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 ها یورآ فن نیا تأثیر زانیم لیپژوهش حاضر با هدف فراتحل ،یآموزش مجاز های یورآ فن یاثربخش های افتهیتوجه به تناقض در  با زمینه و هدف:

 انجام گرفت. یدر آموزش پزشک

انواع  یکه در ارتباط با اثربخش را تمام تحقیقاتیآن  یو جامعه آماربود  لیو از نوع فراتحل هیثانو لیتحل های اساس روش بر این مطالعه کار: روش

جهت  یسرشمار وهیاز ش بود، تشکیل داد.انجام شده  یتجرب مهیو ن یدر داخل کشور به روش تجرب یدر آموزش پزشک یآموزش مجاز های یورآ فن

 ،ها داده یآور و محاسبه شد. جهت جمع ییپژوهش به عنوان حجم نمونه شناسا 54 ،ورود و خروج عیارهایو بر اساس م گردید ستفادها یریگ نمونه

مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت « ها افتهیو  یشناخت اطالعات روش ،یشناخت اطالعات کتاب» شده توسط محقق در سه بخش یفرم کاربرگ طراح

 تجزیه و تحلیل گردید. Comprehensive Meta-Analysis (CMA)افزار  نرم در

و لوح  یآموزش یافزارها و آموزش با نرم یکیآموزش الکترون ،ای رسانه آموزش چند های روش ،یآموزش مجاز های یورآ انواع فن نیاز ب ها: افتهی

آموزش  ،ها یافته به توجه با که داثربخش بو یدر آموزش پزشک ها یورآ فن نیاستفاده از ا آموزش پزشکی داشت. بنابراین،داری در  تأثیر معنی ،فشرده

در  یآموزش مجاز های یورآ فن . در کل، تماممحسوب گردید یدر آموزش پزشک یمجاز  یورآ فن تأثیرگذارترین ،793/1 با اندازه اثر ای رسانه چند

استفاده از  یاثربخش نیانگیم ،بهنجار یمنحن ریتوجه به جدول سطح ز که با در حد کم بود یاثربخش نیاما ا داشت، یکشور اثربخش یآموزش پزشک

 (.شاهد های )گروه استفاده نشد های یورآ فن نیبود که از ا زمانی از تر درصد اثربخش 63( شیآزما های )گروه یآموزش مجاز های یورآ فن

 .باشد یجذاب م یریادگی های تیبه آن توجه کرد، خلق موقع یپزشک یریادگی -یاددهی های تیدر فعال دیکه با یموارد نیتر از مهم یکی: یریگ جهینت

به عنوان مکمل روش  های یورآ فن نیا یریبه کارگ نه،یبه یمحقق شود، اما جهت اثربخش ها یورآ استفاده از انواع فن قیاز طر تواند یاقدام م نیا

 گردد. یم شنهادیپ یآموزش یها روش ریبه صورت ادغام با سا ایو  یو سنت یحضور

 یآموزش پزشک ،یآموزش مجاز ،یورآ فن: ها کلید واژه
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 مقدمه
 مورد همواره یپزشک آموزش در رییادگی تیفیک ارتقای

 .کند یم دایپ شترییب تیاهم روز به روز واست  بوده توجه

 کالس در استاد سیتدر ری،یادگی غالب وهیش تاکنون اگرچه

 شیدایپ با که عقیده دارند یبرخ اما است، بوده درس

 از توانند یم انیدانشجو ،یآموزش ننوی های وریآ فن

 دجدی های روش سمت به بگیرند و فاصله یسنت کردهاییرو

 فضاهای و ها وهیش امروزه ،دیگر طرف از بردارند. گام رییادگی

 را رییادگی ندیفرا تواند یم که است شده فراهم یارتباط دیجد

 از استفاده با انیدانشجو. سازد ممکن درس کالس از خارج در

 و شوند یم قیتشو رییادگیخود سوی به ،اطالعات وریآ فن

 (.1) یابد می بهبود یکل طور به رییادگی

 همچنین، و آموزشی های پژوهش از بسیاری حاضر حال در

 دارد اختصاص موضوع این به مدرسان آموزش ساعات بیشتر

 حداکثر تا نمایند هیارا چگونه را درسی مطالب باید استادان که

 زانیم به که توجهی اساس بر ،. بنابراین(2) دهد رخ یادگیری

 مورد قیدق صورت هب یآموزش نظام شده، رانیفراگ یریادگی

 اساس بر ی مذکورها یبررس دیکأت است. گرفته قرار نظارت

 ینیگزیجا های روش دیبا یآموزش سساتؤم که است دهیا نیا

 به رانیفراگ دنیرس جهت یدرس های برنامه انتقال برای را

 نظر در یلیالتحص فارغ از پس مهارت و دانش یباال سطح

 (.3د )رنیبگ

 کردن فراهم باعث ،اطالعات وریآ فن در ریاخ تحوالت

 به است. شده آموزش در سیتدر دیجد های مدل و الگوها

 به چهره یسخنران از دانشگاه مدرسان شتریب ،یسنت صورت

 طیمح کی کردن فراهم جهت ،رو نیا از .کنند یم استفاده چهره

 بر. (4)نمود  ستفادها ها وریآ فن دیفوا از توان یم بهتر، یریادگی

 و یاقتصاد تحوالت ران،یفراگ های یژگیو راتییتغ ،اساس نیا

 به نسبت یآموزش طیمح که است شده باعث نترنتیا وریآ فن

 به مدرسان از یاریبس ،جهینت در کند. دایپ هایی تفاوت قبل دهه

 تیموفق یبرا یآموزش دیجد های مدل یبررس دنبال

 (.5) ستنده امروز جامعه در النیالتحص فارغ

 در ینوآور باعث اغلب دسترس، در و دیجد های وریآ فن

دارد  یسنت آموزش تیتقودر جهت  تالش و شود می آموزش

 مورد اریبس ریاخ های سال در که یهای وریآ فن از یکی (.6)

