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چكيده
مقدمه :پیشرفتهای تکنولوژی نیاز به استفاده از استراتژیهای جدید و فعال را در آموزش پزشکی نشان میدهد .آموزش پزشکی بایستی
فعال بوده ،به دانشجویان کمک نمایند تا موقعیت بالینی واقعی را به اندازه کافی درک کنند .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله
آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد با آموزش حضوری ،بر دانش و رضایتمندی دانشجویان پزشکی انجام شد.
روشها :این پژوهش یک مداخله آموزشی با طرح پس آزمون در سال تحصیلی  1396تا 1398بود که بر روی  584دانشجوی پزشکی
بخشهای بالینی جراحی (مغز و اعصاب و ارتوپدی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد .نمونههای پژوهش به صورت در دسترس
انتخاب و با شیوه متوالی وغیرتصادفی به دو گروه مداخله (آموزش تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد) و کنترل (نمرات دانشجویان حضوری
دوره گذشته) تقسیم شدند .ابزار جمعآوری دادهها آزمون پایان ترم بخش جراحی و یک پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش
رضایتمندی از محتوای چندرسانهای بود .به منظور مقایسه میانگین پس آزمون نمره دانش در گروه مداخله و کنترل از آزمون تی
مستقل استفاده شد.
نتايج :میانگین و انحراف معیار نمره دانش بعد از مداخله در گروه مداخله (13/7±3/ 1و  )12/9±2/7با گروه کنترل (13/6±2/ 7و
 )13/2±2/7تفاوت معناداری نداشت .همچنین  51درصد از دانشجویان کیفیت محتوای چندرسانهای را مطلوب ارزیابی کردند.
نتيجهگيري :نتایج نشان داد که مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد منجر به بهبود یادگیری دانشجویان پزشکی مشابه
با آموزش حضوری می شود .با توجه به مؤثر بودن ،راحت و کم هزینه بودن این روش ،استفاده از این شیوه برای آموزش پزشکی در
مقطع بالینی توصیه میشود.
واژههای كلیدی :مداخله آموزشی ،یادگیری تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد ،دانشجوی پزشکی ،دانش ،رضایتمندی
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مقدمه

بستر آموزش و رفع محدودیتهای مکانی ،زمانی و

حسینعلی خلیلی و همکاران

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

الکترونیکی ،امروزه اصطالح دیگری به نام یادگیری

آشنایی دانشجویان پزشکی با محیط درمانی است(.)9

تکنولوژی-م حور وارد حوزه آموزش شده است .یادگیری

همچنین بنابر مطالعه سیتاموراج ( )Seethamrajuو

تکنولوژی محور به هرگونه تکنولوژی اطالق میشود که

همکاران ،محیطهای یادگیری فعال و تعاملی ،با درگیر

تجربه یادگیری را ارتقا میدهد .در این شیوه از انواع

کردن ذهن یادگیرنده و دادن بازخوردهای متعدد به وی

روشها وتکنولوژیها به منظور تقویت یادگیری استفاده

میتواند دانش بالینی وی را ارتقا داده و با اصالح

میشود( . )1امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون

اشتباهات در مراحل مختلف سبب یادگیری بیشتر شود.

