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ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی
ا

حاق مرایی 5حسین ییدهباا* 4

زمینه هدف :اگر بپذیریم تدریس فعالیتی هدفمند میباشددد ه هدآ ا ارتیای یایگیری افرای ا دد س
باید برای ا برنامه ریزی یاشته باشیم .الگوی تدریس ایفای نیش به عییده بسیاری از صاحب نظراا رهشی
ا دد که با قرار یایا افرای یر محیط شددهیه ددازی شددده ددهب ارتیای فر یند یایگیری تفکر انتیایی ه
یرگیری فعال یایگیرنده با موضوع تدریس ه تعامل یه جانهه ا تای ه شاگری میگریی .یر این میاله به برر ی
جوانب مختلف رهش تدریس ایفای نیش یر میاالت مختلف می ریازیم ه عی یاریم با برر ی عمیق متوا
به الزامات ا تفایه از این رهش تدریس یر یانشگاههای علوم زشکی بپریازیم.
روش برر سی :یر این مطالعه با ا تفایه از کلمات کلیدی ایفای نیش موزش ز شکی یان شگاههای علوم
ز شکی رهش تدریس مطالعات مرتهط از ال  5991تا4152یر ایگاههای Google scholar, PubMed,
 Scopusه مجالت معتهر یاخلی ه خارجی مرتهط با موزش زشددکی انتخاش شدددند ه برا ددا حیطههای
مطرح یر موزش به رهش ایفای نیش هضددعی موجوی این رهش یر یانشددگاههای مختلف علوم زشددکی
برر ی شدند ه یر نهای  63میاله انتخاش ه موری برر ی قرار گرفتند.
یافته ها :تحیییات صدددورت گرفته یر موری این رهش تدریس نشددداا یای که این رهش یر حال ای ام با
ه بی شتر به م ا تفایه از این
راههری های یایگیری از جمله یایگیری مهتنی بر م ساله ه م شارکتی ا
رهش برای موزش حیطههای عاطفی تغییر یافته ا لذا الزم ا که ا اتید با راههریهای یایگیری شنا
شوند .مطالعات برر ی شده از اثرات مثه تدریس ایفای نیش یر موزش بالینی ه نظری ز شکی حمای
نمویند.
نتیجهگیری :ارتیای فر یندیایگیری ه یاییهی نیاز به ا دددتفایه از رهش های مختلف ه ترکیب رهشدددهای
چندگانه یر تدریس یاری .با توجه به نتایج مطالعات برر ددی شددده توصددیه میگریی ا دداتید برای موزش
مهارتهای مختلف یر حیطههای شناختی ه عملکریی از این شیوه تدریس ا تفایه نمایند.
کلید واژهها :ایفای نیش رهش موزش موزش زشکی تدریس

 -5هیات علمی مرکز مطالعات ه تو عه موزش زشکی یانشگاه علوم زشکی ارهمیه ارهمیه ایراا.
* -4یانشجوی یکترای موزش زشکی گرهه موزش زشکی یانشگاه علوم زشکی تهراا تهراا ایراا.
*نویسندهی

مسؤهلEmail: h-didehban@razi.tums.ac.ir :
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مقدمه

