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زينب حيدری ،1فريبا حقانی
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 .2دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،دانشيار ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،مرکز تحقيقات آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ايران

 دريافت مقاله39/7/61 :

 پذيرش مقاله39/61/22 :

در دهه هاي اخير با عملي تر شدن فرآيند آموزش ،رشد

محيط هاي شبيه سازي ،قادر به ايجاد مكاني براي دانشجويان

تكنولوژي آموزشي و افزايش اهميت ارزش هاي مطرح در

هستند تا بتوانند ،بدون ايجاد هيچگونه خطري براي بيماران،

اخالق پزشكي (از جمله احترام به بيمار و حداقل آسيب

توانمنديهاي خود را در زمينه مهارت هاي تخصصي رشته

رساني به وي در حين آموزش) روش هاي سنتي مورد سوال

گسترش دهند ( .)4در شبيه سازي تالش بر اين است که

قرار گرفتند ( .)6هدف فناوري آموزشي تسهيل يادگيري و

شرايط يادگيري آنقدر به شرايط واقعي نزديک شود که مفاهيم

بهبود عملكرد آن است .در اين راستا ،شبيه سازي هاي

آموخته شده قابل انتقال به جهان واقعي گردد(.)5

آموزشي ميتوانند به عنوان تكنيک و يا رسانه موجب تحقق اين

مطالعات متعددي در زمينه بررسي استفاده از شبيه سازي بر

هدف شوند ،زيرا يكي از مهمترين کاربردهاي آنها در زمينه

يادگيري انجام شده که هرکدام اثرات شبيه سازي رابر روي

آموزش و يادگيري است(.)2

متغيرهاي مختلف نظير يادگيري ،سطح دانش ،نگرش ،تصميم

آموزش پزشكي مبتني بر استفاده از شبيه سازها

گيري باليني ،مهارتهاي باليني ،اعتماد به نفس ،رضايت،

) (Simulation-Based Medical Educationعبارت از

شناسايي خطاهاي درماني ،درمان بيماران ،يا تجارب

هر نوع فعاليت آموزشي است که در آن از شبيه سازي

دانشجويان و اساتيد و با استفاده از طرح هاي کمي و کيفي و

سناريوهاي باليني براي افزايش آگاهي و مهارت دانشجويان

يا ترکيبي از هردو بررسي نمودند.

استفاده مي شود(.)9

در مطالعه اي که  Andrighettiو همكارانش()2162
انجام دادند ،اثر شبيه سازي را با تدريس سنتي شامل بحث و

دوره يازدهم شماره چهارم
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مشاهده فيلم بر آموزش اورژانس هاي مامايي مقايسه کردند.

انجام معاينات لگني برخوردار بودند .دانشجويان بيان کردند

اعتماد به نفس دانشجويان قبل و بعد از آموزش بررسي شد.

آموزش شبيه سازي باعث يادگيري بهتر و يادآوري سريعتر اين

نتايج نشان داد که در گروه شبيه سازي اعتماد به نفس

تكنيک گرديد(.)3

دانشجويان افزايش معني داري داشت .مقايسه تفاوت نمره

در مطالعه  Stitelyو همكاران ( )2166از يک مدل شبيه

پيش آزمون و پس آزمون دو گروه نشان داد که شبيه سازي

سازي جهت آموزش تمپوناد داخل رحمي براي درمان خون

باعث افزايش متوسط و زياد نمره به ترتيب در شبيه سازي

ريزي پس از زايمان استفاده شد .خودارزيابي قبل و بعد از

ديستوشي شانه و خون ريزي بعد از زايمان مي شود(.)1

جلسه آموزشي انجام شد 25 .نفر شامل کارشناسان و

 Reynoldsو همكارانش ( )2161اثر شبيه سازي را با

دانشجويان مامايي در اين مطالعه شرکت کردند .نتايج مطالعه

سخنراني همراه با اساليد بر ميزان سطح دانش دانشجويان در

افزايشي در نمره خودارزيابي سطح کارايي در قرار دادن بالن

اداره زايمان طبيعي و ديستوشي شانه با استفاده از طرح تجربي

پس از زايمان بكري ( ) Bakri Postpartum Ballonدر

مقايسه کردند 51 .دانشجو به صورت تصادفي به دو گروه

همه يادگيرندگان نشان داد .در  24نفر از شرکت کنندگان هم

تقسيم شدند .گروه شبيه سازي به گروههاي دو نفره تقسيم

نمره کارايي پک کردن رحم افزايش يافت(.)3

شده و در يک جلسه آموزش  91دقيقه اي در مرکز شبيه سازي

 Bambiniو همكاران ( )2113مطالعه اي به منظور

شرکت کردند .براي گروه کنترل هم جلسه  91دقيقه اي

بررسي اثر شبيه سازي بر خودارزيابي دانشجويان انجام دادند.

