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استفاده  يزشيو انگ يريادگي يامدهايدر مورد پ يپزشك انيدانشجو دگاهيد
  يكتب يويسنار يجابه يواقع مارياز ب

  
  *زادهيعل ميمهرپور، مر درضايسع ،ييرجا رايسم ،يديسعآل رايسم

  
 

  چكيده
 دگاهيد يمطالعه با هدف بررس نيآن محل سؤال است. ا يآموزش يامدهايبر مورد و پ يمبتن يريادگيدر جلسات  ويارائه سنارنحوه مقدمه: 
 يكتب يويبا سنار سهيدر مقا يواقع مارياستفاده از ب يزشيو انگ يريادگي يامدهايتهران در مورد پ يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو
  انجام شد. هيبر مورد در دوره علوم پا يمبتن يريادگي اتدر جلس
 يپزشك انينفر از دانشجو 85 يتهران بر رو يدانشگاه علوم پزشك يدر دانشكده پزشك 1396در سال  يفيمطالعه توص نياها: روش
در  هيره علوم پانمودند. در سال اول دو لينفر پرسشنامه را تكم 74در دسترس انجام شد.  يريگو با روش نمونه يرشته پزشك 95 يورود

 نددعوت شد يواقع مارانيب ،در سال دوم يمونولوژيا ياستفاده شد. در جلسه بحث مورد يكتب يويسنار زبر مورد ا يمبتن يريادگيجلسات 
 يفيشده با استفاده از آمار توص آوريجمعاطالعات شد.  يبررس ايبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پا انيو سپس نظرات دانشجو

  . قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز
نفر  73بود.  يكتب يوياز سنار زتريبرانگجذاب و چالش ماريمعتقد بودند كه حضور ب كليه دانشجويان شركت كننده در پژوهشنتايج: 

 يوينسبت به سنار يواقع ماريكردند كه حضور ب انيب )%86/92نفر ( 69. دادنديم حيترج يكتب يويرا بر سنار يواقع ماري) حضور ب22/98%(
 هيدرس علوم پا يهادر كالس يواقع مارانيدرصد) معتقد بودند كه استفاده از ب 22/98نفر ( 73دارد.  يريادگيبر  يتربيش ريتأث يكتب
  .كنديحضور در كالس درس فراهم م يبرا يتربيش زهيانگ

بر مورد  يمبتن يريادگيدر جلسات  يكتب يويسنار يجارا به يواقع مارياستفاده از ب يپزشك انيكه دانشجو رسدينظر مبه گيري: نتيجه
و در درك  دارد يرتبيش ريمطالب تأث يادداريو  يريادگياست، بر  زتريبرانگتر و چالشجالب يواقع ماريب انيدانشجو دي. از ددهنديم حيترج

  تر است.مؤثر هيو بر مطالعه علوم پا نيو بال هيعلوم پا نيارتباط ب
  

  هيدوره علوم پا ،، دانشجوي پزشكييادگيري پيامدهاييادگيري مبتني بر مورد، هاي كليدي: واژه
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مقدمه  
توجه در آموزش  مهم و مورد يهااز دغدغه يكي

در  هيها از كاربرد علوم پادرك آن ،يپزشك انيدانشجو
بر مورد با  يمبتن يريادگياست. جلسات  يحرفه پزشك

 هيكردن علوم پا يبه دنبال كاربرد ماريب يويسنار يمعرف
                                                 

ر ، دفتدانشگاه مركز مطالعات و توسعه آموزش زاده،يعل ميدكتر مرنويسنده مسؤول:  *
. رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك توسعه آموزش

alizade.aban@gmail.com  
 ريما قاتيمركز تحق ،يروماتولوژ قاتيمركز تحق ،)اري(استاد يديسعآل رايسم دكتر
  . رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدپارتمان گروه داخل ،اعلم

 يبا حرفه پزشك يو نشان دادن ارتباط اصول تئور
 فيبر مورد، توص يمبتن يريادگي). در جلسات 1است(

 اريداستان گونه در اخت صورت به ماريب كيمشكل 
 نينظر ب. سپس بحث و تبادلرديگيقرار م انيدانشجو
حل و پاسخ به سؤال انجام راه افتني يبرا انيدانشجو

)s-alesaeidi@sina.tums.ac.irگروه ايمونولوژي، اريي (استاديدكتر سميرا رجا )؛ ،(
)؛ s-rajaei@tums.ac.ir. (رانيتهران، ا ران،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ته

 يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يارتوپدگروه )، اريمهرپور (دانش درضايدكتر سع
  )mehrpour_saeed@yahoo.com( .رانيتهران، تهران، ا
  21/6/97 تاريخ پذيرش: ،10/4/97، تاريخ اصالحيه: 20/8/96 مقاله: تاريخ دريافت
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در كالس درس با  ماريمشكل ب في. ارائه توصشوديم
 لم،يف ن،قابل انجام است. متن، عكس و مت يمختلف يهاروش