 )7ه تعدایی به نیش نظریههای یایگیری یر این رهش

یر یهههای اخیر ا تفایه از رهشهای تدریس

تدریس ریاختهاند ( .)51این میاله ضمن تشریح چگونگی

 .یانشگاههای علوم

اجرای رهش تدریس ایفای نیش یر یانشگاههای علوم

زشکی برنامههایی را یر جه ارتیاء یانش مهارت ه نگرش

زشکی یر ی ا خ به این وال ا

که یا این رهش یر

یانشجویاا خوی ایفا میکنند .بی شک عوامل بسیاری یر

افزایش یایگیری ه توانمندی ه رضای

یشرف های بسیاری یاشته ا
پاییز  -1315دوره  – 55شماره 3

ارتیای صالحی های حرفهای ه مهارتهای شناختی ه
فراشناختی یانشجویاا تأثیر گذار ا

زشکی مؤثر بویه ا

یانشجویاا علوم

؟

از مهمترین این

عوامل رهش تدریس ا تای میباشد ( .)5بر همین ا ا

یر

فرایند یاییهی ه یایگیری رهشهای مختلف تدریس ا اتید

مواد و روش بررسی
یر این مطالعه ابتدا ایگاههای یایه شامل

Google scholar,

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

 Pubmed, Scopusه میاالت منتشر شده یر مجالت معتهر

متعدیی به این مهم اشاره کریهاند که یر حیطهی موزش

زشکیmedical teacher medical education,

میولهای ا

موزش

زشکی ا تفایه از رهشهای خالق فعال ه مهتنی بر مسأله

ه مجالت معتهر یاخلی یر زمینهی موزش زشکی شامل مجلهی

ه طیف

ایرانی موزش یر علوم زشکی ه گامهای تو عهی موزش

گستریهای از این رهشهای فعال یر امر بههوی یایگیری

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

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

رهش تدریس ( )teaching methodموزش

زشکی ( medical

ایفای نیش که بیشترین تاکید را بر تغییر یر تعامالت فریی

 )educationیایگیری ( )learningیانشجو ( )studentه

ه بین فریی اجتماعی نظام ارزشی ه نگرشی یایگیرنده یاری

یانشگاه علوم زشکی ( )medical universityموری جستجو

بهعنواا یکی از رهشهای تدریس هنوز جایگاه خوی را یر

قرار گرف ه یر نهای  63میاالت مرتهط انتخاش شدند.

ه مشارک

محور موری توجه قرار گرفته ا

اکثر یانشکدههای زشکی باز نکریه ا

( .)2چالشهای

مختلف موجوی یر امر یایه ازی این رهش تدریس تو ط

یافتهها

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

تحیییات صورت گرفته یر موری رهش تدریس ایفای

این رهش تدریس ضرهرت ریاختن به این موضوع را

نیش نشاا مییهد که این رهش تدریس یر حال ای ام

بهعنواا یکی از اهلوی های حیطهی تدریس ه یایگیری

با راههریهای یایگیری از جمله یایگیری مهتنی بر مسأله

( .)7-1لزهم ریاختن به این

ا تفایه یر موزش

موری تاکید قرار یایه ا
مساله چناا مهم ا

که ای ام این رهش تدریس همراه با

ه مشارکتی ا

ه بیشتر به م

حیطههای عاطفی تغییر یافته ا

 .مرهر میاالت منجر

فن هریهای جدید موزشی از جمله ا تفایه از موزشهای

به ازماایهی مطالب یر  4محور اصلی کاربری ه نتایج

مجازی ه مهتنی بر بازی را به بحث جدید یر موزش زشکی

حاصل از رهش تدریس ایفای نیش یر حیطههای

( .)8 51میاالت بسیاری به تشریح تأثیر

مختلف علوم زشکی ه ارتهاط این رهش تدریس با

این رهش بر یایگیری مهارتهای ارتهاطی زشک ه بیمار

نظریات یایگیری ی ته بندی گریید که یر این میاله به

ریاختهاند ه کسب این مهارت از اهلوی های ا تفایه از این

شرح ا می ریازیم.

