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باشددد ه هدآ  ا ارتیای یایگیری افرای ا دد   س   اگر بپذیریم تدریس فعالیتی هدفمند می :زمینه هدف
باید برای  ا برنامه ریزی یاشته باشیم. الگوی تدریس ایفای نیش به عییده بسیاری از صاحب نظراا رهشی       

تفکر انتیایی ه   شددده  ددهب ارتیای فر یند یایگیری  با قرار یایا افرای یر محیط شددهیه  ددازی که ا دد 
ی  گریی. یر این میاله به برر می یرگیری فعال یایگیرنده با موضوع تدریس ه تعامل یه جانهه ا تای ه شاگری

 ریازیم ه  عی یاریم با برر ی عمیق متوا    جوانب مختلف رهش تدریس ایفای نیش یر میاالت مختلف می
 .های علوم  زشکی بپریازیمهاز این رهش تدریس یر یانشگابه الزامات ا تفایه 

س  روش شگا    یر این مطالعه با ا تفایه از کلمات کلیدی ایفای نیش   :یبرر شکی  یان لوم  های عه موزش  ز
شکی    ,Google scholar, PubMedهای ه ایگا یر4152تا 5991رهش تدریس مطالعات مرتهط از  ال    ز

Scopus های  یاخلی ه خارجی مرتهط با  موزش  زشددکی انتخاش شدددند ه برا ددا  حیطه  ه مجالت معتهر
زشددکی   های مختلف علوم هضددعی  موجوی این رهش یر یانشددگاه   مطرح یر  موزش به رهش ایفای نیش

 موری برر ی قرار گرفتند.انتخاش ه میاله  63 ر ی شدند ه یر نهای رب
رهش تدریس نشددداا یای که این رهش یر حال ای ام با        تحیییات صدددورت گرفته یر موری این    :ها یافته  
شتر به  م  ا تفایه از این           راههری شارکتی ا   ه بی ساله ه م های یایگیری از جمله یایگیری مهتنی بر م

های یایگیری  شنا   راههریلذا الزم ا   که ا اتید با    های عاطفی تغییر یافته ا   رهش برای  موزش حیطه
شکی حمای      مطالعات برر   شوند.  شده از اثرات مثه  تدریس ایفای نیش یر  موزش بالینی ه نظری  ز ی 
 نمویند.
های مختلف ه ترکیب رهشدددهای     ارتیای فر یندیایگیری ه یاییهی نیاز به ا دددتفایه از رهش         گیری:نتیجه 

  زشگریی ا دداتید برای  موبا توجه به نتایج مطالعات برر ددی شددده توصددیه می   چندگانه یر تدریس یاری.
 های شناختی ه عملکریی از این شیوه تدریس ا تفایه نمایند.های مختلف یر حیطهمهارت

 
 تدریس  موزش  زشکی  رهش  موزش  ایفای نیش  :هاکلید واژه
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 مقدمه

