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Abstract: The rapid advances in technology has greatly influenced the clinical education of
medical students. Using distance learning methods including e-learning, simulated learning
environment, mobile learning, etc., has introduced a new educational method known as "Blended
Learning". It benefits from both face-to-face and e-learning conditions. The purpose of this study
is to review studies which have assessed virtual teaching in clinical education of rehabilitation
fields. This narrative review was conducted, using the keywords related to virtual teaching in
clinical education of rehabilitation fields. Studies published in English journals were searched in
scientific databases of Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar,
from 2000 to 2020. The articles not consistent with the purpose of study and publications in form
of case report, pilot study, or letter to editor were excluded. Out of the 227 searched articles, 25
were selected which addressed distance learning in clinical education of rehabilitation students. In
this study, 25 interventional, review and descriptive studies were reviewed. The result of the
articles showed the use of e-learning, mobile learning, online learning, simulated learning
environment, and blended learning have positive results in improving the clinical competency of
rehabilitation students. Virtual teaching as a complementary to face-to-face learning strategy can
play a role in the development of clinical education. Although it is not recommended to replace
traditional education with virtual learning, it seems that blended learning with a fundamental
overhaul of the structure and method of learning is an effective way to improve the clinical
education of rehabilitation students.
Keywords: E-learning, Mobile learning, Blended learning, Rehabilitation, Clinical education,
Virtual teaching.
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مرادی و همکاران

فروه آموزشی متیصص و ماهر ،فائق آمده و خلق تجربه

مقدمه
آموزش در محیط بالینی یکی از اجزای اصلی برنامه

استاندارد را فراهم آورد .از ایو رو یادفیری الکترونیکی،

آموزشی دانشجویان کارشناسی رشتته هتای توانشیشتی

به عنوان یکی از مهمتریو محصوال پیشرف فنتاوری،

(ستون هیوستو و هنیتز  ،2011کترا .)2013

بیش مهمی از برنامه آموزشتی

است

به سرع

توانسته اس

مهارتهای بتالینی کستش شتده در ایتو محتیط ،تجربته

دانشگاه های علو پزشکی را بته ختود اختصتاه دهتد

منحصر به فردی را برای دانشجویان ایجاد می کنتد کته

(کیالی و همکاران .)2016

در کالس های نظری و عملی قابل حصول نیس (سون

یادفیری الکترونیکی به معنای انتقال آمتوزش از طریتق

هوستتیو و هنیتتز  .)2011اخیتترا˝ ،آمتتوزش بتتالینی

فناوری اطالعا و ارتشاطا با است اده از تنوع فستترده

دانشجویان توانشیشی همسو با دیگر رشته هتای علتو

ای از طرح ها و قالشهای آموزشی ،به منظور افزایش یتا

پزشکی تح تأثیر تغییرا زیتادی قترار فرفتته است ،

تسهیل در فرایند یتاددهی و یتادفیری است  .در مرکتز

زیرا پیشرف فناوری های در دسترس برای امر آمتوزش

تعریتتی یتتادفیری الکترونیکتتی ،استتت اده از اینترنتت و

از یک سو و افزایش توانایی های دانشجویان بترای در

کامپیوتر برای انتقال اطالعا و تعامتل بتا فرافیتر قترار

فناوریهای جدید از سوی دیگر ،راههای انتقال

دارد تا جایگزیو بیشی از حضور مدرس شود (کوویل و

(متونرو و همکتاران .)2018

همکاران  .)2016بنابرایو یکی از نکا حائز اهمیت در

جستجو برای رویکردهای آموزشی جدید نیز سشش شده

ایو نوع یادفیری آن است

کته بتر حضتور متدرس ،در

است تتا روش هتای یتادفیری از راه دور (Distance

زمانی که فرافیر در حال یتادفیری است  ،تأکیتد نمتی

) learningبه طور فزاینتده ای در ست د دانشتگاه هتا

شتتود (کتتو

و همکتتاران  .)2008از مهمتتتریو مزایتتای

متتورد استتت اده قتترار فیرنتتد (پودجتتانوویز و همکتتاران

یادفیری الکترونیکی ،انع اف پذیر بودن ،فعتال بتودن و

نتد

دانشجو محور بودن اس  .همچنیو ایتو نتوع یتادفیری

رسانه ای ،نظا های تشتادل داده ،مدرستان هوشتمند و

تعامل ،همکاری و ارتشاط ( مربی-مربی ،مربی-دانشتجو،

نظتتتا عامتتتل هتتتای یتتتادفیری الکترونیکتتتی (E

دانشجو-دانشجو) را در بر می فیترد ( االوی و مستترس

و دریاف

دانش را تغییتر داده است

 .)2010عالوه بر آن ،پیشترف

روزافتزون فنتون

)learningرایگان ،منجر شده اس

تا آموزش مجتازی

.)2008

و روش های آنالیو به عنتوان عوامتل مهتم در افتزایش

محتتوای یتادفیری الکترونیتتک شتامل محتتوای برنامتته

عالقه منتدی دانشتجویان بته یتادفیری در نظتر فرفتته

آموزشی ،مواد درسی ،مجال و کتابهای الکترونیکی و

شوند (پودجانوویز و همکاران .)2010

دیگر منتابع موجتود از طریتق کتابیانته الکترونیتک یتا

هر نتد جتایگزینی آمتوزش مجتازی بتا شتیوه ستنتی

آنالیتتو و فایتتل-هتتای صتتوتی و فیلمهاستت ( االوی و

آموزش به طور م لق مد نظر نشوده است  ،امتا بنتا بتر

مسترس  .)2008ابزارهایی کته یتادفیری الکترونیتک را

شواهد علمی موجود به نظر می رسد ایو نوع آمتوزش،

تشکیل متی دهنتد شتامل  CD-ROMهتا ،تابلوهتای

روش خوبی برای تکمیل و فسترش یتادفیری بتا شتیوه

بحت ) ، (Discussion boardsبیمتاران مجتازی و

(پودجتانوویز و همکتاران

وبینارها هستند (مونرو و همکاران  .)2018ایو برنامه ها

 ،)2010برای مثال می تواند بر برخی از موانع یادفیری

اجازه می دهد تا مدرستان متمو تتأمیو ینتای محتتوا

های متعارف و معمتول است
مانند تأثیرا

محدودی های جغرافیتایی و محتدودی

بترای فرافیتتران ،دامنته فستتترده از ابزارهتای یتتادفیری
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آنالیو مانند بح های همزمان و ییر همزمان را فتراهم