تهدیل کریه ا

رهش ا

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

میایسهی تأثیر این رهش با رهشهای تدریس مختلف (52
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خوی یرها جهاا اجتماعی ه ا تعان

حیطههای مختلف علوم پزشکی

اجتماعی برای اتخاذ را ه حل یر یه راهیهای زندگی

ها من

ایفای نیش را نوعی خاصی از شهیه ازی

مییاند که تمرکز ا بر تعامالت بین فریی افرای با

مینماید ( .)52این تکنیک مشارک
موقعی

معینی هدای

از گرهههای
کنندگاا را یر

میکنند تا رفتارهای مطلوش

 .این رهش موزشی برای کسب یانش

خوی را ارتیاء یهند .تعدایی از میاالت ایفای نیش را

نگرش ه مهارتها یر طیف ه یعی از رشتهها ه

ابزاری منا ب برای تمرین مهارتهای ارتهاطی

یایگیرندگاا یر نین مختلف ه برای کسب مهارتهای

یانستهاند ( .)54این رهش تدریس برای تغییر یر

زبانی موزش بین فرهنگی ه علوم زشکی ه تجارت موری

نگرشها ه ارزشهای حاکم بر فری منا ب بویه ه

ا تفایه قرار میگیری ( .)53تعدایی از میاالت این رهش

تکنیکی برای کشف اطالعات بیماراا یر فر یند یرماا ه

را اصطالحی مییانند که طیف ه یعی از فعالی هایی را

محیط موزشی ا

 .این رهش میتواند تکنیک

شامل میشوی که افرای یر ا نیش فعالی را ایفا میکنند.

ارزشمندی برای کاهش اطالعات مرتهط با بیمار ه مسائل

این رهش میتواند موقعی های فرضی ه متنا ب با

فرهنگی کار

یکدیگر ا

مربوط به محیطهای زشکی مانند باف

را ایجای کند .یر هاقع ایفای نیش

تیمی مدیری فر یند یرماا ه تعامالت بین افرای باشد

ترکیب نظریه ه عمل را تسهیل میکند .این رهش نوعی

( .)41این رهش یر زشکی برای موزش مهارتهایی

که به افرای اجازه مییهد که به

چوا مهارتهای ارتهاطی گرفتن شرح حال ه مشاهره

ایفای نیشهای مختلف بپریازند ( .)57شرک کنندگاا

ا تفایه شده ا

 .نتایج مطالعهای نشاا یای که نمرات

یر این رهش تدریس میتوانند بهطور کامل از تمام

یانشجویاا یر گرههی که با بیمار ا تانداری موری

شرایط کال

یر

رهش شهیه ازی ا

حوا

خوی برای یایگیری ا تفایه کنند .میتواا گف

موزش مصاحهه قرار گرفته بویند با گرههی که با رهش

یر ایفای نیش تمام عملگرهای حسی یرگیرند .تعدایی

ایفای نیش موزش ییده بویند یکساا بوی لذا محییاا

از میاالت این رهش را هب ارتیای مهارتهای تفکر

این مطالعه یشنهای جایگزینی این رهش را با موزش به

انتیایی یانستهاند ( .)58میاالتی نیز این رهش را برای

تانداری مطرح نمویند (Bennet .)45

ه یلهی بیماراا ا

خاص اجتماعی

اشاره یاری که این رهش موزشی ابزار خوبی برای ضهط

مؤثر یانستهاند ه ابراز یاشتهاند که این رهش موزشی به

هیدئویی ه فیلم بریاری ا

هنگامی که فیلم ایفای

یانشجویاا کمک میکند تفکر خالق ه منطیی را یر یک

نیش یانشجویاا به اها نمایش یایه میشوی یانشجو

هاقعی یاشته باشند .عالهه بر این این رهش

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

تدریس یر یک فر یند تکرار شونده تعاملی بازخوریهای

میکند .هی یر مطالعهی خوی نشاا یای ضهط نیشها ه

کافی به یانشجویاا ارائه مییهد .یر برخی میاالت اشاره

نشاا یایا اها به یانشجویاا میتواند بر مهارتهای

که ایفای نیش میتواند باعث تو عهی ه

کالمی مؤثر باشد .همچنین هی این رهش را یر افزایش

برنامههای نتی ه

اعتمای به نفس ه افزایش تعامل یانشجویاا با بیماراا ه

تو عهی مهارتهای عمومی گریی ( .)59برخی از

همکاراا ه بههوی مهارتهای ارتهاطی ه ارتهاط برقرار

میاالت ایفای نیش را یکی از رهشهای مشارکتی ه فعال

کریا بهتر یانشجویاا با حرفه خوی مؤثر یانسته ا

مییانند که عی یر کمک به افرای برای یافتن معنای

( McIlvried .)44یر مطالعهی خوی نشاا یای که این

موزش مسائل مربوط به یک هضعی

هضعی

شده ا

جانهه انگیزش یانشجویاا تیوی
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رهش میتواند یر رهند مشاهرهی ژنتیک مؤثر باشد.

