشی  ران نشاننتایج مطالعات انجام شده در ای

 افزار دارد. مناسب آموزشی و رضایت باال از استفاده از نرم

در یک مطالعه انجام شده توسط نجفی و همکاران 

اي که براي  ساز رایانه افزار شبیه منظور بررسی اثر نرم به

شده بود. نتایج نشان   تدریس فارماکولوژي عملی استفاده

اي میزان  ساز رایانه ر شبیهافزا کارگیري نرم داد که به

یادگیري و مشارکت فعال دانشجویان در درس 

 .(2011 و اسکویی، نجفی) دهد می ءفارماکولوژي را ارتقا

در طی یک پژوهش انجام شده توسط دادگسترنیا و 

همکاران به مقایسه اثربخشی آموزش معاینه فیزیکی با 

 رویکرد سنتی و ترکیبی پرداختند. 

عه از لوح فشرده و حضور فیزیکی در مطال گروه مورد

دست آوردند و گروه شاهد فقط  کالس آموزش الزم را به

از روش حضوري در کالس درس آموزش الزم را فراگرفتند 

دانشجویان مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند، نتایج نشان 

هایی که از روش آموزش ترکیبی استفاده  داد در گروه

ري نمرات باالتري نسبت به صورت معنادا کرده بودند به

گروه شاهد داشتند همچنین نتایج نشان داد که آموزش 

ترکیبی باعث تسهیل یادگیري فعال و عمیق در گروه 

در  .(1388 و وفامهر، دادگسترنیا)موردمطالعه شده بود 

توسط مرادي دیرین و همکاران  انجام شدهطی پژوهش 

 دانشجویان شدان بر داروخانه کارآموزي افزار نرم تأثیر

زابل بررسی شد و نتایج  پزشکی علوم دانشگاه داروسازي

نشان داد که میانگین نمره در گروهی که از نرم افزار 

آموزش کارآموزي استفاده کرده بودند به صورت معنا داري 

از گروه شاهد بیشتر بود )مرادي دیرین و همکاران، 

1391) 

مطالعات مبتنی بر نظرسنجی در خصوص آموزش 

 مجازی و الكترونیک
با توجه به نوپا بودن آموزش الکترونیک در ایران،      

ها نسبت به این نوع  بررسی نظر مخاطبین و نگرش آن

شده  آموزش بسیار مهم است. اغلب مطالعات انجام

دهنده نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازي هستند  نشان

کنندگان این روش را در یاددهی  همچنین اغلب شرکت

توان  دانند. از نتایج حاصل از این مطالعات می ثر میمؤ

منظور ایجاد یا گسترش آموزش الکترونیک  نتیجه گرفت به

نگرش دانشجویان و مدرسین مناسب است و در صورت 

هایی همچون کمبود  بایست به حیطه وجود مشکل می

در طی یک  امکانات، دانش فنی و سایر موارد اشاره نمود.

شاپور  مکاران در دانشگاه جنديپژوهش دیانت و ه

منظور بررسی ضرورت دسترسی به منابع الکتریکی   به

اي تدوین کردند. نتایج  براي دانشجویان تکمیلی پرسشنامه

منابع عه نشان داد که اکثریت دانشجویان این مطال

دانند و عالوه  کیفیت آموزش می ءالکترونیک را باعث ارتقا

منابع الکترونیکی باعث بر آن بیان کردند دسترسی به 

تسهیل فعالیت آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز 

در یک مطالعه توسط . (1388 ،همکاران دیانت و)گردد  می

شیرازي و همکاران میزان نیازهاي آموزشی جراحان 

بررسی قرار  هاي آموزشی مداوم مورد عمومی در برنامه

موزشی مورد ترین اولویت آ گرفت نتایج نشان داد که مهم

هاي نوین جراحی با  درخواست جراحان، آموزش روش

شیرازي و ) هاي جدید آموزشی است استفاده از فناوري

 .(1383 همکاران،
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یک پژوهش در دانشگاه اصفهان با استفاده از پرسشنامه و 

