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کرونا به ما  ی: آنچه پاندمکیدر آموزش الکترون ینیاستدالل بال گاهیجا

 کرد یادآوری

 

 *علیرضا منجمی

 
 454تا  452 (:45)21؛ 1400 آذر در علوم پزشكی/ مجله ایرانی آموزش

 
مقدمه 

( clinical education) ینیروبرو کرده است. آموزش بال یاریبس یها( ما را با چالشCorona pandemicکرونا ) یپاندم

الل با اخت 19 دیکوو مارانیبه ب یاختصاص مراکز درمان لی( روزمره به دلclinical practiceشد، طبابت ) لیتعط یحضور

 نهایای هرفت. هم به محاق شیکماب شدیبه چهره انجام م چهره اولکه در قالب متد مارانیمواجه شد و آموزش ب یجد

استدالل  دیتردیبرجسته کرد که ب شیاز پ شیرا ب ینیبال یپزشک یآموزش و کارورز یهدر حوز یمجاز یفضا تیاهم

اطالعات  یآورعتفکر و قضاوت است که با جم ندیفرآ ینی( در مرکز آن قرار دارد. استدالل بالclinical reasoning) ینیبال

است  نیم ابه آن پاسخ ده کوشمیکوتاه م متن نیکه در ا ی. پرسشابدییم انیپا ماریو درمان ب صیآغاز و با تشخ ماریاز ب

 .بستر توسعه داد نیآن را در ا توانیدارد و چگونه م یگاهیچه جا کیدر آموزش الکترون ینیکه استدالل بال

آن  توانیاست که م یشناخت یندیفرآ ینیدر دست، استدالل بال یهاو پژوهش هاهیعنوان کرد که بر اساس نظر دیبا ابتدا

سو  کیز است که ا نیها اپلتفرم نیمناسب بودن ا لی(. دل1تحت وب آموزش داد) ای یمجاز یفضا ک،یالکترون قیرا از طر

ست؛ از ا (learnable) یبلکه فراگرفتن ست،ین یدادنآموزش، شودیتفکر سطح باال محسوب م نوعی که – ینیاستدالل بال

( و monitorبه رصد ) ازیاست، ن یآگاهی هخارج از حوز ینیاستدالل بال ندیاز فرآ یبخش مهمکه  از آنجا  گر،ید یسو

 ریسا یهامهارت الفبرخ ن،ی(. افزون بر ا1)کندیامکان را فراهم م نیا ی( دارد و پلتفرم مجازfeedbackبازخورد )

 یکیزیبه حضور ف ین متکچندا ینیدارند، استدالل بال یبه آموزش حضور ازین تربیشکه  یکیزیفی هنیها همچون معامهارت

  باشد.نمی

 ینیاستدالل بال( که آن را مناسب آموزش E-learning platforms) کیالکترون یریادگی یهاپلتفرم یهایژگیاز و یبرخ

که نسبت به  کنندی( را فراهم مvirtual patient) یمجاز مارانیاز ب یریگامکان بهرهآن که اول :قرار هستند نیاز ا کندیم

 ایمدیچون هم از مالت ،است یترپلتفرم مناسب شودیاستفاده م ینیبال ستداللکه در آموزش و سنجش ا یکاغذ یوهایسنار

(Multimedia مانند )بسته به عملکرد کاربر پاسخ  امکان وجود دارد که نیاآن که بهره گرفت. دوم  ریصدا و تصو لم،یف

 یقلبی هبا عالئم سکت یماریب ی. به عنوان مثال وقتندیگوی( مadaptiveسازگار ) یهامتناسب ارائه دهد که به آن سامانه

(Myocardial infarctionمطرح م )را مشخص  تیدر الو یریو تدب یصیاقدامات تشخ شودیو از کاربر خواسته م شودی

                                                 
 monajemi.alireza@gmail.com ران،یتهران، ا ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،ی(، گروه فلسفه علم و فناوراری)دانش یمنجم رضایدکتر علنویسنده مسؤول:  *
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شد.  یقلب ستیدچار ا ماریب ایرو به بهبود رفت  ماریحال ب دیبگو بازخورد بدهد. مثالً تواندیم انهیها، راکند بسته به پاسخ

مرتبط به  گرید یهاهمؤلف توانیمآن که وجود ندارد. سوم  یکاغذ یهاآزمون ای ینیبال یدر راندها یمکانا نیچن

