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 بر Prescomime به كارگيري روش تقليد از نسخه با نام ابداعي تأثير
  در درس داروشناسي يپزشك انيي باليني دانشجوها مهارتو رشد  يريادگي

  
  *عبدالرضا شاكري، چهر محبوبه طباطبايي، يغفور ديمج، شبنم شاهسوند

  
 

  چكيده
بر  يو مبتن يابتكار يها روشاستفاده از . است يريادگيلحاظ حال مشكل به  نيو در ع يكاربرد اريبس يدرس، يداروشناس: مقدمه
به كارگيري روشي ابداعي  تأثير يلذا اين پژوهش با هدف بررس. دينما ليرا تسه يدروس تئور يريادگيتواند  مي ،عملكرد

)Prescomime(ديانجام گرد يروشناسدر درس دا يپزشك انيدانشجو ي بالينيها مهارتو رشد  يريادگينقش بر  يفايبر ا يو مبتن .  
در نيمسال اول و دوم ، يخراسان شمال يدر دانشگاه علوم پزشك كه بود ييبا آزمون نها يتك گروه اين پژوهش يك مطالعه: ها روش

نفر در  24نفر در نيمسال اول و  22: تمامي دانشجويان كالس( يبراي دانشجويان پزشكي در درس داروشناس 91-92سال تحصيلي 
 از نسخه ديتقل يگرفته شده است و به معنا Prescription + Mimicاز دو كلمه  Prescomimeعبارت . انجام گرفت) ومنيمسال د

از  فرضيماريب كيگروه جستجوگر فردي از همان گروه را كه . شدند ميكالس به دو گروه تقس انيدانشجو يدر هر وعده برگزار. است
 يفرض ماريدارو از ب كيدادند و با گرفتن اطالعات در مورد  ميقرار  سؤالمورد بود، ) ندارد يكه اطالعات پزشك( يطبقه متوسط اجتماع

و با استفاده از آمار توصيفي  ها داده. بود محقق ساخته جهت ارزيابي روشاي  پرسشنامه، اطالعات يابزار گردآور. دنديرس مي دارو كيبه 
  . ده شداستفا ) t-Testآزمون و Anovaتست آماري (استنباطي
كه ، بود نمره 5از مجموع  در ترم دوم 09/4±09/0در مقابل  09/4±05/0يده برگزاري اين روش در ترم اول بي اارزشيا نيانگيم: نتايج

در مقابل  02/3±87/0 نحوه اجراي روش در ترم اول نمره نيانگياما م =t=9/0(p ,19/0( دهد نمي را نشان معناداريتفاوت 
   .>t=0001/0(p ,48/3( دهد مي انرا نش معناداريكه تفاوت ، م بوددر ترم دو 17/0±05/4

و  توانسته باعث افزايش انگيزه، ي ايفاي نقشها روشدر قالب  Prescomimeبه كار گيري روش تقليد از نسخه يا : گيري نتيجه
ي تئوري دسترسي به بيمار وجود ندارد ها سكالنجا كه در آاز . ي كاربردي اين درس گرددها هايشان به جنبتر بيشو توجه  نفس اعتماد به

  . باشد يدر درس داروشناس يريادگي شيدر افزا كار راه نيبهتر كيروش با كالس تئور نيا قيتلف دياساس شا نيبرا
  

  نقش يفايا، دانشجويان پزشكي، داروشناسي، يادگيري، نسخه ازتقليد: هاي كليدي واژه
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، ي، گروه كودكان، دانشكده پزشك)ارياستاد(دكتر عبدالرضا شاكري : نويسنده مسؤول *

 sh_dail@yahoo.com. رانيبجنورد، ا، يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك

دانشگاه علوم ، يدانشكده پزشك، ي، گروه علوم مولكول)ارياستاد(شبنم شاهسوند  دكتر
؛ )shabnamshahsavand@gmail.com. (رانيبجنورد، ا، يخراسان شمال يپزشك
 يدانشگاه علوم پزشك، يدانشكده پزشك، ي، گروه داخل)ارياستاد(غفوري  ديمج دكتر

 محبوبه؛ )ghafourim841@yahoo.com. (رانيد، ابجنور، يخراسان شمال
كارشناس ارشد مامايي، گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه  ،چهر طباطبايي
  ؛ )chehr192@gmail. com(. رانيبجنورد، ا، يخراسان شمال يعلوم پزشك

  9/12: ، تاريخ پذيرش28/10/93: ، تاريخ اصالحيه29/7/93: تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
اما در  است يديو كل تيبا اهم اريبس يدرس، داروشناسي

جنبه تئوريك صرفاً زمان ارائه براي دانشجويان پزشكي 
ي باليني آن كه باعث به خاطر سپاري ها دارد و جنبه