تکنولوژی و نقش آن در ابعاد مختلف حوزه سالمت،

همچنین اگر شیوه یادگیری تکنولوژی-محور باشد ،عالوه

مطالعات زیادی در زمینه دخیل کردن تکنولوژی در

بر هزینه کمتر نسبت به شیوههای حضوری ،به دفعات

آموزش جنبههای مختلف حرفه پزشکی به عنوان یکی از

بیشتری قابل استفاده در هر زمان و مکانی خواهد

عناصر کلیدی این حوزه انجام شده است و در حال

بود(.)4

حاضر در بسیاری از دانشگاههای جهان از تکنولوژی

تحول در رویکرد فعلی آموزش پزشکی در سراسر جهان

جهت ارتقای آموزش علوم پزشکی بهره میگیرند(2تا.)3

امری اجتنابناپذیر است و ضروری است که

با وجود این که یادگیری تکنولوژی-محور مزایا و

سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش پزشکی بتوانند

فرصتهای آموزشی زیادی را برای یادگیرندگان فراهم

شروع به تأمل انتقادی در مورد وضعیت موجود کرده و

نموده است ،اما چالشهایی نیز دارد .یکی از چالشهای

نسبت به آینده آموزش پزشکی تصمیمگیریهای مناسب

مهم ،طراحی مطلوب محتوای آموزشی برنامههای

را انجام دهند .هر رویکردی برای آموزش پزشکی باید

تکنولوژی -محور بر اساس راهبردهای مناسب آموزشی

نیازهای پیچیده و متنوع آن را در نظر بگیرد(10و.)11

است .تلفیق شیوههای فعال یادگیری از قبیل یادگیری

در این راستا ترکیب دو شیوه یادگیری مبتنی بر مورد و

با

تکنولوژی محور با بهکارگیری ابزارهای متنوع و

تکنولوژیهای مناسب بر اثربخشی این شیوهها میافزاید.

فناوریهای پیشرفته  ،سعی در بهبود کیفیت و توسعه

یادگیری مبتنی بر مورد یک شیوه آموزش و یادگیری

کمّی فعالیتهای آموزشی دا شته و منجر به ایجاد محیط

است که حول یک مورد ( )Caseتهیه شده است(4تا .)6در

یادگیری فعال و تعاملی میشود .از طرفی این شیوه کمتر

این روش امکان اشتباه و بررسی عواقب آن در یک محیط

در آموزش بخشها ی بالینی دانشجویان پزشکی مورد

بی خطر وجود دارد که در نهایت خطر اشتباهات پزشکی

تأکید و توجه قرار گرفته است( .)5همچنین تاکنون تحقیقی

در موقعیتهای واقعی و در مواردی که مواجهه با بیماران

در زمینه اثربخشی یادگیری مبتنی بر مورد تکنولوژی

واقعی بسیار محدود است ،را کاهش میدهد( .)7از طرفی

محور در آموزش بالینی بخش جراحی در دانشگاه علوم

شیوه مبتنی بر مورد فرصت تمرین ،آزمون و خطا را در

پزشکی شیراز صورت نگرفته است .بر این اساس و با

یک محیط واقعگرایانه و غیر تهدید کننده برای یادگیرنده

توجه به مطالب پیش گفت ،این مطالعه با هدف تعیین تأثیر

ایجاد میکند(8تا.)9

مداخله آموزشی تکنولوژی -محور مبتنی بر مورد در

پژوهشهای زیادی در زمینه اثربخشی این شیوه انجام گرفته

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام

است .به طور مثال مامانتوپولوس ( )Mamantopoulosو

شد .

مبتنی

بر

مورد

(Learning

)Case-based

همکاران نیز ،در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
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با توسعه راهبردها و تکنولوژیهای متنوع یادگیری

شیوه تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد ابزاری مؤثر برای

حسینعلی خلیلی و همکاران

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

مطالعه از نوع مداخله آموزشی با طرح پس آزمون بود.

آن مورد تأیید حداقل یک همتا قرار گرفت .تبدیل محتوای

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پزشکی تشکیل

تأیید شده اولیه به محتوای الکترونیکی چند رسانهای

می دادند که در سالهای  1396تا  1398درس تئوری

تعاملی (  )Interactive Multimediبا رویکرد ناهمزمان

بخش جراحی را در دو بخش مغز و اعصاب و ارتوپدی

( ) Asynchronousجهت آموزش خودراهبر ( Self-

در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

 )directed learningانفرادی توسط واحد تولید محتوای

شیراز می گذراندند .حجم جامعه آماری براساس استعالم

الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

از واحد آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز  584نفر

و بر اساس فرآیند زیر انجام شد:

بود .با توجه به این که نمونهگیری به شیوه سرشماری

در مرحله برنامهریزی با توجه به این که آموزش پیش

بود حجم نمونه با حجم جامعه مورد پژوهش برابر بود.

کارورزی در دو بخش جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی

 135نفر در گروه جراحی مغز و اعصاب و  138نفر در

به صورت گروهی ( )team teachingبرگزار میشود4 ،

گروه ارتوپدی به عنوان گروه مداخله و  311نفر در گروه

جلسه یک ساعته با تمامی اساتید ( 5استاد) برگزار و طرح

حضوری به عنوان گروه کنترل به روش متوالی و غیر

کلی ،راهبرد مورد استفاده و نرم افزار الزم جهت تولید

تصادفی انتخاب شدند.