تجربه آموزش بتالینی شتان دریافت کننتد ،زیترا ایتو

و هوپر  )2007ایو امر فرافیران را بترای

مسیله برای فرافیران بالینی که نیازمند کار و یتادفیری

تماس با یکدیگر ،بدون نیاز به حضتور همزمتان در یتک

از بیماران هستند ،بسیار حیاتی است (دورتتی و مکتیم

مکان قادر می سازند و امکان تشادل ایده ها و ارتشاطتا

.)2010

علمی را که تا قشل از آن ممکو نشتود ،میستر متی کنتد

افر ه فرص های عظیمی برای افزایش آموزش بالینی

و هوپر  .)2007تماس بتیو مربیتان بتالینی و

از طریق یادفیری الکترونیکی ایجاد شده است  ،تالش

فرافیران و بیو خود فرافیتران متی توانتد بته دلیتل در

های میتل ی نیز برای آن برشتمرده شتده است  .بترای

دسترس نشودن مربیتان یتا عامتل زمتان محتدود شتود

مثال ،عالوه بر تعییو جنشه های آموزشی ،مدرسان بایتد

(ایسنشرگ و استکالیز  .)2007ایتو در حتالی است کته

با فستره وسیعی از نوآوری هتای موجتود آشتنا باشتند.

استتت اده از فناوریهتتایی ماننتتد پست الکترونیتتک ،اتتتا

زیرا آنها باید ابزارهای مناستشی را بترای توستعه محتتوا،

ف تگو یا تابلوهای بح می تواند فرص تماس و ارتشاط

تسهیل روند یادفیری و ایجاد ارتشاطا مناسش انتیتاب

را افزایش داده و محدودی تمتاس هتره بته هتره را

کنند .دیگر تالش هتای استاتید در ایتو نتوع آمتوزش

برطرف نماید (دوهرتی و مکیم  .)2010بنابرایو افر ه

عشارتنتتد ازآ آشتتنایی بتتا نظتتا هتتای جدیتتد ،فراینتتدها و

خیلتتی از فعالیتهتتای یتتادفیری الکترونیکتتی مستتتقیما

محیط های آنالیو  ،صرف زمتان بترای فیلتتر کتردن و

جایگزیو فعالیتهای هره به هره شده اند ( بح های

انتیتتاب متتواد مناستتش ،تعیتتیو زمتتان مناستتش بتترای

فروهی ،مقاال خواندنی و  )...دیگر فعالیتها می تواننتد

پشتتتیشانی از فرافیتتران در هنگتتا استتت اده از یتتادفیری

به طور قابل توجهی توسط یادفیری الکترونیکی افزایش

الکترونیکی و به روز کردن م الش و فعالی

ها (دورتتی

یابند و همکاری و همشستتگی بتیو فرافیتران را بیشتتر

و مکیم  .)2010بنابرایو ،مؤسسا آموزشی بایتد توجته

کند (دورتی و مکیم  .)2010برای مثال استت اده از وب

داشتته باشتند کتته گونته دانشتتجویان را بترای نتتیو

برای انتقال سناریوهای بالینی که بوسیله منتابع آنالیتو

فعالیتهایی آماده کنند و گونه مدرستان را در ایجتاد و

آورند (پیکو

(پیکو

حمای

می شود ،سشش می شود یک کیس در هر زمان

و مکان ،تا زمانی که دسترسی به اینترن

ح ظ محیط آموزشی آنالیو کمک نمایند.

ممکو باشتد،

یکی از ابزارهای نویو یتادفیری الکترونیکتی استت اده از

در اختیار فرافیران قرار فیرد (دورتتی و مکتیم .)2010

شتتشیه ستتازها ) (Simulationاست  .نقتتش فستتترده

عالوه بر آن ،فستترش یتادفیری الکترونیکتی ایلتش بتا

ششیه سازها سشش شده است

تتا در بستیاری از برنامته

تشویق دانشجویان ،بترای اینکته مستیولی بیشتتری را

های آموزشی ،مدلهای بالینی به صورتی م رح شوند که

بتترای یتتادفیری ختتود داشتتته باشتتند ،همتتراه است تتتا

در آن ،ششیه سازها جتایگزیو بیشتی از زمتان آمتوزش

فرافیران مستتقلی باشتند (پیکتو

و هتوپر  .)2007در

بالینی باشند (جود و همکاران  .)2016بر استاس نتتای

یادفیری الکترونیکتی فرافیتران انتظتار بهتره منتدی از

م العا قشلی ،ششیه سازهای بالینی تجربه ای مشابه بتا

مزایای محسوس فناوری های ارتشاطی و اطالعاتی دارند

مهار بتالینی ایجتاد متی کننتد( واتستون و همکتاران

و همچنیو خواستار دسترستی ییتر محتدود بته منتابع،

 )2012همچنیو در ایو م العا  ،ایمنی بیمار ،رعایت

اطالعا و ششکه ها هستند .همچنیو ،آنها انتظار دارنتد

اخال  ،در دسترس بودن محلهتا و ابزارهتای آموزشتی و

تعامل هره به هره را برای شکل دهی بیش بزرفی از

مربیان به عنتوان مزایتای محتیط آموزشتی شتشیه ستاز
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م رح شده اند (کتون و همکتاران  .)2014انتواع شتشیه

آن را در فرایند یادفیری نشان داده اند ( وو و همکتاران

سازها عشارتند از آ

 .)2012از ایتتو رو ،اخیتترا ایتتو نتتوع یتتادفیری نیتتز در

-شتتشیه س تاز مجتتازی) (Virtual simulationآ

محیط آموزش بالینی مورد توجه بستیاری قترار فرفتته

تقلیدی ساخته شده با است اده از فناوری یا کتامپیوتر از

اس .