جایگزین میرها به صرفهای بهجای بیمار ا تانداری شده

کنندگاا یر یهرههای موزشی اظهار کریند که

یر نظر گرفته شوی ( Loh .)43ه  Kwaیر مطالعهی خوی

رجوع به مشاهرهی

ضمن اشاره به این نکته که این رهش هب ُررنگ شدا

.

بیمار برای یانشجویاا میگریی ابراز

شرک

این رهش به اها یر یرک اهمی

ژنتیک ه تأثیر نتایج زمواهای ژنتیک مؤثر بویه ا
پاییز  -1315دوره  – 55شماره 3

افرای شرک

اهمی

مدیری

کننده یر این یهرههای موزشی بر تأثیر

مییاری که ا تفایه از این رهش یانشجویاا را قایر به

این رهش یر بعد عاطفی ه توجه به مراقه های بهداشتی

بازیابی یانش مربوط به فارماکولوژی مینماید ه همچنین

کننده ا تفایه از

این رهش را یر بههوی مهارتهای ارتهاطی موری نیاز برای

این رهش را بهیلیل اینکه افرای را یر محیط شهیه ازی

انطهاق رهشهای یرمانی ه بیمار مؤثرمییاند (Lim .)47

قرار مییهد یشوار یانسته بویند ه اظهار یاشتند که این

ه همکاراا یر مطالعهی خوی ا تفایه از این رهش را راه

رهش موزشی نیاز به میداری هنر بازیگری نیز یاری

مؤثری برای انتیال مهارتهای ارتهاطی یانسته ه بیاا

( .)46یر مطالعهی ییگری که تو ط  Managhebه

مییاری که مزایای این رهش موزشی بیشتر به طهیع

 Mosalanejadانجام گریید نشاا یایه شد که هر یه

تجربی ه هاقع گرایانه ا بر میگریی ( Manzoor .)48ه

رهش ایفای نیش ه بحث گرههی یر ارتیای توانمندی

همکاراا یر مطالعهی خوی یربارهی ییدگاههای

کارهرزاا یر انتیال خهر بد مؤثر هستند هلی رهش ایفای

به رهش تدریس

تاکید یاشتند .برخی از افرای شرک

نیش مؤثرتر از رهش بحث گرههی ا

یانشجویاا زشکی اجتماعی نسه

 .یر این مطالعه

ایفای نیش بیاا مییاری که یانشجویاا این رهش

موزش

خنرانی مؤثرترین رهش

یشنهای یایه شد که ا تفایه از این رهش جه

موزشی را بعد از رهش

مهارتهای ارتهاطی به یانشجویاا منا ب میباشد.

