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مقدمه :شبیه ساز ی بیمار مجاز ی ( ) VPSدر قالب شبیهساز ی تعامل ی کامپیوتر ی در حوزه آموزش پزشک ی کاربردها ی فراوان ی دارند .ای ن
مطالعه با هدف بررس ی دیدگاه فراگیران پزشکی ،در ارتباط با نقش یادگ یری مبتنی بر این نوع فناوریها در آموزش جراحی انجام شد.
روش :در این مطالعه توص یف ی -تحل یلی ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد که شامل  011نفر از فراگ یران دوره پزشکی عموم ی
و دستیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند .پرسشنامهای محقق ساخته پس از تأیید روایی و پایایی برای گردآور ی دادهها استفاده شد.
دادهها با استفاده از آمار توص یفی و استنباطی مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج .:براساس دیدگاه پاسخگویان ،بیشترین تأثیر  VPSمیتواند در ایجاد ی ادگیر ی مؤثر و تسهیل کسب دانش باشد .در میان موارد
بررس ی شده ،باالترین میانگین نمره مربوط به مؤثر بودن  VPSدر کسب تجربیات بالینی در ارتباط با جراحیهای نادر و کمبود
موقعیتهای بالینی قابل دسترس ( ) 4/72بود و کمترین آن نیز به تأثیر در کاهش خطای انسانی و به حداقل رساندن میزان خطا در بالین
بیمار ( ) 3/44تعلق گرفت .آموزش مبتنی بر  VPSدر جراحیهای قلب و عروق و مغز و اعصاب نسبت به سایر جراحیها در اولو یت قرار
گرفتهاند .همچنین بر یادگیر ی به جای ارزشیاب ی با این فناور ی تأکید بیشتر ی شد.
نتيجهگيري :با توجه به نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به نقش فناوریها در بهبود آموزش؛ توسعه و اجرای این نوع برنامههای کمک
آموزش ی در جهت تسه یل کسب مهارتها و تکنیکها ی پایها ی جراحی توص یه میگردد.
كليدواژهها :آموزش پزشک ی ،آموزش جراحی ،شبیهساز ی آموزشی ،فناور ی ،شبیهسازی بیمار مجاز ی
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نقش یادگیری مبتنی بر شبیهسازی بیمار مجازی در آموزش جراح ی :یک نظرسنجی در