 آموزش ای دور راه از های وریآ فن ،است گرفته قرار استفاده

 باشد. ( میVirtual education) یمجاز

 یبرا یمختلف یایزوا از یمتعدد فیتعار ،یکل طور به

 آموزش که گفت توان یم کل در اما دارد، وجود یمجاز آموزش

 آسان لیتسه منظور به که است یآموزش نینو وهیش کی یمجاز

 با مکان و زمان هر در یآموزش خدمات و منابع به همه ارزان و

 (یکیالکترون یارهاابزهمچون ) ارتباطات و  وریآ فن از استفاده

با  یریادگی و آموزش ،یمجاز آموزش بنابراین، .ردگی یم انجام

 (.7، 8) باشد یم یکیالکترون یابزارها استفاده از

 یمجاز های وریآ فن اساس بر یپزشک انیدانشجو ،امروزه

 های کیتکن ابزارها، از استفاده با را یعلم های دهیپد توانند یم

 های شگاهیآزما در یعلم های هنظری و ها مدل ها، داده یآور جمع

 که یمجاز های شگاهیآزما ای یماد یایدن با تعامل از که یکیزیف

 (.9) دهند قرار یبررس مورد برند، یم بهره ها یساز هیشب از

 به مربوط لیمسا با یبهداشت های حرفه آموزش ،نیهمچن

 برخط آموزش یبرا تقاضا شیافزا و ینیبال های تیمحدود

 ثرؤم جینتا مختلف قاتیتحقنتایج  بنابراین، (.10) است مواجه

  اند. را نشان داده آموزش در ها وریآ فن نیا

 اندازه به یمجاز آموزش حاکی از آن است که ها افتهی

 یهمکار و (11) استثر ؤم یریادگی انتقال در متداول آموزش

 تبادلی ارتقا اشتغال، یبرا ای حرفه آموزش های نهیزم در

 ،ینیکارآفر های مهارت شیافزا و یریادگی های روش و ها مهارت

 و اتاطالع  وریآ فن از استفاده و دور راه از آموزش قیطر از

 ابزار کی با شدن ریدرگ ،نیهمچن. (12) ابدی یم ارتقا ارتباطات،

 انیدانشجو یریادگی بر یمثبتتأثیر  ،یتعامل برخط یساز آماده

 یبرا العاده فوق های تیظرف جادیا ،گرید یسو از .(13)دارد 

 و (15) ای حرفه های مهارت رشد ،(14) یریادگی جینتا شیافزا

 جینتا گرید از ،(16) یمجاز موزشآ ستمیس مطلوب یاثربخش

 .باشد می آموزش در آوری فن نیا یریکارگ به
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 دلیل به ،یمجاز و یالکترونیک های آموزش اجرای