در كالس درس از  يواقع مارينما، و حضور ب ماريب
 نيا ني). تفاوت ب2شده در منابع هستند( ذكر يهاروش
 طيبودن به شرا هيبودن و شب يواقع زانيها در مروش
 بر اساس يفيذكرشده ط يهادرروش نياست. بنابرا يواقع

 نيتصور است كه در ا قابل ويبودن سنار يواقع زانيم
ور و حض زانيم نياز كمتر ماريمشكل ب فيمتن توص فيط
 نيحضور دانشجو بر بال ايدر كالس درس  يواقع ماريب
دار برخور يواقع يايشباهت با دن زانيم نيتربيشاز  ماريب

  ). 1(هستند
 وينحوه ارائه سنار اياست كه آ نيا شوديكه مطرح م يسؤال

ر بگذارد؟ د ريتأث انيدانشجو يريادگيو  زهيبر انگ توانديم
 Johnكه جان اسپنسر ( يمرور ياراستا در مطالعه نيا

Spencer نحوه  نييبا هدف تع 2000) و همكارانش در سال
مشخص  ،انجام دادند يدر آموزش پزشك مارانيمشاركت ب

لوم ع انيآموزش دانشجو نديدر فرا مارانيشد كه استفاده از ب
 يهاتياز صالح ياريبس يريگبر شكل توانديم يپزشك

از  يكيداشته باشد.  ياديز ريتأث يپزشك انيدانشجو
را در آموزش دوران علوم  مارانيب توانيكه م ييهاتيموقع

 سندگانينو نياست. ا ينمود، جلسات بحث مورد ريدرگ هيپا
 يدر خصوص اثربخش يتربيشدادند كه مطالعات  شنهاديپ

 سازانهيشب اينما ماريب يجا به يواقع مارانياستفاده از ب
) در Rolf Bergin( نيرالف برج ني). همچن3(انجام گردد
و  لميبا استفاده از ف كيالكترون ستميس كياز  مطالعه خود

 يكپزش انيانشجوبه د ينيبال يموردها يبه معرف يسازهيشب
 ينمت صورت به ويرا با ارائه سنار ستميس نيها اپرداخت. آن

مطالعه مشخص شد كه  نينمودند. در ا نيگزيجا يو كتب
 كيدر  تيمشابه با واقع يآموزش يهاتياستفاده از موقع

ثبت م ريتأث يفعال و مشاركت يريادگيبر  توانديامن م طيمح
 ) درVikram Johجاه ( كراميعالوه، و ). به4(داشته باشد

 مارانياستفاده از ب ياثربخش نييبه تع يمرور يامطالعه
در مقاله  بايز يريپرداخت. او در تعب يدر آموزش پزشك

 يماريب طيدر خصوص شرا مارانيكه ب كنديم انيخود ب
از  يكيعنوان  به نيخودشان متخصص هستند و بنابرا

قرار  تفادهاس مورد تواننديمنابع در آموزش م نيبهتر

درس در قالب  يهادر كالس ماراني. دعوت از برنديگ
در  مارانينقش ب يفاياز موارد ا يجلسات بحث مورد

كه  ه استمشخص شد و است شده انيب يآموزش پزشك
 يهاتيبا موقع سهيدر مقا يواقع مارانياستفاده از ب

 ريتأث توانديم يرواقعيغ يهاتيموقع و شده يسازهيشب
 يپزشك رشته يهايتوانمند و هاارتمه آموزش در يبهتر

 دمور در كه نمود انيب سندهينو نيا نيهمچن باشد. داشته
 شواهد آموزش در مارانيب از استفاده مدتيطوالن اثرات

 تربيش مطالعات انجام به هيتوص و دارد وجود يمحدود
 بكن توسط گريد يامطالعه در ).5(نمود موضوع نيا در

 دگاهيد نييتع باهدف كه )Bokken, Lonneke( لونك
 استفاده ضعف و قوت نقاط مورد در يپزشك انيدانشجو

 به آموزش در يسازهيشب مارانيب اي يواقع مارانيب از
 استفاده اگرچه كه ديگرد مشخص شد انجام يفيك صورت

 در اما است ارزشمند اريبس آموزش در يواقع مارانيب از
 ،بد خبر ارائه مانند است دهيچيپ و سخت طيشرا كه ييجا
 يموارد و مشكل و سخت مارانيب با مصاحبه يريادگي

 مارانيب از است بهتر يارتباط مهارت يريادگي مانند
 در همكارانش و مانيپ ).6(گردد استفاده شده يسازهيشب