را بر اساس  ماریو درمان ب صیتشخ یهانهیوجود دارند که هز ییهاآموزش داد. پلتفرم ریرا به فراگ ینیبال یریگمیتصم

 . دهدیرخ م یحضور یهادر آموزش ترکمکه  یامر دهند،یکاربر به او نشان م یهامیتصم

ارتقاء دانش ی هنیکه هم در زم کندیرا فراهم م یاطالعاتگ زرب یهااز بانک یریگامکان بهره یمجاز یفضا گرید یسو از

 یمجاز یفضا نیراهگشا باشند. افزون بر ا اریبس توانندیم ینیبال یوهایو هم در دسترس قرار دادن بانک سنار ینیبال

استدالل  یهاآزمون. از آنجا که کندی( را حل مexpert panel) لیتشک یعنی ینیاستدالل بال یهااز مشکالت مهم آزمون یکی

مرتبط با  یهاپاسخ یاو مجموعه شناسندینم تیپاسخ درست را به رسم کی ،یچندجواب یهابرخالف آزمون، ینیبال

 .(2است) یدیعنصر کل کیها آزمون دیکل هیته یبرا نیمتخصص ئتیاست ه رفتهیآزمون پذ دیمتفاوت به عنوان کل یهاوزن

 . کنندیرا فراهم م تأیه نیا یمجاز لیامکان تشک یمجاز یهاپلتفرم

( توجه شود distance medicineاز راه دور ) یبه پزشک دیبا ینیکرونا نشان داد که در آموزش بال یپاندم گر،ید یسو از

 انیبه دانشجو دیاست. ما با ینیکار، آموزش استدالل بال نیاز ا یدیکه تاکنون مورد غفلت واقع شده است. بخش کل یامر

و در حد  صیرا تشخ ماریب ینیاز استدالل بال یریگدور طبابت کنند و با بهره راهاز  ازیکه بتوانند در مواقع ن میآموزش ده

 قیبه مشاوره دارند از طر ازیکه ن یبه پزشکان یمجازی هشبک قیمقدور درمان کنند. در ضمن نظارت و مشاوره از طر

 کیآموزش الکترون یهاهشکه در پژو یمهم اریبس یهاطهیاز ح یکی لیدل نیبه هم ؛(1است) سریم یمجاز یهاپلتفرم

 .( 3)( هستندcollaborative framework) یو همکار یچارچوب مشارکت لیبه آن اشاره شده است تشک ینیواستدالل بال

 یریگمیتصم یبانیپشت یها ستمیس دهد،یقرار م ینیاستدالل بال اریدر اخت یمجاز یکه فضا یاز امکانات گرید یکی

(decision support system )یهاستمیس ای ( خبرهexpert systemهستند. ا )رساندن به پزشک در  یاریبا  هاستمیس نی

 شیاز پ شیب دیکه با کنندیم فایا ی( پزشکی)شناخت یخطاها کاهشدر  ینقش مهم یریگمیو تصم ینیاستدالل بال ندیفرآ

 ندهیبرجسته است و در آ اریبس انیم نی( در اArtificial Intelligence) یهوش مصنوع . نقشرندیمورد استفاده قرار گ

 Data) العاتاط یهابه عنوان بانک تربیش یمجاز یها. در حال حاضر در کشور ما پلتفرمدیشن میاز آن خواه اریبس

bankهمچون  ی( دانش پزشکup to date در حد  تربیشهم  یبانیشتیپ یهاستمیو س شوندیطبابت به کار گرفته م یبرا

 درمانه است. نیکشیهمچون اپل مارانیب یراهنما

آن است  وهیش کیاست.  ماریارائه اطالعات بی هنحو یمجاز ماریبر اساس ب ینیاز نکات مهم در آموزش استدالل بال یکی

 یچکانمرحله و به شکل قطرهاطالعات مرحلهآن که  ای( whole caseارائه شود ) کجای ماریکه همه اطالعات مربوط به ب

تفکر ی هویاز هر دو ش ینی( استدالل بالdial-processingدوگانه ) شپردازی هیتوجه داشت بر اساس نظر دیارائه شود. با

در  .(2آموزش داده شود) دیبا وهیو هر دو ش میریگی( بهره مNon-Analyitical) یلیرتحلی( و غAnalytical) یلیتحل