 ۀزمین مصاحبه از دانشجویان و اساتید مقطع دکتري در

اساتید  شجویان وآموزش ترکیبی نشان داد که اکثریت دان

ها و تهدیدهاي  ها نسبت به ضعف نقاط قوت و فرصت

کنندگان  دانستند و شرکت تر میآموزشی ترکیبی را قوي

اندازهاي این آموزش در دانشگاه علوم  نسبت به چشم

در طی  .(1392 ببري،و  زمانی) بین هستند پزشکی خوش

یک پژوهش انجام شده توسط مهدي زاده و همکاران 

هاي علوم  علمی دانشگاه  تاعضاي هیأ آمادگیمیزان 

پزشکی غرب کشور براي کاربرد آموزش الکترونیک در 

بررسی قرار گرفت نتایج  فرایند یاددهی و یادگیري مورد

گویان، اثر  این تحقیق حاکی از این است که اغلب پاسخ

و  هاي آموزش الکترونیک در فرایند یاددهی محیط

 ،مهدي زاده و همکاران)کردند یادگیري را مثبت ارزیابی 

منظور بررسی نگرش و  بهعلی وفایی و همکاران  .(1390

سازي نظام آموزش  علمی نسبت به پیاده  تعملکرد هیأ

اي  مجازي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرسشنامه

کنندگان نگرش  طراحی کردند نتایج نشان داد که شرکت

مجازي دارند  مثبتی نسبت به استفاده از این روش آموزش

ترین  اما نبود بستر مناسب جهت آموزش مجازي را مهم

 دانستند عامل در عدم استفاده از این روش آموزشی می

مطالعه انجام شده توسط  .(1388 وفایی و همکاران،)