 Role(ايفاي نقش . نيست پررنگ ،شود مي درستر  راحت

playing (ي ارتباطي ها مهارت يارتقا نه تنها در
بلكه به عنوان يك . )1(است مؤثردانشجويان پزشكي 
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اين . )2(روش آموزشي نيز مورد توجه قرار گرفته است
و  ها مهارتيابي به اطالعات و  ي جهت دستكار راهروش 
براساس تعريف وان منتس . )3(آنهاست سازي منظم

)Van Ments( ،سازي از حساساي  ايفاي نقش گونه 
مشخص  اذهني است كه اهميت جنبه اجتماعي آموزش ر

 كنندگان شركت، سازي در اين روال حساس. )4(نمايد مي
ي نقش خود را بپذيرند تا ها بايد وظايف و مسوليت

ي پيشرو به انجام ها بتوانند بهترين عملكرد را در موقعيت
و همكاران در گزارش خود  )Barney( يبارن. )5(برسانند

نقش  يفايدر قالب ا ينيبال يها مهارتزش بر ارزش آمو
 يابيارز كيو همكاران در )Bosse(بس . )6(كرده تأكيد

) Randomized controlled trial( يكنترل شده تصادف
نشان دادند كه آموزش در  يپزشك يدانشجو 103 يرو

 انينقش باعث بهبود معنادار عملكرد دانشجو يفايقالب ا
و ) Chan(چن  نيهمچن. )7(است شده مارانيدر قبال ب

نقش  يفايروش ا يريكه به كارگ ادندهمكاران گزارش د
 Problem- based)مسألهبر  يدر قالب آموزش مبتن

learning) نياز هر كدام از ا يتر بيش اريتوانسته اثر بس 
. )8(داشته باشد يريادگي شيدر افزا ييبه تنها ها روش

از  يادناظر به تعد يريادگيروش  كي "نقش  يفايا"
خاص در  شكلبه  يشيآزما يادگيري. ستها يتئور
) Kolb & Fry( يكلب و فرا. است مؤثر ها مهارت يارتقا

خود  "يشيآزما يريادگي" يدر تئور يريادگي طهيچهار ح
، )كيمتمركز بر تحر(احساس كردن  - 1: كردند حيرا تشر

 -3، )ها و نشانه ها نماد افتنيدر جهت (تفكر كردن  - 2
انجام دادن  - 4و ) و ادراك افتنيدر جهت (دن نظاره كر

 طهيكه در هر ح) تيبر ارائه رفتار مناسب با موقع يمبتن(
 كه مشتمل بر "طالب بودن". دو مهارت موجود است

 ليتبد "و ستها برداشت يو خالصه ساز ها اتصال آموزه
 يريادگي. عملكرد استدر نهايت و  ييكه شامل بازنما "

 ها طهيبه انجام ح قيتشو رانيكه فراگ بداي مي شيافزا يزمان
به همراه  افتهيسازمان  "نقش يفايا " يريبه كارگ. شوند

در ، هر دو مهارت ليرا به تكم رانيفراگ، باز خورد مناسب

 يريادگي هينظر. )9(رديگ مي به كار طهيهر چهار ح
اهداف رفتاري در آموزش در  يبند به طبقه) Bloom(بلوم

اشاره  »يحركت - يروان«و  »يعاطف« ،»يشناخت« طهيسه ح
 اي يريادگيبر ، يشناخت طهيح يها هدف. است دهكر

دارد؛  تأكيد، است يآنچه كه آموختن آن ضرور يبازساز
 مسألهابتدا  ديكار فرد با نيا يكه برا مسألهمانند حل 

داده و سپس مطالب داده شده را مرتب  صيرا تشخ ياصل
، گرفته است اديكه  ييگوهاو ال ها روش، ها هيكند و با نظر

 يها هدف، بلومبندي  بر اساس طبقه. دياآن را حل نم
: هستند ريبه شرح ز شامل شش سطح يشناخت يرفتار
، بيترك، ليو تحل هيتجز، به كار بستن، دنيفهم، دانش
 ميمصمم شد زياساس مان نيبرا. )10(قضاوت اي يابيارزش

عين حال  شفاهي ودرنسبتاً تا با استفاده از يك روش 
) به علت شباهت آن به بازي(جذاب براي نسل جوان 

صرفاً اطالعات دانشجو را از قالب يكسري معلومات 
تئوريك به اطالعات كاربردي تبديل نموده و در عين حال 

در جمع را در دانشجويان  ييروحيه رقابت و خودآزما
كه مشاهده خواهيد كرد در اين  طور همان. تقويت كنيم

بلوم  يشناخت يرفتار يها هدفسطح از  روش هر شش
هدف از انجام اين . مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت

 يبه كارگيري روشي ابداعي و مبتن تأثير يپژوهش بررس
ي باليني ها مهارتو رشد  يريادگينقش بر  يفايبر ا