موزشی یانستهاند 78 .یرصد یانشجویاا بیاا یاشتند

که بر ا تفایه از این رهش موزشی

هب افزایش یانش یر

بنابراین الزم ا

که ایفای نیش میتواند

یر موزش مهارتهای ارتهاطی تاکید بیشتری گریی

موضوعات موری بحث گریی 82 .یرصد اعالم کریند که

( Erfanian .)42ه همکاراا یر مطالعهی خوی نشاا یای

این رهش تدریس

هب بههوی مهارتهای بالینی

که موزش به رهش ایفای نیش یر موزش مهارتهای

میگریی  89یرصد ایفای نیش را جالب ه  72یرصد نیز

مشاهره ربالگری منجر به یایگیری بهتر مهارتهای

خوا تار ترکیب رهش تدریس ایفای نیش یر برنامهی

مشاهره یانشجویاا میگریی .یافتههای حاصل از این

یر ی شدند 89 .یرصد افرای نیش ایفای نیش را یر

مطالعه نشاا یهندهی تأثیر بیشتر موزش به شیوهی

بههوی مهارتهای ارتهاطی مؤثر یانستهاند ه  65یرصد

ایفای نیش بر میزاا خوی ارزشیابی افرای از میزاا توانایی

بیاا یاشتند که این رهش

هب شنایی اها با

خوی بوی ( Lane .)41ه همکاراا یر مطالعهی خوی تفاهت

موقعی های یایگیری میگریی 73 .یرصد این رهش را

معنایاری بین نمرات یانشجویانی که با ایفای نیش برای

باعث ارتیای مهارتهای تفکر انتیایی یانستهاند ه 81

موزش قرار گرفته بویند با نمرات

یرصد اعالم کریند که توجه ه تمرکز افرای یر رهش ایفای

مصاحهه تح

یانشجویانی که با بیمار ا تانداری شده موزش ییده

نیش نسه

بویند مشاهده نکری یر نتیجه یشنهای مییهد با توجه

 Neshatه همکاراا یر میالهی خوی یر موری تجارش

به باال بویا هزینهی بیمار ا تاندری شده برای موزش

کار موزاا ر تای بخش رهانپزشکی یر موری موزش به

اختارمند باشد میتواند

شیوهی ایفای نیش مهتنی بر مساله ه نمایش فیلم بیاا

اگر ایفای نیش بهخوبی

به خنرانی بهتر ا

(.)49

Maddi
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مییاری این رهش تدریس هب افزایش رضایتمندی