سناریوی بیمار واقعی اس برای مثال است اده از مانکو

با توجه به پیچیدفی های فرایند آموزش در رشته هتای

یا عروسک یا بازیهای رایانه ای.

میتلی علو پزشکی و با در نظر فرفتو معایش آموزش

-بیمارنما) :( Live actorsاست اده از افراد آموزش

سنتی و همچنیو به دلیل ماهی

بالینی ایو رشته ها ،

دیده برای اینکه نشانه های میتلی یک بیمار فرمتی را

است اده از یادفیری الکترونیکی به تنهایی جوابگو نشوده

نشان دهند.

وجای خالی یک رویکرد جدید و تکمیلی احساس متی

ششیه سازی پیش ثشت شتده (Pre-recorded): simulationاست اده از ویدئوی از قشل متشط شتده
از یک ششیه ساز ( بازیگر زنده) یا بیمار واقعی اس .

شود ( سیدی و بعقوبی  )2020برنامه ای که به ختوبی
طراحی شده باشد ،می تواند به بهشود مهارتهای بالینی
کمک کرده و افراد کارآمدتری را تربی

کند (سیدی و

-م العه متوردی) (Case studyآ فتزارش نوشتته

یاقوتی  .)1398ایو روش جدیتد " یتادفیری ترکیشتی

شده از جزئیا تارییچه ،نشانه ها و شرایط خاه یتک

) "(Blended learningنا فرفته اس  .یتادفیری

فرد یا بیمار فرمی اس  .دانشجویان می توانند از طریق

ترکیشی عشارتس ازآ تل یق تجربیا آموزش حضوری و

بح هتای فروهتی ،ستؤاال و تستتهای شت اهی ،ایتو

ییرحضوری آنالیو برای افزایش تعامتل معنتی دار بتیو

م العه موردی را تحلیل کنند (کون و همکاران .)2014

دانشجویان ،مدرسان و منابع به منظتور بهتره منتدی از

یادفیری سیار  (Mobile learning):نیز یکتی دیگتر

تمتتامی مزایتتای آمتتوزش مجتتازی و آمتتوزش حضتتوری

از روش های مدرن بترای حمایت از فراینتد یتاددهی و

(سیدی و یعقوبی  .)1398روش یادفیری که به وستیله

که با است اده ازانواع میتلی تل تو هتای

ترکیش مؤثر حاال میتلی ارائه ،مدلهای آموزش و شیو

همتتراه ماننتتد لپتتتال ،تشلت و فوشتتی هتتای هوشتتمند

ه های یادفیری تسهیل می شود .در واقع تکنیک هتای

صور متی فیترد (کترا  .)2013یتادفیری ستیار بته

یادفیری ترکیشی از انواعی از تجربیا یادفیری است اده

معنای توانایی دسترستی بته منتابع آموزشتی ،ابزارهتا و

می کنند برای مثال سینرانی ها ،کارگ ه ها ،تمرینتا

وسایل در هر زمان و مکان بتا استت اده از یتک دستتگاه

مشارکتی آنالیتو ،شتشیه ستازی و استت اده از وستایل

تل و همراه می باشد (کرا  .)2013ایو نتوع یتادفیری

ارتشاطی متعدد  .مشنای ایو روش متکی بر ایو واقعی

قابل حمل ،شیصی ،مشارکتی و تعاملی است و نستش

اس که می توان توانمندیهای روشهای ارتشاطی ش اهی

به یادفیری سنتی ویژفیهتای مت تاوتی دارد (فرنانتدز و

و ارتشاطا مکتوب آنالیتو را بته شتکل بهینته وهمتراه

همکاران  .)2016زیرا فعالی های آموزشی متی تواننتد

یکپار ه کرد .بنابرایو یتادفیری ترکیشتی بتا بتازنگری

در هر زمان و مکان و با تأکید بر اهمیت دسترستی بته

اساسی در ساختار و روش یادفیری همراه اس (سیدی

دانتتش انجتتا شتتوند (فرنانتتدز و همکتتاران  .)2016بتته

و یتتاقوتی  .)1398استتت اده از ایتتو روش یتتادفیری در

فزارش  Wuو همکارانش ،در بسیاری از م العا قشلی

دانشگاههای علو پزشکی در سراسر دنیا از ستال 2002

که به بررسی یادفیری سیار پرداخته انتد ،نتتای مثشت

فستتترش بیشتتتری یافتتته اس ت  .رشتتته هتتای علتتو

یادفیری اس
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توانشیشی نیز ازشیوه های آموزش مجتازی بته منظتور

از آنهتا متورد بررستی قترار فرفت  .معیارهتای ورود

آمتوزش بتالینی استت اده کترده انتد.

م العا شامل مقاال انگلیسی زبان با متو کامل بتود

محتوای رشته های توانشیشی ،ایلتش بته صتور نیمته

که بیو سال هتای 2000تتا  2020بته تال رستیده و

نظری-بالینی اس و در مجموع هدف نهایی کار تیمتی

آموزش مجازی در آموزش بالینی رشته های توانشیشتی

ایو رشته ها ،بازفرداندن بیمتار بته استتقالل فتردی و

را مورد بررسی قرار داده بودنتد  .معیارهتای ختروج از

عملکردی می باشد .بنابرایو هدف م العه حامر ،مترور

تحقیق شامل م العاتی بتود کته هتم راستتا بتا هتدف

روایتی از آموزش مجازی در آموزش بالینی دانشتجویان

تحقیق نشوده ،خارج از محدوده معیارهای ورود م العا

رشته های توانشیشی اس .