لطیف نژاد و همکاران در خصوص بررسی دانش و نگرش 

هاي علوم پزشکی مشهد نسبت به  دانشجویان دانشگاه

لکترونیک نشان داد که دانشجویان نگرش مثبتی آموزش ا

نسبت به آموزش الکترونیک دارند هرچند وجود 

هاي آموزشی را براي استفاده درست از آموزش  کارگاه

 بررسی .(1388 فرهودي،) دانستند الکترونیک ضروري می

 دندانپزشکی دانشجویان مهارت و نگرش دانش، جامع

 نظام طریق از یريیادگ مشهد به پزشکی علوم دانشگاه

% دانشجویان نسبت به این 50الکترونیک نشان داد که 

شیوه آموزشی احساس رضایت کردند و اکثریت 

کنندگان آشنایی با این شیوه آموزش را الزم  شرکت

علیپور و همکاران  .(1388 فرجام،و  مسعودي) دانستند می

هاي مجازي  در طی یک مطالعه نشان دادند که آموزش

تر نسبت  آموزش سنتی داراي منبع کنترل درونینسبت به 

تواند  باشد بنابراین می به آموزش به شیوه سنتی می

هاي درونی دانشجویان پزشکی را  توانمندي و کوشش

 . (1388 علیپور و همکاران،) افزایش دهد

 ای ابزار چندرسانه
هاي  پروژه يزمینه مطالعه قاسمی و همکاران در     

هاي  دانشگاه  علوم پزشکی قزوین  و روشاي در  چندرسانه

اي باعث  سنتی آموزش نشان داد استفاده از ابزار چندرسانه

و کاهش هزینه  ، سرعت یادگیري انگیزهافزایش کیفیت

هاي  صورت کلی تلفیق پروژه یادگیري شده است و به

اي با آموزش کالسی منجر به تسهیل فرایند  چندرسانه

و  قاسمی ) جویان شده استیاددهی و یادگیري در دانش

  .(1388 همکاران،

مطالعات مبتنی بر آموزش تحت وب با استفاده از 

 های آموزشی الكترونیک سامانه

ترین  هاي تحت وب اصلی آموزش با استفاده از سامانه     

نحوه آموزش مجازي است و بیشترین تعداد مطالعه نیز در 

ات ایران در این خصوص صورت گرفته است. مطالع

دهنده اثربخشی مشابه و یا بیشتر نسبت به  شده نشان انجام

آموزش حضوري و همچنین رضایت باالي مخاطبین و 

مدرسین در استفاده از این روش است. با توجه به نتایج 

اندازي سامانه مدیریت  توان راه رسد می اخذشده به نظر می

 LMS (learning managementآموزش مجازي 

system) هاي مجازي تحت وب را براي  ه آموزشو ارائ

در  هاي علوم پزشکی ایران توصیه نمود. تمامی دانشگاه

مطالعه قابچی پور و همکاران در زمینه بررسی آموزش 

الکترونیک بر یادگیري درس بهداشت مادر و کودک در 

دانشجویان مامایی در دانشگاه تهران، دانشجویان به دو 

آزمون و  ، پسنآزمو پیش هاي گروه تقسیم شدند و آزمون

آزمون یادآوري انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 

شده بود   هایی که از آموزش الکترونیک استفاده در گروه

یادآوري  زمینۀ در یادگیري به شکل معناداري بیشتر بود و

 قابچیپور و همکاران،) تفاوت معناداري مشاهده نشد

روش آموزشی  3اران، . در مطالعه وسیلی و همک(1388

سخنرانی، اعتقاد بهداشتی و یادگیري الکترونیک بر آگاهی 

گیري  هاي اصفهان بر عوامل مؤثر پیش دانشجویان دانشگاه

هاي قلبی و عروقی موردبررسی قرار گرفت. نتایج  از بیماري

نشان داد که میزان آگاهی ماندگاري آموزش در گروهی 

شده بود به شکل   هکه از یادگیري الکترونیک استفاد

. در طی (1388 وسیلی و همکاران،) معناداري بیشتر بود

 ۀزمین یک مطالعه توسط ذوالفقاري و همکاران در

پرستاري اثربخشی آموزش ترکیبی در آموزش دانشجویان 

علمی طی یک پرسشنامه   تاز دانشجویان و اعضاي هیأ

به هاي دقیق  ها آموزشی ارزیابی قبل از شرکت در کارگاه

هاي آموزشی مجدداً  عمل آمد. پس از اتمام کارگاه

کنندگان توزیع  اي براي بررسی دیدگاه شرکت پرسشنامه

که این روش آموزشی باعث افزایش  شد نتایج نشان داد

استادان و قابلیت یادگیري  رضایت دانشجویان و

 .(1389 ذوالفقاري و همکاران،)شود  کنندگان می شرکت
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قاري و همکاران در زمینه تأثیر آموزش ذوالف مطالعه دیگر

الکترونیک و سخنرانی بر یادگیري درس بهداشت در 

دانشجویان پرستاري نشان داد در گروه آموزش الکترونیک 

سخنرانی میزان یادگیري، تعامل و جذابیت بیشتري   و

نسبت به روش آموزش سنتی در بین دانشجویان وجود 

. در یک مطالعه (1386 ذوالفقاري و همکاران،) داشت

هاي  توسط صفائی و همکاران که میزان رضایت از برنامه

آموزش الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان را 

هاي  کنندگانی که دوره موردبررسی قراردادند شرکت

آموزشی را گذرانده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج 

وزش هاي آم نشان داد بیشترین میزان رضایت از برنامه

هاي محتوي علمی این سیستم  الکترونیک از جنبه

در یک مطالعه،  .(1391 صفائی و همکاران،)آموزشی است 

منظور بررسی تأثیر برنامه  سعیدي نجات و همکاران به

آموزش الکترونیک از راه دور بر موفقیت تحصیلی، 

دانشجویان را به دو گروه تقسیم شده و دروس به دو 

ارائه گردید. نتایج نشان داد،  صورت حضوري و مجازي

دانشجویان در گروهی که از آموزش مجازي استفاده کرده 

بودند نمراتشان به شکل معناداري بیشتر بود و ازنظر 

 دانشجویان در گروهی که از آموزش مجازي ارتباط استاد و

 نجار،و    سعیدي نجات)تر بود  استفاده کرده بودند ضعیف

1388). 

اي که توسط مجتهد زاده و همکاران بر  در مطالعه      

روي تأثیر آموزش الکترونیک در رشته آموزش پزشکی در 

مقطع ارشد دانشگاه تهران انجام شد نتایج نشان داد 

کنندگان از سیستم آموزشی جدید  اکثریت باالي شرکت

کردند هرچند براي تضمین موفقیت  احساس رضایت می

ي مختلف را افزارها بیشتر این سیستم آموزشی وجود نرم

 .(1390 مجتهدزاده و همکاران،)الزم و ضروري دانستند 

در یک مطالعه نوحی و همکاران به بررسی اثر آموزش 

منظور  پرداختند. به 2الکترونیک بر دانش بیماران دیابت 

آموزش بیماران دیابتی از دو روش آموزش الکترونیک و 

هی که از سنتی استفاده شد. نتایج نشان داد در گرو

آموزش الکترونیک استفاده کرده بودند، میانگین نمرات 

دانش از بیماري دیابت در بیماران بعد از آموزش بهبود 

فزایش دانش در گروهی که از آموزش پیداکرده بود و این ا

الکترونیک استفاده کرده بودند نسبت به گروه که از روش 

 ر بوددیده بودند به شکل معناداري بیشت سنتی آموزش

 گیري بهره وضعیت بررسی .(1388نوحی و همکاران، )