شبيهسازي بيمار مجازي در آموزش جراحی

مبتنی بر سناریوهای بتالینی واقعتی هستتند کته بترای اهتداف
آموزش و ارزشیابی پزشکی و مراقبت سالمت کاربرد دارنتد []2؛
بهعبارتیدیگر به عنوان یک برنامه کامپیوتری شبیهسازی شتده
منطبق بر سناریوهای بالینی واقعی میباشد که در آن یادگیرنتده
به عنوان متخصص مراقبت سالمت تاریخچه و معاینات بتالینی
را به دست آورده و بر این استاس تصتمیمگیتری در ارتبتاط بتا
تشتخیص و درمتان انجتام خواهتد داد [ .]4برنامتههتای بیمتار
مجازی میتوانند در انواع مختلفی مانند جهان مجازی ،سیستتم
واقعیت مجازی مبتنی بر متن با تعامتل پتایین ،شتبیهستازی بتا
قابلیت تعامالت بیشتر یا عاملهای محاورهای ارائه گردنتد [.]9
در این میان واقعیت مجازی نیز یک فناوری نتوین شبیهستازی
شده رایانتهای استت کته در آن فترد متیتوانتد بتا استتفاده از
دستگاههای الکترونیکی مخصتو ،،ماننتد عینتک و دستتکش
مجهز به سنسور ،در یک محی سهبُعدی ( )D3مصنوعی قترار
بگیرد و با آن تعامل داشته باشد [.]01
در همین راستا در سالهای اخیر مطالعات متعددی بته طراحتی
انواع مختلف سیستمهای شبیهسازی و بیمار مجازی در آموزش
پزشتتتکی [ ،]4،00،07پرستتتتاری [ ]03،04و بتتته صتتتورت
اختصاصیتر در طب جراحتی [ ]04-04پرداختتهانتد .بته دلیتل
کمبود موقعیتهای بالینی قابل دسترس و تعداد زیاد دانشجو در
محی بالینی و به دنبال آن در دسترس نبودن بیمار کافی بترای
آموزش ،عدم ارائ ه بازخورد کافی در محی بالین به عالوه متغیر
بودن ترکیب بیماران در محی واقعی ،استفاده از شبیهستازی در
آموزش پزشکی بسیار مناسب به نظر میرسد [.]09
در همین رابطه ،مطالعات تأثیر مثبت استفاده از شبیهستازی
بتر افتتزایش دانتتش ،نگتترش ،مهتتارتهتتای ارتبتتاطی ،توانتتایی
تشخیص مشکالت بیماران ،اعتماد به نفس یادگیری تجربتی و
خودمحور و همچنتین کتاهش فشتار و ارتطراب فراگیتران در
هنگام مواجهه با محی های بالینی را تأیید کردهاند [.]71
در یک مطالعه کارآزمایی بتالینی Lebdai ،و همکتاران نشتان
دادند به کارگیری شبیهسازی بیمار مجتازی تعتاملی منجتر بته
بهبود عملکرد آکادمیک فراگیتران همتراه بتا ررتایت و ایجتاد
انگیزه در آنها میشود [ .]70طبق نتایج سایر مطالعتات مترتب
با آموزش جراحتی ،بته کتارگیری شتبیهستازی تعتاملی میتزان
یادگیری ،انگیزه و مشتارکت فعتال دانشتجویان و فهتم دروس
تئوری را ارتقاء میدهد [.]04،77
بنابر مطالب فوق ،بهترهگیتری از قابلیتتهتای فنتاوریهتای
آموزشی و شبیهسازی بیمار مجازی در حتوزه آمتوزش پزشتکی
مزایتتای بتتالقوهای خواهتتد داشتتت .در ایتتن میتتان نظتترات و
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مقدمه
آموزش به عنوان یکی از سیاستتهتای دستتیابی بته سترمایه
انسانی و روشهای توسعه منتاب انستانی ستازمانهتا از جملته
سازمانهای مراقبت بهداشتی -درمتانی استت [ .]0سته مؤلفته
مهم ارائه مراقبتهتا شتامل علتم پزشتکی ،آمتوزش کارآمتد و
اجرای صحیح آن استت ،بتر ایتن استاس الزم استت آمتوزش
مهارتها و نحوه عملکرد در ارائه مراقبتها به دقت انجام گیترد
[ ،]7همچنین آموزش پزشکی باید قادر به ایجاد ارتباط کارآمتد
و مؤثری بین آموختههای دوران تئوری و بتالین باشتد .کیفیتت
آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به ویژه برای رشتههتای
علوم پزشکی با توجه به تغییرات مداوم آنها ،در سالهای اخیتر
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .از ایتن رو ،انتختاب روش
مؤثر و کارآمد برای آموزش بسیار مهم میباشد [.]0
مطالعات مختلف ،آموزش ناکافی دانشتجویان را عتاملی بترای
عدم کسب مهارت بیان میکنند [ .]7انتخاب روشهای مناستب
در اجرای فرآیندهای مترتب بتا آمتوزش ،یکتی از مهتمتترین
اقدامات در جریان طراحی و برنامتهریتزی آموزشتی استت .بته
همین منظور میتوان برای آموزش مناستب و متؤثر بته یتر از
روشهای سنتی موجود از روشهای مکمتل استتفاده نمتود تتا
میزان اثربخشی آن افزایش یابد [ .]3در همین راستا استتفاده از
فناوریهای نوین بتا ایجتاد تحتولی در فرآینتدهای یتاددهی و
یادگیری دانشجویان نقشتی مهتم در ایجتاد انگیتزه یتادگیری،
افزایش دسترسی بته آمتوزش ،موفقیتت تحصتیلی و مشتارکت
فراگیر در یادگیری ایفا میکند .استفاده از فنتاوریهتای نتوین،
ماهیت آموزش را تغییر میدهد و میتواند از بُعد زمان ،مکتان و
برطرف کردن نیازهای مختلف آموزشتی بته دانشتجو و استاتید
کمک نمایتد [ .]4،4از آنجتا کته هتدف هتر فنتاوری آموزشتی
تستتهیل یتتادگیری و بهبتتود عملکتترد استتت در ایتتن راستتتا
شبیهسازهای آموزشی میتوانند بته عنتوان یتک روش مکمتل
موجب تحقق این هتدف شتوند .کتاربرد شتبیهستازی از جملته
شبیهسازی چند بُعدی در زمینههای مختلفی طی سالهای اخیر
رو به افزایش است که در این میان یکی از مهمتترین زمینتهها
استفاده از آن در حوزه آموزش و یادگیری است [.]6
شبیهسازیهای پزشکی و بیمار مجتازی جزئتی از آمتوزش
پویا و تعاملی هستند کته در آن دانشتجویان فعاالنته در زمینته
آمتوزش شترکت متیکننتد و برنامته آموزشتی نیتز بته نستبت
تصتمیمات و اقتتدامات دانشتتجو واکتنش نشتتان م تیدهتتد [.]6
برنامتههتای شتبیهستازی بیمتار مجتازی (Virtual Patient
 ،VPS)Simulationشتتبیهستتازیهتتای تعتتاملی کتتامپیوتری