  .بود يدر درس داروشناس يپزشك انيدانشجو
  

  ها روش
 يدر دانشكده پزشك ييبا آزمون نها ياين مطالعه تك گروه
در نيمسال اول و ، يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك
براي دانشجويان پزشكي دوره  91- 92دوم سال تحصيلي 

نفر در  22: تمامي دانشجويان كالس(فيزيوپاتولوژي 
شركت  .انجام گرفت) نفر در نيمسال دوم 24نيمسال اول و 
رشته  انيعلت انتخاب دانشجو. بود ياريدر طرح اخت

به عنوان گروه هدف آن بود كه سرفصل درس  يپزشك
 يها رشته ريمقطع نسبت به سا نيدر ا يفارماكولوژ
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تر  يو غنتر  مفصل يموجود در دانشگاه خراسان شمال
 ميبه ت يتر بيشقدرت مانور  مسأله نياست كه ا

عبارت . دهد مي تسؤاالدر طرح  كننده برگزار
Prescomime  از دو كلمهPrescription + Mimic 

روش  نيا. است از نسخه ديتقل يگرفته شده است و به معنا
 يباز ميپانتوم. الهام گرفته شده است ميپانتوم ياز باز
را  يسن يها گروه رياست كه نه تنها جوانان بلكه سا يجذاب
 همدوگروه با  يباز نيدر ا. كنديبه شركت در آن م بيترغ

ر گروه در هر مرحله شكل كه از ه نيبه ا. كنند مي رقابت
را  سؤالشود و به طور محرمانه مورد  مي نفر انتخاب كي

صحبت  آن كهكند و بعد بدون  مي افتيازگروه مقابل در
كار دارد در عرض زمان  نيكه در ا يمهارت و ديكند با تقل
 ياعضا. را به گروه برساند سؤالمورد  ديبا يمحدود

را به پاسخ ت مرتبط خود سؤاال دنيگروه با پرس گريد
ما با گرفتن اطالعات  زين Prescomimeدر . كنند مي كينزد

نسخه  كي اي( يفرض ماريب كيدارو از  كيدر مورد 
  . ميرس مي دارو كيبه ) يفرض
گفته شد كه  انيهفته قبل از انجام روش به دانشجو دو

كه از دسته  يياز داروها يآزمون كالس كي يخود را برا
گفته شد  انيبه دانشجو. نديده نماآما هستند مرتبط با هم

را از  يكه در صورت انصراف نمره مربوط به كار كالس
 افتينمره در 5/0اما در صورت شركت . دهند مي دست

 تر بيشنمره  5/0مسابقه را ببرند گروه برنده  اگررده و ك
دفعه  يچون برا. )زهيانگ شيافزا يبرا(خواهند كرد افتيدر

طرح  يت توسط مجرسؤاال ،شد مي انجام كار نياول ا
توان از  مي در موارد تكرار روش كنيل ديانتخاب گرد

. ندينما هيت خود را تهسؤاالخواست كه از قبل  انيدانشجو
اطالعات  ليدانشجو در تبد ييتوانا شيافزا نيهدف محقق

 نياطالعات در بال نيو استفاده از ا يبه كاربرد كيتئور
شدند  يطراحاي  ه گونهت بسؤاالاساس  نيبرا. بود ماريب

به پاسخ  دنيرس يجستجوگر در هر گروه برا تيكه جمع
از همان  ييجز( رندهيقرار گ سؤالفرد مورد  ديبا سؤال
فرض كنند كه  ياز طبقه متوسط اجتماع ماريب كيرا ) گروه

 تواند از نمي تسؤاالندارد و در پاسخ به  ياطالعات پزشك
 يبرا يشنهاديت پسؤاال. استفاده كند ياصطالحات پزشك

واضح است . آنها قرار گرفت ديبه پاسخ در جلو د دنيرس
صورت رد  درنظارت داشت و كامالً  داور، مورد نيكه به ا

به  انيدانشجو. داد مي تذكر يو بدل شدن اطالعات تخصص
ي  ها يصندل. شدند ميتقس يمساو تيدو گروه با جمع

 ياو اعض شد دهيكالس به شكل دو هالل پشت سرهم چ
 1 شكل. در كنار هم نشستند) هالل( فيرد كيهرگروه در 
 نشان كيعناصر مختلف را به طور شمات يرينحوه قرارگ

  . دده مي

  
  نماي شماتيك برگزاري روش: 1شكل
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داده شد و از  حيتوضكامالً  انيدانشجو ينحوه كار برا
هر . كنند يخود را معرف ندگانيآنها خواسته شد كه نما

به شكل محرمانه مورد  يفرض مارانيب نيكدام از ا
 افتيكاغذ نوشته شده بود در كي يرا كه بر رو سؤال

در سكوت به  قهيدق كي، ميپانتوم يكرده و به رسم باز
. خود را متمركز كند اتيشد كه ذهن مي دادهاو فرصت 