با استدالل  رتبطم انجامد،ی( مpattern recognitionالگو ) یکه به بازشناس ینیبال یویسناری هکباری ییبازنمای هویش

 نیمهم پژوهش ا اریبس یهاافتهیاز  یکی. شودیرا سبب م یلیاستدالل تحل مار،یگام به گام اطالعات بی هو ارائ یلیرتحلیغ

 case) سیمرتبط با ک یدانش اختصاص رانیاز ورود فراگ شیپ دیبا ینیآموزش استدالل بال یمجاز یهااست که در پلتفرم

specific prior knowledgeماریب یهااز دانش دارند در پلتفرم ینییکه سطح پا یانیشود چرا که دانشجو دهی( سنج 

 (. 4)شودیکه سبب افت عملکرد آنها م شوندی( مواجه مcognitive overload) یبار شناختبا اضافه یمجاز

در ارتقا سطح مهارت استدالل  کی( و الکترونی)حضور جیدو روش را انیم یتفاوت چیه جی( نتا6و5)یگریمطالعات د در
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(. البته 6داشتند) یتربیش تیاحساس رضا کیاز روش آموزش الکترون انیدانشجوآن که نشان ندادند، به رغم  ینیبال

 کیاز روش الکترون ینیآموزش استدالل بال یبرا PBL مانند ییهاروش رشیپذ زانی( نشان داد که م5)یگریدی همطالع

بر شواهد است. اما  یمبتن ینیاستدالل بال کیکردن آموزش الکترون نیگزیکه جا دهدینشان م هاافتهیبوده است.  تربیش

 ختیآم همدر  جیرا یهاوهیرا با ش ینیآموزش استدالل بال کیالکترون یهاروش دیرو آن است که چگونه با شیپرسش پ

  .باشد دیبا زانیو سهم هر کدام به چه م

( هم CMEبلکه در آموزش مداوم ) ست،ین ارانیو دست انیمحدود به دانشجو کیتوجه داشت که آموزش الکترون دیبا

با  تربیشتناسب  لیدادن بازخورد و هم به دل ییتوانا لیهم به دل یمجاز یها. پلتفرمردیمورد استفاده قرار گ تواندیم

 گرید یمورد استقبال قرار خواهند گرفت. از سو یحضور یآموزش یاهاز برنامه تربیششاغل  ینیپزشکان بال یهابرنامه

است چندان  یدانش پزشک نینو یهادو دستاور هاشرفتیبه منظور انتقال پ تربیشمرسوم آموزش مداوم که  یهاوهیش

 .(7)ستندین ینیمناسب آموزش استدالل بال

پس از گذر  که یطور ،شمرد متیغن دیما قرار داد را با اریکرونا در اخت یریگکه همه یفرصت رسدیمجموع به نظر م در

 یاز آموزش را به خود اختصاص دهد. با مرور یدوباره فراموش نشود و سهم قابل قبول یبحران آموزش مجاز نیاز ا

 ای کیو آموزش الکترون ینیاستدالل بالی همنتشر شده دربار یاهکه شمار پژوهش افتیدر توانیبر متون منتشر شده م

موضوع را برجسته  نیدر ا تربیش یهاو لزوم پرداختن به پژوهش تیاهم نیاندک هستندو ا یمجاز یو فضا ینیاستدالل بال

 نیآن تضم تیفیفراهم کند، مقرون به صرفه است، هم ک یمشابه آموزش سنت یامدهایپ تواندیکه م ی. پلتفرم مجازکندیم

 یمتنوع اریبس یهاکیو تکن الیماتر تواندیها مپلتفرم نیمحور است. عالوه بر آن ا ریشده است، قابل رصد است و فراگ

ی هحوز گذاراناستیهشگران و سفعاالن، پژو اریفرصت را در اخت نیکرونا ا ی(. پاندم4قرار دهد) رانیفراگ اریرا در اخت

 یارشتهانیم یکردهایرو کیبه  ازین نیرا گسترش دهند و ا کیکه آموزش الکترون استقرار داده  یآموزش پزشک

 (.4)کندیرا برجسته م ینیو پزشکان بال یفلسفه پزشک ،یآموزش و علوم شناخت ،یهوش مصنوع انه،یمتخصصان را
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