بنی اسدي و همکاران
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روش
این مطالعته مقطعتی از نتوع توصتیفی -تحلیلتی بتود کته بتا
مشارکت دانشجویان کارورز دوره پزشکی عمتومی و دستتیاری
کلیه رشتهها در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهتران
در سال تحصیلی  0392-0394انجام شد .برای انتختاب نمونته
از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد که شامل  011نفتر
دانشتجوی دوره پزشتتکی عمتومی و دستتتیاری دانشتگاه علتتوم
پزشکی تهران که نسبت به فناوری مورد بررستی نیتز شتناخت
داشتند ،انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که ابتدا
براستتاس بررستتی متتتون و متتروری بتتر مطالعتتات متترتب بتتا
فناوریهای کمک آموزشی ،اطالعات اولیه استتخرا و ستپس
پرسشنامه نهایی پس از بازبینی و اعمال نظرات اصالحی توس
پنج نفتر از متخصصتین حتوزه انفورماتیتک پزشتکی ،متدیریت
اطالعات سالمت و آموزش پزشکی تنظیم گردیتد .بختش اول
پرسشنامه دربرگیرنده مشخصات فردی و میتزان آشتنایی و بته

کارگیری فناوری اطالعات بود و بختش دوم آن نیتز شتامل 71
گویه نظرسنجی بسته پاسخ در ارتباط با اهداف پژوهش در سته
محور کلی «کسب دانش»« ،یادگیری مؤثر» و «کسب مهتارت
و بهبود عملکرد» بود ،که بر اساس مقیاس  4درجتهای لیکترت
از کامالً مخالفم با امتیاز  0تا کامالً متوافقم بتا امتیتاز  4تنظتیم
گردید ،دو سؤال نیز در خصو ،تعیین اولویت در طراحتی و بته
کارگیری  VPSدر آموزش جراحی سیستمهای مختلف بتدن و
آموزش روشهای تشخیصی در نظر گرفته شد.
برای بررسی روایی محتوایی پرسشتنامه ،از دو رتریب نستبت
روایی محتوا ( ،CVR)Content Validity Ratioبه منظتور
اطمینان از انتخاب موارد رروری و سپس شاخص روایی محتوا
( ،CVI )Content Validity Indexجهتتت اطمینتتان از
طراحی موارد به بهترین نحو برای اندازهگیتری محتتوا (مترتب
بودن) ،استفاده شد .جهت تعیین شاخصهتای فتوق و دریافتت
نظتترات متخصص تین و صتتاحبنظتتران از ده نفتتر شتتامل :ستته
متخصص جراحتی عمتومی ،یتک متخصتص جراحتی زنتان و
زایمان ،یک متخصص ارتوپدی ،یک متخصص داخلی و چهتار
متخصص انفورماتیک پزشکی (با پایه پزشکی) ،نظرسنجی شتد.
در این خصو ،برای تعیتین  CVRاز متخصصتان درخواستت
شد تا هر مورد را براساس طیف سه قسمتی« :رروری استت»،
«مفید است ،ولی ررورتی ندارد» و «رترورتی نتدارد» بررستی
نمایند و سپس شاخص  CVRبرای هر گویه طبق فرمول زیتر
محاسبه گردید.

)تعداد کل متخصصان (( / (7 /تعداد کل متخصصان  - )7 /تعداد متخصصانی که گزینه رروری است را انتخاب کردند)=CVR

طبق جدول  ،]73[ Lawsheحداقل مقدار قابل قبول CVR

با تعداد ارزیاب  01نفر 1/67 ،در نظتر گرفتته شتد کته در ایتن
پرسشنامه پس از حذف یک گویه با توجه به این که امتیاز الزم
را کسب ننمود ،به طور میانگین مقدار  CVRپرسشتنامه1/43 ،
محاسبه شد.
در بررسی  CVIنیز متخصصان مربوط بودن هر گویه را
براساس یک طیف لیکرتی چهار قسمتی مشخص نمودند،
پذیرش موارد بر اساس نمره * ،Kباالتر از  1/24بود ،نمره
* Kاز طریق فرمول زیر محاسبه گردید:
)K*= (I-CVI – Pc)/ (1-Pc

متخصصانی که گزینه  3و  4را انتخاب کردند = )I-CVIو
مقدار  Pcاز طریق فرمول:
Pc= (N!/A!(N -A)!)*0.5N

که  Nمعرف تعداد کل متخصصان و  Aمعرف تعداد
متخصصانی که گزینه  3و  4را انتخاب کردند ،محاسبه شد.
به دلیل این که همه گویهها مقدار * Kباالی  1/94را کستب
کردند ،به این ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قترار
گرفت.

مقدار  I-CVIاز طریق فرمول تعداد (کل متخصصان  /تعداد
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دیدگاههای صاحبنظران و ذینفعان اصتلی در تصتمیمگیتری
جهت پیادهسازی و استفاده مفید از چنین سیستمهتایی ستودمند
خواهد بود ،بنابراین هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه فراگیران
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهتران بته عنتوان نماینتدهای از
جامعه پزشکی در رابطه با نقش یادگیری مبتنی بر سیستمهتای
شبیهسازی بیمار مجتازی در آمتوزش روشهتای تشخیصتی و
طب جراحی است.