محتوای الکترونیکی در دوره توسط گروه تولید محتوای

معیارهای ورود به مطالعه در گروه مداخله شامل تحصیل

الکترونیکی آموزش داده شد و برنامه اجرایی به توافق

در رشته پزشکی ،گذراندن درس تئوری بالینی جراحی،

تمام اساتید برگزار کننده دوره رسید.

تکمیل فرم رضایت آگاهانه ،تمایل به شرکت در مطالعه و

در مرحله بعد برای هر جلسه ،متن اولیه طراحی و

داشتن حداقل اطالعات کار با رایانه بود.

قطعهبندی شد .سپس به ازای هر جلسه ضبط صدای

این مداخله شامل تولید محتوای آموزشی ،انتخاب

استاد مربوطه مبتنی بر متن اولیه انجام شد .در ادامه

استراتژی در دو گروه مداخله و کنترل و سپس اجرای

سناریوی آموزشی برای هر جلسه مبتنی بر اصول و

استراتژی بود .گروه مداخله از بخشهای جراحی مغز و

استانداردهای چندرسانهایهای آموزشی مایر ()Mayer

اعصاب و ارتوپدی انتخاب شدند و برای گروه کنترل از

تدوین گردید( .)13سپس ساخت محتوای چند رسانهای با

نمرات دانشجویان شرکت کننده در دوره گذشته این دو

استفاده از نرم افزار استوری الین ویرایش 2

بخش که به صورت حضوری آموزش دیده بودند،

( )Articulate StoryLine V2انجام شد .محتوای تولید

استفاده شد .این مداخله بر اساس نظریه یادگیری

شده مورد ارزشیابی آموزشی و فنی قرار گرفت و تا تهیه

سازاگرایی ( )Contructivismبا استفاده از محتوای چند

نسخه نهایی ادامه یافت.

رسانهای طراحی شد که معتقد است یادگیری فرآیندی

راهبرد مورد استفاده در تمام  8جلسه آموزشی راهبرد

مبتنی بر دانش است و از تجربه ساخته میشود(.)12

توضیحی بود که توسط پرسشهای تعاملی مرحلهای و

پس از دریافت موافقت برای انجام پژوهش از شورای

نهایی و مطالعات مبتنی بر مورد ،غنیسازی شده بود.

پژوهشی دانشگاه و کسب مجوز اخالقی از کمیته اخالق

اساتید مشارکت کننده در این مداخله آموزشی  5نفر

(کد )237-1397 :و هماهنگیهای الزم با دانشکده پزشکی

بودند .اساتید مرتبه علمی دانشیار و باالتر در رشتههای

و بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،

جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی داشتند .سابقه تدریس

مراحل تحقیق آغاز شد.

آنها به طور متوسط  15سال(5تا )27بود.

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آبان 337 / )32( 21 :1400

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-22

روشها

محتوای  8جلسه آموزشی بر این اساس تدوین و روایی

حسینعلی خلیلی و همکاران

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

فشرده قرار گرفت و پس از دریافت رضایت آگاهانه کتبی

بررسی قرار گرفت و با نمرات گروه کنترل مقایسه شد.

در اختیار دانشجویان گروههای مداخله (یادگیری مبتنی

روایی صوری و محتوای کیفی پرسشنامه توسط  6نفر

بر مورد تکنولوژی محور) گذاشته شد و هر دانشجو به

از اساتید در حوزههای تخصصی مورد تأیید قرار گرفت

طور مستقل در مکان و زمان دلخواه به مطالعه آنها اقدام

و پایایی آن بر اساس ضریب کودر-ریچاردسون

می کرد .مدت زمان محتواهای آموزشی به طور متوسط

0/76محاسبه گردید .به منظورتعیین همگونی پرسشها،

 40دقیقه بود و به دانشجویان برای مطالعه مستقل و

در گروههای مداخله و کنترل ،سؤاالت ( 20سؤال) از نظر

پاسخ به پرسشهای تعاملی و پاسخگویی به مطالعات

شاخصهایی مانند ضریب دشواری ،ضریب تمیز و

مبتنی بر مورد برای کل محتوای آموزشی حداکثر 30

درصد پاسخ درست بررسی شدند .نتایج نشان داد که

روز فرصت داده شد .در صورتی که دانشجو زودتر از

سؤاالت در چهار گروه دو گروه مداخله و دو گروه کنترل

زمان در نظر گرفته شده مطالعه را به پایان میرساند،

(جراحی مغز و ارتوپدی)[ تفاوت معنادار آماری نداشته و

الزم بود هماهنگ کننده را مطلع سازد .متوسط زمان

تعداد سؤاالت مناسب و سطح دشواری و آسانی

مطالعه دانشجویان  4روز بود .الزم به ذکر است که

پراکندگی مشابهی داشتند.