 ساعات تمام در استفاده قابلهمچون  ای ویژه خصوصیات

 افزایش ،ها هزینه کاهش رفته، هدر زمان کاهش روز، شبانه

 با بیشتر ارتباط داشتن دانشجویان، در انگیزه ایجاد وری، بهره

 گروهی کار امکانات شدن فراهم ها، آن بهتر کنترل و فراگیران

 الکترونیکی، های کنفرانس و ای رسانه چند های محیط در

 عظیم خیل به پاسخگویی برای مناسب زمانی و مکانی پوشش

 بسیاری رفع به منجر دیگر، شمار بی مزایای و آموزش متقاضیان

 است شده یریادگی -یاددهی های تفعالی در فعلی اشکاالت از

 ارتقای به منجر دانشگاهی، آموزش ارکن در آن اجرای و

 (.17) شد خواهد دانشجویان آموزش وضعیت

 اند شده راستا هم یکدیگر با وریآ فن و دانش حاضر حال در

 دست به راحتی به دیگری بدون را دو این از یکی توان نمی و

 زمینه در که وسیعی امکانات و منابع با مجازی فضای .آورد

 با و دهد می قرار کاربرانش اختیار در دانش و علم کسب

 تعاملی و یزمان و یمکان تمحدودی عدم چونهم هایی ویژگی

 کاربران اختیار در آموزش زمینه در زیادی های قابلیت بودن،

 (.18) دهد می قرار خود

 خواهان یپزشک آموزش نظام اگر که است نیا لهأمس اکنون

 وریآ فن و دانش اساس بر که باشد ای جامعه در مشارکت

 حیاتی و عظیم تحول این برای را خود باید کند، می حرکت

 اهداف به توجه با را ها وریآ فن از استفاده مزایای و نماید آماده

 قاتیقتح ،رو نیا از .برساند ظهور عرصه به ،آموزشی نظام

 یمجاز های وریآ فن انواع کارکرد یاثربخش مورد در یاریبس

 یبرخ ها، افتهی اساس بر که است گرفته انجام کشور داخل در

 از نوع نیا یاثربخش عدم از یبرخ و اثربخشی از ها پژوهش

 یپزشک آموزش یریادگی -یاددهی های تیفعال در آموزش

 است ازنی ها، افتهی در تناقضات نای اساس بر و اند کرده تیحکا

 در یمجاز های وریآ فن از استفاده ایآ که شود مشخص

 ر؟یخ ای است بوده ثرؤم یپزشک یریادگی -یاددهی های تیفعال

درصدد  ،لیفراتحل روش از استفاده با حاضر مطالعه رو، نیا از

 بود. الؤس نیاپاسخگویی به 

 کار روش
 روش از ،ماهیت و عنوان به توجه با پژوهش ایندر 

 اشاره آماری های تحلیل به فراتحلیل. شد استفاده فراتحلیل

 مطالعات از ای مجموعه کمی های داده ترکیب برای که کند می

 یکم تحقیقات نتایج توان می فراتحلیل روش با .گیرد می انجام

 های پدیده میان ای تازه روابط و کرد ترکیب یکدیگر با را

 نظر از حاضر مطالعه ،رو نای از .(19) نمود کشف اجتماعی

 روش یریکارگ به لیدل به و یکاربرد تحقیقات جزء ،هدف

 یکم مطالعات زمره در ،ها داده تیماه به توجه با و لیفراتحل

 .گرفت قرار

 یکم های افتهی ،این روش )فراتحلیل( در لیتحل واحد

 از ای دسته تحقیق حاضر، یآمار جامعه است. گرید مطالعات

 که یمجاز های آموزش انواع یاثربخش با ارتباط در ها پژوهش

 داخل در یپزشک آموزش در یکیالکترون های وریآ فن قیطر از

 یمقدمات یبررس با ،تاراس نیا دربود.  است، شده انجام کشور

 انجام نهیزم نیا در یمختلف های پژوهش که گردید مشخص

 جمله از یخاص های وریآ فن از ها آن از کدام هر و شده

 ،ای رسانه چند آموزش ،ای برنامه آموزش برخط، آموزش

 با آموزش لم،یف با همراه آموزش ،یکیالکترون آموزش

 یافزارها نرم استفاده از با آموزش ،یمجاز آموزش خودآموز،

 آموزش همراه، تلفن با آموزش فشرده، لوح و یآموزش

 یبررس جهت ،یکیو با آموزش و وبالگ با آموزش محور، وب

 زین کدام هر که اند کرده استفاده یکیالکترون آموزش یاثربخش

  .اند دادهرا ارایه  یمختلف جینتا

 آثار هیکل شامل حاضر، مطالعه یآمار جامعه ،رو نیا از

 های وریآ فن یاثربخش یبررس نهیزم در یپژوهش -یعلم

 روش به که بود یپزشک آموزش در یمجاز و یکیالکترون

 بر 1396 سال تا 1384 یزمان بازه در یتجرب مهین و یتجرب

 تحقیقات از دسته نیا انتخاب علت .شد انجام انیدانشجو یرو

 .ردیگ قرار یبررس وردم عمل در ها روش نیا ریثأت کهین بود ا

 آموزش فقط پژوهش نیا در که جا آن از ،گرید یسو از

 آموزش حوزه از خارج که مطالعاتی ریسا از ،بود مالک یپزشک
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 لیدل به که چرا گردید؛ نظر صرف ،بود گرفته صورت یپزشک