تابستان  ،5011دوره هشتم ،شماره دوم

شبيهسازي بيمار مجازي در آموزش جراحی

نتایج
برطبق نتایج ،میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعته،
 79± 4/4سال بود و کمترین و بیشترین ستن بته ترتیتب  74و
 47سال بود .از میتان  011نفتر شترکت کننتده در مطالعته44 ،
درصد مرد و  44درصد زن بودند .در این میان  64نفتر ( )%64از
شرکتکنندگان دانشجوی دوره دستیاری و  34نفر ( )%34دیگتر
نیز دانشجویان دوره پزشکی عمومی بودند.
در ارتبتتاط بتتا می تزان ستتاعت کتتار کتتردن افتتراد بتتا ابزارهتتای

الکترونیک تی در طتتول روز هماننتتد رایانتته شخص تی ،تبلتتت و
تلفنهای هوشمند (موبایل) 30 ،درصتد کمتتر از  7ستاعت36 ،
درصد بین  7تا  4ساعت و  33درصد نیز بیشتر از  4ساعت بیان
نمودند.
در ارتباط با نوع فنتاوری استتفاده شتده در کستب دانتش و
مهارت فردی ،بیشترین درصتد ( )%42مربتوط بته برنامتههتای
تحت وب و سایتهای اینترنتی و سپس اپلیکیشنهای موبایتل
( )%43بود ،همچنین  6درصد نیز سایر ابزارها و  4درصتد افتراد
نیز هیچکدام را به کار نگرفتهاند.
جدول  0امتیتازات تعلتق گرفتته در نظرستنجی از پزشتکان در
رابطه با تأثیر و ررورت به کارگیری سیستمهتای شتبیهستازی
بیمار مجازی در آموزش روشهای تشخیصی و طب جراحی بتر
اساس محورهای در نظر گرفته شده ،نشان میدهد.
براساس جدول  ،0در محور اول کسب دانش ،باالترین میانگین
مربوط به مؤثر بودن بته کتارگیری  VPSدر کستب تجربیتات
بالینی در ارتباط با جراحیهای نادر و کمبود موقعیتهای بتالینی
قابل دسترس است ( )4/72و پایینترین میانگین نیز مربتوط بته
مؤثر بودن  VPSبرای آموزش مهتارتهتای پیچیتده در طتب
جراحی بتود ( .)3/49در محتور دوم یعنتی یتادگیری متؤثر نیتز
بیشترین میانگین مربوط به مؤثر بودن  VPSبا قابلیتت کنتترل
زمانبندی یادگیری ،بر بهبود کیفیت یتادگیری استت ( )4/74و
کمترین آن نیز بته تتأثیر بته کتارگیری  VPSدر دستتیابی بته
سطوح باالی تفکتر انتقتادی در دانشتجویان ( )3/49اختصتا،
یافت .در محور ستوم یعنتی کستب مهتارت و بهبتود عملکترد،
بیشترین میانگین مربوط بته تتأثیر  VPSدر تلفیتق تئتوری بتا
بالین ( )4/7و کمترین آن نیز مربوط به تتأثیر  VPSدر کتاهش
خطای انسانی و به حداقل رساندن میزان خطتا در بتالین بیمتار
( )3/44بود.
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به منظور مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از رریب آلفای
کرونباخ بهره گرفته شد که در این مرحله ،پرسشنامه در اختیتار
 31نفر از جامعته پتژوهش در دستترس قترار گرفتت و پتس از
محاسبه رریب آلفای کرونباخ با استتفاده از نترمافتزار SPSS
نسخه  ،74مقدار آن  1/44محاستبه گردیتد کته نشتاندهنتده
پایایی پرسشنامه بود .همچنین پس از توزیت کامتل پرسشتنامه
در جامعه  011نفری نیز پایایی آن بتا رتریب آلفتای کرونبتاخ
 1/94مورد تأیید قرار گرفت.
پرسشتنامه بتته دو شتتکل چتاپی و الکترونیک تی تهی ته و ستتپس
گردآوری دادهها با مراجعه حضوری و همچنین ارسال همزمتان
پرسشنامه الکترونیکی انجام شد .پژوهشگران به منظتور کمتک
به درک بهتر شرکتکنندگان مطالعه ،نمونه فیلمهتای کوتتاهی
در ارتباط با به کارگیری واقعیت مجازی در آموزش پزشتکی بته
همراه پرسشنامهها ارائه نمودند .همچنین در ابتتدای پرسشتنامه
نیز تصاویر مختلف و شرح مختصری در ارتباط با فناوری متورد
بررسی لحاظ شده بود.
تحلیل دادهها با استتفاده از آمتار توصتیفی همچتون فراوانتی،
میانگین ،انحراف معیار و آزمونهای تی مستقل ،آنالیز واریتانس
و آزمون همبستگی پیرسون با نرمافزار  SPSSنسخه  74انجام
شد.
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جدول  :5ميانگين و انحراف معيار نمرات پاسخگویان در رابطه با تأثير به كارگيري سيستمهاي شبيهسازي بيمار مجازي در آموزش روشهاي
تشخيصی و طب جراحی برحسب هر گویه در محورهاي مورد بررسی
گویه