دانشجویان گروه مداخله هیچگونه آموزش حضوری را

 -2پرسشنامه سنجش رضایت دانشجویان :این

دریافت نمی کردند دو روز پس از اتمام دوره دانشجویان

پرسشنامه برگرفته از بخشی از پرسشنامه جوادی و

تحت آزمون معمول درس بالینی جراحی قرار گرفتند و

همکاران با هدف بررسی رضایتمندی از محتوای

فرم رضایت از محتوای چندرسانهای را تکمیل کردند .در

چندرسانهای بود( )14و حیطههایی از قبیل دسترسی

این مداخله آموزشی تغییر پیشبینی نشدهای اتفاق نیفتاد

آسان ،شفافیت اهداف آموزشی ،کمک به حل مشکالت

و مداخله بر اساس برنامهریزی صورت گرفته انجام شد.

بالینی ،کیفیت صدا و تصویر ،کیفیت اسالیدها را در بر

همچنین محتوای اولیه ،راهبرد آموزشی مطالعه موردی

میگرفت .پرسشنامه شامل  9گویه بود که نمرهدهی هر

و اساتید تدریس کننده در هر دو گروه مداخله و کنترل

آیتم بر اساس مقیاس لیکرت  5گزینهای انجام میشد که

یکسان بودند .برنامه آموزشی گروه کنترل به صورت

گستره آن از صفر (مشاهده نشد) تا ( 5رضایت کامل)

جلسات کالسی حضوری با ارائه مطلب و سپس موارد

متغیر بود .روایی صوری و محتوای کیفی پرسشنامه

بالینی و بحث و گفتگو پیرامون موارد مطرح شده بود .به

توسط  6نفر از اساتید گروه مغز و اعصاب و یادگیری

این صورت که ابتدا مدرس با ارائه اسالید توضیح

الکترونیکی تأیید و پایایی پرسشنامه کل آن در مطالعه

مختصری از موارد بالینی مطرح و دانشجویان پیرامون

جوادی و همکاران  0/87محاسبه شده است .در مطالعه

آن به بحث و گفتگو میپرداختند.

حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفا

ابزارهای جمعآوری اطالعات در این مطالعه عبارت بودند از:

کرونباخ 0/86محاسبه شد(.)14

 -1آزمون معمول ارزشیابی پایان دوره بخشهای

تأیید تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار

جراحی که جهت ارزشیابی دانش دانشجویان استفاده شد.

) SPSS-22 (Armonk, NY, USAانجام شد .برای

این آزمون سالیانه جهت ارزشیابی دانشجویان پزشکی

توصیف نمونهها از آمار توصیفی ،به منظور مقایسه

بخشهای جراحی به صورت سؤاالت چهار گزینهای با

میانگین پس آزمون نمره دانش و رضایت بین دو گروه

حداقل نمره صفر و حداکثر نمره  15برگزار می شود .در

مداخله و کنترل از آزمون تی مستقل استفاده شد و سطح
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محتواهای چند رسانهای تولید شده در نهایت بر روی لوح

این راستا نمره تفکیکی آزمون در گروههای مداخله مورد

حسینعلی خلیلی و همکاران

معناداری کمتر از  0/5قابل قبول در نظر گرفته شد.

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

نمونههای پژوهش ( 350نفر) مؤنث بودند .حداقل سن
نمونههای پژوهش  22سال  ،حداکثر  34سال ،میانگین و

نتايج

انحراف معیار سن نمونههای پژوهش ( )23/54±1/56بود

در این تحقیق  273دانشجو در گروه کنترل و  311دانشجو

(متوسط سنی در گروه کنترل  23/23±1/27و در گروه

در گروه مداخله قرار گرفتند که همگی در آزمون انتهایی

مداخله  )P=0/04( 23/37±1/76بود).