قرار داشته و به صور فزارش مورد ،م العا مقدماتی

روش کار

و نامه به سردبیر تال شتده بودنتد .از ایتو م العتا

افتزایش کی یت

پژوهش حامر ،مرور روایتی م العا انجا شده می

ورودی ،اطالعاتی راجع بته پژوهشتگران ،ستال انتشتار،

باشد که در مجال علمی انگلیسی زبان داخل یا خارج

هدف پژوهش ،محل انجا م العه و نتای آنها استیراج

از کشور به ال رسیده و بته بررستی جایگتاه آمتوزش

فردید .از آن جا که همه م العا جستجو شده در ایو

مجتتازی در آمتتوزش بتتالینی رشتتته هتتای فیزیتتوتراپی،

تحقیق همگو نشودند ،از ترکیش نتای آنهتا بته صتور

ف تاردرمانی ،شنوایی شناسی وکاردرمانی پرداختته انتد.

کمّی ختودداری فردیتد .تجزیته و تحلیتل دادههتا بته

روش فردآوری داده ها در ایو م العه ،بته ایتو صتور

صور مرور جامع مقاال  ،جمع بندی کی ی و نتیجته

بود که ابتدا با است اده از  Meshدر پایگتاه اطالعتاتی

فیری نهایی انجتا شتد .بته منظتور رعایت اختال در

 ،PubMedکلما کلیدی مرتشط انتیاب فردیتد .بتا

پتتژوهش بتترای م العتتا متتروری ،همتته مقتتاالتی کتته

بتته کتتارفیری کلیتتد وا ه هتتای، physiotherapy

معیارهای ورود بته م العته حامتر را دارا بودنتد ،متورد

، occupational therapy،speech therapy

است اده قرار فرفتند .همچنیو به منظور مشیص کردن

distance ، rehabilitation ،Audiology

برداش ت و تحلیتتل نویستتندفان مقالتته حامتتر از نتتتای

mobile ، electronic learning ،learning

م العا قشلی ،کلیه م الش و نتای حاصتل از م العتا

 simulation ، online ،learningدر پایگاههتای

منشع فذاری شدند.

اطالعتاتی علمتی ، Scopus ، Science Direct

یافته ها

 Web of Science ،PubMedو Google

درم العه حامر 25 ،مقاله مرتشط با آموزش مجازی

 227 Scholarمقاله مداخلته ای ،توصتی ی و متروری

در آموزش بالینی دانشجویان رشتته هتای توانشیشتی،

انگلیسی زبان که عنوان یا کیده آنهتا دارای کلیتدوا ه

انتیاب شدند که دو مقاله مروری و  23مقاله توصی ی و

های مذکور بودند ،استیراج شتد .تعتداد  86مقالته بتا

مداخله ای را در بر می فیرند .نتتای حاصتل از بررستی

عنوان تکراری شناسایی و حذف شتدند .از  141مقالته

م العا انجا شده در زمینه است اده از ششیه سازها در

باقی مانده 116 ،مقاله که دارای متو کامل نشودند و یا

آموزش بالینی رشته های توانشیشی در جدول شماره 1

با هدف پژوهش ارتشاطی نداشتند ،حذف شدند .از کتل

و نتای حاصل از بررسی م العا انجا شتده در زمینته

مقاال بررسی  25مقاله که دارای معیارهتای مناستش

است اده از سایر روش های آموزش مجازی (ییر از ششیه

ورود به م العه بودند ،انتیاب شدند و یافته های حاصل
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مرادی و همکاران

مقاله ،قرار فرفته اس .

سازها) در جدول شتماره  ، 2بته ترتیتش ستال انتشتار

جدول  :1مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از شبیه سازها در آموزش بالینی رشته های توانبخشی

Table 1: Studies on the use of simulation in clinical education of rehabilitation fields
نویسنده اول
سال  /محل انتشار

گروه هدف

نتایج

نوع مداخله
طراحی،اجرا و ارزیابی چهارچوب شیوه آموزش های بالینی

هی وات
 /2020استرالیا

گفتاردرمانی

شبیه سازی شده برای دانشجویان رشته گفتار درمانی جهت

شیوه شبیه سازی طراحی شده برای یادگیری و آموزش دانشجویان مورد تأیید متی

تنظیم برنامه های شبیه سازی شده مبتنتی بتر یتادگیری در

باشد.

دانشگاه.
هولدس ورس
 /2016استرالیا
هاجز
 /2016استرالیا
جود
 /2016استرالیا
کوویل
 /2016استرالیا
عرفات
 /2015مالزی

فیزیوتراپی

شنوایی شناسی

فیزیوتراپی

بررسی تأثیر محیط یادگیری شبیه ساز بر کفای

مربیان بالینی

برای نظارت بر مهارت دانشجویان

مختلف آموزش بالینی تقوی

مقایسه دو روش شبیه سازی بیمتاران و روش ستمینار بترای

آموزش از طریق شبیه سازی بیماران نسب

آموزش دانشجویان
مقایسه سطح استرس فیزیولوژیکی و روانی در دانشجویان در

استرس روانی در گروهی که بیمار شبیه ساز را درمان می کردند بیشتر بود اما پاسخ

محیط بیمارستانی و شبیه ساز

استرس های فیزیولوژیک در دو محیط یکسان بود.

در دانشجویان رشته گفتار درمانی با استفاده از محیط هتای
یادگیری شبیه سازی شده و روش سنتی .