محور

یادگیری
مؤثر

کسب
مهارت
و بهبود
عملکرد

3/49
4/04

0/14
1/49

4/01
4/10

1/62
1/21

3/94
4/14
3/49
4/06
4/74
4/04
4/02

1/21
1/63
1/69
1/22
1/64
1/47
1/64

3/24
3/47
3/64
3/44
4/71
3/49
3/44

0/13
1/44
1/91
0/00
1/64
1/99
1/96

4/12
4/72

جدول  :2ميانگين و انحراف معيار نمرات پاسخگویان به تفکيک جنسيت و وضعيت فعلی برحسب محورهاي موردمطالعه
محور
کسب دانش

یادگیری مؤثر

کسب مهارت و بهبود عملکرد

کل

گروه
زن
مرد
کارورز
دستیار
زن
مرد
کارورز
دستیار
زن
مرد
کارورز
دستیار
زن
مرد
کارورز
دستیار

تعداد
44
44
34
64
44
44
34
64
44
44
34
64
44
44
34
64

ميانگين
74/34
72/42
74/00
74/03
74/34
74/19
74/30
74/44
72/14
74/1
72/44
74/32
29/24
22/94
29/92
24/34

انحراف معيار
3/42
3/01
3/24
3/12
3/07
7/32
3/06
7/67
4/70
4/41
4/04
4/34
9/4
2/47
9/6
4/19

* P< 1/14معنادار است.
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*P

1/423
1/927
1/090
1/343
* 1/109
* 1/104
1/314
1/343
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کسب دانش

بهکارگیری  VPSمی تواند باعث تسهیل کسب علم و گسترش دانش (بکار بستن اطالعات در عمل) گردد.
بهکارگیری  VPSدر کسب تجربیات بالینی در ارتباط با جراحیهای نادر و کمبود موقعیتهای بالینی قابلدسترس مؤثر
خواهد بود.
 VPSمیتواند ابزار مؤثری برای آموزش مهارتهای پیچیده در طب جراحی باشد.
VPSمیتواند ابزار مؤثری برای آموزش زودهنگام روشهای تشخیصی تهاجمی (مانند آندوسکوپی ،کلونوسکوپی و )...
باشد.
 VPSمیتواند در جهت بهکارگیری صحیح استانداردها و اصول مبتنی بر تئوری و نظریههای علمی کمک نماید.
گنجاندن برنامههای مبتنی بر  VPSجهت ایجاد امکان کسب حداقل دانش پایهای به عنوان بخشی از برنامه درسی طب
جراحی رروری است.
اجرای برنامههای مبتنی بر  VPSجهت ارتقا کیفیت فرآیند آموزش روشها و اقدامات تشخیصی رروری است.
بهکارگیری  VPSمیتواند باعث افزایش اعتمادبهنفس دانشجویان گردد.
بهکارگیری  VPSمیتواند باعث دستیابی به سطوح باالی تفکر انتقادی در دانشجویان گردد.
بهکارگیری VPSمیتواند در ترویج انگیزه یادگیری خود راهبر و خودارزیابی دانشجویان مؤثر باشد.
 VPSبا قابلیت کنترل زمانبندی یادگیری ،میتواند بر بهبود کیفیت یادگیری مؤثر باشد.
بهکارگیری  VPSمیتواند منجر به کاهش فشار و ارطراب فراگیران در زمان یادگیری گردد.
بهکارگیری  VPSمیتواند به مشخص نمودن شکاف دانشی دانشجویان برای عملی نمودن مهارتشان در یک محی امن
بدون تهدید و آسیب به بیماران کمک نماید.
بهکارگیری  VPSمیتواند باعث ارتقای مهارتهای ادراکی فراگیران گردد.
بهکارگیری  VPSمیتواند باعث تقویت مهارتهای تصمیمگیری در دانشجویان گردد.
بهکارگیری  VPSمی تواند باعث افزایش مهارت استدالل بالینی گردد.
بهکارگیری  VPSمیتواند باعث کاهش خطای انسانی و به حداقل رساندن میزان خطا در بالین بیمار گردد.
بهکارگیری  VPSمیتواند در تلفیق تئوری با بالین مؤثر باشد.
بهکارگیری  VPSمی تواند با تقویت تجربیات بالینی منجر به بهبود عملکرد فراگیران گردد.
 VPSمی تواند در ارزشیابی عملکردهای بالینی فراگیران مؤثر باشد.