 با یپزشک آموزش یفضا در سیتدر یها طهیح بودن متفاوت

 با ها طهیح ریسا سیتدر یها پژوهش بیترک از ها، طهیح ریسا

 کرد. اجتناب دیبا یپزشک طهیح در سیتدر

 جهت یسرشمار وهیش از ،پژوهش یآمار جامعه به توجه با

 چارچوب کی نیتدو بنابراین، .شد استفاده نمونه انتخاب

 مطالعه های تیمحدود به توجه با لیفراتحل یعمل یاجرا جهت

جهت  یریگ نمونه چارچوب سهبه همین دلیل،  .ضروری بود

 گردید. فیتعر یآمار های نمونه نییتع

 یاطالعات های بانک در که یمتن تمام یپژوهش مقاالت .الف

 جهاد گاهیپا (،Irandoc) رانیا یعلم مدارک و اسناد مرکز

 رانیا مجالت بانک یخصوص تیسا (،SID) کشور یدانشگاه

(Magiran،) یاسالم لومع یوتریکامپ های پژوهش مرکز 

(Noormags،) یفارس شگریجو ،یانسان علوم جامع تالروپ 

  و Google تیسا در آزاد یجستجو نت، علم

Google Scolar،) با مرتبط یپژوهش -یعلم مجالت 

 قابل آثار از کی هر ارجاعات یبررس و یآموزش یورآ فن

 .بود یابیدست

 پژوهش اهداف یراستا در که ییدانشجو های نامه انیپا .ب

 .بود صورت گرفته کشور مختلف های  دانشگاه در

 یدولت های دستگاه با قرارداد طرف یپژوهش های طرح .ج

 باال، یریگ نمونه روش سه از هیاول تحقیقات انتخاب یبرا

 منظور به یمعتبر های واژه دیکل ،پژوهش نهیشیپ مرور با ابتدا

 به توجه با ها واژه دیکل نیا .گردید نییتع جستجو برای استفاده

 های آموزش انواع اساس بر متخصصان نظر اب و ینظر یمبان

 ریغ آموزش دور، راه از آموزش» شامل یکیالکترون و یمجاز

 ار،یس یریادگی ار،یس آموزش ،یمجاز آموزش ،یحضور

 یریادگی ک،یالکترون آموزش همراه، تلفن قیطر از آموزش

 ستمیس ،ای برنامه آموزش ک،یالکترون یریادگی ،یمجاز

 اساس بر آموزش برخط، آموزش ،یریادگی تیریمد

 و خودآموزها فشرده، های لوح با آموزش ،یآموزش یافزارها نرم

 یجستجو کار، تیفیک افزایش منظور به که بود «برخط آموزش

 منابع و جستجو های روش اب که نفر دو توسط مقاالت

صورت  جداگانه صورت به ،داشتندی کامل ییآشنا یاطالعات

 بر زین لیفراتحل نهیزم در خبره فرد کی ،گرید یسو از .گرفت

  .نمود نظارت کار یاجرا روند هیکل

 بر نظر مورد های پژوهش ،ها  واژه دیکل شدن مشخص از پس

 ورود معیارهای شد. انتخاب خروج و ورود های مالک اساس

 اهداف با ارتباط در شده انجام مطالعات و مقاالت»شامل 

، یتجرب مهنی روش بافقط  شده انجام ، تحقیقاتپژوهش

 یداراو  یپزشک آموزش طهیح در شده انجام های پژوهش

 انجام یعلم مراحل از برخوردار و مناسب یشناس روش ساختار

 .بود« قیتحق روش

 های واژه دیکل و ورود معیارهای بر اساس یدست یجوجست

 119 ییشناسا به منجر ،یریگ نمونه چارچوب سه از شده ذکر

 داشت ینیعناو مختلف اشکال به مطالعات نیا .دیگرد پژوهش

 به دلیل این که بود. حاضر پژوهش هدف با ارتباط در که

 نبودند، سبمنا یینها لیتحل به ورود یبرا مطالعات از یتعداد

 . شد خارج لیتحل ندیافر از

 یشناس روش ساختار ضعف علت به که هایی پژوهش

 از برگرفته ، تحقیقاتبودند برخوردار ینییپا تیفیک از مناسب

 یآور جمع مربوط نامه انپای از ها آن اطالعات کهیی ها نامه انیپا

 نیعناو با که مشابه های نامه انیپا ای ها پژوهشو  بود شده

به عنوان نیز  بود شده هیارا دانشگاه ای سسهؤم دو به مختلف،

 .معیارهای خروج در نظر گرفته شد

 قاتیتحق یبررس روند ،خروج و ورودمعیارهای  اساس بر

مورد  14 ،ها واژه دیکل با مرتبط مطالعات کلمورد  119شامل 

مورد  105 ،نیعناو یبررس از پس نامرتبط قاتیتحق حذف

 قاتیتحق حذفمورد  32 ،یبررس مورد قاتیتحق دهیچک

 قاتیتحقمورد  73 مطالعات، دهیچک یبررس از پس نامرتبط

 از پس نامرتبط قاتیتحق حذفمورد  19 ،کامل متن با مرتبط

 ،نیبنابرا بود. یینها قاتیتحق کلمورد  54 و کامل متن یبررس

  گرفت. قرار یبررس مورد یداخل پژوهش 54 نهایت، در

 اثر اندازه شاخص از ،ها داده تحلیل و تجزیه جهت
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(Effect size) همگنی آزمون و (Heterogeneity) استفاده 

 اثر، اندازه برآورد های شاخص نیتر جیرا ،رو نیا از .شد

 های تفاوت یبرا اغلب D که باشد می D و R های شاخص

 و (19) رود یم کار به یهمبستگ مطالعات یبرا R و یگروه

 و یتجرب مهین های یبررس به توجه با حاضر پژوهش در

 .گردید استفاده D شاخص از ،یگروه های تفاوت

 توسط شده یطراح کاربرگ فرم ،ها داده یآور جمع جهت

 در هیاول های پژوهش گزارش و قرار گرفت استفاده مورد محقق

 ازین مورد اطالعات به توجه با ابزار نیا .دیگرد ثبت ها فرم نیا

 ،یشناخت کتاب اطالعات بخش سه از ،هیاول های پژوهش از

 .شد هتهی ها داده یبرا الزم اطالعات و یشناخت روش اطالعات

 اثر، نوع کار، عنوان چونهم یاطالعات ،یشناخت کتاب بعد در

 لحاظ از .ارایه گردید اجرا سال و محل و سندهینو

 های یژگیو مانند یاطالعات ثبت یبرا ییفضاها ،یشناخت روش

 روش نوع ابزار، اطالعات ،یریگ نمونه های روش و نمونه

 یبرا ییفضا نیز ها افتهی بخش در و ها گروه تعداد و قیتحق

  شد. گرفته نظر در شدهش گزار یها داده ثبت

 قیتحق نیا در استفاده مورد مطالعات تمام که نیا به باتوجه

 اثر اندازه محاسبه جهت ،بود یگروه درون و یگروه نیب نوع از

 ترکم شاهد هگرو از شیآزما گروه نمره ،یگروه نیب های طرح

 ،یگروه درون های طرح اثر اندازه محاسبه یبرا ،نیهمچن .شد

 گرفت. قرار محاسبه مالک آزمون شیپ از آزمون پس اختالف

را  کار ندیافر ابیارزش نفر دو ،کار دقت از نانیاطم یبرا

 در یستیل چک ابتدا محقق که صورت نیا به نمودند؛ یبررس

 ها، پژوهش شناسایی شامل ها داده یآور جمع ندیافر مورد

 شاخص انتخاب و ها داده انتخاب خروج، و ورود های مالک

 از نفر دو اریاخت در و کرد میتنظ کرتیل فطی با اندازه

 .داد قرار ند،بود مسلط لیفراتحل روش یاجرا به که یابانیارز

 کار دقت زانیم ،مربوط نامه پرسش یگذار ارزش با ابانیارز نای

 وجود یابهام اگر یموارد در و قرار دادند یبررس مورد را

 از پس محقق کردند. شنهادیپ محقق به را آن و مشخص ،داشت

 قرار ابانیارز اریاخت در دوباره را ستیل کچ ،یابهام موارد رفع

 Cohen's kappa توافق بیضر از ،ییایپا تأیید منظور به. داد

 version 20, IBM) 20نسخه  SPSS آماری افزار نرم در

Corporation, Armonk, NY )زانیم که گردید استفاده 

 73 دهنده نشان و آمد دسته ب 73/0 عدد ابانیارزش نیب توافق

 .باشد می کار دقت یبررس در ابانیارزش نیب توافق درصد

 اندازه از ،اولیه های پژوهش تحلیل و تجزیه و بررسی جهت

 ثابت اثر مدل دو با ترکیبی اثر اندازه عامل هر تفکیک به اثر

(Fixed effect model) تصادفی اثرات و (Random effects 

model)، انتشار یریسوگ بررسی جهت (Publication bias) 

 و (Orwin fail-safe N) نیاُرو بیتخر از امن تعداد آزمون از

 Cochran's یناهمگن آزمون ازنیز  یناهمگن زانیم یبررس جهت

Q مجذور و I لیتبد جهت که است ذکر به الزم .شد استفاده 

 حجم زانیم به تیحساس عدم دلیل به g بیضر از اثر اندازه

 به مربوط محاسبات هیکل ،نیهمچن .گردید استفاده نمونه

-Comprehensive Meta افزار نرم دوم نسخه در لیفراتحل

Analysis (CMA)  تحلیل قرار گرفتمورد تجزیه و. 

