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ملیحه دادگرمقدم ،1مجید خادم رضاییان
 .1استادیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

دریافت مقاله95/7/23 :

آخرین اصالح مقاله96/3/27 :

پذیرش مقاله96/4/4 :

زمینه و هدف :ثابت شده است که آموزش مبتنی بر ایفای نقش ،فواید متعددی برای آموزش گیرنده و آموزش دهنده دارد .این مطالعه با هدف
مقایسه دو روش آموزش (ارایه شفاهی به عنوان یک روش سنتی که روشی استاد -محور است در مقابل ایفای نقش که دانشجو -محور است)،
انجام شد.
روش کار :این مطالعه نیمه تجربی در سال  1392-93بر روی  95نفر دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .هر دو روش
ایفای نقش و ارایه شفاهی با پاورپوینت توسط یک استادیار انجام شد .هیچ تغییری در محیط آموزش یا محتوای آموزشی وجود نداشت .با
استفاده از اعداد تصادفی ،نیمی از فراگیران روش ایفای نقش را در اولین جلسه و نیم دیگر این روش را در جلسه دوم دریافت کردند .در پایان
هر جلسه ،پرسشنامه استاندارد شده ارزیابی رضایتمندی تکمیل شد.
یافتهها :در طی یک سال انجام مطالعه 95 ،نفر دانشجو بررسی شدند که  46نفر ( 60درصد) مؤنث بودند .میانگین سنی شرکت کنندگان ± 1/0
 22/5سال بود 28 .نفر ( 87/5درصد) مجرد بودند .میانه رتبه رضایتمندی کلی در ایفای نقش  54/64و در ارایه با پاورپوینت  21/45بود
( .)P > 0/001این تفاوت در هر دو جنس نیز وجود داشت ( .)P > 0/001امتیاز رضایتمندی به طور معنیداری در روش ایفای نقش باالتر بود
(.)P>0/001
نتیجهگیری :ایفای نقش میتواند به نحو چشمگیری در آموزش مؤثر باشد .این مسأله باید تا حد امکان در برنامههای تدریس لحاظ شود.
کلید واژهها :ایفای نقش ،آموزش ،مطالعه نیمه تجربی ،دانشجو ،ارایه شفاهی
نویسنده مسؤول :مشهد ،بلوار وکیل آباد ،پردیس دانشگاه ،دانشکده پزشکی
تلفن051-38829262 :

 نمابر051-38829262 :
Email: majidrezaiyan@yahoo.com
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ارایه شفاهی در برابر ایفای نقش در آموزش پزشکی :یک مطالعه نیمه تجربی

ارایه شفاهی در برابر ایفای نقش...

مقدمه
طبابت بالینی با کیفیت ،نیازمند استفاده از مهارتهای
ارتباطی مناسب میباشد .فراگیری این مهارتها اغلب بر پایه
مشاهده رفتار حرفهای استادان میباشد .متأسفانه در
مهارتها نشده است .برخی معلمان دلسوز برای پوشاندن این
شکاف به روشهای خاص آموزشی روی آوردهاند (.)1-3

یک روش آموزشی جدی تلقی نشود و برای اجرای آن ،زمان
کافی و تجهیزات متعدد مورد نیاز است (.)1
تقریباً همیشه در ارایههای شفاهی ،یک نرمافزار مورد
استفاده قرار میگیرد .نرمافزار پاورپوینت مایکروسافت
رایجترین آنها است .مطالعات ،نتایج ضد و نقیضی از کارآیی
استفاده از این ابزار گزارش نمودهاند .مزایای اصلی استفاده از
نرمافزار پاورپوینت در کنار ارایه شفاهی عبارت از قابلیت

برخی مطالعات نشان دادهاند که روشهای سنتی آموزش

استفاده از فونتهای مختلف ،رنگها ،عکسها و حتی

مانند ارایه شفاهی یا شیوه مدرنتر آن (استفاده از نرمافزار

کلیپهای ویدئویی میباشد .با این حال ،کاهش تعامل بین

پاورپوینت شرکت مایکروسافت) اغلب معلم -محور و

ارایه دهنده و مخاطب و جلوگیری از شروع بحث از

غیرفعال بوده ،کارآیی پایینی در یادگیری دارند .از سوی دیگر،

محدودیت های آن است ( .)8بر اساس جستجوی انجام شده،

روشهای جدید دانشجو -محور مانند ایفای نقش ،فعال بوده،

تا به حال این دو روش مورد مقایسه قرار نگرفته است.