ميانگين

انحراف
معيار
1/29
1/27

شبيهسازي بيمار مجازي در آموزش جراحی

بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه ،نتایج نظرسنجی نشان داد باالترین میانگین
مربوط به مؤثر بودن به کارگیری  VPSدر کسب تجربیات
بالینی در ارتباط با جراحیهای نادر و کمبود موقعیتهای بالینی
قابل دسترس و کمترین آن نیز تأثیر  VPSدر کاهش خطای
انسانی و به حداقل رساندن میزان خطا در بالین بیمار بود .به
صورت کلی نیز در میان محورهای بررسی شده برحسب دیدگاه
پاسخگویان ،بیشترین تأثیر  VPSمیتواند در ایجاد یادگیری

مؤثر و تسهیل کسب دانش باشد.
نتایج حاصل از دیدگاه فراگیران رشته پزشکی در مطالعه
جاری همراستا با نتایج سایر مطالعات مشابه است .در همین
رابطه در مطالعه  Yangو همکاران ،نتایج نشان داد که به
دنبال استفاده از پلتفرم بیمار مجازی در آموزش و ارزیابی
جراحی با قابلیت یادگیری ساده ،همراه با گنجاندن تصاویر و
محتوای مناسب ،فراگیران به درک بهتر مفاهیم جراحی و
یادگیری بهتر به وسیله به کارگیری این نوع فناوری و در
نهایت بهبود عملکرد فراگیران اشاره نمودند [ .]04در مطالعه
حارر نیز فراگیران به تأثیر مثبت  VPSدر درک بهتر اصول و
دانش پایهای جراحی امتیاز باالیی اختصا ،دادند .در
مطالعه  Chonو همکاران ،راب یادگیری مصنوعی مبتنی بر
شبیه سازی بیمار مجازی در آموزش جراحی توسعه داده شد که
نقش مثبت این فناوری آموزشی در کسب دانش ،ایجاد انگیزه
یادگیری و بهبود عملکرد فراگیران در فرآیند معاینات بالینی
ساختاریافته عینی نیز نشان داده شده است [ .]77براساس نتایج
مطالعه امیرعلوی و همکاران ،استفاده از نرمافزار شبیهسازی
برونکوسکوپی مبتنی بر وب ،سبب افزایش آگاهی دستیاران
بیهوشی در دانش آناتومی تراکئوبرونشیال شده و نشان داد
آموزش برونکوسکوپی از طریق شبیهسازی ،میزان یادگیری را
نسبت به روش سنتی افزایش میدهد [.]74
بر طبق نتایج مطالعات مختلف ،شبیهسازیها برای ایجاد
عالقه و جذابیت [ ،]6،74برای کسب مهارتهای عملی و
همچنین برای آموزش مهارتهای پیچیده و حساس مؤثر
میباشند [ ،]02،76عالوه بر این با استفاده از آموزش به کمک
شبیهسازی میتوان مهارتهای تصمیمگیری و تفکر انتقادی
یادگیرندگان را نیز تقویت نمود [ .]6در مطالعه حارر موارد
مرتب با آموزش مهارتهای پیچیده ،دستیابی به سطوح باالی
تفکر انتقادی و بهبود مهارت تصمیمگیری و عملکرد فراگیران
امتیاز کمتری نسبت به میانگین کل پاسخ ها کسب نمودند.
براساس مطالعه  Jeimyو همکاران ،اکثر شرکت کنندگان
استفاده از بیمار مجازی را به عنوان یک منب کمکی برای
آمادهسازی و تقویت تجربیات بالینی بیان نموده و عالوه بر
تعامالت شناختی و اقدام تکراری ،به عنوان یک منب مفید با
قابلیت یادگیری سفارشی شده و منحصر به فرد مورد توجه
کارآموزان پزشکی قرار گرفته است [.]72
در نظرسنجی دیگری از گروه دستیاران جراحی ارتوپدی در
مطالعه  Keithو همکاران ،علیر م تأکید بر مفید بودن
آزمایشگاه مهارتی مبتنی بر شبیهسازی ()Virtual Reality
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بر طبق نتایج جدول  ،7میانگین نمره در محور «کسب مهارت
و بهبود عملکرد» بین دو گروه زن و مرد اختالف معناداری را
نشان داد ( .)P=1/10همچنین اختالف نمره تنها در محور
«کسب مهارت و بهبود عملکرد» بین دو گروه ورعیت فعلی
یعنی کارورزان دوره پزشکی عمومی (اینترن) و دستیاران
(رزیدنت) معنادار بود (.)P=1/10
طبق آزمون  ANOVAنیز در نمره مربوط به محور «کسب
مهارت و بهبود عملکرد» بین گروههای مختلف تخصص
دستیاران از نظر آماری اختالف معناداری نشان داد (.)P=1/17
همچنین براساس آزمون همبستگی پیرسون بین محور کسب
دانش با محورهای یادگیری مؤثر ( )P=1/1110, r= 1/63و
کسب مهارت و بهبود عملکرد ()P=1/1110, r= 1/42
همبستگی مثبت وجود دارد که از لحاظ آماری نیز معنادار
میباشد .عالوه بر آن ،بین محور یادگیری مؤثر با محور کسب
مهارت و بهبود عملکرد نیز همبستگی مستقیم معنادار وجود
دارد ()P=1/110, r= 1/374
در خصو ،اولویتبندی به منظور طراحی و به کارگیری
 VPSدر آموزش جراحی سیستمهای مختلف بدن،
شرکت کنندگان بیشترین درصد را به قلب و عروق ( )%26/3و
سپس مغز و اعصاب ( )%24/7و به دنبال آن کمترین درصد را
نیز به جراحی فک و صورت ،دستگاه کلیه و مجاری ادرار و
سپس جراحی چشم به ترتیب با  34/4 ،31/0و 36/6درصد
اختصا ،دادند .در خصو ،آموزش روشهای تشخیصی با
کمک فناوری فوق ،آندوسکوپی ،کلونوسکوپی ،برونوکوسکوپی
و آنژیوگرافی نسبت به سایر موارد مورد توجه بیشتری قرار
گرفتهاند.
همچنین در نظرسنجی در خصو ،مؤثرتر بودن به کارگیری
 VPSدر فرآیند آموزش یا ارزشیابی دانشجو ،آموزش با 44
درصد نسبت به ارزشیابی دانشجویان با استفاده از این نوع
فناوری ،مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