 از تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان

پزشکی نشان داد که میزان  آموزش در 2 وب هاي فناوري

ول ولی میزان قب افزار قابل آشنایی دانشجویان با این نرم

 جامعه کل هاي پاسخ ین است. مجموعاًگیري از آن پای بهره

 گیري بهره به زیادي عالقه ها آن که بود این ش بیانگرپژوه

 و دانش اما دارند، پزشکی آموزش در 2 وب هاي فناوري از

ولی ) باشندرا دارا می  آن از استفاده در ینیپای مهارت

 .(1388 بورقی،و    نژادي

 استفاده از پست الكترونیک و تلفن همراه 

جازي استفاده از هاي آموزش م ترین روش یکی از ساده     

توانند  ها می این روش .پست الکترونیک و تلفن همراه است

در شرایطی که امکان ایجاد سامانه آموزش الکترونیک 

هایی در دسترسی به  وجود ندارد و یا وجود محدودیت

در طی یک  اینترنت و کامپیوتر، مورداستفاده قرار گیرند.

استفاده از پژوهش پور دامغان و همکاران میزان تأثیر 

هاي زبان انگلیسی  هاي الکترونیکی در تقویت مهارت پست

هاي علوم پزشکی کشور را  علمی دانشگاه در اعضاي هیئت

ارزیابی کردند. نتایج نشان داد اکثریت اعضا استفاده از 

ایمیل به دلیل کاهش هزینه و جلوگیري از اتالف وقت، را 

 و همکاران، پوردامغان) دانند روشی مناسب در آموزش می

. نتایج یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1388

منظور آموزش  نشان داد که استفاده از تلفن همراه به

پرستاران باعث بهبود یادگیري و باعث تسریع و تسهیل در 

 . (1388 فرهودي،) عمل یادگیري شده است

 آموزش مداوم به روش الكترونیک

شور ما و لزوم آموزش مدام به با توجه به پهناوري ک      

ها،  از بهترین روش یرسد یک اعضاي کادر درمان به نظر می

آموزش مجازي باشد. تجربیات در کشورهاي پیشرفته نیز 

دهنده استفاده گسترده از این روش براي آموزش  نشان

مداوم است. ولی متأسفانه مطالعات بسیار محدودي در این 

 مثال بررسی عنوان ت بهشده اس خصوص در ایران انجام

 متخصصین دیدگاه از الکترونیکی روش به مداوم آموزش

 در تبریز پزشکی علوم بینی دانشگاه و حلق و گوش

توسط قمی و همکاران نشان داد که  1388سال

جویی  کنندگان آموزش الکترونیک را به دلیل صرفه شرکت

و  قمی) دانند دانش مفید می ءدر وقت، هزینه و ارتقا

 . (1388 اران،همک

 های الكترونیک  آزمون
آزمون الکترونیک  يزمینه تنها مطالعه منتشرشده در      

دهد با عنایت به مزایاي  نتایج مثبتی را در ایران نشان نمی

آزمون الکترونیک ازجمله امکان ایجاد بانک سؤال و آزمون 

نیاز  تصادفی، امکان ارائه بازخورد سریع، کاهش وقت مورد

تصحیح اوراق و همچنین با توجه به محدودیت براي 

امکانات موجود در ایران و شرایط خاص فرهنگی انجام 

منظور ارزیابی این روش ضروري است. مطالعات بیشتر به
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 درس ترم پایان آزمون برگزاري کیفی _ تحلیلی بررسی