ت مطرح شده پاسخ سؤاالتوانست به  مي فرد تنها نيا
  . شاره شده استا 1از آنها در جدول يبه برخ. دهد

  
  .قرار گيرد كنندگان تواند در جلو ديد و مورد استفاده شركت مي ت پيشنهادي كه در حين بازيسؤاالليست : 1جدول 

 كنندهت پيشنهادي به گروه پرسشسؤاالليست

 چه مشكلي داشتيد كه به پزشك مراجعه كرديد؟

. تواند شرح دهد مي خاص تشنج يا افسردگي يا جنون يا مانيا بلكه عالئم بيماري را تواند به تشخيص بيماري اشاره كند مثال نوع نمي فرد: تذكر
 )تواند اداي آن حالت بيمارگونه را در آورد مي در اين مورد فرد در صورت تمايل(

 )يا عوارض جانبيييبراورد وجود احتمال تداخل دارو(چند داروي ديگر در نسخه تان بود؟

در اين مورد فرد تنها به (در نسخه تان را به خاطر داريد؟ )را مثال بيمار به خاطر نداردسؤاليعني موردسؤالغير مورد( ي ديگرهاآيا نام دارو
است و واضحا به ميزان تسلط فرد بستگي دارد چرا  كننده در يافتن تداخل دارويي بسيار كمك سؤالتواند اشاره كند پاسخ اين  مي دو داروي ديگر

 )داروهاي ذكر شده نخواهد بود يياز دسته دارو سؤالرو مورد كه لزوما دا

 كرديد؟مي دارورا چند بار در روز مصرف

 يا هم اكنون برطرف شده است يا خير؟آزار دهنده يا جدي بود در چه عضوي و چقدر طول كشيد آبه چه عوارض جانبي دچار شديد؟ چقدر

 جام شد يا براي رفع ان الزم بود به بيمارستان برويد؟آيا براي رفع اين عارضه جانبي درمان خاصي ان

 ...نگهداري در يخچال و، مصرف قبل و يا بعد از غذا(يافت كرديد آيا توصيه خاصي در مورد دارو شد؟روقتي دارو را از دارو خانه د

 )اگر آمپول بود چگونه تزريق شد(آمپول،قرص،داشت؟ كپسول ييدارو چه شكل دارو

 داديد؟ميجويز دارو باردار بوديد يا به بچه شيردر زمان ت

 )بهتر بشويد؟(چقدر طول كشيد تا اثردارو ديده شود

 )يا چند بار در روز(كرديد؟ميدارو را در چه زماني از روز مصرف

 تا حاال چند بسته از اين دارو مصرف كرديد؟

 است؟ن را تمديد كردهآيا پزشكآچند بسته ديگر از دارو مانده ؟ 

 بايد دارو را تا چه مدت ديگر مصرف كنيد؟

لنيك خود قبل يا بعد از مصرف دارو چيزي به خاطر داريد؟در اين مورد خاص در صورت تمايل اجازه دادن پاسخ يآيا از نتايج آزمايشات پارا ك
  )كنيم كه بيمار برگه نتايج آزمايشات خود را به همراه داردمي فرض(شود  مي اختصاصي داده

 )...ادرار و، خون(آيا پزشك توصيه به انجام آزمايش تشخيصي درحين درمان داشته يا خير ؟ اگر داشته احتماال چه آزمايشي بوده است؟

  
 انيدر م يكي ها و عدالت گروه يتساو تيبه منظور رعا

 سؤالدر هر مرحله فرد مورد . گرفتند مي قرار سؤالمورد 
 قرار انيدانشجو يجلو در) يفرض ماريب( رندهيقرار گ

ت خود را به سرعت و در سؤاال ديبا انيدانشجو. گرفت مي
 ديبا زين يفرض ماريكردند و ب مي مطرح قهيدق 5تا2عرض 
بعد از . داد مي واضح ارائه يول يتخصص ريغ يها پاسخ

شد و سر  مي مشورت به گروه داده يبرا يفرصت هيثان 30
ارائه مورد  يبرا) ابدو انتخ(توانستند دو شانس  مي انجام

ت مطرح سؤااليي از موارد ها مثال. داشته باشند سؤال
روشن - خاموش دهيدر درمان پد( نيداروي آپومرف: شده

در ( ميداروي والپرات سد، )به دنبال مصرف لوودوپا
، )نسونيدرمان پارك( نيپتيبروموكر داروي، )ايدرمان مان

 داروي، )بيدرمان صرع غا( ديداروي اتوسوكسما
درمان ( نيدازيوريداروي ت، )يزوفرنيدرمان اسك( نيكلوزاپ
گذاري روش از ديدگاه  جهت ارزش. )يزوفرنياسك

با  شانياز ا يپس از اتمام مسابقه نظرسنج، دانشجويان
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ت مطرح شده در سؤاال. تكميل پرسشنامه صورت گرفت
اي  پرسشنامه، ها داده آوري جمع ابزار. آمده است 2 جدول