 بحث جلسات در يكتب يوهايسنار از 2017 يامطالعه
 سندگانينو نيا نمودند. استفاده هيپا علوم دوره يمورد
 نامكا حد تا نمودند يطراح كه ييوهايسنار تا نمودند يسع
 جلسات منظور نيا به باشد. تركينزد يواقع طيشرا به

 از و دادند ليتشك ينيبال يوهايسنار يطراح يبرا يمختلف
 وهايسنار نيتدو در علميهيأت مختلف ياعضا نظرات
 )jane Dammers( همكارانش و دمر نيج ).7(گرفتند بهره

 اي يواقع مارانيب از استفاده ارزش سهيمقا به زين
 يريادگي جلسات در يكتب و كاغذ بر يمبتن يوهايسنار
 مطالعه نيا جينتا اساس بر پرداختند. مسأله بر يمبتن

 و مقدم يكتب يوهايسنار بر يواقع مارانيب از استفاده
 نيا در كنندهشركت انيدانشجو نظر از شد. دانسته ارجح

 يمبتن يريادگي جلسات در يواقع مارانيب از عوتد مطالعه
 و هاآن زهيانگ و عالقه در يتربيش ريتأث مسأله بر
 به )Nula Kenny( يكن نوال ).8(است داشته شانيريادگي

 يمبتن يريادگي جلسات در كه ماريب يويسنار 10 ليتحل
 ليتحل نيا اساس بر .تپرداخ ،بودشده  استفاده مسأله
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 سوم زبان با وهايسنار نگارش وهنح كه شد مشخص
 وهايسنار از كدامچيه در است. بوده يرواقعيغ و شخص
 و بود نشده گنجانده ماريب اناتيب و احساسات عواطف،

 لذا .بود كم اريبس يواقع يايدن با مشابهت زانيم نيبنابرا
 بتوانند وهايسنار نيا مطالعه با دانشجوها كه اين احتمال

 دكنن نگاه يواقع ماريب كي صورت بهشده  ارائه ماريب به
 يهاتيموقع از استفاده سندگانينو نيا بود. كم اريبس

 جلسات در يواقع مارانيب از استفاده و تيواقع با مشابه
 نيهمچن قراردادند ديتأك مورد را مسأله بر يمبتن يريادگي
 يريادگي جلسات يبرا را "متن كي عنوانبه ماريب" دگاهيد

 به كل در ).9(برشمردند يجد چالش كي مورد بر يمبتن
 چه هر ،شده انجام مطالعات اساس بر رسديم نظر
 طيمح به يتربيش شباهت استفاده مورد يوهايسنار
 .دخواهد بوبيشتر يريادگي يامدهايپ باشد، داشته يواقع
 بر مورد ارائه نحوه ريتأث يبررس به يمحدود مطالعات اما
 رد هيپا علوم دوره در خصوصبه  يپزشك انيدانشجو ديد

 در كه يامطالعه نيهمچن اند.پرداخته يمورد بحث جلسات
 استفاده درس كالس در ماريب از هيپا علوم دوره يهاكالس
 كرده يبررس را انيدانشجو نظرات سپس و باشدشده 
 از حاصل اطالعات اساس بر نشد. افتي رانيا در ،باشند
 كه است يمطالعات محدود از يكي عهمطال نيا متون، مرور

 دگاهيد يبررس هدف با و نقص، نيا به نظر با رانيا در
 هرانت يپزشك علوم دانشگاه هيپا علوم يپزشك انيدانشجو

 استفاده يزشيانگ و يريادگي يامدهايپ مورد در مورد در
 جلسات در يكتب يويسنار با سهيمقا در يواقع ماريب از

  شد. انجام يمورد بحث
  

  هاروش
 در 1396 سال در يمقطع يفيتوص صورت به مطالعه نيا

 .شد انجام تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده
 1395 مهرماه يورود يپزشك انيدانشجو پژوهش جامعه
 بحث جلسات تجربه انيدانشجو نيا بودند. سوم) (ترم
 يپزشك رشته به ورود اول ترم از را مورد بر يمبتن

 و اندام يآناتوم درس در يمورد ثبح جلسات در داشتند.
 ارائه هيپا علوم دوره اول سال در دروس ني(ا قلب بلوك

 يبرا متن و يكتب روش از هيپا علوم دوره در )شوديم

 .دشيم استفاده ماريب مشكالت فيتوص و وهايسنار ارائه
 درس در مورد بر يمبتن بحث جلسه 96 سال در
 ارائه هيپا علوم هدور دوم سال در درس ني(ا يمونولوژيا
 ارائه يجابه مذكور، جلسه در شد. يزيربرنامه )شوديم

 يماريب به مبتال ماريب دو از ،يكتب صورت به ويسنار
 هب دعوت دييروماتو تيآرتر مبتال به ماريب كي و لوپوس