 الکترونیک در صورت به پایه علوم مقطع پزشکی ژنتیک

فرجام و  یکد توسط زهرا نمشه پزشکی علوم دانشگاه

 ارزیابی در آزمون برگزاري شیوه همکاران نشان داد که این

 پیشین هاي شیوه با معناداري تفاوت دانشجو اطالعات

 این آزمون در نتیجه از اطالع بالفاصله که هرچند ندارد

 دانشجویان همچنین .دارد یادگیري بر مثبت اثري شیوه

 اند شده بیشتري رساست متحمل برگزاري شیوه این در

 برگزاري زمان در تسریع کمتر، کارکنان به نیاز هرچند

 این براي قوت نقاط عنوان به ها هزینه کاهش و آزمون

 ها رایانه تعداد به کمبود افراد تمامی .گردید مشخص شیوه

 این و نمودند اشاره افزاري سخت و افزاري نرم نقایص و

 آزمون برگزاري شیوه ینا نبودن عادالنه بر دالیلی را موارد

 مساعدي نظر دهندگان پاسخ از % 60 درنهایت دانستند و

و    نیکفرجام) نداشتند آزمون شیوه این برگزاري به نسبت

  (1388 مسعودي،

 بیمار مجازی 
که  شود یمبیمار الکترونیک به برنامه آموزشی اطالق      

 توسط واقعی بیمار سناریوي اساس بر یک بیمار مجازي

این روش  .شود یم  طراحی ساز، شبیه افزار کامپیوتري رمن

ي آموزش الکترونیک است ولی ها روشترین  یننویکی از 

 شده انجاممطالعات بسیار کمی در این زمینه در ایران 

رسد استفاده از این روش و مطالعات  یماست و به نظر 

بایست گسترش یابد. در طی یک مطالعه  یممرتبط با آن 

 در شکم درد آموزش در مجازي بیماران از ستفادها تأثیر

 مختلف ابعاد در پزشکی دانشجویان به جراحی، بیمار

 مورد بالینی مسائل حل در خصوص به بالینی هاي مهارت

 در بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که بیمار مجازي

 بوده مؤثر معناداري طور به حال شرح گرفتن مهارت افزایش

 و آزمایشگاهی هاي آزمون از استفاده مینۀز در که درحالی

 و مناسب درمان و افتراقی تشخیص هاي رادیولوژي، عکس

و  شریعتی) است نبوده مؤثر ها آن دانش ارتقاء در همچنین

  .(1387  همکاران،

 شده در ایران مطالعات مروری انجام

آموزش مجازي توسط  يسه مطالعه مروري درزمینه     

شده است که نتیجه هر سه   نویسندگان ایرانی نوشته

اثربخشی باال و لزوم توجه به آموزش الکترونیک است. سه 

شده در دنیا   مطالعه زیر به بررسی مطالعات انجام

اي با رویکرد بررسی مطالعات  پردازند اما تاکنون مطالعه می

ر یک مطالعه نشده است. د شده در ایران منتشر انجام

مروري که بر رویکردهاي آموزش تلفیقی در علوم پزشکی 

توسط خزاعی و همکاران انجام شد نتایج نشان داد 

هاي اطالعات و ارتباطات عالوه بر  آوري استفاده از فن

هاي حضوري، در مورد یادگیري دانشجویان بسیار  کالس

ساز شده به دلیل کاهش  هاي شبیه مؤثر هستند و برنامه

توجه بسیاري از  ها و افزایش سرعت یادگیري مورد زینهه

 خزاعی و همکاران،) برنامه ریزان آموزشی قرارگرفته است

در یک مطالعه مروري توسط سیدي و همکاران . (1391

منظور بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی به دانشجویان  به

بخشی نتایج نشان داد که این روش  هاي توان رشته

روز  تواند در بهایران بومی ساز شود میآموزشی اگر در 

هاي بالینی درمانگران مفید  داشتن اطالعات و مهارت نگه

مطالعه مروري در  .(2012سیدي و همکاران، ) شود واقع 

مورد اثربخشی آموزش مجازي در داروسازي توسط نوري و 

که آموزش مجازي در افزایش  همکاران نشان داد

مؤثر است داروسازي  جویاندانش يها توانمندي و مهارت

جایگزین درس  تواند ینم ییتنها اگرچه آموزش مجازي به

بازدهی  تواند یم عنوان روشی مکمل بهاما سنتی باشد 

و نوري ) کند یدرس سنتی را بیشتر م يها کالس

 .(2014همکاران، 

 گیری نتیجه

آموزش مجازي روش و رویکردي جدید در آموزش       

وجه به فراگیر شدن ابزار الکترونیک شود. با ت محسوب می

هاي موجود در  در دنیا همچنین با توجه به محدودیت

آموزش سنتی و مزایاي آموزش الکترونیک یا ترکیبی به 

هاي  هاي جدید در سیستم آوري رسد استفاده از فن نظر می

باشد. با توجه به جدید بودن این  ناپذیر  آموزشی اجتناب