 برای اثر های اندازه»شامل فراتحلیل  در اساسی اصل

 مقیاس یک به ها آن برگرداندن و جداگانه و مجزا مطالعات

 تأثیر یک به دستیابی برای ها آن ترکیب آنگاه و عمومی مشترک

 درجه یا میزان دهنده نشان اثر اندازه .است« میانگین متوسط

 ارتباط در صفر فرض با و باشد می جامعه در پدیده حضور

 توان تحلیل به مربوط مباحث از پس که ترتیب بدین ؛است

 اهمیت بر و شود می مطرح اثر اندازه ،تحلیل و تجزیه در آماری

 جامعه در اثر اندازه واقع در صفر فرض .گردد می تأکید آن

 اندازه مقدار یعنی ،شود رد صفر فرض هرگاه و باشد می صفر

 دهنده نشان اثر اندازه ،بنابراین باشد. می صفر غیر معهجا در اثر

 هرچه و است تفاوت یا رابطه آزمایشی، مداخله تأثیر میزان

 (.19، 20) دشو می بیشتر پدیده حضور درجه ،باشد تر بزرگ

 یبررس یبرا D اثر اندازه یکل نوع دو ،شد گفته کهگونه  همان

 در که دارد وجود روابط یبررس جهت R اثر اندازه و ها تفاوت

 به D شاخص از ،موضوع تیماه به توجه باحاضر  پژوهش

 طبق شاخص، نیا ریتفس یبرا گردید. استفاده اثر اندازه عنوان
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 بیترت به را 8/0 و 5/0 ،2/0 اندازه توان یم Cohen شنهادیپ

 از (.20) کرد ریتفس بزرگ و متوسط کوچک، اثر اندازه عنوان

 از بسیاری مانند نیز فراتحلیل آماری های روش در ،گرید یسو

 به است الزم ها داده تحلیل از قبل دیگر، آماری های روش

 ترین مهم جمله از .شود پرداخته نیاز مورد های فرض پیش بررسی

 که مطالعاتی) پرت های داده فقدانتوان به  می ها فرض پیش این

  .کردها اشاره  دهدا بودن نرمال و (هستند انتشار تورش دارای

 شامل لیفراتحل کی که است نیا انتشار رییسوگ از منظور

 .ستین یبررس مورد موضوع مورد در شده انجام مطالعات تمام

 نشده منتشر مختلف لیدال به تحقیقات از یبرخ است ممکن

 باشد. شده منتشر نشده سازی هینما مجالت در حداقل ای باشد

 لیفراتحل یینها جینتا دارد، وجود انتشار رییسوگ که یزمان

 آن از حاصل یینها برآوردهای و گیرد می قرار ریتأث تحت

 رییسوگ است الزم بنابراین، بود. خواهد خطا و تورش دارای

 شود حیتصح و ییشناسا لیفراتحل کی هاولی های گام در انتشار

 (.21) ابدی شیافزا جینتا اعتبار تا

 چند است ممکن فراتحلیل اتاثر اندازه در که جا آن از

 اتاثر اندازه توزیع و باشد داشته وجود بزرگ خیلی اثر اندازه

 توزیع شدن نرمال منظور به ها آن حذف سازد، نامتقارن را

 در پرت اتاثر اندازه حذف جهت .رسد می نظر به ضروری

 ،اساس نای بر .شود می تفادهاس حساسیت تحلیل از ،فراتحلیل

 پرت اثر اندازه یبرا یمشخص مقدار لیفراتحل منابع در هرچند

 نمره کی اثر اندازه که جا آن از است، اما نشده مشخص

 عنوان به را 3 تا 5/2 یباال ریمقاد توان یم باشد، می استاندارد

 زین مطالعه حاضر در که (20) کرد فرض یافراط اثر اندازه

 .گرفت انجام اصل نیهم رب پرت های داده حذف مالک

 و شناسایی افراطی و پرت اثر  اندازه روش این در ،نیبنابرا

 دو ،اساس نای بر که گردد می تکرار تحلیل و تجزیه و حذف

 ها داده اثرات، نیا حذف از پس و ییشناسا پرت اثر اندازه

 گرفت. قرار لتحلی تجزیه و مورد دوباره

 

 ها یافته
آزمون  از ،انتشار تورش بررسی جهت حاضر پژوهش در

 در آن نتایج که شد استفاده نیاّرو بیتخر از امن تعداد یآمار

 آزمون خالف بر آزمون نیا است. شده داده نشان 1 جدول

Rosenthal یدار یمعن یرو بر تمرکز تیمحدود دو فاقد 

 عدد کردن فرض و یعمل ای ینیبال یدار یمعن از شتریب یآمار

 آزمون در باشد. یم رفته دست از مطالعات اثر اندازه یبرا صفر

 مالک ،یدار یمعن ریغ مالک یجا به نیاّرو بیتعداد امن از تخر

 ای ینیبال یدار یمعن ریغ نشانگر که اثر اندازه مقدار نیتر کوچک

 کردن صفر یجا به ،نیهمچن شود. یم لحاظ است، یعمل

 فرص با متفاوت مقدار کی رفته، دست از مطالعات اثر یها اندازه

 رفته دست از مطالعات در اثر یها اندازه نیانگیم عنوان به

 پژوهش یها داده به توجه با ،رو نیا از. (20) شود یم انتخاب

 به 1/0 عدد و اثر اندازه حداقل مالک عنوان به 2/0 عددحاضر، 

 استفاده رفته دست از مطالعات اثر یها اندازه نیانگیم عنوان

 است. اهدهمش قابل 1 جدول در آن جینتا که گردید

 اندازه نیانگیم با مطالعه 106، 1های جدول  بر اساس داده

 تیموقع نیا در یبیترک اثر اندازه تا بود ازین مورد 1/0اثر 

 ،تعداد نیا بودن باال به توجه با .دیآ دسته ب 2/0 از تر کوچک

 یریسوگ و است اعتماد قابل یکل اثر اندازه که گفت توان یم

 .کند  ینم دیهدت را جینتا انتشار

 
  اروین تخریب از امن تعداد آماره شاخص :1 جدول

 395/0 شده مشاهده مطالعات برای z مقدار

 2/0 اثر اندازه حداقل مالک

 1/0 رفته دست از مطالعات اثر های اندازه میانگین

 106 نیاز مورد  رفته دست از مطالعات تعداد
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 نیب شده مشاهده های یپراکندگ تمام که ییجا آن از

 آن از یبخش بلکه ست،ین یواقع لیتحل مورد اثر های اندازه

 الزم بنابراین، باشد؛ می مطالعات دورن یتصادف یخطا از یناش

 یناهمگن شود. دهیسنج قاتیتحق نیب یناهمگن زانیم است

 ها، یودنآزم تفاوت چونهم یعوامل از یناش تواند یم هیاول

 اجرا، محل ق،یتحق طرح رها،یمتغ فیتعر مداخالت، وهیش

 جینتا که باشد گرید عوامل از یاریبس و یریگ نمونه روش

 I و Cochran's Q های شاخص از استفاده با یناهمگن آزمون

 ، P < 001/0به دست آمد ] 548/94و  363/935یب ترت به

51  =Degree of freedom (df)]. 