 تدریس  هایرهش از ا تفایه اخیر هاییهه یر

 علوم هاییانشگاه. ا   یاشته بسیاری های یشرف 

 نگرش ه مهارت یانش  ارتیاء جه  یر را هاییبرنامه  زشکی

 ری بسیاری عوامل شک بی. کنندمی ایفا خوی یانشجویاا

 ه شناختی هایمهارت ه ایحرفه هایصالحی  ارتیای

 نای ترینمهم از ا    گذار تأثیر یانشجویاا فراشناختی

 یر ا ا  همین بر(. 5) باشدمی ا تای تدریس رهش عوامل

 یدا ات تدریس مختلف هایرهش یایگیری  ه یاییهی فرایند

 مطالعات(. 4) گیری قرار برر ی موری باید که ا   ایمیوله

  موزش یحیطه یر که اندکریه اشاره مهم این به متعدیی

 ألهمس بر مهتنی ه فعال خالق  هایرهش از ا تفایه  زشکی

 طیف ه ا   گرفته قرار توجه موری محور مشارک  ه

 یایگیری بههوی امر یر فعال هایرهش این از ایگستریه

 رهش از ا تفایه بین  این یر(. 6) گیریمی قرار ا تفایه موری

 فریی مالتتعا یر تغییر بر را تاکید بیشترین که نیش ایفای

 اریی یایگیرنده نگرشی ه ارزشی نظام اجتماعی  فریی  بین ه

 یر را خوی جایگاه هنوز تدریس هایرهش از یکی عنواابه

 هایچالش(. 2) ا   نکریه باز  زشکی هاییانشکده اکثر

 تو ط تدریس رهش این  ازی یایه امر یر موجوی مختلف

 از ناشی اثرات ه رهش این اجرای منا ب یشیوه ا اتید 

 را موضوع این به  ریاختن ضرهرت تدریس رهش این

 یایگیری ه تدریس یحیطه هایاهلوی  از یکی عنواابه

 این به  ریاختن لزهم(. 7-1) ا   یایه قرار تاکید موری

 با همراه تدریس رهش این ای ام که ا   مهم چناا مساله

 های موزش از ا تفایه جمله از  موزشی جدید های هریفن

 ی زشک  موزش یر جدید بحث به را بازی بر مهتنی ه مجازی

 یرتأث تشریح به بسیاری میاالت(. 8  51) ا   کریه تهدیل

 بیمار ه  زشک ارتهاطی هایمهارت یایگیری بر رهش این

 نای از ا تفایه هایاهلوی  از مهارت این کسب ه اند ریاخته

 ه معایب ه مزایا به نیز میاالتی(. 55-56) ا   رهش

 52) مختلف تدریس هایرهش با رهش این تأثیر یمیایسه

 رهش این یر یایگیری هاینظریه نیش به تعدایی ه( 7 

 چگونگی تشریح ضمن میاله این(. 51) اند ریاخته تدریس

 علوم هایهیانشگا یر نیش ایفای تدریس رهش اجرای

 یر رهش این  یا که ا    وال این به  ا خ  ی یر  زشکی

 علوم یانشجویاا رضای  ه توانمندی ه یایگیری افزایش

 ا  ؟ بویه مؤثر  زشکی

 

 مواد و روش بررسی

 ,Google scholar های یایه شاملهیر این مطالعه ابتدا  ایگا

Pubmed, Scopus مجالت معتهر  میاالت منتشر شده یر ه

 ,medical teacher medical education زشکی  موزش

 ی موزش  زشکی شامل مجله یمجالت معتهر یاخلی یر زمینه ه

 موزش  یهای تو عهایرانی  موزش یر علوم  زشکی ه گام

(  role playing) های ایفای نیش زشکی با ا تفایه از کلید هاژه

 medical) شکیز   موزش  (teaching method) رهش تدریس

education)یایگیری   (learning)  یانشجو (student ) ه

موری جستجو ( university medical) یانشگاه علوم  زشکی

 .میاالت مرتهط انتخاش شدند 63یر نهای  قرار گرف  ه 

 

 هایافته

 ایفای تحیییات صورت گرفته یر موری رهش تدریس

که این رهش تدریس یر حال ای ام  یهدمینشاا  نیش

له أی یایگیری از جمله یایگیری مهتنی بر مسهاراههریبا 

  موزشیر ه مشارکتی ا   ه بیشتر به  م  ا تفایه 

. مرهر میاالت منجر تغییر یافته ا    ی عاطفیهاحیطه

 جینتا همحور اصلی  کاربری  4یهی مطالب یر به  ازماا

ی هااز رهش تدریس ایفای نیش یر حیطه حاصل

ارتهاط این رهش تدریس با  مختلف علوم  زشکی ه

نظریات یایگیری ی ته بندی گریید که یر این میاله به 

  ریازیم.میشرح  ا 

 



  

 و همکاران 

 

141 

 رد نقش یفایا سیتدر روش حاصل جینتا و کاربرد

 یپزشک علوم مختلف یهاطهیح

 ازی ایفای نیش را نوعی خاصی از شهیه ها من 

افرای با یاند که تمرکز ا بر تعامالت بین فریی می

موزشی برای کسب یانش  این رهش  یکدیگر ا  .