دوره شرکت کردند ( .)٪100نتایج نشان داد که  60درصد

میانگین شاخصهای کیفیت آزمون در بین گروههای
مداخله و کنترل در هر دو درس مشابه بود (جدول .)1
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اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

جدول  :1مقایسه شاخصهای آزمون ارزشیابی پایان دوره بخشهای جراحی و ارتوپدی در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

کنترل

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

ضریب دشواری

0/20±./66

0/20±0/69

0/43

ضریب تمیز

0/20±0/28

./20±./31

0/31

درصد پاسخ درست

22/2±67/7

0/20±./69

0/71

ضریب دشواری

0/2±./66

0/19±./64

0/47

ضریب تمیز

0/2±./21

0/18±./3

0/08

درصد پاسخ درست

0/19±./66

0/21±./65

0/62

سؤاالت آزمون
گروه جراحی مغز و
اعصاب
گروه ارتوپدی

ضرایب

به منظور مقایسه میانگین پس آزمون نمره دانش نمونههای

P-value

تی مستقل استفاده شد (جدول .)2

پژوهش در دو گروه مداخله و دو گروه کنترل از آزمون
جدول  :2میانگین نمره تفکیکی آزمون نهایی دانشجویان در دو گروه مداخله و کنترل (از )15
میانگین و انحراف معیارگروه

میانگین و انحراف معیار

کنترل ()273

گروه مداخله ()311

جراحی مغز و اعصاب

13/6±2/7

13/7±3/1

0//78

ارتوپدی

13/2±2/7

12/9±2/7

0/17

1/368

کل فراگیران

13/2±4/65

13/2±3/88

0/47

0/718

گروه

*P-value

t
-2/283

نتایج نشان داد که اختالف معنادار آماری بین نمره دانش

چندرسانهای را مطلوب ارزیابی کردند .میزان رضایت

گروه مداخله و گروه کنترل متناظر آن وجود نداشت.

دانشجویان در هر یک از محورهای مورد سؤال در جدول

در خصوص رضایتمندی از محتوای الکترونیکی بر طبق

 3آورده شده است که عدد بیش از  3از مجموع  5به عنوان

نتایج 158نفر ( 51درصد) از دانشجویان کیفیت محتوای

مطلوب مورد نظر گرفته شد.

جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمره رضایتمندی از محتوای الکترونیکی (از )5

میانگین

3/46±1/63

آسان

آموزشی

بالینی

تصویر

اسالیدها

3/77±1/35

3/54±2/57

3/21±1/61

3/65±1/62

3/56±1/68

بحث

از دو گروه جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی انتخاب شده

هدف از مطالعه حاضر انجام یک مداخله آموزشی به

بودند .مداخله آموزشی طراحی دروس تئوری بخش

منظور تعیین اثربخشی آن بر دانش و رضایتمندی

جراحی در دو بخش مغز و اعصاب و ارتوپدی به شیوه

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که

چندرسانهای بود و اثر بخشی مداخله از مقایسه نمرات
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رضایت

رضایت کلی

دسترسی

شفافیت اهداف

حل مشکالت

کیفیت صدا و

کیفیت

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

حسینعلی خلیلی و همکاران

لیکرت به دست آمد .نتایج نشان داد نمرات پایان بخش

محتوا بسیار زیاد ،اما تعامل با دیگر شرکتکنندگان وجود

(نمرات دانش) گروههای مداخله و کنترل با یکدیگر تفاوت

نداشت( .)20از طرفی جلسات کالسی حضوری در گروه

معناداری نداشت .این پژوهش در راستای برخی از

کنترل به صورت ارائه مطلب و سپس طرح موارد بالینی و

پژوهشهای انجام شده در این زمینه است از جمله ،در

بحث و گفتگو پیرامون موارد مطرح شده بود .بنابراین

پژوهش سجاد ( )Sajjadو همکاران در مطالعهای که بر

میزان همکاری و تعامل بین دانشجویان بسیار زیاد بود.