شنوایی شناسی

شنوایی شناسی

/2014

کاردرمانی

برای دانشجویان نسب به محیط واقعی
بررسی محیط یادگیری شبیه ساز بترای  9بیمتار مبتتب بته

مک بی
 /2013استرالیا

واتسون
 /2012استرالیا
ولغوث
 /2012آمریکا
ویلسون
 /2010استرالیا

شنوایی شناسی

شنوایی شناسی

محیط یادگیری شبیه ساز می تواند جایگزی بخشی از فرص

اختبالت قلبی تنفسی به عنوان روش جایگزی برای آموزش
یادگیری بالینی

سازد.

مختلف با استفاده از روش های شبیه سازی شتده منجتر بته
کاهش ساعات مورد نیاز برای حضور در مکان های بتالینی و
کاهش حجم کاری به صورت حضوری می شوند.

فیزیوتراپی

مربیان و دانشجویان محیط شبیه ساز را ابزاری مؤثر برای یادگیری معرفی کردند.

حوزه فیزیوتراپی قلبی تنفسی شود و کفای

تعیی اینکه چه حوزه هایی از ارزیابی و درمان در اختتبالت
گفتاردرمانی

همدلی را با استفاده از مقیاس های اندازه گیری استاندارد نشان دادند.

مطالعه مروری آموزش بالینی مبتنی بر شبیه ستاز در رشتته

کون

 /2013استرالیا

تمام دانشجویان در تمام گروه ها ارتقاء مهارت های ارتباطی ،دانش ،اعتماد به نفس و

جه مورد استفاده قرار گیرد.

فیزیوتراپی/

بلک استوکس

به آموزش از طریق سمینار ،مزیتی برای

محیط یادگیری شبیه ساز ابزار مناسبی برای آموزش بالینی اس و می تواند در ایت

مطالعه مروری /بررسی اثرگذاری محیط آموزشی شبیه ستاز

فیزیوتراپی

کند.

بهبود مهارت کیس هیستوری در دانشجویان شنوایی شناسی ندارد.

مقایسه مهارت های ارتباطی ،دانش ،اعتماد به نفس و همدلی
گفتاردرمانی

محیط یادگیری شبیه ساز می تواند مهارتهای یاددهی مربیان بالینی را در حوزه های

مقایسه دو رویکرد شبیه سازی شده و قدیمی برای مواجه با 9
بیمار

یتادگیری بتالینی در

بالینی الزم را برای دانشجویان فتراهم

اثزگذاری مثب

محیط های یادگیری شبیه سازی شده در زمینه های مختلف از جمله :

توسعه صبحی

بالینی دانشجویان قبل از انجام اقدامات بالینی در شترایط واقعتی،

کاهش فشار آموزشی روی مربیان بالینی ،فراهم شدن فرص
از اختبالت که قابلی

تمری مکرر ،در برخی

اجرا با روش های شبیه ستازی شتده را دارنتد ز از جملته:

اختبالت صدا و ناروانی گفتار ) تأیید شد.
یادگیری در محیط یادگیری شبیه سازی شده می تواند جایگزی برخی از فرصتتهای
بالینی شود و ای محیط می تواند در یاددهی بسیاری از کفایتهای بالینی کلیدی مورد
نیاز برای مراقب از بیمار نقش داشته باشد.

بررسی توانایی مشاوره دانشجویان پس از آموزش با شبیه ساز

استفاده از بیماران شبیه ساز توانایی های مشاوره ای دانشجویان را ارتقا می دهد.

بررسی افزایش توانایی تعامل و قدرت ارزیابی دانشتجویان

افزایش توانایی دانشجویان برای ارزیابی و تعامل بیماران پس از آموزش با شبیه ساز

پس از آموزش با شبیه ساز و بیمارنما

کامپیوتری و بیمارنما مشاهده شد.
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جدول :2مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از سایر روش های آموزش مجازی زغیر از شبیه سازها) در آموزش بالینی رشته های توانبخشی

Table 2: Studies on the use of non-simulated virtual teaching methods in clinical education of
rehabilitation fields
نویسنده اول
سال  /محل انتشار
روبلز
2019 /اسپانیا
مونرو
2018/استرالیا
مرادی
2018/ایران
فرناندز
2016/اسپانیا

مکنزی
2015/نیوزلند

ویلیانووا
2013/اسپانیا

هیدن
2013 /آمریکا
مورتالز
2012/اسپانیا

گروه هدف

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

گفتاردرمانی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

کاردرمانی

فیزیوتراپی

نوع مداخله

نتایج

مقایسه دو روش مشاهده کیس واقعی و ویدئو برای بررسی

در هر دو گروه دانش نظری نسب به قبل از مواجه افزایش یاف امتا

رویکرد مواجه با یک مشکل بالینی

نتایج در گروه مشاهده بیمار واقعی کمی بهتر بود.

مقایسه سه روش یادگیری سنتی ،ترکیبی و الکترونیک برای

یادگیری ترکیبی روشی مؤثر برای افزایش مهتارت ختود درمتانی

افزایش مهارتهای مشاوره و آموزش مقدماتی خود درمانی

دانشجویان اس

و آنها را برای رسیدن برای مهارتهای پیشترفته تتر

در ارتباط با بیماران

بیشتر مهیا می سازد.

تأثیر واقعی مجازی بر یادگیری ارزیابی عملکرد دهانی

کاربرد نرم افزارهای موبایل برای ایجاد مهتارت لمتس و
اولتراسونوگرافی در ناحیه شانه

اثرگذاری فناوریهتای آنبیت بتر یتاددهی و یتادگیری
دانشجویان فیزیوتراپی

استفاده از وب سای

جهت

اس .
اثرگذاری مثب

یادگیری از طریق موبایل به عنوان یک روش تکمیلی

آموزش سنتی ،جه

افزایش مهارت در اولتراستونوگرافی و لمتس

مفصل شانه در دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی تأیید شد.
فناوریهای آنبی ز وب سای

و دیسکاش بتورد) نقتش زیتادی در

افزایش مهارت بالینی  ،تفکر انتقادی و بازخوردی دانشجویان دارد و
دیدگاه دانشجویان برای استفاده از ای فناوریها مثب اس .