 ه هاها یر طیف ه یعی از رشتهنگرش ه مهارت

ی هایایگیرندگاا یر  نین مختلف ه برای کسب مهارت

زبانی  موزش بین فرهنگی ه علوم  زشکی ه تجارت موری 

تعدایی از میاالت این رهش . (53) گیریا تفایه قرار می

را  ییهایانند که طیف ه یعی از فعالی را اصطالحی می

 نند.کیفا می ا نیش فعالی را ا شوی که افرای یرشامل می

ی فرضی ه متنا ب با هاتواند موقعی این رهش می

یر هاقع ایفای نیش  ایجای کند. را شرایط کال  یر 

 این رهش نوعیکند. میتسهیل ه عمل را  نظریهترکیب 

یهد که به  ازی ا   که به افرای اجازه میرهش شهیه

شرک  کنندگاا  .(57) ی مختلف بپریازندهاایفای نیش

طور کامل از تمام توانند بهیر این رهش تدریس می

 تواا گف می. حوا  خوی برای یایگیری ا تفایه کنند

 تعدایی .ندی حسی یرگیرهایر ایفای نیش تمام عملگر

ی تفکر هااز میاالت این رهش را  هب ارتیای مهارت

میاالتی نیز این رهش را برای  .(58) اندانتیایی یانسته

عی  خاص اجتماعی ل مربوط به یک هضئمسا  موزش

ه ب که این رهش  موزشی انده ابراز یاشته اندثر یانستهؤم

تفکر خالق ه منطیی را یر یک کند مییانشجویاا کمک 

رهش    اینعالهه بر این یاشته باشند. هضعی  هاقعی

های یبازخور  تدریس یر یک فر یند تکرار شونده تعاملی

برخی میاالت اشاره یر  یهد.می ئهکافی به یانشجویاا ارا

ه   یتواند باعث تو عهشده ا   که ایفای نیش می

 ی  نتی ههاتیوی  برنامه  جانهه انگیزش یانشجویاا

برخی از . (59) ی عمومی گرییهامهارت یتو عه

ی مشارکتی ه فعال هاایفای نیش را یکی از رهش  میاالت

یانند که  عی یر کمک به افرای برای یافتن معنای می

ی هاهجهاا اجتماعی ه ا تعان  از گره خوی یرها

ی زندگی هاحل یر یه راهیه را  ذاجتماعی برای اتخا

این تکنیک مشارک  کنندگاا را یر  .(52) مایدنمی

ی مطلوش هاکنند تا رفتارموقعی  معینی هدای  می

تعدایی از میاالت ایفای نیش را  یهند. ءخوی را ارتیا

ی ارتهاطی هاابزاری منا ب برای تمرین مهارت

برای تغییر یر  این رهش تدریس. (54) اندیانسته

بویه ه حاکم بر فری منا ب  هایه ارزش هانگرش

ه  فر یند یرماا یر تکنیکی برای کشف اطالعات بیماراا

تواند تکنیک این رهش می ا  .  موزشیمحیط 

ل ئارزشمندی برای کاهش اطالعات مرتهط با بیمار ه مسا

ار ک  باف  فرهنگیی  زشکی مانند هامربوط به محیط

 مدیری  فر یند یرماا ه تعامالت بین افرای باشد  تیمی

هایی ش یر  زشکی برای  موزش مهارتاین ره. (41)

مشاهره ه های ارتهاطی گرفتن شرح حال چوا مهارت

 که نمراتنشاا یای  ایمطالعهنتایج  ا تفایه شده ا  .

موری   یریانشجویاا یر گرههی که با بیمار ا تاندا

 رهش با گرههی که با  موزش مصاحهه قرار گرفته بویند

   لذا محییااا بویایفای نیش  موزش ییده بویند یکسا

 یشنهای جایگزینی این رهش را با  موزش به این مطالعه 

  Bennet.(45) مطرح نمویندبیماراا ا تانداری  یه یله

یاری که این رهش  موزشی ابزار خوبی برای ضهط اشاره 

ه فیلم بریاری ا   هنگامی که فیلم ایفای  ئوییهید

یانشجو   شویها نمایش یایه مینیش یانشجویاا به  ا

برر ی ه باز اندیشی یر یایگیری خوی   را قایر به شنیدا

ه  هاخوی نشاا یای ضهط نیش یهی یر مطالعه .کندمی

ی هاتواند بر مهارتبه یانشجویاا می ها انشاا یایا 

ن رهش را یر افزایش یهمچنین هی ا ثر باشد.ؤکالمی م

 ه اعتمای به نفس ه افزایش تعامل یانشجویاا با بیماراا

ی ارتهاطی ه ارتهاط برقرار هاا ه بههوی مهارتراهمکا

 یانسته ا   مؤثر کریا بهتر یانشجویاا با حرفه خوی

(44). McIlvried خوی نشاا یای که این  ییر مطالعه

مرادی
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 ثر باشد.ؤژنتیک م یتواند یر رهند مشاهرهرهش می