منظور ارزیابی  طالعات پژوهشی بهمفهوم نیاز به انجام م

هاي مختلف ارائه آموزش مجازي و بررسی  اثربخشی روش

هاي  باشد. تفاوت هاي مختلف علوم پزشکی می آن در رشته

اجتماعی کشور ما اهمیت انجام این نوع  –فرهنگی 

هاي آموزش مجازي  سازي روش مطالعات و همچنین بومی

تماعی و امکانات متناسب با نیازهاي آموزشی، شرایط اج

سازد. اثر آموزش مجازي بر  در دسترس را بیشتر نمایان می

تواند بسته  یادگیري و رضایت فراگیرندگان و مدرسین می

هاي مختلف در علوم پزشکی  شده و رشته  به روش استفاده

 ۀمتفاوت باشد همچنین تعداد محدود مطالعات درزمین

به انجام دهد نیاز  آموزش مجازي در ایران نشان می

تري در این زمینه هست. با توجه به  مطالعات گسترده

توان گفت در آموزش علوم  شده در ایران می مطالعات انجام

هاي مجازي اثربخشی برابر و یا  پزشکی استفاده از روش

همچنین نگرش  بیشتر نسبت به آموزش سنتی دارد.

  تباالیی نزد دانشجویان و اعضاي هیأمثبت و رضایت 

در خصوص استفاده از آموزش مجازي در علمی 
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صورت کلی  بنابراین به شده است. اغلب مطالعات ذکر

توان این نوع آموزش را روشی مؤثر و مفید در آموزش  می

هاي  در بین روش علوم پزشکی در ایران دانست.

هاي نوین همچنان بسیار نادر  شده در ایران روش استفاده

 VPE وان به فنّاوريت ها می هستند. ازجمله این روش

(virtual practice environment) مربی مجازي ،

(virtual mentorشبیه ،) هاي  اي و بازي رایانه سازهاي

ها و بررسی  سازي این روش آموزشی اشاره نمود. پیاده

مندي فراگیران و مدرسین از  اثربخشی آموزشی و رضایت

 یانی نماید. ها کمک شا تواند به فراگیر شدن آن این ابزار می

توان گفت با توجه به مزایا، اثربخشی و  نهایت می در

توان این روش را براي  مقبولیت آموزش الکترونیک می

منظور کمک  آموزش علوم پزشکی در ایران توصیه کرد. به

توان از مواردي همچون  به گسترش آموزش مجازي می

هاي آموزشی براي مدرسین، تهیه امکانات  برگزاري دوره

 تشویقی بهره برد. -هاي حمایتی نیاز و ارائه بسته وردم
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Abstract: The growing IT and electronic devices as well as limitations in traditional education 

have led to the use of virtual education as an alternative. In order to use e-learning methods in 

medical science, localization and research studies to evaluate its effectiveness is essential.  The 

purpose of this study was to review the studies related to virtual education in Medical Sciences 

in Iran.Key words such as virtual education, e-learning, computerized education issued by 

Google scholar databases were used to find articles in Persian and for Latin articles, PUBMED 

and Scopus databases were used. As the result, a limited number of 35 articles in the areas of 

educational software, multimedia tools, web-based training, studies using e-learning system, 

using email and mobile phones, electronic testing and continuing education via electronic 

methods were found and 27 of them were selected. The majority of the studies suggested that the 

effectiveness of virtual education is equal to or more than that of traditional education. 

Moreover, students and faculty members have a positive outlook on using virtual education in 

most of the mentioned studies and are highly satisfied by them. However, since the effect of 

virtual education on learning and the satisfaction of the learners can differ depending on the 

method employed, the different majors of the medical sciences require more extensive studies in 

Iran. 
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