 كامالً مذكور جلسه در حضور يبرا مارانيب نيا آمد. عمل
 از تيرضا افتيدر داشتند. كامل تيرضا و شدند هيتوج

  شد. انجام يشفاه صورت به مارانيب
 دوره يپزشك رشته سوم ترم انيدانشجو پژوهش جامعه
 بودند. يمورد بحث جلسه در كنندهشركت هيپا علوم
 به ليتما اساس بر و دسترس در صورت به يريگنمونه
 از نفر 85 شامل مطالعه نيا جامعه بود. پرسشنامه ليتكم

 جلسه در خود ليتما با كه بودند 95 يورود انيدانشجو
 را پرسشنامه نفر 74 و كردند شركت دمور بر يمبتن بحث
 درصد 05/87 يدهپاسخ زانيم نيبنابرا نمودند. ليتكم

 صورت به مورد بر يمبتن بحث جلسه .ديگرد محاسبه
 آن در حضور يبرا انيدانشجو و شوديم برگزار يارياخت
 هنمر زين حضور عدم صورت در و كنندينم افتيدر يانمره
   .دهندينم دست از

 كي صورت به يمونولوژيا مورد بر يمبتن بحث جلسه
 با هيپا علوم و ينيبال افتهي ادغام بحث دوساعته جلسه
 همكاران از يكي و يمونولوژيا گروه مشترك يهمكار

 يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده ستيروماتولوژ
 نيا يطراح و يزيربرنامه منظوربه شد. برگزار تهران
 همكاران نيب مشترك يزيربرنامه جلسه چهار برنامه،
 روش اهداف، نمودن مشخص يبرا ينيبال و هيپا علوم
 يبرگزار زمان شد. انجام مارانيب انتخاب و كار ياجرا

 درس آزمون يبرگزار از پس يمورد بحث جلسه
 آزمون از بعد جلسه نيا يبرگزار ليدل بود. يمونولوژيا

 ييناتوا و يروماتولوژ درس يمحتوا بر يقبل تسلط
 يتئور مطالب كاربرد دادن نشان و بحث در شركت

 اب دوساعته جلسه كي نيبنابرا بود. نيبال در يمونولوژيا
 يمونولوژيا گروه از علميهيأت عضو كي مشترك حضور

 سه حضور و يروماتولوژ گروه از علميهيأت عضو كي و
 و لوپوس شامل يمنيا دستگاه يهايماريب مبتال به ماريب
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 هب جلسه نيا شد. اجرا انيدانشجو يبرا دييماتورو تيآرتر
 مقدمه و اهداف بر يمرور از پس بود. يتعامل كامالً صورت

 و عالئم ريس و نمودند انيب را خود حالشرح مارانيب كار،
 مواجه آن با خود درمان و صيتشخ ريمس در كه يمشكالت

 كردند. انيب مرحله به مرحله و اتييجز با را بودند شده
 يروماتولوژ متخصص توسط مارانيب با مصاحبه مانجا
 از هيپا علوم مرتبط نكات مصاحبه فواصل در .شد انجام

 انيدانشجو از مثال عنوان به .شديم سؤال انيدانشجو
 نور معرض در كه يزمان ديگويم ماريب شديم دهيپرس
 ار يقرمز جاديا ليدل .شديم قرمز صورتم گرفتميم قرار
 دچار هاهيكل لوپوس به مبتال ماريب در چرا .ديكن ليتحل
 قرار يتيموقع در انيدانشجو نيبنابرا است؟ شده بيآس
 يولاص اساس بر را عالئم جاديا سميمكان ديبا كه گرفتنديم
 كنند. انيب بودند كرده مطالعه يمونولوژيا درس در كه

 در .شديم انجام هيپا علوم استاد توسط يبندجمع سپس
 يتربيش سؤاالت انيدانشجو كه يورتص در جلسه نيح
 پرسش جلسه يانتها در .كردنديم مطرح داشتند مارانيب از
   شد. انجام يبندجمع و پاسخ و

 يهاتميآ بود. ساختهمحقق پرسشنامه كي قيتحق ابزار
 اب مصاحبه با برنامه، اهداف گرفتن نظر در با پرسشنامه
 كي حداقل مدت به مصاحبه هر شد. نيتدو انيدانشجو
 سؤاالت شد. انجام يپزشك يدانشجو 7 با و ساعت

 سؤاالت سپس و شديم مطرح يكل صورت به مصاحبه
 نظرات به قيعم صورت به بتواند كه جستجوگر
 سؤاالت از يبعض .شديم مطرح بد،اي دست انيدانشجو
 يهابحث با را يمونولوژيا مورد بر يمبتن بحث" شامل
 يواقع ماريب از استفاده "ديكن سهيمقا يقبل مورد بر يمبتن
 ارائه روش كدام "داشت؟ يتفاوت چه ويسنار ارائه با