افتزایش مهتارت در لمتس و

التراسونوگرافی ناحیه کمر

ارزیابی توانایی مهارت دانشجویان برای انتقال ایم بیماران
با استفاده از یادگیری آنبی
استفاده از وب سای

افزایش سطح یادگیری دانشجویان نسب

به روش سنتی گزارش شده

و فیلم در کنار آموزشهای نظری پایته

یادگیری الکترونیک یک راهبرد آموزشی برای افتزایش مهارتهتای
دستی عضبنی اسکلتی و اولتراسونوگرافی در ناحیه کمتری لگنتی
اس .
افزایش مهارت دانشجویان تأیید شد اگر چه دانشتجویان تمایتل بته
برگزاری حداقل یک جلسه حضوری برای دریاف بازخورد و اطمینان
از مهارت کسب شده بودند.
یادگیری الکترونیک یک راهبرد آموزشی برای افتزایش مهارتهتای

جه افزایش مهارت لمس و انجام التراسونوگرافی زانو

دستی عضبنی اسکلتی و اولتراسونوگرافی درمفصل زانو اس .

بررسی تأثیر آموزش آنبی همراه با آموزشهای معمول بتر

بهبود در عملکرد و مهارت بالینی دانشجویانی که دسترسی به منتاب

مهارتهای بالینی دانشجویان

آنبی داشتند تأیید شد.

کربونارو

فیزیوتراپی/

مقایسه مهارتهتای تیمتی کستب شتده ،دانتش و انگیتزه

یادگیری ترکیبی می تواند در افزایش یادگیری متؤثر باشتد .در

 /2008کانادا

کاردرمانی

دانشجویان در روش یادگیری ترکیبی و سنتی چهره به چهره

دانشجویان از یادگیری در ای روش بیشتر اس .

پرستون
 /2012استرالیا

آپتون
/2006انگلستان

فیزیوتراپی

گفتاردرمانی

بررسی مقایسه ای میزان دانش دانشجویان بتا استتفاده از
آموزش آنبی و ارائه کنفرانس

یادگیری آنبی

نتایج ارزشمندی به همراه دارد .با ای حتال بایتد

مطالبی تهیه شود که دانشجویان را درگیر و به آنها انگیزه دهتد و از
ای طریق یادگیری مستقل آنها را تقوی

کند.

علی رغم وجود نقاط ضعف در اجرای فناوری های آموزش آنبی و
هولیس
 /2006کانادا

کار درمانی

بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با تأثیرات آموزش های
آنبی

مبتنی بر وب ،دانشجویان کاربرد آموزش های آنبی را در ترکیب با
سایر روش ها جه

رف نیازهای یادگیری ،توسعه مهارت های حرفته

ای ،ایجاد احساس استقبل و اعتماد به نفس در استدالل و مهارت های
بالینی ،مؤثر می دانند.

انگلیش
/2000هند

عبرغم محدودیتهای اینترن
شنوایی شناسی

بررسی تأثیر آموزش مجازی در مهارت مشاوره شنوایی

در آموزش الکترونیتک ،دانشتجویان

نتایج قابل قبولی را در کسب مهارت مشاوره نسب
گزارش کردند.
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م العا  ،یادفیری ترکیشی نه تنها آمتوزش را میتدوش