گويه اول در مورد اصل ايده و  7آيتم بود  14 دربرگيرنده
پاسخ به سؤاالت . گويه دوم در مورد روش اجرا بود 7

ليكرت باتوجه به سطح مطلوب بودن هر گويه به  براساس
كامالً  :و شامل تايي5 بندي صورت بسته و با درجه

نامطلوب كامالً  نامطلوب و، مطلوب نسبتاً، مطلوب، مطلوب
براي  1گويه به ترتيب  رين نمره هتر بيش ين وتر كم. بود

مطلوب در نظر كامالً براي گزينه  5نامطلوب و كامالً  گزينه
پرسشنامه درصد افراد موافق با هر گويه از  در. گرفته شد

. مطلوب و مطلوب به دست آمدكامالً جمع درصدهاي 
 استنتاج شده و، پرسشنامه از مطالعات داخلي مرتبط

از اساتيد  نت 3آن به كمك  روايي ظاهري و محتوايي
دانشگاه بررسي و اصالحات مورد نظر  يآموزش پزشك

و با  ييبازآزما پايايي پرسشنامه به روش. )11(اعمال شد
 9 به فاصله زماني، دانشجويان هم رشته از نفر 16 شركت
به  83/0وضريب همبستگي دوآزمون  ديگرد نييتع روز
در آزمون اصلي  ييايپا يافراد مورد آزمون برا. آمد دست

 امتياز، حيطه براي محاسبه ميانگين هر. نداشتندحضور 
پرسشنامه جمع  هر مورد ي مرتبط باآن حيطه درها گويه

براي . ي آن حيطه تقسيم شدندها گويه تعداد بر شده و
 و ANOVAاز آزمون  ها مقايسه ميانگين ارزشيابي حيطه

 طور نمرات درس نيهم. استفاده شد t-Testآزمون 
با نمرات  نديفرا نيدر ا كننده افراد شركت يداروشناس

 شانيا يبرا نديكه فرا يبعد يورود يدرس داروشناس
جهت  نياز ا سهيمقا نيا. ديگرد سهياجرا نشد با هم مقا

تواند  مي انجام روش ايصورت گرفت كه مشخص گردد آ
در درس  انيدانشجو يينها يابيدر ارز يمعنادار رييتغ

 هكند كه براي مقايسه ميانگين نمر ادجيا يداروشناس
توسط  ها داده. استفاده شد ANOVAاز آزمون  يابيارز
  . قرار گرفت ليمورد تحل SPSS-16 افزار نرم

  
  نتايج

 شركت كننده در اين پژوهش، دانشجويان دانشجويان
در  91-92دوره فيزيوپاتولوژي سال تحصيلي  يپزشك

. بودند )نفر 24( دومو در نيمسال ) نفر 22(نيمسال اول 
ميانگين . از شركت در مطالعه انصراف نداد ييدانشجو چيه

 معناداريترم تفاوت  جنسيت در دو ينسب يفراوان سني و
دانشجويان با اصل انجام  نشان داد ينتايج نظرسنج. نداشت

: ايده در ترم اول طهيح نيانگيم(طرح موافق بودند 
 ،09/4±09/0در مقابل ترم دوم  05/0±09/4

)19/0t=,9/0(p=  ؛)دهد نمي را نشان معناداريكه تفاوت 
اما براي روش برگزاري طرح در ترم اول ايراداتي قائل 

براي رسيدن به پاسخ كافي  شدهزمان مقرر . بودند
بايد از قبل از نحوه انجام اين روش آن كه نبوده و يا 

مطلع باشند و بر اساس آن نوع مطالعه خود را اصالح 
رم دوم اين موارد اصالح گرديد يعني از يك در ت. كنند

ت و نحوه برگزاري به سؤاالماه قبل مباحث مرتبط با 
 2از  ييگو پاسخو زمان  طور كامل توضيح داده شد

 كه مشاهده طور همان. دقيقه افزايش يافت 5دقيقه به 
شود نتايج در ترم دوم برگزاري حاكي از  مي

 بود رگزاريروش ب طهيي دانشجويان از حمند رضايت
در مقابل  02/3±87/0: اجرا در ترم اول طهيح نيانگيم(

به  جينتا.  >t= 0001/0(p ,48/3(، 05/4±17/0ترم دوم 
  .استآمده  2در جدول  كامل طور
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  Prescomime ياز روش ابداع يي دانشجويان پزشكمند رضايت ، ميانگين و انحراف معيارفراواني نسبي توزيع: 2جدول 
 يمندرضايت 

  *درصد موافق
ميانگين و انحراف معيار 

  )حيطه ياگويه(نمره 
  يدارامعن

 P   2ترم   1ترم  2ترم 1ترم سؤاالت

  56/0 58/0 18/0±97/3 17/0±00/4  20%)33/83( 19%)36/86(  افزايش انگيزه
  26/0  13/1 19/0±15/4 17/0±09/4  21%)5/87( 19%)36/86( كاهش هراس از امتحانات كالسي