 ليقب نيا از يموارد و "چرا د؟يدهيم حيترج را ويسنار
 اساس بر سپس و شد ادهيپ و ضبط هامصاحبه يتمام بود.
 نيا دل از هاتميآ و شد ادهيپ يفيك يمحتوا ليتحل مدل

 اشباع زمان تا مصاحبه .ديگرد استخراج هامصاحبه
 در كه بود تميآ 10 شامل هياول ابزار شد. انجام اطالعات

 )1( مخالفم كامالً تا )5( موافقم كامالً از كرتيل اسيمق كي
 يامدهايپ خصوص در انيدانشجو دگاهيد يبررس به

 يكتب يويسنار با سهيمقا در يواقع ماريب از استفاده

 و ييمحتوا ييروا تأييد يبرا هياول نسخه .پرداختيم
 يپزشك آموزش متخصصان از نفر 5 يبرا نظرات افتيدر

 ادغام هم در هاتميآ از يتعداد مرحله نيا در .ديگرد ارسال
 رييتغ هم يموارد و حذف يتكرار موارد يبعض و شد

 و كرتيل اسيمق در سؤال 9 شامل يينها ابزار كردند.
 ييايپا نييتع بود. كيدموگراف اطالعات به مربوط سؤاالت

 30 نظرات با و ياهفتهكي فاصله در ييآزما باز روش با
 بيضر شد. انجام ،كه عضو واحد پژوهش نبودند دانشجو

ICC ييباال بيضر كه بود 97/0 با برابر كه ديگرد محاسبه 
   است. ابزار ييايپا دهندهنشان و است
 اكسل و SPSS-22 افزارنرم از هاداده ليتحل و هيتجز يبرا

 ود،ب يعيطب نمرات عيتوز كه اين به توجه با شد. استفاده
 (انحراف نيانگيم و (درصد) يفراوان از جينتا گزارش يبرا
   شد. استفاده )اريمع
 نيا مطالعه نيا در شده گرفته نظر در ياخالق مالحظات از

 انيدانشجو يبرا يمورد بحث جلسه در شركت كه بود
 جلسه در شركت عدم صورت در و بود يارياخت كامالً
 عدم اي ليتكم در انيدانشجو .دادندينم دست از يانمره
 ماران،يب حضور يبرا بودند. مختار پرسشنامه ليتكم
 بود. شده اخذ يشفاه تيرضا و انجام يحضور هيتوج

 و يكل صورت به جينتا انتشار ،ياسام بودن محرمانه
 در مالحظات ريسا از نام ذكر بدون اطالعات يآورجمع
   بود. مطالعه نيا درشده  گرفته نظر

  
  نتايج

 نفر 74 ،شده ارائه پرسشنامه و كننده شركت نفر 85 از
 زن )%4/51( نفر 38 نمودند. ليتكم را پرسشنامه )05/87%(
 شركت سابقه )%100( نفر 74 بودند. مرد )%6/48( نفر 36 و
 معدل نيانگيم داشتند. را يمورد بحث جلسات در

 هاآن يسن نيانگمي و 25/1±28/17 انيدانشجو
   بود. سال 14/20±60/1
 انيدانشجو )%100( نفر 74 مطالعه، نيا يهاافتهي اساس بر

 زا زتريبرانگچالش و جذاب ماريب حضور كه بودند معتقد
 يواقع ماريب حضور )%22/98( نفر 73 بود. يكتب ويسنار

 )%86/92( نفر 69 .دادنديم حيترج يكتب يويسنار بر را
 يويسنار به نسبت يواقع ماريب حضور كه كردند انيب
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 )%50/87( نفر 65 دارد. من يريادگي بر يتربيش ريتأث يكتب
 ادغام بحث جلسه مطالب كنميم احساس كه نمودند ذكر

 آورد. خواهم ادي به يتريطوالن مدت را يمونولوژيا افتهي
 يواقع مارانيب از استفاده كه بودند معتقد )%22/98( نفر 73
 يبرا يتربيش زهيانگ هيپا علوم درس يهاكالس در

 )%29/89( نفر 66 .كنديم فراهم درس كالس در حضور
 در يكتب يويسنار با سهيمقا در را يواقع ماريب حضور
 مؤثرتر پزشك كي عنوانبه تشانيهو يريگشكل

 ماريب از استفاده كردند انيب )%85/92( نفر 69 .دانستنديم
 لومع نيب ارتباط درك در يكتب يويسنار به نسبت يواقع
 كامالً و موافق )%71/85( نفر 63 است. مؤثرتر نيبال و هيپا

 ماريب ورضح با افتهي ادغام بحث جلسه كه بودند موافق
 ترغيب پايه علوم دروس مطالعه به نسبت شد باعث يواقع