سخنراني همراه با عكس برگزار شد .در اين مطالعه از پيش

در اين مطالعه از طرح نيمه تجربي قبل و بعد با استفاده از

آزمون و پس آزمون جهت بررسي سطح دانش و رضايت

پرسشنامه جهت بررسي اعتماد به نفس يادگيرندگان در

دانشجويان استفاده شد .آناليز نتايج نشان داد که متوسط نمره

مهارتهاي اداره مرحله پس از زايمان و مراقبتهاي نوزادي و از

پس آزمون در گروه شبيه سازي به طور معني داري بيشتر از

دو روش کمي و کيفي استفاده شد .نتايج مطالعه نشان داد که

گروه کنترل بود و افزايش بيشتري در نمره پيش آزمون و پس

شبيه سازي باعث افزايش معني داري در خودارزيابي

آزمون در گروه شبيه سازي مشاهده شد و به صورت کلي

دانشجويان مي شود .تم هاي استخراج شده شامل :اعتماد به

رضايت يادگيرندگان در گروه مداخله بيشتر بود(.)7

نفس در ارزيابي عاليم حياتي ،پستان ،فندوس رحم ،لوشيا،

عرفانيان و همكار ( )6937مطالعه اي را در مورد کاربرد

آموزش بيمار ،مهارتهاي ارتباطي و قضاوت باليني بود(.)61

شبيه سازي بر ميزان مهارت دانشجويان در انجام معاينات لگني

نتايج اکثر مطالعات حاکي از اثرات مثبت روش شبيه سازي

در مشهد انجام دادند .در اين پژوهش تجربي 51 ،دانشجو به

در آموزش مامايي است .با وجود مزاياي متعددي که استفاده از

صورت تصادفي تقسيم و در دو کارگاه آموزش مبتني بر شبيه

شبيه سازي در آموزش علوم باليني پزشكي دارد (از جمله

سازي و سنتي در مورد معاينه زنان شرکت کردند .آنها قبل و

جايگزين شدن آنها با بيمار واقعي ،سهولت کنترل و بدون

بعد از دوره آموزشي در يک آزمون عملي شبيه سازي شرکت

استرس بودن کار با آنها و هزينه پايين) ،اما در عين حال بايد

نمودند .آموزشهاي ارائه شده به دو گروه منجر به افزايش معني

توجه داشت که اين روش نمي تواند جايگزين آموزش در کنار

داري در يادگيري دانشجويان شد ،اما در گروه شبيه سازي

تخت بيمار گردد و تنها به عنوان يک روش آموزشي مكمل

بطور معني داري بيشتر از گروه کنترل بود .دانشجويان گروه

خواهد بود( .)9گابا بر اين نكته تأکيد مي ورزد که يافتن

شبيه سازي ،توانايي خود را در انجام معاينه بيشتر از گروه

ترکيبي درست از آموزش سنتي ،شبيه سازي و تجربه مراقبتهاي

کنترل گزارش نمودند و از مهارت و اعتماد به نفس باالتري در

واقعي از بيمار ،يک چالش اساسي در آموزش است (.)66
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بايد مطالعاتي در مورد موانع کاربرد اين روش جهت آموزش

براي اثر بخش تر شدن شبيه سازي تمرکز بر اهداف و

. دانشجويان و مسئولين انجام شود،از ديدگاه اساتيد

 فراهم آوردن، دقت در آماده سازي سناريوها،مهارتهاي کليدي

با توجه به اثرات مثبت اين روش توصيه مي شود دوره

 انجام تجربيات،امكان بازخورد شخصي و ارزيابي عملكرد

هاي آموزشي براي اساتيد مامايي در مورد نحوه اجراي اين

تحت راهنمايي و تناسب شبيه سازي با نيازهاي حرفه اي الزم

روش تدريس برگزار شود و مسئولين دانشكده هاي پرستاري

.)62(است

و مامايي زمينه اجراي اين روش تدريس را در آموزش باليني و

عليرغم اثرات مثبت اين روش تدريس اساتيد به ندرت از

.تئوري فراهم کنند

اين روش جهت تدريس استفاده مي کنند و به نظر مي رسد
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