جلسات موزشی اها با ا تفایه از رهش ایفای نیش

کننده این رهش

به یانشجویانی

یانشجویاا گرییده بوی .افرای شرک
موزشی را جه

برگزار گرییده بوی نمرات بهتری نسه

یایگیری عالئم ه یرک اختالالت

که جلسات اها بدها ایفای نیش برگزار گرییده بوی

رفتاری مؤثر ارزیابی نمویند .از ییدگاه یانشجویاا ایفای

کسب کریند .محییاا یر این مطالعه بیاا یاشتند که

نیش مهتنی بر حل مسأله موجب ارتیای یرک افرای از

وطههر شدا افرای یر نیش بیمار هب خواهد شد که

نیازهای بیماراا ه خانوایههایشاا میگریی .افرای به

یانشجویاا ییدگاهها باهرها ه ارزشهای بیمار را یر

عواملی چوا یشواری ازین ویایی ذهنی ه یایگیری

فر یند یرماا یر نظر یاشته باشند ه همچنین یشبینی

مطلوش اشاره یاشتند ( Heru .)61یر میالهی خوی ایفای

شد معلمانی که نگرش مثهتی به ا تفایه از این رهش

نیش را تکنیک مؤثری برای یشگیری از بدرفتاریها با

یر جلسات خوی یاشتند یانشجویانی با موزش بهتر ه

یانشجویاا زشکی مییاند ه اشاره یاری که برای

متعهدتر یاشته باشند ه به نظر میر د نگرش مثه

جلوگیری از انتیال این بدرفتاریها از نسلی به نسل

معلماا به ا تفایه از این رهش یش بینی کننده خوبی

ییگر موزشهای تجربی مانند ایفای نیش میتواند

برای لذت بریا از این رهش موزشی برای یانشجویاا

کمک کننده باشد ( Nikendei .)65ه همکاراا یر

خواهد بوی ( Maddi Neshat .)62یر مطالعهی خوی به

ایفای نیش یر بههوی

برر ی تأثیر ناریوهای ایفای نیش بر تغییر خلق ه خو

مهارتهای ارتهاطی زشک ه بیمار بیاا مییاری که این

ه همدلی یانشجویاا ریاخ ه محییاا یر این مطالعه

تکنیک هب بههوی مهارتهای بالینی میگریی ه این

به این نتیجه ر یدند که مهارتهای همدلی یر

رهش را یکی از ارزشمندترین رهشها برای تمرین

یانشجویاا بخش رهاا زشکی بعد از انجام ناریوهای

مهارتهای بالینی مییاند ( Dawood .)64یر مطالعهی

ایفای نیش تغییر نکریه ا

اها اعالم یاشتند که

خوی یر موری ییدگاه یانشجویاا ر تاری یر موری این

بهنظر میر د متغیرهای بسیاری بر مهارتهای همدلی

رهش تدریس نشاا یای که از نظر یانشجویاا هر چند

ه خلق ه خو تأثیر گذار باشند ه تنها ا تفایه از رهش

مطالعهی خوی ضمن اهمی

یر ابتدای این رهش تدریس اضطراش ه تر

الب ا

تدریس خاصی بر رهی این مهارتها تأثیر گذار نخواهد

ه لیکن این رهش یک ابزار منا ب ه مؤثر یر فر یند

بوی ( .)61مطالعهی  Robinson-Smithنشاا یایکه

یاییهی ه یایگیری بههوی ارتهاطات ه ای ام نظریه ه

یانشجویاا ( 81یرصد) یانشجویاا این رهش

عمل یر ر تاری ا

اکثری

 .یانشجویاا بیاا یاشتند که این

تدریس را شهیه زندگی هاقعی یانستهاند ه یر حدهی 61

رهش تدریس اها را قایر به کنار مدا با اضطراش

یرصد از یانشجویاا بیاا یاشتهاند که این رهش تدریس

نگرانی قهل از مواجهه با مواری بیمار هاقعی میکند.

هب ارائهی بازخوریهای مؤثر ه مفید برای اها بویه

تر

همچنین خالقی

مشارک فعال ه کار گرههی یر ایفای

ا

 .بهعالهه این رهش موجب افزایش میزاا اعتمایبه

نیش بهشدت تو ط یانشجویاا موری تأکید قرار گرفته

نفس تفکر خالقانه ه میزاا رضای از یایگیری یر بین

بوی ( Nikendei .)66ه همکاراا یر موری تأثیر رهش

یانشجویاا گرییده بوی (.)63

ایفای نیش بر مهارتهای بالینی ضمن اشاره به این که
مطالعات کمی یر موری تأثیر ایفای نیش بر مهارتهای
بالینی انجام گرفته ا

نشاا یای که یانشجویانی که
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ارتباط روش تدریس ایفای نقش و نظریات یادگیری
موزش به رهش ایفای نیش یر طیف ه یعی از

اهمی یایگیریهای بالینی یر محل کار تأثیر این رهش
بر مهارتهای بالینی موری برر ی قرار گیری.