 هاكالس برگزاري كه كردند ذكر )%85/92( نفر 69 شوند.
 دباش داشته ادامه بايد هيپا علوم در يواقع ماريب حضور با

  ).كي (نمودار
  

  
 در يواقع ماريب از استفاده يزشيانگ و يريادگي يامدهايپ خصوص در تهران يپزشك علوم يپزشك انيدانشجو نظرات :1 نمودار

   يكتب يويسنار با سهيمقا در يمورد بحث جلسات
  

  بحث
 اهدگيد يبررس يمقطع -يفيتوص مطالعه نيا انجام از هدف

 دمور در تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو
 در يواقع ماريب از استفاده يزشيانگ و يريادگي يامدهايپ

   .بود يمورد بحث جلسات در يكتب يويسنار با سهيمقا
 زا يواقع ماريب از استفاده كه داد نشان مطالعه نيا جينتا
 يبكت يويسنار از زتريبرانگچالش و جذاب انيدانشجو نظر
 از يكي ينيبال يوهايسنار يطراح يبرا است. بوده
 قرار ديتأك مورد مختلف متون در كه ييارهايمع نيترمهم

 زانيم هرچه است. بودن زيبرانگچالش و تيجذاب رديگيم
 يشناخت تعادل عدم باشد، تربيش ويسنار يزيبرانگالشچ
 داشته يريادگي بر يتربيش ريتأث توانديم شده جاديا

 هيبش كه ييجا آن از يواقع ماريب از استفاده نيبنابرا باشد.
 زتريبرانگچالش است پزشك كي عملكرد يواقع تيموقع
 يبرا يترمناسب روش توانديم رسديم نظر به و است

 توجه ديبا اما باشد. افتهي ادغام بحث جلسات يبرگزار
 هب درس كالس در يواقع ماريب از استفاده شهيهم كه نمود
 رحضو يهانهيهز مثالعنوانبه .ستين مقدور مختلف ليدال
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 اي بدحال مارانيب و يمنيا حفظ ،ياخالق مالحظات مار،يب
 رد توانينم يراحتبه باشند نظارت تحت ديبا كه يكسان
 امكان حد تا ديبا نيبنابرا نمود دعوت يمورد بحث جلسه

 لميف از استفاده ديشا كرد. استفاده ترهيشب يهاتيموقع از
 طيشرا نيا در يترمناسب نيگزيجا بتواند نما ماريب اي

 ينيبال يوهايسنار بودن يواقع بر )Kohen( كوهن باشد.
 نيتدو يارهايمع از يكي مانيپ ).2(است نموده ياديز ديتأك

 و تيجذاب به توجه را يمورد بحث يوهايسنار
 جينتا با افتهي نيا ).7(كنديم انيب آن بودن زيبرانگچالش
 مطالعه در او است. مشابه همكارانش و دمر نيج مطالعه
 را يواقع ماريب از استفاده انيدانشجو كه افتيدر خود
 يابيارز يكتب يويسنار از زتريبرانگچالش و ترجذاب

   ).8(كننديم
 ارميب حضور انيدانشجو اكثر كه دارد آن از نشان هاافتهي

 امروزه .دادنديم حيترج يكتب يويسنار بر را يواقع
 زا است.شده  واقع نقد مورد يكتب يوهايسنار از استفاده

 ينيبال يوهايسنار نگارش در عموماً كه يينجاآ
 نيتدو به كه يافراد كه اين اي شودينم تيرعا استانداردها

 يخاص آموزش خصوص نيا در پردازنديم ويسنار
 و اصول ويسنار نگارش كه دانندينم اصوالً اي انددهيند

 سطح و الزم تيفيك از وهايسنار نيبنابرا ،دارد يآداب
 كه است يحال در نيا .ستين برخوردار يكاف بودن يواقع

 ييجا تا ديبا يمورد بحث يوهايسنار است معتقد كوهن
 طيمح طيشرا اساس بر و ماريب زبان از دارد امكان كه

 ادهاستف طيشرا اگر كه رسديم نظر به گردد. نيتدو يواقع
 نظر در با نباشد، ريمس درس كالس در يواقع ماريب از

 تيفيك يحد تا بتوان وهايسنار نيتدو اصول گرفتن
 يكن مطالعه راستا نيهم در داد. شيافزا را وهايسنار

)kenny( يبرا شده نيتدو يوهايسنار كه داد نشان زين 
 و ددارن يمتعدد مشكالت مسأله بر يمبتن يريادگي جلسات

 يوهايسنار نيبنابرا ).9(ستندين يواقع يهاتيموقع هيشب
 مارانيب حضور به انيدانشجو كه شونديم باعث فيضع
   باشند. داشته يتربيش عالقه يواقع
 يويسنار با سهيمقا در يواقع ماريب حضور ريتأث نظر از
 حضور هك كردند انيب انيدانشجو اكثر زين يريادگي بر يكتب
 بر يتربيش ريتأث يكتب يويسنار به نسبت يواقع ماريب