کارآیی باالتری دارند ( .)4عالوه بر این ،اکثر کارشناسان

بنابراین ،بر اساس تمام این تناقضات ،این مطالعه با هدف

معتقدند آموزش در محیطهای کنترل شده میتواند فراگیری و

مقایسه ایفای نقش و ارایه شفاهی (به همراه نرمافزار

اجرای مهارتهای الزم را ارتقا بخشد .محیط آموزشی

پاورپوینت مایکروسافت) به عنوان روشهای آموزشی است.

واقعیتر ،منجر به اثربخشی بیشتر آموزش میشود (.)5

روش کار

ایفای نقش که یک روش آموزش قدرتمند در آموزش چهره

این مطالعه نیمه تجربی از مهر  1392تا شهریور  1393انجام

به چهره است ،یک استراتژی آموزشی میباشد که در خانواده

شد .تمام دانشجویان ترم پنجم پزشکی که در یک کالس

مدلهای اجتماعی قرار دارد .این روش ممکن است به آموزش

خاص حضور داشتند ،در این مطالعه گنجانده شدند .معیار

نقشی اشاره کند که در آن افراد تمریناتی را انجام میدهند تا

خروجی وجود نداشت .این کالس برای اولین بار توسط گروه

برای فعالیتی در آینده آماده شوند یا مهارتهای ارتباطی خود را

پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار میشد.

ارتقا بخشند ( .)6این استراتژی بر ماهیت اجتماعی یادگیری

به عنوان یک برنامه منظم ،هر ماه گروهی از دانشجویان

تأکید میکند و با تکیه بر همکاری ،دانشجویان را هم از لحاظ

پزشکی برای گذراندن این دوره به این گروه معرفی میشوند.

اجتماعی و هم فکری تحریک میکند (.)7

دو محتوای آموزشی مشابه (اخذ یک تاریخچه پزشکی مناسب

در ایفای نقش ،شرکت کنندگان خود را در موقعیت واقعی

در سالمندان) ،با استفاده از دو روش مختلف الف -ایفای نقش و

تصور کرده ،اقدامات الزم را انجام میدهند .استفاده از این روش

ب -ارایه شفاهی به همراه نرمافزار پاورپوینت ارایه گردید .با

میتواند مصاحبه بیمار -محور را بهبود بخشد .برخی از

استفاده از تصادفی سازی ،اولین کالس برای نیمی از هر گروه به

مطالعات ،مزایای متعددی را شامل افزایش انگیزه ،مشارکت فعال

روش الف برگزار شد و بالعکس .فاصله یک هفتهای بین اجرای

دانشجویان ،کاهش خجالت ،کسب نگرشهای جدید و پذیرش

این دو روش برای هر گروه وجود داشت .تمام کالسها توسط

هنجارهای اجتماعی ،تقویت مدیریت و آمادهسازی شرایط کلی

یک استادیار برای هر دو روش برگزار شد و هیچ تغییری در

برای بحث برای این روش گزارش نمودهاند .با این حال ،این

محتوای آموزشی یا شرایط کالس وجود نداشت .دشواری

روش دارای محدودیتهایی است؛ چرا که ممکن است به عنوان

محتوای آموزشی و موضوعات مربوط به این دو کالس مشابه بود
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کوریکولومهای فعلی آموزش پزشکی ،توجه خاصی به این

دادگر و همکار

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

(موضوع یکسان ،اما از دو منبع متفاوت که توسط نظر خبرگان

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

تأیید شده بود) .در نهایت ،هر دو کالس برای هر گروه برگزار

 )version 11.5, SPSS Inc., Chicago, IL( 11/5انجام شد.

شد .هر کالس ،صرفنظر از این که با کدام روش تدریس برگزار

آزمونهای  Wilcoxon ،Mann-Whitneyو  χ2با در نظر

شد ،حدود  100دقیقه به طول انجامید.

گرفتن سطح معنیداری کمتر از  0/05مورد استفاده قرار گرفت .