  47/0  73/0 2/0±28/4 17/0±24/4  21%)5/87( 20%)90/90( ه به گذشت ساعات در كالسعدم توج
  14/0  5/1 2/0±09/4 16/0±17/4  20%)33/83( 20%)90/90( افزايش اعتماد به نفس براي رويارويي با يك بيمار

  68/0 4/0 19/0±11/4 17/0±13/4  20%)33/83( 21%)45/95( هاي جديد و توجه به نكات كاربردي در زمان مطالعهداشتن ايده
  54/0  61/0 17/0±12/4 16/0±09/4  21%)5/87( 19%)36/86(  ايجاد وبرانگيزي حس رقابت

  45/0  71/0 18/0±09/4 18/0±13/4  22%)66/91( 20%)90/90( تقويت احساس صميميت و ترغيب به انجام كارهاي گروهي
  9/0  19/0  09/4±09/0  09/4±05/0 مندي از اصل ايده ميانگين رضايت

    2ترم   1ترم  2ترم 1ترم سؤاالت

  24/0  18/1 22/0±16/4 6/0±00/4  22%)66/91( 18%)81/81( تناسب سؤاالت پيشنهادي براي رسيدن به پاسخ
 >0001/0  29/5 2/0±01/4 16/0±30/3  20%)33/83( 14%)63/63(  ها نحوه چينش صندلي

  >0001/0  03/4 16/0±01/4 47/0±10/2  21%)5/87( 5%)72/22(  تعداد افراد موجود در يك گروه
  >0001/0  02/3 18/0±71/3 17/0±94/1  19%)16/79( 4%)18/18( فرصت داده شده براي رسيدن به پاسخ

  >0001/0  6/0 17/0±16/4 09/0±35/2  21%)5/87( 7%)81/31(  اطالع رساني براي آمادگي
  >0001/0  5/10 16/0±24/4 23/0±63/3  21%)5/87( 16%)72/72( به تشخيصكمك):يك كيسه از دارو(هاي قابل لمس افزايش ابزار

  >0001/0  16/4 18/0±05/4 16/0±84/3  20%)33/83( 17%)27/77( )مثال به شكل يك مسابقه درون دانشگاهي(تر  قابل انجام در مقياس بزرگ
  >0001/0  48/3 05/4±17/0  02/3±87/0 مندي از اصل اجرا ميانگين رضايت

   .جمع درصد كامالً مطلوب و مطلوب است موافق حاصل درصد*
  

با  يورود نيا ينمرات درس داروشناس نيانگيم نيهمچن
انجام  شانيبرا يترم چيدر ه نديفرا نيكه ا يبعد يورود

در ترم اول ارائه درس  .باالتر بود يمعنادارنشد به شكل 
در مقابل  63/15±79/2نمرات  نيانگيمداروشناسي 

و در ترم دوم  t= 023/0= (p ,31/2( بود 58/1±13/14
در  86/15±26/2 نمرات نيانگيم ارائه درس داروشناسي

 مسأله نيا. t= 041/0= (p ,64/1( بود 47/14±35/2مقابل 
 يمعدل كل دروس در ورود نيانگياست كه م يطيدر شرا

هدف در گروه  ياز ورودتر  باال يمعناداربه شكل  يبعد
  . بود =t= 012/0(p ,21/4( حاضر نديفرا
  

  بحث
از نسخه  ديتقل روش تأثير يبررسمطالعه به دنبال  نيا

ي ها مهارتو رشد  يريادگي نقش بر يفايبر روش ا يمبتن

. بود يدر درس داروشناس يپزشك انيباليني دانشجو
 انينظرات دانشجو يابينمرات و ارز نيانگيم يبررس
حد  توانسته تا نديفرا نيدهد كه حضور در ا مي نشان

 ديباعث تفاوت در نحوه درس خواندن و د ياديز
دهد باالي  مي نتايج نشان. درس گردد نيبه ا انيدانشجو

درصد از دانشجويان پس از انجام فرايند در هر دو  80
ترم برگزاري معتقد بودند كه شركت در فرايند باعث 
افزايش اعتماد به نفس ايشان براي رويارويي با بيماران 

كه مناقب و همكاران با استفاده از  طور انهم. شده است
خبر بد به بيمار و  انتقالايفاي نقش باعث ارتقاي مهارت 

  . )12(همراهان در دانشجويان پزشكي شدند
چهار  يشيزماآ يريادگي ياشاره شد برانيز در مقدمه 

، با توجه به روش انجام طرح. )9(شد ليتوان قا مي طهيح
. اضر توجه خاص شده استح نديدر فرا ها طهيبه همه ح
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در  سحساس شده سپ case كيدانشجو ابتدا نسبت به 
 ها كند و پس از گرفتن اطالعات و نماد مي مورد آن تفكر
تواند باعث افزايش  مي روش نيا. ابدي مي به پاسخ دست