 مطالعات، Cochran's Q آزمون بودندار  یمعن به توجه با

 آنحاکی از  آزمون نیا ،قتحقی در .دن بوناهمگو یادیز حد تا

 به یپزشک آموزش در یمجاز آموزش های یورآ فن که است

 متفاوت مطالعات مشخصات و ها یژگیو لحاظ به شدت

 یبرا گر لیتعد یرهایمتغ از دیبا تیوضع نیا در و دباش می

 .نمود استفاده ها تفاوت نیا محل و انسیوار کردن مشخص

 اثر اندازه تعداد افزایش به Q شاخص که جا آن از ،نهمچنی

 آزمون این توان ،اثر اندازه تعداد افزایش با و باشد می حساس

 مورد منظور همین به I مجذور رود، می باال همگنی رد برای

 100 تا صفر از مقداری دارای مجذور این .گیرد می قرار استفاده

 نشان درصد صورت به را ناهمگنی مقدار ،واقع در و است

 دهنده نشان شود، تر نزدیک100 به مقدار این هرچه .دهد می

 .(21)باشد  می اولیه های پژوهش اتاثر اندازه بیشتر ناهمگنی

 در موجود پراکنش از درصد 94 که داد نشان I مجذور

 از ، ناشییپزشک آموزش در یمجاز آموزش های یورآ فن

 هدف که نیا به توجه با است. کننده تعدیل متغیرهای وجود

 های پژوهش یعدد های شاخص بیترک ،لیفراتحل هر یاصل

 ها لیفراتحل غالب ،باشد می یکل شاخص کی قالب در هیاول

 در هستند. یتصادف اثرات و ثابت اثر یآمار مدل دو بر یمبتن

 وجود یواقع اثر اندازه کی که شود یم فرض ثابت اثر مدل

 های تفاوت همه و است ها لیتحل همه یربنایز که دارد

 از یناش ،هیاول های پژوهش در شده مشاهده اثر های اندازه

 یتصادف اثرات مدل در مقابل، در .باشد می یریگ نمونه یخطا

 پژوهش به یپژوهش از یواقع اثر اندازه د کهگرد یم فرض

 وجود ،رییتغ نیا یاصل علل از یکی است. رییتغ حال در گرید

 وابسته و مستقل ریمتغ نیب روابط در کننده مداخله یرهایمتغ

 یهمگن آزمون جینتا که نیا به توجه با ،رو نیا از .(20) است

 کننده مداخله یرهایمتغ وجود دهنده نشان و شد بیان دار یمعن

 جیگزارش نتا یبرا توان گفت که می است، حاضر پژوهش در

 .شود یم استفاده یتصادف اثرات مدل ازحاضر،  قیتحق

 نهیزم در یبررس مورد مطالعات تمام اثر اندازه ،ادامه در

 آموزش در مجازی آموزش های یورآ فن انواع یاثربخش

 جدول در آن جینتا که گرفت قرار یبررس مورد کشور یپزشک

 شده است.  هارای 2

 
 پزشکی آموزش در مجازی آموزشهای  آوری فن انواع اثربخشی میزان :2 جدول

 Pمقدار  معیار خطای g شاخص اساس بر اثر اندازه فراوانی منبع کد آموزش نوع

 719/0 736/0 -265/0 1 17 برخط آموزش

 350/0 741/0 692/0 1 22 ای برنامه آموزش

 *021/0 775/0 793/1 1 23 ای رسانه چند آموزش

 *011/0 272/0 691/0 7 24-30 الکترونیکی آموزش

 160/0 550/0 -771/0 2 31، 32 فیلم با آموزش

 *014/0 744/0 -824/1 1 33 خودآموز با آموزش

 845/0 206/0 040/0 10 34-43 مجازی آموزش

 *002/0 211/0 670/0 12 44-54 فشرده لوح و آموزشی افزارهای نرم با آموزش

 688/0 388/0 156/0 3 55-57 همراه تلفن با آموزش
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 112/0 315/0 500/0 5 58-61 محور وب آموزش

 145/0 727/0 059/1 1 62 وبالگ با آموزش

 779/0 798/0 -224/0 1 63 ویکی با آموزش

 *< 001/0 030/0 369/0 52 کل ترکیب ثابت اثر

 *001/0 105/0 344/0 52 کل ترکیب تصادفی اثرات

 باشد. می 05/0دارای آزمون در سطح  ینشان دهنده معن *

 