استفاده گردید )1 :تهیه و توضیح فعالیت توسط معلم (گرم

در طی یک سال انجام این مطالعه 95 ،نفر از دانشجویان

شدن)؛  )2انتخاب شرکت کنندگان و اختصاص دادن نقشها؛

مورد بررسی قرار گرفتند که  46نفر ( 60درصد) آنها مؤنث

 )3جمعآوری تجهیزات مورد نیاز؛  )4آماده سازی دانشجویان

بودند .میانگین سنی شرکت کنندگان 22/5 ± 1/0 ،سال

برای مشاهده؛  )5ایفای نقش؛  )6بحث بعد از ایفای نقش؛ )7

(محدوده  21-26سال) و  28نفر ( 87/5درصد) مجرد بودند.

ایفای نقش مجدد؛  )8بحث بعد از ایفای نقش دوم و  )9تعمیم
تجربیات .این مراحل برای محتوای آموزشی تعدیل شده بود.

میانه رتبه ایفای نقش  54/64و ارایه شفاهی به همراه
پاورپوینت  21/45بود ( .)P > 0/001تفاوت آماری بین این دو

در ارایه شفاهی به همراه نرمافزار پاورپوینت ،از اسالیدهای

روش در دو جنس نیز وجود داشت ( .)P > 0/001در گروه

مرتبط فارسی با توضیحات اضافی در هر زمانی که مورد نیاز بود،

سنی  21تا  23ساله ،روش ایفای نقش ،امتیاز رضایتمندی

استفاده گردید .در پایان جلسه ،سؤاالت دانشجویان پاسخ داده شد.

باالتری نسبت به ارایه شفاهی به همراه پاورپوینت داشت

در پایان هر جلسه ،تمام دانشجویان ،پرسشنامه رضایتمندی را

( .)P > 0/001با این حال ،در گروه سنی  24-26ساله تفاوت

پر کردند .این پرسشنامه 18 ،سؤال داشت که شامل چهار بعد

آماری معنیداری مشاهده نشد(.جدول )1

اصلی بود .این ابعاد عبارت از حجم کار ،بهبود مهارتهای

امتیاز رضایتمندی بر اساس چهار بعد مختلف در شکل 1

ارتباطی ،روشهای آموزشی و کیفیت آموزش بود .اگر چه اعتبار

نشان داده شده است .در تمام ابعاد (حجم کار ،بهبود

این پرسشنامه پیشتر تأیید شده بود ( ،)7روایی آن بار دیگر توسط

مهارتهای ارتباطی ،روشهای آموزش و کیفیت آموزش)،

متخصصین آموزش پزشکی و متخصصین پزشکی اجتماعی تأیید

امتیاز رضایتمندی در روش ایفای نقش به طور معنیداری

شد .پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/89بود.

باالتر بود ( .)P > 0/001این تفاوت بین دو جنس نیز مشاهده
شد ( .)P > 0/001


شکل  :1امتیاز رضایتمندی دو گروه بر اساس چهار بعد مختلف
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در این مطالعه ،از مراحل زیر برای پروتکل ایفای نقش

یافتهها

دادگر و همکار

ارایه شفاهی در برابر ایفای نقش...
جدول  :1مقایسه میانه رتبه امتیاز رضایتمندی در دو گروه بر اساس جنسیت و گروه سنی

جنسیت

مذکر

9/21

17/41

0/001

مؤنث

5/17

26/25

>0/001

21-23

15/21

40/23

>0/001

24-26

2/00

5/50

0/100





بحث و نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که روش ایفای نقش در تمام ابعاد به

ایفای نقش ،شرکت کنندگان را وادار به فکر کردن درباره نقش
میکند و این آغاز ،درک کامل از محتوای آموزشی است (.)16

طور معنیداری ،نمرات رضایتمندی باالتری نسبت به روش

در یک مطالعه دیگر ،نیمی از دانشجویان پزشکی ادعا کردند

ارایه شفاهی به همراه پاورپوینت دارد .این تفاوت در هر دو

که کالسهای مبتنی بر پاورپوینت مایکروسافت فعالیت

جنس نیز مشاهده شد .برتری قابل توجه روش ایفای نقش در

دانشجویان را سرکوب میکند و  70درصد دانشجویان تمایل

گروه سنی  21-23سال و عدم وجود این تفاوت در گروه سنی

دارند ،بحث بیشتری در این جلسات داشته باشند ( .)17با این

 24-26سال میتواند به دلیل کم بودن تعداد شرکت کنندگان در

حال ،نشان داده شده است که استفاده از انیمیشنها و درگیر

گروه سنی  24-26سال باشد.