مهارت دانشجو در گرفتن اطالعات در مورد داروهاي 
جذابيت  افزايش، مصرفي از بيمار در بدو ورود به بخش

درس با ادغام آن با بازي و تقويت حس رقابت در 
افزايش اعتماد به نفس براي بيان نهايتاً و  ميمحيطي صمي

همكاران جهت  و )Hanya( اينها  .محفوظات ذهني گردد
در  يداروساز انيدانشجو يها مهارتآموزش  يابيارز

مناسب همچون  يروش بازخورد كينقش از  يفايقالب ا
 نيا شيو سپس نما انياز عملكرد دانشجو يبردار لميف
 شانينقاط ضعف و قوت عملكرد ا يبه آنها و بررس لميف

 شيتوانست باعث افزا مسأله نياستفاده كردند كه ا
 )Tiuraniemi( يميورانيت. )13(گردد يآموزش ياثربخش

 انينشان دادند كه دانشجواي  و همكاران در مطالعه
تند با استفاده از چگونه توانس يو روانشناس يپزشك

 و يدرون فرد يها مهارت شينقش باعث افزا يفايروش ا
در كالج پزشكي اي  در مطالعه. )14(خود شوند يارتباط
از  يي مختلف آموزش درس داروشناسها روش، جامو

شارما  لهيوسه نفر از دانشجويان پزشكي ب 100ديدگاه 
)Sharma (به اين . و همكاران مورد مقايسه قرار گرفت

صورت كه هر كدام از دانشجويان طي تكميل 
 آموزشروش متفاوت براي  8اي  پرسشنامه

شامل  ها روشاين . با هم مقايسه كردند فارماكولوژي را
نمايش ، نمايش اشكال مختلف دارويي: بود زيرموارد 

آموزش از طريق ايفاي ، ي رنگيها ي تجويز با عكسها راه
ي ها با كمك آموزش درماني، نقش در موارد درماني

، ي ديداريها آموزش تئوريك صرف بدون كمك، ديداري
ي كامپيوتري طراحي شده براي ها افزار استفاده از نرم

آموزش فارماكولوژي در ، آموزش براي كنتيك و ديناميك
هايتاً و ن) case(جمع و از طريق مطرح كردن يك مورد 

، در بين اين موارد. آموزش فارماكولوژي در بالين
ين امتياز مربوط به آموزش تئوريك صرف بدون رت كم

مربوط به آموزش از  ازين امتيتر بيشو  ي ديداريها كمك
طريق ايفاي نقش در موارد درماني و آموزش 

كه در  آن جااز . )15(فارماكولوژي در بالين بود
 نيي تئوري دسترسي به بيمار وجود ندارد براها كالس

 يقش با كالس تئورن يفايا يها روش قيتلف دياساس شا
 يدر درس داروشناس يريادگي شيدر افزا كار راه نيبهتر
شود كه طرح حاضر نسبت  مي كه باعث يزيآن چ. باشد
داشته باشد حالت  يحالت ابداع يقبل يها روشبه 

به  انياز دانشجو يبودن آن و شركت جمعاي  مسابقه
است كه آن را  يشبه باز كيو در قالب  يطور گروه

 اي يابيروش فعال به عنوان روش ارز نيا. كند مي تر جذاب
از  ياعمال برخ ااما ب ،آزمون استفاده نشده است كي
 ينيگزيو جااي  مثل حذف حالت مسابقه راتييتغ

تواند به  مي با استاد يفرض ماريدر نقش ب يدانشجو
ترم كه البته  يدر ط يگروه يابيروش ارز كيصورت 

هر  يدر ابتدا يحت. دهم دارد به كار رو يموزشآارزش 
 دنيپرس اي كالسي امتحان يبرگزار يجلسه درس به جا

مربوط به جلسه قبل را ) case(مورد  كيتوان  مي درس
مطرح كرد و به  انيچهار نفر از دانشجو ايسه ، دو يبرا

حساس كردن  ودوره كردن مطلب جلسه گذشته هدف 
البته به  .ديدر شروع هر جلسه كالس رسذهن دانشجو 

 از كالس مه ياديوقت ز) قهيدق 5(لت زمان دار بودن ع
توان با استفاده از آن و اعمال  مي نيهمچن. رديگ نمي
 ObjectiveStructural( يمناسب امتحان آسك راتييتغ

Clinical Examination, OSCE( درس  يبرا
توان در سطوح  مي روش را نيا. كرد يطراح يداروشناس
 يها سميمكان در حد تر يمطالب تخصص يباالتر برا

 يتر بزرگ اسيآن را در مق اي كردمطرح  ها دارو يعملكرد
به صورت  اي) كل مطالب مطرح شده در طول ترم(