 در مارانيب از استفاده دارد. مطالب يادداري و يريادگي
 نيبال ادغام از يانمونه عنوانبه هيپا علوم دروس آموزش

 و مطالب كاربرد تياهم دادن نشان با توانديم هيپا علوم در
 ريتأث انيدانشجو يريادگي بر مسأله حل قيطر از يريادگي

 تربيش زهيانگ باعث يواقع ماريب حضور بگذارد. يتربيش
 انيدانشجو .شوديم مطالب يريادگي يبرا انيدانشجو
 كه تندهس مواجه هيپا مطالب از ياديز حجم با يپزشك
 درك يراحتبه است ممكن يپزشك رشته در را آن كاربرد
 لومع استاد كي كنار در ينيبال استاد كي كه يزمان اما نكنند.

 ئمعال ريتفس مورد در بحث به يواقع ماريب حضور با و هيپا
 نيب ارتباط ،پردازديم هيپا علوم مطالب از استفاده با يماريب
 و ودشمي مشخص شجودان يبرا قبل از بهتر مطالب نيا
 د.باش رگذاريتأث يپزشك يدانشجو يريادگي بر توانديم

 در جلسات نيا از استفاده كه گردديم شنهاديپ نيبنابرا
 نيا شود. داده شيافزا يتربيش زانيم به هيپا علوم دوران

 ادهاستف ريتأث كه همكارانش و دمر و مانيپ مطالعه با افتهي
 رب را يواقع ماريب از فادهاست و مورد بر يمبتن يريادگي از
 ).8و7(بود مشابه نمودند گزارش انيدانشجو يريادگي
 از استفاده كه دارد آن از نشان زين مطالعه نيا يهاافتهي
 نيب ارتباط درك در يكتب يويسنار به نسبت يواقع ماريب

 رترمؤث انيدانشجو يريادگي بر ريتأث و نيبال و هيپا علوم
   است.

 از يكي درس كالس در انيدانشجو رنگكم حضور
 يپزشك علوم يهادانشگاه اكثر امروزه كه است ييهاچالش

 ادد نشان مطالعه نيا جينتا .كننديم نرم وپنجهدست آن با
 در يواقع مارانيب از استفاده انيدانشجو ازنظر كه

 حضور يبرا يتربيش زهيانگ هيپا علوم درس يهاكالس
 نيبنابرا .كنديم فراهم هيپا علوم مطالعه و درس كالس در
 توجه ديبا يپزشك علوم يهادانشگاه رسديم نظر به

 يتعامل و جذاب يآموزش يهاروش از استفاده به يتربيش
 داشته هيپا علوم دروس آموزش در مارانيب استفاده با

 ياجبار نشاندن و ابيحضوروغ بر تمركز يجابه و باشند
 ريسا بر درس كالس سر بر زهيانگ بدون انيدانشجو
 رب يمبتن يهابحث از استفاده مانند كارا و مؤثر يهاروش
 شيافزا يبرا راهكار كي عنوانبه فعال يريادگي و مورد

 راستا نيهم در شوند. متمركز درس كالس در حضور
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 يريادگي فعال يهاروش از استفاده كه است معتقد يپارمل
 كالس در انيدانشجو حضور بر توانديم يمشاركت و

   ).10(باشد داشته مثبت اثر درس
 ن،تهرا يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو دگاهيد اساس بر 

 شده باعث يواقع ماريب حضور با افتهي ادغام بحث جلسه
 نيا شوند ترغيب پايه علوم دروس مطالعه به نسبت تا است

 درس كالس در مشاركت زهيانگ جاديا كنار در افتهي
 كالس در مارانيب حضور از ارزشمند يامديپ توانديم

   باشد. درس
 آموزش يهاروش از يكي يمورد بحث جلسات از استفاده

 در آن كاربرد و هيپا علوم دوره تياهم دادن نشان يبرا
 شكپز كي ياصل فهيوظ كه ييآنجا از است. يپزشك رشته

 در انيدانشجو دادن قرار نيبنابرا است، مارانيب تيريمد
 مارانيب از استفاده با مسأله حل يريادگي يهاتيموقع
 ريتأث پزشك كي عنوانبه هاآن تيهو بر توانديم يواقع
 انيدانشجو تيهو يريگشكل به توجه باشد. داشته مثبت
 ديتأك مورد يپزشك دانشكده به ورود يابتدا از يپزشك

 تيهو يريگشكل )Goldi( يگلد نظر از است. قرارگرفته
 د.شو انجام يپزشك رشته به ورود يابتدا از ديبا يپزشك
 يمورد بحث يهابرنامه از استفاده كه ييجا نآ از نيبنابرا