بح
مرور م العا نشان متی دهتد کته در رشتته هتای

نمی کند بلکه فرصتی را برای تأمتل در متورد م التش ،

توانشیشی ،همگا با دیگتر رشتته هتای علتو پزشتکی

تعامل فعال و در نهای

آماده سازی دانشجویان فتراهم

تالش قابل توجهی برای توسعه یادفیری الکترونیکی بته

می کند تا در ادامه با جلسا آموزش حضتوری ،فراینتد

منظور کستش مهتار هتای بتالینی دانشتجویان انجتا

یادفیری تکمیتل شتود (بردلتی  .)2007بتدیو ترتیتش

فرفته اس  .بر استاس نتتای حاصتل از ایتو م العتا ،

در

استرس روانی در دانشجویانی که بیمتاران را در محتیط

یابتتد (متتونرو و همکتتاران  .)2018بنتتابرایو ایتتو قالتتش

ششیه ساز درمان می کنند نسش به محیط بیمارستتانی

آموزشی که امکتان ت کتر و تأمتل را فتراهم متی آورد ،

بیشتر اس

(جو و همکتاران  .)2016هتر نتد ،ارتقتا

دانشجویان از یادفیری در ایو شیوه افتزایش متی

ممکو اس

ابزاری موفق تر از آموزش سنتی هتره بته

مهار های ارتشاطی ،دانش ،اعتماد به ن تس و همتدلی

هره باشد (مونرو و همکاران  .)2018توجه به ایو نکته

در محیط آموزشی ششیه ساز به طور یکسانی بتا محتیط

مروری اس که یتادفیری ترکیشتی وابستته بته محتتوا

سنتی مشاهده شده است (کوویتل و همکتاران .)2016

اس و موفقی آمیز بودن ایتو روش یتادفیری در یتک

در رشته های توانشیشی یادفیری الکترونیک به صتور

حوزه ،الزاما به معنای مؤثر بودن آن در دیگر حوزه های

همزمان ( در زمان واقعی به عنوان مثال آموزش آنالیتو

آموزشتتی نیست

و ویدئو کن رانس) و ییتر همزمتان ( ختود فتا self-

باید به ایو نکته اشاره کرد که افر ه یادفیری ترکیشی

 )pacedمتتورد استتت اده قتترار فرفتتته اس ت  .بررستتی

است اده از کامپیوتر و اینترنت را در بتر متی فیترد امتا

م العا نشان می دهد که است اده از آموزش آنالیتو و

نشاید بر فناوری تأکید کرد .در واقع ،اساتید بالینی ابتتدا

مشتنی بر وب در افزایش مهارتهای بالینی ،ت کر انتقادی

باید بهتتریو راه را بترای آمتوزش یتک مومتوع ختاه

و بازخوردی دانشجویان مؤثر بوده اس (هالیس و مدیل

تعییو کنند و ستپس بته دنشتال آن باشتد کته گونته

 ،2006مکنتتزی و همکتتاران  .)2015همچنتتیو نتتتای

فناوری می توانتد آمتوزش را بهشتود دهتد (روو،فرانتتز و

م العاتی کته دیتدفاه دانشتجویان را از شتیوه آمتوزش

بوزالک .)2012

آنالیو بررسی کرده اند ،نشان می دهند کته بته اعتقتاد

است اده از انواع محیط هتای یتادفیری شتشیه ستاز نیتز

دانشجویان ایو روش آموزشی متی توانتد در ترکیتش بتا

نتتتای مثشتتتی را در بهشتتود ک ای ت بتتالینی و عملکتترد

دیگر روشها در جه ارتقا شایستگی هتای بتالینی آنهتا

دانشجویان توانشیشی به همراه داشته اس

و به عنتوان

مؤثر باشد (هالیس و مدیل  .)2006بنتابرایو همستو بتا

یک ابزار بتا ارزش بترای یتادفیری دانشتجویان فتزارش

دیگر رشته های علو پزشتکی ،دانشتجویان توانشیشتی

شتتتده استتت (زولکتتتارنیو  .)2015افتتتزایش توانتتتایی

به برفزاری جلسا آموزش بالینی حضوری تأکید کرده

دانشجویان بترای ارزیتابی و تعامتل بتا بیمتاران پتس از

اند (هیدن و همکاران  .)2013نتتای ایتو م العتا بتا

آموزش با ششیه سازهای کتامپیوتری و بیمارنمتا نیتز در

حاصل از تحقیقتاتی کته بته مقایسته روش

(ویلستون و همکتاران

نتای مثش

( روو و همکتتاران  . )2012همچنتتیو

م العا قشلی تأیید شتده است

یادفیری ترکیشی با روش سنتی و یتادفیری الکترونیتک

 .)2010نقش آموزش بالینی مشتنتی بتر شتشیه ستاز در

پرداختتته انتتد ،همسوس ت (متتونرو و همکتتاران ، 2018

برنامه آموزشی دانشتجویان رشتته هتای توانشیشتی بتا

کربونارو و همکاران  .)2008به طوریکه بتر استاس ایتو

نتای یک کارازمایی بالینی بزرگ تقوی متی شتود کته
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نشان داد تا  20درصد جایگزیو کردن زمتان بتالینی در

ستتنجی ،متتدیری توانشیشتتی و  )..متتورد م العتته قتترار

محیط بیمارستان با استت اده از شتشیه ستازها ،توانتایی

نگرفتند.

دانشجویان را برای بدس

آوردن نتای مثش

یتادفیری

نتیجه فیری

میدوش نمی کند (ویلسون و همکاران  .)2010هر ند

یکریو و فامستون ( )1987ه ت اصتل را بترای

محیط یادفیری ششیه ساز هرفز نشایتد تمامتا جتایگزیو

آموزش بالینی خوب م ترح کترده انتد کته عشارتنتد ازآ

تجربه یادفیری بیمار واقعی شود.

رتشتتاط بتتیو دانشتتجو و مربتتی را تشتتویق کنتتد ،بتتیو

استتت اده از تل تتو همتتراه نیتتز بتترای تقوی ت مهارتهتتای

دانشجویان تعامل و همکاری ایجاد کند ،یادفیری فعتال

بالینی دانشتجویان توانشیشتی

را تشویق کند ،فیدبک آنی بدهتد ،بتر زمتان انجتا کتار

تأیید شده اس (فرنانز و همکاران  .)2010به نظتر متی

تأکید کند ،انتظارا باال برقرار کند ،به استتعدادها و راه

رسد همگا با دیگر رشته های علو پزشتکی ،پتانستیل

های متنتوع یتادفیری توجته کنتد .بته نظتر متی رستد

است اده از نر افزارهای میتلی تل و همراه برای توسعه

یتادفیری ترکیشتی بتا بهتره منتدی از مزایتای همزمتتان

آموزش بالینی دانشجویان توانشیشی وجتود داردکته بتا

یادفیری الکترونیکی و هره هره بتوانتد در دستتیابی

توجه به محشوب بودن ایو روش آموزشی و دارا بودن به

به همه اصول ه

فانه آموزش بالینی خوب نائل شود.

مزایایی مانند در دسترس بودن و عد وابستگی به زمان

هر ند نتای م العا آتی با طراحی های دقیتق تتر و

و مکان می تواند به عنوان یتک روش مکمتل متدرن در

ند مرکزی اطالعا بیشتری را در اختیار قرار خواهتد

میتلی مرتشط با ک ای

فرایند آموزش بالینی دانشجویان توانشیشی نقش داشته

داد.

باشد.