روی بیماران مبتال به سرطان سینه انجام دادند مشاهده

یکی از نقاط قوت کالسهای حضوری که نمیتوان نادیده

شد که هر دو شیوه حضوری و چندرسانهای تأثیر مثبت

گرفت ،وجود ارتباط رودررو و تنگاتنگ دانشجویان با

و معناداری بر میزان کیفیت زندگی بیماران( .)15پژوهش

یکدیگر و مدرس است که میتواند بسیاری از شکافهای

فری ( )Faryو همکاران بر روی دانشجویان فیزیوتراپی

دانش را پر کند .بنابراین در شیوه حضوری یادگیری

نیز نشان داد که هر دو روش آموزشی ،منجر به یادگیری

گروهی و در شیوه تکنولوژی محور یادگیری فردی تقویت

بهتر دانشجویان میشود(.)16

میشد و هر کدام به نوعی انتظارات یادگیرندگان را

از طرفی برخی مطالعات اثربخشی بیشتر شیوه ارائه

برآورده میکرد(15و .)16شاید به این دلیل نمرات دو گروه

مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به شیوه حضوری مطرح

تفاوت آماری را نشان نداد .بر این راستا به نظر میرسد

میکنند .شین نیک ( )Shinnickو همکاران در یک مطالعه

تلفیق این دو شیوه با یکدیگر میتواند اثربخشی بیشتری

نیمه تجربی تأثیر مطالعه موردی به شیوه مجازی را بر

بر یادگیرندگان داشته باشد .به اعتقاد مهرابی اثربخشی

سطح دانش و خودکارآمدی دانشجویان پرستاری بررسی

آموزش مرتبط با طراحی آموزشی و راهبرد آموزشی به

کردند که نتایج ،بهبود متوسط سطح دانش را نشان

کار گرفته شده است و روش ارائه در صورتی که طراحی

داد( .)17استیونس ( )Stevensو همکاران نیز از شیوه

دقیق آموزشی صورت گرفته باشد تفاوتی در یادگیری

ارائه تکنولوژی محور جهت آموزش مهارتهای بالینی در

مخاطب ایجاد نمیکند( .)12در مطالعه حاضر در هر دو

بیمار با درد حاد شکمی به دانشجویان پزشکی استفاده

گروه مداخله و کنترل راهبرد آموزشی انتخاب شده راهبرد

کردند و به این نتیجه رسیدند که این روش امکان افزایش

توضیحی به همراه مطالعه موردی بود که یکی از

مهارتهای تصمیمگیری بالینی در یک محیط امن و بیخطر

شیوههای فعال یادگیری است .نیلسن ( )Nielsenبر این

را فراهم میکند(.)18

عقیده است که یادگیری مبتنی بر مورد قادر است

از مزایای آموزش تکنولوژی محور استفاده از انواع

چالشهای محیطهای واقعی بالینی را به تصویر بکشد،

چندرسانهایهای آموزشی است .چندرسانهایها با تلفیق

یادگیری عمیق ،انگیزه درونی و یادگیری در حد تسلط را

مناسب انوع رسانهها از قبیل متن ،شکل ،تصویر ،ویدیو و

تقویت کند(.)6

صدا جذابیت زیادی برای یادگیرندهها با سبکهای

در این رابطه ویچا ( )Wiechaو همکاران تحقیقی را در

یادگیری متفاوت داشته و توجه آنها را به محتوای

ارتباط با دوره آموزش الکترونیکی دیابت نوع دو بر روی

آموزشی جلب کرده و یادگیرنده را در فرآیند آموزشی

دانشجویان در انگلستان انجام دادند که در آن شرکت

شدیداً درگیر میکند(.)19

کنندگان در فعالیتهای تعاملی ،بحثهای گروهی و همیاری

در گروه مداخله پژوهش حاضر ،آموزش به صورت فردی

در تشخیص و درمان نمونههای فرضی شرکت داشتند.