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موفقیتآمیز برنامهها رروری است .عالوه بر این مشکالت
کاربردپذیری برنامهها نیز می بایست توس ارزیابی های مناسب
و هدفمند شناسایی و برطرف شود ،در یر این صورت منجر به
فاصله گرفتن برنامههای کاربردی از هدف اصلی خود که
بهینهسازی آموزش است ،میگردد.
علیر م این که در برخی مطالعات نقش فناوری مورد بررسی،
در فرآیند ارزشیابی فراگیران نیز مورد توجه قرار گرفته
[]04،31؛ اما در مطالعه حارر به اجرای آموزش با این نوع
فناوریها نسبت به ارزشیابی با آن ،تأکید بیشتری شد.
یکی از محدودیتهای این پژوهش ،بررسی دیدگاه فراگیران در
یک دانشگاه بود؛ لذا در این خصو ،پیشنهاد میگردد
نظرسنجیهای وسی تری در دانشگاههای مختلف کشور از
دیدگاه اساتید و فراگیران علوم پزشکی صورت گیرد .همچنین
پیشنهاد میگردد مراکزی که برنامههای مبتنی بر این فناوری
را در داخل کشور به مرحله پیادهسازی و اجرا رساندهاند ،به
منظور استخرا نقطهنظرات متخصصین ،تحقیقات مشابه
پژوهش حارر انجام دهند تا پس از حصول اطمینان از
اثربخشی آن ،جهت بهروزرسانی تجهیزات آموزشی و
بهرهبرداری حداکثری از این فناوریها پیگیریهای جدیتری
صورت گیرد.
براساس نتایج نظرسنجی از افراد شرکتکننده در این
مطالعه ،نگرش مثبتی نسبت به این نوع فناوریها در حوزه
آموزش پزشکی وجود دارد .در مجموع شبیهسازی بیمار مجازی
تعاملی به خصو ،در ترکیب با فناوری واقعیت افزوده در ایجاد
یادگیری مؤثر ،تسهیل کسب حداقل دانش پایهای و در نهایت
کمک به بهبود عملکرد بالینی تأ ثیرات مثبتی خواهد داشت.
با تالش در جهت برطرف نمودن چالشهای طراحی و
توسعه برنامهها توأم با بهرهمندی از تجربیات کشورهای پیشرو،
عالوه بر آن استفاده از مدلهای مناسب در طراحی و اجرای
برنامهها میتوان به اثربخش بودن کاربرد واقعیت مجازی و
فناوریهای مشابه در سطح ملی اطمینان بیشتری داشت ؛
بنابراین برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند در جهت
بهکارگیری این نوع فناوری ها به منظور نیتر نمودن جعبه
ابزارهای کمک آموزشی در همافزایی با آمو زش ذهنی در
فرآیند کسب مهارتها و تکنیکهای پایهای جراحی توصیه
میگردد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی پزشکان و دانشجویان محترم دانشگاه
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 VRو قابلیت انتقال مهارت کسب شده از این طریق به اتاق
عمل ،به عدم اطمینان در بهبود ایمنی بیمار پس از
یادگیریهای آزمایشگاهی مهارتی مبتنی بر  VRنیز اشاره شده
است []74؛ که این یافته همراستا با نظرات شرکتکنندگان در
مطالعه حارر نیز میباشد و به مورد کاهش خطای انسانی و در
نهایت تأ ثیر مستقیم  VPSبر ایمنی بیمار امتیاز کمتری نسبت
به سایر موارد تعلق گرفت.
 Lamو همکاران با ایجاد مدل چشم سهبُعدی و ابزارهای
جراحی به عنوان محی جراحی مجازی نشان دادند شبیهساز ی
جراحی کاتاراکت مبتنی بر واقعیت مجازی قادر به فراهم نمودن
آموزش تعاملی براساس روشهای اصلی جراحی کاتاراکت بوده
و قابلیت ارافه شدن به عنوان بخشی از برنامه درسی پزشکی
را داشته است [.]79
در این مطالعه نیز بر طبق میانگین امتیاز به دست آمده در
خصو ،ررورت گنجاندن برنامههای مبتنی بر  VPSبه
عنوان بخشی از برنامه درسی طب جراحی ،اهمیت این نوع
برنامهها از دیدگاه فراگیران و تأکید بر به کارگیری آن بیشتر
مشخص میگردد.
 Leighنیز در یک مطالعه مروری بیان نمود که پرستاران
معتقدند سیستم شبیهسازی بیمار مجازی با قابلیت باال ،اعتماد
به نفس آنها را بهبود میبخشد و به مشخص نمودن شکاف
دانشی آنها برای عملی نمودن مهارتشان در یک محی امن
کمک خواهد نمود [ .]74شرکتکنندگان مطالعه حارر نیز به
این موارد امتیاز باالیی اختصا ،دادند.
در مطالعه  Botezatuو همکاران ،که به منظور کسب دیدگاه
دانشجویان پزشکی در رابطه با استفاده از برنامه کاربردی تحت
وب شبیهسازی بیماران ( )Web-SPانجام شده بود،
دانشجویان بیماران مجازی را ابزار مهمی برای یادگیری و
ارزیابی ،تقویت استدالل بالینی در آمادهسازی برای کار عملی
بالینی آینده بیان داشتند .همچنین جهت دستیابی به اهداف
آموزشی بالقوه ،حل مسائل و نواقص مرتب با طراحی ،صحت و
پیادهسازی  VPSنیز از موارد مهم پیشنهاد شده در این مطالعه
بوده است [ .]31در همین خصو ،به صورت کلی یکی از
مسائل مهم ،پرداختن به اصول فرآیندهای مرتب با طراحی و
ارزیابی سیستمهای آموزشی کارآمد مبتنی بر فناوری است که
نیاز به دقت و مهارتهای خا ،و حضور گروه تخصصی
پزشکی و فناوری دارد و همکاری بین این گروهها در استخرا
الزامات و مؤلفههای اطالعاتی -ساختاری ،فنی ،فناوری و
استانداردها به منظور تهیه محتوای آموزشی استاندارد و اجرای
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بنی اسدي و همکاران