ی  موزشی اظهار کریند که هاشرک  کنندگاا یر یهره

 یها یر یرک اهمی  رجوع به مشاهرهبه  ا این رهش

  .بویه ا مؤثر های ژنتیک ثیر نتایج  زمواأژنتیک ه ت

ثیر أت بر ی  موزشیهاافرای شرک  کننده یر این یهره

 ی بهداشتیهااین رهش یر بعد عاطفی ه توجه به مراقه 

  کننده ا تفایه از کبرخی از افرای شر تاکید یاشتند.

ی  ازیلیل اینکه افرای را یر محیط شهیهاین رهش را به

یشوار یانسته بویند ه اظهار یاشتند که این  یهدمیقرار 

 نیاز به میداری هنر بازیگری نیز یاری  موزشیرهش 

ه  Managhebییگری که تو ط  ییر مطالعه .(46)

Mosalanejad گریید نشاا یایه شد که هر یه نجام ا

نمندی ارهش ایفای نیش ه بحث گرههی یر ارتیای تو

ثر هستند هلی رهش ایفای ؤم کارهرزاا یر انتیال خهر بد

 هیر این مطالع .ثرتر از رهش بحث گرههی ا  ؤم  نیش

  موزشجه     یشنهای یایه شد که ا تفایه از این رهش

. باشدمی بمنا  ی ارتهاطی به یانشجویااهامهارت

بنابراین الزم ا   که بر ا تفایه از این رهش  موزشی 

 ی ارتهاطی تاکید بیشتری گرییهایر موزش مهارت

(42). Erfanian نشاا یای  یخو ییر مطالعه ه همکاراا

ی هاکه  موزش به رهش ایفای نیش یر  موزش مهارت

ی هاگری منجر به یایگیری بهتر مهارتمشاهره  ربال

این  ی حاصل ازهایافته. گرییمشاهره یانشجویاا می

 یتأثیر بیشتر موزش به شیوهی نشاا یهندهمطالعه 

ایفای نیش بر میزاا خوی ارزشیابی افرای از میزاا توانایی 

تفاهت  یخو ییر مطالعه ه همکاراا Lane .(41) خوی بوی

 با ایفای نیش برایکه  یمعنایاری بین نمرات یانشجویان

با نمرات تح   موزش قرار گرفته بویند  مصاحهه

یانشجویانی که با بیمار ا تانداری شده  موزش ییده 

جه با تویهد می یشنهای   یر نتیجه مشاهده نکری  بویند

  موزش بیمار ا تاندری شده برای  ینهبه باال بویا هزی

تواند می  خوبی  اختارمند باشداگر ایفای نیش به

جای بیمار ا تانداری شده ای بهجایگزین میرها به صرفه

خوی ی یر مطالعه Kwa ه Loh .(43)یر نظر گرفته شوی 

 ادررنگ شضمن اشاره به این نکته که این رهش  هب  ُ

ابراز گریی یری  بیمار برای یانشجویاا میداهمی  م

یانشجویاا را قایر به   که ا تفایه از این رهش یاریمی

ین ه همچن نمایدمیبازیابی یانش مربوط به فارماکولوژی 

های ارتهاطی موری نیاز برای این رهش را یر بههوی مهارت

 Lim .(47) یاندمیثرؤمی یرمانی ه بیمار هاانطهاق رهش

ه ار را  خوی ا تفایه از این رهش یالعهطیر مه همکاراا 

ه بیاا  یانستهی ارتهاطی هامهارتثری برای انتیال ؤم

یاری که مزایای این رهش  موزشی بیشتر به طهیع  می

ه   Manzoor.(48) گرییمیتجربی ه هاقع گرایانه  ا بر 

ی هاهییدگا یخوی یرباره ییر مطالعه اهمکارا

نسه  به رهش تدریس  یانشجویاا  زشکی اجتماعی

یاری که یانشجویاا این رهش ایفای نیش بیاا می

ثرترین رهش ؤ موزشی را بعد از رهش  خنرانی م

یرصد یانشجویاا بیاا یاشتند  78 .اند موزشی یانسته

تواند  هب افزایش یانش یر که ایفای نیش می

یرصد اعالم کریند که  82 موضوعات موری بحث گریی.