و خودراهبر همراه با انعطافپذیری زمان و مکان و سرعت

محققین در انتها به این نتیجه رسیدند که این شیوه بسیار
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پایان بخش و فرم رضایتمندی دانشجویان در مقیاس

یادگیری طراحی شده بود .دراین شیوه میزان تعامل با

حسینعلی خلیلی و همکاران

اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی-محور مبتنی بر مورد

درمان بیمار در نظر گرفته شود و سؤاالت مرتبط با

حضوری بر روی دانش اموزان دبیرستان مقایسه و به این

مراقبت از بیمار باید در زمینه یادگیری فراهم شود(.)7

نتیجه رسیدند که این شیوه نسبت به آموزش حضوری

همچنین الوارز ( )Alvarezو همکاران در مطالعهای سامانه

تأثیر بیشتری بر افزایش نگرش یادگیرندگان دارد( .)23در

مبتنی بر مورد در زمینه بررسی درد حاد را طراحی و بر

این رابطه اسماعیل ( )Ismailو همکاران نیز در پژوهش

روی  75دانشجوی پرستاری مورد سنجش قرار داد و به

خود بر روی دانشجویان پرستاری به این نتیجه رسیدند که

این نتیجه رسید که سطح یادگیری دانشجویان در بررسی

چندرسانهایهای آموزشی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش

درد حاد نسبت به قبل از مداخله افزایش معناداری پیدا

پرستاران نسبت به تزریق ایمن دارد(.)24

کرده است(.)11

تحقیقات نشان داده که چندرسانهایهای آموزشی با

شیوه موردی یادگیرنده را فعاالنه درگیر فرآیند یادگیری

استفاده از گرافیک و انیمیشهای جداب و مناسب ،سؤاالت

میکند .بدین صورت که یادگیرندگان با موقعیت واقعی

و بازخوردهای تعاملی میتواند برای یادگیرنده ایجاد

شغلی خود مواجه شده و فرصتهایی را برای تجزیه و

انگیزه کند و نگرش مثبتی را در او نسبت به مواد آموزشی

تحلیل ،تصمیمگیری و انجام آن پیدا میکنند .این روش

ایجاد کند(20و.)23

سؤاالتی را در بر میگیرد که یادگیرنده را به یک پاسخ و

تفاوتها ی دریافت شده در مطالعات احتمال دارد به دلیل

نتیجه منطقی هدایت میکند(5تا.)6

راهبردهای تد ریس و محتوای آموزشی متفاوت

رضایتمندی نسبت به آموزش از عوامل مهم اثربخشی

باشد( .) 25تحقیقات نشان داده راهبرد آموزشی فعال و

است و نقش موثری در یادگیری دارد( .)20بنابراین یکی از

شیوه ارائه آن از عوامل مهم رضایتمندی از آموزش

مواردی که ما دراین پژوهش به آن پرداختیم بررسی سطح

است .شیوهها ی فعال یادگیری و محتوای غنی میتواند

رضایتمندی نمونههای پژهش بود .یافتههای پژوهش ما

رضایت یادگیرندگان را افزایش دهد( .)26در مطالعه

نشان داد که سطح رضایتمندی دانشجویان در خصوص

حاضر یکی از دالیل عدم تفاوت را می توان استفاده از یک

شیوه آموزشی پس از مداخله درهر دو گروه مداخله و

شیوه آموزشی مشابه با دو روش ارائه (حضوری و

کنترل افزایش معنادار داشته و با یکدیگر از نظر آماری

تکنولوژی محور) بیان نمود (27و .)28همچنین در مطالعه

تفاوت معناداری نداشت .در برخی مطالعات نتایج مشابهی

حاضر دانشجویان بخشها ی بالینی انتخاب شده بودند

دیده شده به طور مثال نصیری و همکاران ،تأثیر دو روش

که بسیار پر مشغله بوده و احتماالً برخی از آنها فرصت

آموزشی سخنرانی و الکترونیکی را بر سطح نگرش

و امکانات کمتری برای استفاده از محتوای چندرسانهای

دانشجویان پرستاری مقایسه کرده و تفاوت معناداری را

با استفاده از کامپیوتر و لب تاپ را داشتند .اما جزوات و

مشاهده نکردند( .)21همچنین پن ( ،)panاثربخشی دو

کتابهای کالسی به علت آن که «همراه» دانشجو است و

روش آموزشی چندرسانهای و حضوری را بر میزان

نیازی به تجهیزات زیادی برای استفاده نداشت برای

نگرش مراقبین سالمت مقایسه و پس از سه ماه هیچگونه

استفاده ،آسانتر به نظر میرسید .اگر شیوههای آموزش

تفاوت معناداری مشاهده نکرد(.)22

تکنولوژی محور به سمت آموزشهای مبتنی بر موبایل

اما بر خالف نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،برخی

گرایش پیدا کند احتمال دارد اثربخشی بیشتری برای

پژوهشها بیانگر رضایتمندی بیشتر نسبت به استفاده از

دانشجویان پزشکی داشته باشد.