شبيهسازي بيمار مجازي در آموزش جراحی

 ایتن.نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منتافعی وجتود نتدارد
مطالعه از طرف هیچ گونه نهاد یتا مؤسستهای حمایتت متالی
نشده و تمام مناب مالی آن از طرف نویستندگان تتأمین شتده
.است

علوم پزشکی تهران که در انجام این پژوهش ما را یاری
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،نمودهاند
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Introduction: Virtual patient simulation (VPS) as a computer interactive simulation has many
applications in the field of medical education. This study aimed to investigate medical learners’
views regarding the role of learning based on these types of technologies in surgical training.
Method: In this descriptive-analytical study, the convenience sampling method was used through
which 100 interns and residents from Tehran University of Medical Sciences were selected. A
researcher-made questionnaire was used to collect data after confirming its validity and reliability.
The data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: According to the respondents, the greatest impact of VPS can be in creating effective
learning and facilitating knowledge acquisition. Among the items examined, the highest mean score
was related to the effectiveness of VPS in gaining clinical experience in rare surgeries and lack of
available clinical situations (4.27) and the lowest was obtained for the effect of VPS on reducing
human error and minimizing it in the patient’s bedside (3.48). VPS-based training has been given
priority in cardiovascular and neurological surgeries than in other surgeries. There was also more
emphasis on learning rather than evaluation with this technology.
Conclusion: Considering the positive attitude of the respondents towards the role of technologies in
improving education, it is recommended to develop and implement these types of educational
assistance programs to facilitate the acquisition of basic surgical skills and techniques.
Keywords: Medical Education, Surgical Training, Training Simulation, Technology, Virtual Patient
Simulation

 Citation: Baniasadi T, Shahmoradi L, Mehravar F, Hajesmaeel-Gohari S. The Role of Learning Based on Virtual Patient
Simulation in Surgical Training: A Survey at Tehran University of Medical Sciences. Journal of Health and Biomedical Informatics
2021; 8(2): 174-83. [In Persian]
1. Ph.D. in Medical Informatics, Assistant Professor, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedicine,
Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
2. Ph.D. in Health Information Management, Associate Professor, Department of Health Information Management, School of Allied
Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Ph.D. Candidate in Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics , School of Public Health, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Ph.D. in Health Information Management, Assistant Professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies
in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

*Corresponding Author: Tayebeh Baniasadi
Address: Medical Education Development Center, Vice-Chancellor for Education, Hormozgan University of Medical Sciences, East
Side of Shahid-Mohammadi Hospital, Jomhouri Eslami Blvd., Bandar Abbas, Hormozgan, Iran
 Tel: 009876-33341005
 Email: t_baniasadi@yahoo.com