ی بالینی هااین رهش تدریس  هب بههوی مهارت

نیز  یرصد 72 یرصد ایفای نیش را جالب ه 89  گرییمی

 یخوا تار ترکیب رهش تدریس ایفای نیش یر برنامه

یرصد افرای نیش ایفای نیش را یر  89 .شدندیر ی 

یرصد  65ه  اندثر یانستهؤهای ارتهاطی موی مهارتبهه

ها با بیاا یاشتند که این رهش  هب  شنایی  ا

یرصد این رهش را  73 گریی.ی یایگیری میهاموقعی 

 81 ه اندهای تفکر انتیایی یانستهباعث ارتیای مهارت

یرصد اعالم کریند که توجه ه تمرکز افرای یر رهش ایفای 

 Maddi .(49)  خنرانی بهتر ا  نیش نسه  به 

Neshat  خوی یر موری تجارش  ییر میالهه همکاراا

یر موری  موزش به  پزشکیکار موزاا  ر تای بخش رهان

یاا بایفای نیش مهتنی بر مساله ه نمایش فیلم  یشیوه
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ب افزایش رضایتمندی هاین رهش تدریس  یاری می

افرای شرک  کننده این رهش  یانشجویاا گرییده بوی.

 موزشی را جه  یایگیری عالئم ه یرک اختالالت 

از ییدگاه یانشجویاا ایفای  ثر ارزیابی نمویند.ؤرفتاری م

ارتیای یرک افرای از ب موجله أنیش مهتنی بر حل مس

به  افرای .گرییمییشاا های بیماراا ه خانوایههانیاز

یایگیری  ه  ویایی ذهنی  ازین  عواملی چوا یشواری 

خوی ایفای ی یر میاله Heru. (61) مطلوش اشاره یاشتند

با  هاثری برای  یشگیری از بدرفتاریؤنیش را تکنیک م

یاند ه اشاره یاری که برای یانشجویاا  زشکی می

از نسلی به نسل  هاجلوگیری از انتیال این بدرفتاری

تواند ی تجربی مانند ایفای نیش میها موزش  ییگر

یر ه همکاراا  Nikendei .(65) کمک کننده باشد

ضمن اهمی  ایفای نیش یر بههوی  خوی یمطالعه

یاری که این ه بیمار بیاا میی ارتهاطی  زشک هامهارت

ن ه ای گرییی بالینی میهامهارتتکنیک  هب بههوی 

برای تمرین  هارهش را یکی از ارزشمندترین رهش

 ییر مطالعه Dawood .(64) یاندمیی بالینی هامهارت

خوی یر موری ییدگاه یانشجویاا  ر تاری یر موری این 

ند ر یانشجویاا هر چظرهش تدریس نشاا یای که از ن

یر ابتدای این رهش تدریس اضطراش ه تر   الب ا   

ثر یر فر یند ؤاین رهش یک ابزار منا ب ه م ه لیکن

ه  نظریهبههوی ارتهاطات ه ای ام  یاییهی ه یایگیری 

یانشجویاا بیاا یاشتند که این  .ا  عمل یر  ر تاری 

 قایر به کنار  مدا با اضطراش  ها رارهش تدریس  ا

 .ندکمینگرانی قهل از مواجهه با مواری بیمار هاقعی  تر  

مشارک  فعال ه کار گرههی یر ایفای  خالقی   همچنین

ه کید قرار گرفتأشدت تو ط یانشجویاا موری تنیش به

ثیر رهش أیر موری ت ه همکاراا Nikendei .(66) بوی

ی بالینی ضمن اشاره به این که هاایفای نیش بر مهارت

 یهاثیر ایفای نیش بر مهارتأمطالعات کمی یر موری ت

نشاا یای که یانشجویانی که  ا    بالینی انجام گرفته

ها با ا تفایه از رهش ایفای نیش جلسات  موزشی  ا

برگزار گرییده بوی نمرات بهتری نسه  به یانشجویانی 

 بدها ایفای نیش برگزار گرییده بوی ها اکه جلسات 

محییاا یر این مطالعه بیاا یاشتند که  کسب کریند.