چندرسانهایهای آموزشی است به طور مثال ونگ ()Weng

از محدودیتهای این مطالعه این بود که نمرات گروه

 / 342مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آبان )32(21 :1400

http://ijme.mui.ac.ir

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-22

اثربخش بوده و آموزش نباید به عنوان بخشی جدا از

اثربخشی برنامه چندرسانهای آموزشی را با شیوه

محور مبتنی بر مورد-اثربخشی مداخله آموزشی تکنولوژی
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پزشکی با استفاده از شیوههای تکنولوژی محور و فعال از

مداخله با نمرات دانشجویان سال گذشته به عنوان گروه

قبیل یادگیری مبتنی بر مورد منجر به بهبود یادگیری

کنترل مقایسه گردید و لذا امکان دخالت در شرایط

دانشجویان پزشکی مشابه با روش آموزش حضوری

دانشجویان قبلی وجود نداشت

 راحت و کم هزینه بودن، با توجه به مؤثر بودن.میشود

استفاده از شیوه یادگیری مبتنی بر مورد و محتوای

 استفاده از این شیوه برای آموزش پزشکی،این روش

 که یکی از شیوههای فعال یادگیری است از،چندرسانهای

.توصیه میشود

 تلفیق این دو شیوه با یکدیگر.نقاط قوت این مطالعه است
به صورت ترکیبی جهت یادگیری و رضایتمندی بهتر

قدرداني
1397.237 مقاله حاضر منتج از طرح تحقیقاتی به شماره
 بدین وسیله.مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز است
پژوهشگران بر خود الزم میدانند مراتب قدردانی خود را
،از معاونت پژوهشی دانشگاه جهت حمایت از طرح
دانشکده مجازی جهت همکاری در تهیه محتوای

.یادگیرندگان پیشنهاد میشود
از نتـایج ایـنمطالعه مـیتـوان بـهعنـوان پایهای برای
انجام پــژوهشهــای بعــدی در زمینـــه شـــناخت
برنامــههـــای آموزشـی مـؤثر بـر سطح یادگیری
 پیشنهاد میشود.دانشجویان بالینی استفاده نمود
اثربخشی این شیوه با مطالعات طوالنیتر و با حجم نمونه
.بیشتر مورد سنجش قرار گیرد

الکترونیکی دوره و مرکز توسعه پژوهش بالینی جهت

نتيجهگيري

.تجزیه و تحلیل آماری اعالم نمایند

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش،در مجموع
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Comparing the effectiveness of case-based technology-enhanced
learning with face-to-face method
Hosseinali Khalili1, Nahid Zarifsanaiey2, Manoosh Mehrabi3, Zahra Shayan4
Abstract
Introduction: Technical advances highlight the need for dynamic strategies in medical training. Active
medical education helps students sufficiently understand the real clinical situation. This study endeavored to
compare the effectiveness of technology-enhanced Case-based Educational Intervention with In-person
training on Knowledge and Satisfaction of Medical Students at Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: This study was an educational intervention with a post-test design on 584 medical students of
clinical surgery departments (neurology and orthopedics) of Shiraz University of Medical Sciences in the
academic year 2017-2019. The research samples were selected by convenience sampling and divided into
intervention (case-based technology-based education) and control (scores of students participating in the
previous in-person course) based on the non-random Consecutive sampling method. Data collection tools
included a final exam in the surgical ward and a researcher-made questionnaire to assess the satisfaction of
multimedia content. An independent t-test was used to compare the mean post-test knowledge score of the
research samples.
Results: The mean and standard deviation of knowledge score after the intervention in the intervention group
(13.7±33.1 and 12.9±72.7) were not significantly different from the control group (13.62±2.7 and 13.27±2.7).
Besides, 51% of students rated the quality of multimedia content as appropriate.
Conclusion: The results revealed that case-based technology-based educational intervention leads to
improved learning of medical students similar to face-to-face training. Due to the effectiveness, convenience,
and low cost of this method, the use of this method is recommended for medical education in the clinical level.
Keywords: Educational Intervention, Technology-enhanced Case-based Learning, Medical Students,
Knowledge, Satisfaction
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