. مختلف برگزار كرد يها يورود نيدر باي  مسابقات دوره
 انيدانشجو ريسا يروش برا نيا ميدان مي كه طور همان

 يرپرستا، يداروساز انيهمچون دانشجو، يگروه پزشك
. مناسب با سطح رشته قابل انجام است راتييالبته با تغ
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درس سم  يروش برا نياستفاده از هم گريد شنهاديپ
و  است POISOMIME يشنهاديو نام پ ينيبال يشناس

خاص  تيمسموم كي ايسم  كي سؤالدر آن روش مورد 
. باشد case كيبه صورت مطرح كردن  تر بيشو  باشد

 نداشتن گروه شاهد بود مطالعه نيا يها تياز محدود يكي
 سهيمشكل اقدام به مقا نيبه منظور رفع ا نيحققكه م

 نينمودند گرچه ا گريد يورود كيبا  ها ينمرات آزمودن
 كنيداشت ول ينواقصي  عدم همانندساز ليدل زبهيروش ن

 نيدوم. آورد  را فراهم ينسب سهيامكان انجام مقا
به علت اين كه  مربوط به انجام روش بود و آن تيمحدود
واحد اختصاص  زانيمطلب و عدم تناسب م اديزحجم 

 ياديفرصت ز، يداده شده به آن در درس فارماكولوژ
وجود  ييبا اشكال دارو يپزشك انيدانشجو ييآشنا يبرا

 يت مهم براسؤاالاز  يكيكه گفته شد  طور همان. ندارد
 مورد نظر يدارو يبه پاسخ دانستن شكل داروئ دنيرس
. )آن يو رنگ و شكل ظاهر لآمپو، شربت، قرص(. است

با اشكال  تر بيش يعمل ييامكان آشنا كه يدر صورت
. خواهد بود كننده كمك اريبس، موجود باشد ييدارو

عالقه و ، صرف وقت، مطالعه، برگزاري اين روش

 در اين مورد توصيه. طلبد مي را اساتيد تر بيشصبوري 
اي  تهي بين رشها اريشود كه براي تقويت كار از همك مي

  . استفاده گردد
  

  گيري نتيجه
به كار گيري روش تقليد از ، با توجه به نتايج مطالعه

، ي ايفاي نقشها روشدر قالب  Prescomimeنسخه يا 
دانشجويان پزشكي نسبت ، توانست باعث افزايش انگيزه

ي ها ايشان به جنبه تر بيشبه درس داروشناسي و توجه 
كالس را ، استفاده از اين روش. گرددكاربردي اين درس 

از حالت سخنراني صرف خارج كرده و جوي پويا و 
در چنين . آورد مي استاد فراهم گذار براي دانشجو وتأثير

و استفاده از  ها ي براي بلوغ خالقيتتر بيشفضايي امكان 
  . و نظرات دانشجويان وجود خواهد داشت ها ايده

  
  قدرداني

اجراي اين طرح ما را ياري  ه دركليه دانشجوياني ك از
  . نماييم مي و قدرداني تشكر، كردند
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The Effects of Utilizing an Innovative Method to Mimic a 
Prescription, named “Prescomime”, on Medical Students’ Learning 

and clinical Skills Development in Pharmacology Course 
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Abstract 
 
Introduction: Pharmacology is an extremely practical course and at the same time hard to learn. Utilizing 
practical and innovative methods facilitates learning of theoretical courses. Therefore, this research aimed 
to investigate the effects of an innovative role-based method named “Prescomime” on medical students’ 
learning and clinical skills development in pharmacology course. 
Methods: This single-group post-test study was performed in the first and second semesters of 2012-2013 
academic years among medical students in pharmacology course (all students: 22 in the first and 24 in the 
second semester) in North Khorasan University of Medical Sciences. The term Prescomime is derived from 
the words prescription and mimic and means mimic of a prescription. Participants were divided into two 
groups. The explorer group asked one of the participants in the same group, as a hypothetical middle class 
patient (without medical information), about her or his disease to get information about the medication that 
she or he had consumed in order to find that medication. Data collection tool was a researcher-made 
questionnaire in order to evaluate the method. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics 
(ANOVA and T-test). 
Results: The mean scores for the idea of implementation of this method were 4.09±0.05 in the first semester 
and 4.09±0.09 (out of 5) in the second semester which did not show a significant difference (p=0.9, t=0.19); 
however, a significant difference (p<0.0001, t=3.48) was found between the mean scores for the method of 
implementation in the first semester (3.02±0.87) and the second semester (4.05±0.17).  
Conclusion: Findings showed that utilizing Prescomime in the form of role playing enhanced students’ 
motivation, self-confidence, and concentration on practical aspects of the course. Since there is no access to 
patients in theoretical courses, a combination of this method with theoretical courses might be the best 
solution to improve learning of pharmacology. 
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