هر شدا افرای یر نیش بیمار  هب خواهد شد که  وطه

را یر  ی بیمارهاشه ارز باهرها  هاهیانشجویاا ییدگا

ینی بفر یند یرماا یر نظر یاشته باشند ه همچنین  یش

شد معلمانی که نگرش مثهتی به ا تفایه از این رهش 

 با  موزش بهتر ه یانشجویانییر جلسات خوی یاشتند 

ر د نگرش مثه  تر یاشته باشند ه به نظر میمتعهد

 یش بینی کننده خوبی   معلماا به ا تفایه از این رهش

برای لذت بریا از این رهش  موزشی برای یانشجویاا 

خوی به  ییر مطالعه Maddi Neshat .(62) خواهد بوی

ثیر  ناریوهای ایفای نیش بر تغییر خلق ه خو أبرر ی ت

ه همدلی یانشجویاا  ریاخ  ه محییاا یر این مطالعه 

ای همدلی یر هبه این نتیجه ر یدند که مهارت

رهاا  زشکی بعد از انجام  ناریوهای یانشجویاا بخش 

اعالم یاشتند که  ها ا  ایفای نیش تغییر نکریه ا  

ی همدلی های بسیاری بر مهارتهار د متغیرر میظنبه

گذار باشند ه تنها ا تفایه از رهش  ثیرأه خلق ه خو ت

ار نخواهد ذثیر گأت هاتدریس خاصی بر رهی این مهارت

 نشاا یایکه Robinson-Smith یمطالعه .(61) بوی

یرصد( یانشجویاا  این رهش  81اکثری  یانشجویاا )

 61ه یر حدهی اند یانستهشهیه زندگی هاقعی  تدریس را

که این رهش تدریس  اندیرصد از یانشجویاا بیاا یاشته

ها بویه ثر ه مفید برای  اؤی مهابازخوری ی هب ارائه

میزاا اعتمایبه  عالهه  این رهش موجب افزایشبه. ا  

 یایگیری یر بین خالقانه ه میزاا رضای  از نفس  تفکر

 .(63)یانشجویاا گرییده بوی 
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 ارتباط روش تدریس ایفای نقش و نظریات یادگیری

یر طیف ه یعی از   موزش به رهش ایفای نیش

 یایگیری تجربی کلب گیری.ی یایگیری قرار میهانظریه

نگاه کریا ه  فکر کریا  از چهار بعد احسا  کریا 

مطالعات نشاا یایه ا    .انجام یایا تشکیل شده ا  

د توانبازخوری می یکه رهش تدریس ایفای نیش با ارائه

نوز همچنین  بر بگیری.ر را یر ظموری نی حیطه 2هر 

 این. یایگیری بزرگساالا را ارائه یای ای از اصولمجموعه

 یایگیرنده از اصول یایگیری خوی هاصول شامل  گاهی 

ر یایگیرنده به شکل مهتنی بشکل گیری یایگیری برای 

 هک اندنشاا یایه مطالعاتبوی. مساله ه انگیزش یرهنی 

 ازی ه اجرا ا ا  این اصول  یایهایفای نیش باید بر

اندیشی نشاا یای یایگیری باز ینظریه شوا یر ریی.گ

که این رهش تدریس با اصول یایگیری بازاندیشی مرتهط 

اه برا ا  مشاهدات خوی نشاا یای که چگونه   ا  

افرای یر مواجهه با حوایث  یر منتظره ه مشکالت 

ه ا.  ریازندای به باز اندیشی یر موری مشکالت میحرفه

ایفای نیش  رهش تدریس کههمچنین بیاا یاش  

یایگیرنده را قایر به بازاندیشی یر موری عمل خوی 

 .(51) نمایدمی

 

 بحث و نتیجه گیری

 ثیر این رهشأنتایج مطالعات انجام گرفته نشاا از ت

 یانشی  نگرشی ه مهارتیبر ابعای مختلف   موزشی

این  ی علوم  زشکی ا  .هاهیانشجویاا یر یانشگا

 هایرا بر یایگیری مهارت  موزشی مطالعات اثر این رهش

تفکر انتیایی ه  همدلی  ارتهاطی  زشک ه بیمار 

تعدایی از  .رضایتمندی یانشجویاا برر ی نمویند

یانشجویاا نسه  به این رات ظمیاالت نیز به برر ی ن

یر مرهر منابع تعدای اندکی  رهش  موزشی  ریاخته بویند.