کردن مؤثرتر دانشجویان میتواند این مشکل را پوشش دهد.

مناقب و مصلینژاد روش ایفای نقش و بحث گروهی را

( .)18به نظر میرسد این اختالف نظر که برخی از دانشجویان،

برای چگونگی اطالع اخبار بد به بیماران در مورد کارورزان

ارایه با پاورپوینت را دوست دارند و برخی خیر ،مربوط به

پزشکی مقایسه نمودهاند .آنها نتیجه گرفتند که هر دو روش

مسؤولیت پذیری استاد است تا سعی کند فضای خشک این

میتواند مهارتهای کارورزان را بهبود بخشد؛ اما روش ایفای

جلسات را بشکند ( .)19 ،20یک مطالعه کیفی نشان داد که

نقش ،نمره پس از مداخله را بیشتر افزایش داد ( .)1همچنین،

صرفنظر از ماهیت تکنولوژی روشهای آموزشی ،شیوهای که

نشان داده شده است که مشاهده و بحث در مورد رفتار دیگران،

معلم از آنها استفاده میکند ،اثر نهایی را تعیین میکند (.)6

مهمترین مزیت روش ایفای نقش است ( .)9عالوه بر این،

یکی از محدودیتهای این مطالعه ،فقدان توانایی کنترل

ایدههای جدید و دستیابی به دیدگاه وسیع نسبت به مسایل

کالس (گاهی اوقات دانشجویان کارهای غیر برنامهریزی شدهای

آموزشی ،از مزایای دیگر این روش است (.)10 ،11

انجام میدهند) ،در روش ایفای نقش بود .همچنین ،مطالعات

)12( Sutcliffeو  Steinmanو  )13( Blastosدر دو مطالعه

مشابه انگشت شماری برای مقایسه نتایج وجود داشت .با این

جداگانه ،برتری روش ایفای نقش را نسبت به روش ارایه شفاهی

حال ،به دلیل هزینه پایین و عالقه زیاد دانشجویان به روش

نشان دادند .ثابت شده است که ایفای نقش میتواند منجر به بروز

ایفای نقش ،توصیه میشود که حتی به عنوان یک مطالعه

واقعی مهارتهای عملی دانشجویان شود (.)11
مشابه مطالعه حاضر ،دادگران و همکاران ( ،)14شریف و
معصومی ( ،)15خادم و همکاران ( )16گزارش نمودند که
آموزش تعاملی همراه با نظرات برای تمرین مهارتهای جدید
میتواند شکاف عملی -نظری را کاهش دهد .به نظر میرسد که

آزمایشی ،سایر دانشگاههای علوم پزشکی ،این روش را نیز مورد
بررسی قرار دهند .این مطالعه در زمان اجرای آن ،اولین
مطالعهای بود که این دو روش را در یک محیط دانشگاهی
مقایسه کرد.
صرفنظر از مزایا و معایب ،به نظر میرسد که روش ایفای
نقش میتواند یک روش بسیار مؤثر آموزشی باشد که باید در
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گروه سنی

ارایه شفاهی

ایفای نقش

P

دوره پانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 باید به. محیط فیزیکی و غیره حاصل میشود،محتوای آموزشی

 اگر چه انجام مطالعات مشابه در.برنامههای درسی قرار گیرد

.یاد داشت که هیچ قانون واحدی برای همه وجود ندارد

سایر دانشگاهها ممکن است یافتههای این مطالعه را قویتر کند؛
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سپاسگزاری
از تمامی دانشجویانی که با تکمیل صادقانه پرسشنامه ما را در

 در کل به دیدگاه استاد، انتخاب روش مناسب،اما به اعتقاد ما
، این مسأله از توانایی استاد در کنترل کالس.وابسته است

. قدردانی می شود،اجرای این پژوهش یاری نمودند
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