نظریههای یایگیری قرار میگیری .یایگیری تجربی کلب

هرچند یر این میاله به برر ی تأثیر این رهش بر

کریا فکر کریا نگاه کریا ه

ابعای مختلف یانشی نگرشی ه مهارتی یانشجویاا اشاره

از چهار بعد احسا
پاییز  -1315دوره  – 55شماره 3

انجام یایا تشکیل شده ا

 .مطالعات نشاا یایه ا

شد هلی

ؤاالت فراهانی یر موری چگونگی اجرا ه

که رهش تدریس ایفای نیش با ارائهی بازخوری میتواند

یایه ازی این رهش موزشی باقی مانده ا

هر  2حیطهی موری نظر را یر بر بگیری .همچنین نوز

هیأت علمی ه افرای یخیل یر فر یندهای یاییهی ه

مجموعهای از اصول یایگیری بزرگساالا را ارائه یای .این

یایگیری باید یربارهی تأثیر این رهش تدریس گاهتر

اصول شامل گاهی یایگیرنده از اصول یایگیری خوی ه

گریند .یر عین حال باید توجه یاش

که موزش

شکل گیری یایگیری برای یایگیرنده به شکل مهتنی بر

رهشهای مختلف تدریس به اعضای هیات علمی ه

مساله ه انگیزش یرهنی بوی .مطالعات نشاا یایهاند که

یایه ازی این رهشها یارای اختاری یرهم تنیده

این اصول یایه ازی ه اجرا

ایفای نیش باید برا ا

ا

 .اعضای

ه فرهنگ ازی ا تفایه از رهشهای مختلف

گریی .شوا یر نظریهی یایگیری بازاندیشی نشاا یای

تدریس فر یندی زماابر ه طوالنی ا

که این رهش تدریس با اصول یایگیری بازاندیشی مرتهط

ا تفایه از این رهش را با ترکیب راههریهای موزشی

مشاهدات خوی نشاا یای که چگونه

موری تأکید قرار یایهاند .تعدایی از میاالت ای ام

افرای یر مواجهه با حوایث یر منتظره ه مشکالت

موزشهای مجازی را با این رهش تدریس یر کال های

حرفهای به باز اندیشی یر موری مشکالت می ریازند .اه

بزرگ ه با تعدای یانشجویاا زیای موری اشاره قرار یایه

که رهش تدریس ایفای نیش

بویند .نظریههای یایگیری این رهش را موری تأکید قرار

یایگیرنده را قایر به بازاندیشی یر موری عمل خوی

یایه ه بیاا یاشتهاند که این رهش با اکثر نظریهها ازگار

مینماید (.)51

بویه ه میتواند حیطههای مختلف نظریههای موجوی را

ا

اه برا ا

همچنین بیاا یاش

 .اکثر مطالعات

وشش یهد .همچنین مطالعات نشاا یای ا تفایه از این
رهش موزشی تأثیر به زایی بر حیطههای عاطفی یاری

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعات انجام گرفته نشاا از تأثیر این رهش

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

موزشی بر ابعای مختلف یانشی نگرشی ه مهارتی

رشد ه بههوی مهارتهای ارتهاطی ه اخالقی مؤئر موری

 .این

چگونگی

یانشجویاا یر یانشگاههای علوم زشکی ا

تاکید قرار یایهاند .یر ایاا میتواا گف

مطالعات اثر این رهش موزشی را بر یایگیری مهارتهای

ا تفایه از این رهش یر محیطهای بالینی شرایط ه

ارتهاطی زشک ه بیمار همدلی تفکر انتیایی ه

امکانات برای موزش ه یایه ازی این رهش یر محل

رضایتمندی یانشجویاا برر ی نمویند .تعدایی از

کار ه نیز فیداا معیار موری توافق برای یایه ازی این

به این

رهش همراه با راههریهای ییگر ازجمله راههری یایگیری

رهش موزشی ریاخته بویند .یر مرهر منابع تعدای اندکی

مهتنی بر مسأله ه نیز چگونگی یایه ازی این رهش

از مطالعات به برر ی تأثیر این رهش بر مهارتهای

همراه با موزشهای مجازی هنوز بهعنواا چالشهای

بالینی ریاخته بویند که یشنهای میشوی با توجه به

مهمی یر این رهش تدریس مطرح هستند.

میاالت نیز به برر ی نظرات یانشجویاا نسه
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Requirements for the proper use of role playing
methods at medical universities

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 environments Caused Promotelearning process, critical thinkingandactiveinvolvementof the learnerwiththeteaching and interaction between teacher and student.Inthispaperwe discussvarious aspects 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 universities, 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 methodsareintegratedwithlearningstrategiessuch asproblem-basedlearningandcollaborative andmoretotheuseofthismethodforteachingaffectivedomainhas been changed therefore necessarythatfacultybecome familiarwithlearningstrategies.Studies the positive effects of the teaching role playing methods clinical and theoretical medical 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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