 آموزش های یورآ فن نیب از ،2 جدول های بر اساس داده

 آموزش ،ای رسانه چند آموزش های روش ،یمجاز

استفاده از  با آموزش و خودآموز با آموزش ،یکیالکترون

بنابراین،  .بود دار یمعن فشرده لوح و یآموزش یافزارها نرم

بوده  اثربخش یپزشک آموزش در ها یورآ فن نیا از استفاده

 روش نیا داد که نیز نشان خودآموز با آموزش جیتان .است

 نیا اثر اندازه بودن یمنف به توجه با اما ،باشد اثربخش می

 معکوس جهت در یاثربخش نیا که گفت توان یم ،آموزش

 یحضور ای یسنت آموزش ،گرید عبارت به .است بوده

 توجه با .رددا خودآموز با آموزش به نسبت یشتریب یاثربخش

 ،793/1 اثر اندازه با ای رسانه چند آموزش ،ها یافته به

 است. بوده یپزشک آموزش در یمجاز یورآ فن نیتر  اثربخش

 آموزش های یورآ فن ریساکه  داد نشان جینتا ت،ینها در

 از ،یدار یمعن عدم به توجه با جدول در موجود یمجاز

 نبودند. برخوردار یکاف یاثربخش

 اندازه نیانگیم ،آمده دسته ب جینتا به توجه با مجموع، در

 اثرات مدل در و 369/0 ثابت، اثر مدل در مطالعات یبیترک اثر

 دار یمعن 001/0 سطح در که گزارش گردید 344/0 ،یتصادف

 یدار یمعن ریتفس جهت ،Cohen (20) اریمع اساس بر و بود

 ،(کوچک اثر اندازه) 2/0 با برابر D های  ارزش اثر، اندازه یعمل

در نظر گرفته  (برگ اثر اندازه) 8/0 و (متوسط اثر اندازه) 5/0

 یبرا آمده دست به یبیترک اثر اندازه نیانگیم به توجه با .شد

 نیب یمقدار در که یتصادف اثرات و ثابت اثر مدل در رهایمتغ

 حد در شده حاصل اثر اندازه ریتفس ،ردگی یم رقرا 5/0 تا 2/0

 تمام مجموع در که گفت توان یم ،رو نیا از .باشد یم کم

 کشور یپزشک آموزش در یمجاز آموزش یها یورآ فن

 از است. بوده کم حد در یاثربخش نیا اما ،داشته یاثربخش

 نمرات صورت به اثر های اندازه که نیا به توجه با ،گرید طرف

 به توان یم اعداد نیا ریتفس یبرا، شود یم گزارش (z) استاندارد

 سطح ،جدول به توجه با که کرد رجوع بهنجار یمنحن جدول

 63/0 تا (یمنحن یابتدا) 34/0 از z نمره به مربوط یمنحن ریز

 ریتفس قابل صورت نیا به اثر اندازه مقدار نیا .ت آمددس به

 یمجاز آموزش های آوری فن از استفاده نیانگیم که است

 از که بوده زمانی از تر اثربخش درصد 63 ،(شیآزما های )گروه

 (.شاهد های )گروه است نشده استفاده ها آوری فن نیا

 ،پژوهش جینتا در سال یکم ریمتغ ریثأت زانیم یبررس جهت

 قابل 1 شکل در آن جینتا که شد استفاده ونیفرارگرس روش از

 .است مشاهده
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 سال لفهؤم ثیرأت فرارگرسیون .1 شکل

 

 آن عمودی محور و اثر های اندازه شامل 1شکل  افقی محور

 این در دیگر، سوی از دهد. می نشان را پژوهش انجام های سال

، شود می مشاهده بزرگ صورت به که هایی دایرهشکل 

 ،نتیجه در و بیشتر نمونه حجم با شده انجام تحقیقاتکننده  بیان

 .باشد می ی این پژوهشها داده تحلیل در بیشتر وزن و دقت

 این ،است مشخص رگرسیون خط دامنه شیب از کهگونه  همان

 و کند می طی را صعودی سیر واست  مثبت صورت به شیب

 آموزش های وریآ فن که ستی امعن این بهشکل  این در

 تدریج به زمان گذشت با کشور پزشکی آموزش در مجازی

 دار بود معنی 1شکل  در افزایش اینو  شود می تر اثربخش

 با که گفت توان می، بنابراین (.P < 001/0) (1/0 = خط )شیب

 ،دور راه از آموزش های روش اجرای در افزایش واحد یک

 به .شود می افزوده ها روش این اثربخشیو  اثر اندازه به 1/0

 نسبت سال هر مجازی آموزش های روش اجرای ،دیگر عبارت

  .شده است تر اثربخش 1/0، قبل سال به

 

 گیری نتیجه و بحث
 آموزش های یورآ فن نیب از داد نشانمطالعه حاضر  جینتا

 آموزش ،ای رسانه چند آموزش های روش از استفاده ،یمجاز

 لوح و یآموزش یافزارها نرماستفاده از  با آموزش و یکیالکترون

 ،جینتا به توجهو با  اند بوده اثربخش یپزشک آموزش در فشرده

 در یمجاز یورآ فن نتری اثربخش ای رسانه چند آموزش

 همکاران و یهاشم ،راستا نیا در بود. یپزشک شآموز

 در ای رسانه چند یافزارها نرم از استفاده که گیری کردند جهینت

 یطوالن یماندگار ،یریادگی یاثربخش باعث ،یپزشک آموزش

 آن بودن تر صرفه به مقرون ،نیهمچن و آسان یدسترس مدت

 و مایس خوش قیتحقنتایج  (.23) است ها وهیش ریسا به نسبت

 چند آموزش قیطر از یریادگی یاثربخش از یحاک زین انهمکار

 (.64)بود  پرستاران آموزش در ای رسانه

 و ابزارها امروزه که گفت توان یم افتهی نیا نییتب در

 انیدانشجو. است شده تحول دچار یریادگی های تیموقع

 تلفن جمله از یکیالکترون یابزارها با دهند یم حیترج شتریب

 یریادگی ندیافر مرتبط، یابزارها ریسا و تاپ لپ تبلت، همراه،

 نیا از ها آن ادهاستف لیدال نتری  مهم از یکی و کنند دنبال را

 لیوسا نیا بودن جذاب و استفاده سهولت به ،ابزارها

ه داد نشان ها پژوهشنتایج  ،موارد نیا از به غیرگردد.  برمی

 به ،یریتصو و یصوت های تیقابل ی دارایابزارها که است

کند  می ریدرگ انسان در را یشتریب حواس زمان هم صورت

 یریادگی به منجر ،جهینت در و (ییشنوا و یدارید )حس

 کی تینیع انیدانشجو ،گرید عبارت به. شوند یم تری قیعم
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 نیا .کنند یم درک و آموزند یم ینظر مباحث از بهتر را مطلب