های ثیر این رهش بر مهارتأاز مطالعات به برر ی ت

به  با توجه شویمی  یشنهایبالینی  ریاخته بویند که 

 ثیر این رهشأت  ی بالینی یر محل کارهااهمی  یایگیری

 .ر گیریی بالینی موری برر ی قراهابر مهارت

ثیر این رهش بر أهرچند یر این میاله به برر ی ت

 یانشجویاا اشاره یانشی  نگرشی ه مهارتیابعای مختلف 

ه االت فراهانی یر موری چگونگی اجرا ؤشد هلی  

اعضای  . ازی این رهش  موزشی باقی مانده ا   یایه

هیأت علمی ه افرای یخیل یر فر یندهای یاییهی ه 

تر ثیر این رهش تدریس  گاهأت یهیایگیری باید یربار

عین حال باید توجه یاش  که  موزش  گریند. یر

به اعضای هیات علمی ه  ی مختلف تدریسهارهش

 اختاری یرهم تنیده یارای  ها ازی این رهش یایه

ی مختلف ها ازی ا تفایه از رهش ا   ه فرهنگ

اکثر مطالعات  .بر ه طوالنی ا  فر یندی زماا  تدریس

ی  موزشی هاراههریا تفایه از این رهش را با ترکیب 

تعدایی از میاالت ای ام  .اندکید قرار یایهأموری ت

های ی مجازی را با این رهش تدریس یر کال ها موزش

موری اشاره قرار یایه  بزرگ ه با تعدای یانشجویاا زیای

 کید قرارأی یایگیری این رهش را موری تهانظریه. بویند

ازگار   هانظریهکه این رهش با اکثر  اندیایه ه بیاا یاشته

ی موجوی را هانظریهی مختلف هاتواند حیطهبویه ه می

ا تفایه از این همچنین مطالعات نشاا یای   وشش یهد.

ی عاطفی یاری هاایی بر حیطه زهثیر بأرهش  موزشی ت

ا تفایه از این رهش را یر جه    ه از این ره مطالعات

موری   ئرؤی ارتهاطی ه اخالقی مهارشد ه بههوی مهارت

تواا گف  چگونگی مییر  ایاا   .اندتاکید قرار یایه

رایط ه ی بالینی  شهاا تفایه از این رهش یر محیط

یر محل   ازی این رهش یایه  موزش ه امکانات برای

  ازی اینکار ه نیز فیداا معیار موری توافق برای  یایه

یایگیری  راههریی ییگر ازجمله هاراههریرهش همراه با 

 ازی این رهش له ه نیز چگونگی  یایهأمهتنی بر مس

ی هاعنواا چالشهنوز به ی مجازی ها موزش همراه با

مهمی یر این رهش تدریس مطرح هستند.
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Abstract 
 
Background: If we accept the teaching activity is purposeful and its aimisto promotelearning of 
persons so it must have a planned. Today, with the advancement of science in medical universities 
Usingparticipatory methodsandproblem-based, student-centered hademphasizes.According to 
manyexperts,roleplaying teaching method is a method By placingPersonsat thesimulated environ-
ments Caused Promotelearning process, critical thinkingandactiveinvolvementof the learner-
withtheteaching and interaction between teacher and student.Inthispaperwe discussvarious as-
pects ofrole playing teaching methods in various articles andtrying to keep upwithin-depth reviewof 
literature pay The requirements of this teaching method in medical universities. 
 
Methods: In this study, by using the key words role playing, medical education, medical uni-
versities, teaching methods and, articles were selected related studies from 1995 to 2014 
Google scholar, pub med, Scopus databases and local and foreign journals were related to 
medical education, Based on the posed in This fields of education, the situation in this method 
were studied in different universities of medical sciences and finally 36 were studied. 
 

Results: The Research about the teaching method showed theteaching methodsareintegratedwith-

learningstrategiessuch asproblem-basedlearningandcollaborative andmoretotheuseofthismethodfor-

teachingaffectivedomainhas been changed therefore necessarythatfacultybecome familiarwithlearning-

strategies.Studies the positive effects of the teaching role playing methods clinical and theoretical medi-

cal education are supported. 

 

Conclusion: Improving learning and teaching processneed to use different methods and 
combine multiple methods in teaching. Based on the studies reviewed recommended teachers 
to teach various skills in cognitive and functional domains used of these teaching methods. 
 
Keywords: Role playing, Teaching method, Medical education, Teaching 
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