یادفیری الکترونیکی با مزیتهای مقرون به صرفه بتودن،

م العه حامر ،اولیو مرور روایتی است کته بته ارزیتابی

کارایی در انتقال م الش ،خود مدیریتی یادفیری توسط

جامع جایگاه آموزش مجازی در آمتوزش بتالینی رشتته

فرافیر ،در دسترس بودن و عتد وابستتگی بته زمتان و

های توانشیشی پرداخته اس  .از مهمتتریو نقتاط قتو

مکان بتودن ( ولتش و همکتاران  )2013متی توانتد بته

ایو م العه بررسی جدیدتریو م العا موجود در حوزه

عنوان یک رسانه آموزشی ،راهشترد آموزشتی یتا محتیط

های میتلی آموزش مجازی در رشته هتای توانشیشتی

آموزشی برای انتقال آموزش به فرافیتران بتا استت اده از

اس  .نامستاوی بتودن تعتداد م العتا در حتوزه هتای

فناوری کامپیوتری و وابسته به وب در نظر فرفته شود (

میتلی آموزش مجازی در آموزش بتالینی رشتته هتای

ستتاالس و همکتتاران  . )2002همچنتتیو ،نتتتای مثش ت

توانشیشی و محدود بودن تعتداد م العتا در برختی از

حاصل از پژوهش های متعددی که به بررستی آمتوزش

و ت سیر نتای می

بالینی در محیط یادفیری ششیه ساز پرداخته اند ،نشتان

شود و ایو می توانتد یکتی از محتدودی هتای م العته

می دهد است اده از محیط ششیه ساز به عنتوان یکتی از

جاری باشد .همچنیو در ایتو م العته جایگتاه آمتوزش

مهمتریو و م یتدتریو ابزارهتای آمتوزش از راه دور بته

مجتتازی در آمتتوزش بتتالینی رشتتته هتتای فیزیتتوتراپی،

خوبی می تواند در ارتقا مهار های بالینی دانشتجویان

ف تاردرمانی ،شنوایی شناسی وکاردرمانی مورد بررستی

توانشیشی نقش داشته باشد.

ایو حوزه ها ،سشش دشواری در بح

قتترار فرف ت و دیگتتر رشتتته هتتای توانشیشتتی (بینتتایی
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مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز م العا و توسعهی آموزش علو پزشکی
سال دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 1400

جایگاه آموزش مجازی در آموزش بالینی رشته های توانبخشی :یک مرور روایتی
نگیو مرادیآ عضو هیی علمی ،مرکز تحقیقا توانشیشی عضالنی-اسکلتی ،فروه ف تاردرمانی ،دانشکده علو توانشیشی دانشتگاه علتو
پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
ندا اورکی فر*آ عضو هیی علمی ،مرکز تحقیقا توانشیشی عضالنی-اسکلتی ،فروه فیزیوتراپی ،دانشکده علو توانشیشی ،دانشگاه علو

پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
معصومه حسینیآ عضو هیی علمی ،مرکز تحقیقا توانشیشی عضالنی-اسکلتی ،فروه ف تاردرمانی ،دانشکده علو توانشیشتی دانشتگاه
علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
حاتم بوستانیآ عضو هیی علمی ،فروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
کاوه اسالمیآ عضو هیی علمی ،فروه دار وسازی بالینی ،دانشکده داروسازی دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
مینا ایروانیآ عضو هیی علمی ،فروه بهداش باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
ماندانا ایزدپناه آ عضو هیی علمی ،فروه داروسازی بالینی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
فاطمه برازجانیآ عضو هیی علمی ،فروه تغذیه ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
پرستو پارسایی محمدیآ عضو هیی علمی ،فروه کتابداری و اطالع رسانی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علتو پزشتکی جنتدی شتاپور
اهواز ،ایران.

کیده پیشرف

سریع فناوری ،آموزش بالینی رشته های علو پزشکی را تح

تأثیر قرار داده اس  .هدف پژوهش

حامر ،مروری بر م العاتی اس که جایگاه آموزش مجازی را در آموزش بالینی رشته های توانشیشی مورد ارزیابی
قرار داده اند .در ایو پژوهش مروری روایتی ،با است اده از کلما کلیدی مرتشط با آموزش مجازی در آموزش بالینی
رشته های توانشیشی ،م العا انجا شده به زبان انگلیسی که در محدوده زمانی سالهای 2000تا  2020ال
شده بودند؛ در پایگاههای اطالعاتی Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, Google
 Scholar,جستجو شدند .مقاالتی که همراستا با هدف تحقیق نشوده و همچنیو م العا مقدماتی و نامه به
سردبیر و فزارش مورد از م العه حذف شدند .از  227مقاله جستجو شده 25 ،مقاله مرتشط با آموزش مجازی در
آموزش بالینی دانشجویان رشته های توانشیشی انتیاب شدند .یافته ها نشان داد که است اده از یادفیری
الکترونیکی ،یادفیری سیار ،آموزش آنالیو ،محیط یادفیری ششیه ساز و یادفیری ترکیشی نتای مثشتی در بهشود
مهار و ک ای بالینی دانشجویان علو توانشیشی به همراه دارد .آموزش مجازی به عنوان یک راهشرد مکمل
آموزش هره به هره می تواند در توسعه آموزش بالینی نقش داشته باشد .افر ه جایگزیو کردن آموزش سنتی با
آموزش مجازی توصیه نمی شود ،اما به نظر می رسد یادفیری ترکیشی با بازنگری اساسی در ساختار و روش
یادفیری ،شیوه ای مؤثر در ارتقای آموزش بالینی دانشجویان توانشیشی باشد.
وا فان کلیدیآ یادفیری الکترونیکی ،یادفیری ترکیشی ،توانشیشی ،آموزش بالینی ،آموزش مجازی.

*نویسنده مسؤول :عضو هیی علمی ،مرکز تحقیقا توانشیشی عضالنی-اسکلتی ،فروه فیزیوتراپی ،دانشکده علتو توانشیشتی ،دانشتگاه
علو پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران.
Email: nedaoraki@yahoo.com

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دوازدهم ،شماره ،2تابستان 1400