 تيهو نيا يريگشكل بر توانديم يواقع ماريب حضور با
 فادهاست شوديم شنهاديپ لذا باشد، داشته يتربيش ريتأث
 دوران آموزش در مورد بر يمبتن آموزش يهاتيموقع از

  ).11(ابدي شيافزا هيپا علوم
 سهيمقا مورد در انيدانشجو نظرات به ما مطالعه نيا در
 بحث جلسه در يواقع ماريب حضور و يكتب ويسنار نيب

 يبررس يآت مطالعات در است بهتر م،ينمود اكتفا يمورد
 ريسا از استفاده اي يواقع ماريب از استفاده راتيتأث

 يازسهيشب اي نما ماريب لم،يف مانند ويسنار ارائه يهاروش
 يهاروش از استفاده با و يواقع يتجرب مطالعات در
 .رديگ قرار يبررس مورد اطالعات يآورجمع ترقيدق
 رب درس كالس در مارانيب حضور ريتأث شوديم شنهاديپ

 جلسات در كهييجا آن از شود. مطالعه مارانيب خود ديد
 يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده در يردمو بحث
 حضورزمان صورت هم به هيپا علوم و ينيبال استاد تهران
 بر دياساتزمان هم حضور ريتأث شوديم شنهاديپ لذا دارند،

 مورد گريد يامطالعه در انيدانشجو يريادگي و زهيانگ
 نيترمهم از يكي كهييجا آن از .رديگ قرار يبررس

 بر آن مدتيطوالن راتيتأث يآموزش مهبرنا هر يامدهايپ
 است، ياحرفه يهاتيصالح جاديا و انيدانشجو يريادگي

 در انماريب از استفاده تريطوالن اثرات گردديم شنهاديپ لذا
  .رديگ قرارتر بيش يموردبررس هيپا علوم دوران آموزش

  
  گيرينتيجه

 ماريب از استفاده انيدانشجو كه رسديم نظر به كل در
 ينمبت يريادگي جلسات در يكتب يويسنار يجابه را يواقع
 يواقع ماريب انيدانشجو ديد از .دهنديم حيترج مورد بر

 يادداري و يريادگي بر است زتريبرانگچالش تر،جالب
 سكال در تربيش حضور باعث دارد، يتربيش ريتأث مطالب
 رب و نيبال و هيپا علوم نيب ارتباط درك در .شوديم درس
 در ددگر يم شنهاديپ نيبنابرا دارد. ريتأث هيپا علوم مطالعه
 دوره در مورد بر يمبتن بحث جلسات از استفاده صورت
 ات يكتب يوهايسنار از صرف استفاده يجا به ه،يپا علوم
 اساس بر و شوند يطراح تريواقع وهايسنار امكان حد
 هاستفاد يواقع ماريب اي نما ماريب لم،يف از موجود اناتامك

   شود.
  

  قدرداني
 جلسه نيا در كه يزيعز مارانيب از ميدانيم الزم خود بر

 ليتكم را هاپرسشنامه كه يانيدانشجو افتند،ي حضور
 خاطر به يپزشك دانشكده يمونولوژيا گروه و نمودند
 از و جلسه نيا يبرگزار در ارزشمندشان يهمكار

 و تشكر يپزشك دانشكده آموزش توسعه دفتر همكاران
  .ميينما يقدردان
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Learning and Motivational Outcomes of Real Patient versus Written 
Scenario: Perspective of Medical Students 
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Abstract 
 
Introduction: How to present a scenario in case-based learning sessions and its educational outcomes is in 
question. The aim of this study was to investigate the viewpoints of medical students of Tehran University of 
Medical Sciences about the learning and motivational outcomes of using real patients in comparison with 
written scenarios in case-based learning sessions of basic sciences program. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 85 medical students of Tehran University 
of Medical Sciences in 2017. Subjects were selected by convenience sampling method and 74 students 
completed a questionnaire. Case-based learning sessions were conducted using written scenarios in the first 
year of the basic sciences program. In the second year, case-based immunology discussion sessions were held 
by inviting real patients and the students’ opinions were assessed using a valid and reliable researcher-made 
questionnaire. Data were analyzed by means of descriptive statistics. 
Results: All of the students believed that the presence of a patient was more interesting and challenging than 
the written scenarios. Seventy-three students (98.22%) preferred an actual patient to a written scenario. Sixty-
nine students (92.86%) stated that the presence of a real patient had a greater impact on their learning than 
the written scenarios. Seventy-three students (98.22%) believed that the use of real patients in basic sciences 
courses would increase their motivation to attend the classes. 
Conclusion: The medical students seem to prefer real patients to written scenarios in case-based learning 
sessions. They believe that real patients are more interesting and challenging, have greater impact on learning 
and retention, and are more effective in the understanding the link between basic sciences and clinical 
trainings, as well as studying basic sciences. 
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