 متن صورت به که یکتاب آموزش موارد در که است یحال در

 گردد می دیکأت حواس از جنبه کی بر شتریب شود، یم هیارا

 (.ییشنوا شتری)ب

که در  گفت توان یم ها افتهی بیترک با گر،ید یسو از

 یپزشک آموزش در یمجاز آموزش های یورآ فن تمام مجموع

 است بوده یکم حد در یاثربخش نیا اما بوده، اثربخش کشور

 یودحد تا (37، 38) مختلف قاتیتحق جینتا با افتهی نیا که

 در کشور در شده انجام های پژوهش جینتا دارد. همخوانی

 های شرو از استفاده که است داده نشان یپزشک آموزش نهیزم

 اثربخش تواند یم ،نیگزیجا روش عنوان به یمجاز آموزش

 نحو به ،یسنت آموزش های شرو مانند تواند یم. همچنین، باشد

 رود کار به انیدانشجو یآموزش های برنامه یهارا جهت یمؤثر

 یریادگی زانیم بر یحضور و یمجاز آموزش های روش .(37)

 ،یوتریکامپ های یساز هیشب .(38) دارند یکسانی نسبتبه  ریثأت

 طیمح از شده اقتباس یمجاز یفضا کی در آموزش امکان

 برنامه دوره یک در شرکت .(47) کنند یم مهفرا را یواقع

 در کننده شرکت دانشجویان نگرش تواند می مجازی آموزش

 الکترونیکی گیرییاد از استفاده. (40) بخشد بهبود را دوره این

. (48) گردد می عمیق و فعال یادگیری شدن آسان منجر به

 مدیاخودکار و یلیتحص شرفتیپ بهبود برای تاداناس

 کنند استفاده وب بر مبتنی های روش از توانند یم انیدانشجو

 بر که نیا بر عالوه یآموزش افزارهای نرم از استفاده. (60)

 آزمون در را ها آن نمرات است، ثرؤم انیدانشجو یریادگی

 (.51) دهد یم شیافزا یرگیچشم زانیم به یعمل

 از استفادهکه  گفت توان یم نتایج به دست آمده به توجه با

 اما ،باشد میثر ؤم یپزشک آموزش در یآموزش های یورآ فن

 به ها یورآ فن نیا یریکارگ بهکه  دهد می نشان ها پژوهش جینتا

 و حضوری روش مکمل عنوان به (50) ها روش ریسا همراه

 ریسا با آن ادغام و (24) یقیتلف صورت به (42 ،63 ،65) یسنت

 .شود می آن یاثربخش شیافزا منجر به ،(44) یآموزش یها روش

 در یمجاز آموزش های یورآ فن که داد نشان 1شکل 

 تر اثربخش جیتدر به زمان گذشت با کشور یپزشک آموزش

 های آموزش گفت توان یم افتهی نیا نییتب در که شود می

 صورت به سال به سال خود، یواقع شکل در یمجاز

آن  دهنده نشان امر نای و گردد می اجرا تر کامل و تر شرفتهیپ

 کامل صورت به و قدقی ها آموزش از نوع نیا اگر که است

 -یاددهی های تیفعال در آن یاثربخش به توان یم ،شود اجرا

 نمودن فراهم جهت رو، نیا از بود. دواریام یپزشک یریادگی

 آموزش از بهینه استفاده و توسعه ایجاد، برای مناسب بستر

 سطح افزایش جهت در تالش ضرورت ،یمجاز و الکترونیکی

 نیازها اساس بر زمینه این در سازی فرهنگ و دانشجویان دانش

 . (18) گردد می احساس آنان های خواسته و

 های طیمح گرفتن نظر در با یازمج های روش از استفاده

 یبرا یمجاز های طیمح ساختن جذاب و مناسب یتعامل

 وجود با ،نیهمچن .(28)شود  می هیتوص رانیفراگ ختنیبرانگ

 به ها یورآ فن نوع نیا از انیدانشجو استقبال و مندیعالق ابراز

 های رساختیز ضعف نترنت،یا با ییآشنا عدم جمله از یلیدال

 جهت شتریب یبازنگر شده، یهارا یمحتوا تیفیک و یمخابرات

 ،حال نای با (.59)ی است ضرور ها شآموز از نوع نیا بهبود

 آن به تیمحدود عنوان به دیبا تحقیق حاضر در که ای نکته

 نهیزم در شده انجام مطالعات بر پژوهش دیکأت کرد، توجه

 ریسا به آن جینتا میتعم . بنابراین، دربود یپزشک آموزش

 ییشناسا و یبررس ،نیا بر عالوه کرد. اطیاحت دبای ها آموزش

 بود یداخل یاطالعات های گاهیپا بر یمبتن مطالعه حاضر یها داده

 نیا اهداف جزء یخارج یاطالعات های گاهیپا یبررس و

 از یبرخ است ممکن که چرا ؛در نظر گرفته نشد پژوهش

 جمله از یخارج های گاهیپا در ،گرفته صورت یداخل تحقیقات

PubMed و ISI جزء موارد نیاکه  باشند شده منتشر 

 .شود یم محسوب مطالعه های محدودیت

 یریگ جهینت

 از یکی و اوضاع کنونی، گرفته صورت تحوالت با متناسب

 یریادگی -یاددهی های تیفعال در قابل توجه موارد نیتر مهم

 اقدام نیا. باشد یم جذاب یریادگی های تیموقع خلق ،یپزشک
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 به. شود محقق ها یورآ فن انواع از استفاده قیطر از تواند یم

  به ها روش ریسا همراه به ها یورآ فن نیا یریکارگ

 و یقیتلف صورت به ،یسنت و حضوری روش مکمل عنوان

 یاثربخش شیافزا موجب ،یآموزش یها روش ریسا با آن ادغام

 .شود می آن

 سپاسگزاری
 خود نظرات هیارا با که استادانی از سندگانینو لهیوس نیبد

 ،نیهمچن و شدند حاضر پژوهش تیفیک یارتقا باعث

 یهمکار ها افتهی یکدگذار و جستجو ندیافر در که یمتخصصان

 .آورند  یم عمل به یقدردان و تشکر نمودند،
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