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مطالعه با هدف  نیو آموزش دهنده دارد. ا رندهیزش گآمو یبرا یمتعدد دیفوا ،نقش یفایبر ا یشده است که آموزش مبتن ثابت زمینه و هدف:

 ،محور است( -نقش که دانشجو یفایمحور است در مقابل ا -استاد یکه روش یروش سنت کیبه عنوان  یشفاه ارایهدو روش آموزش ) سهیمقا

 انجام شد.

مشهد انجام شد. هر دو روش  ینشگاه علوم پزشکدر دا یپزشک یدانشجونفر  95 یبر رو 1392-93در سال  یتجرب مهیمطالعه ن نیا کار: روش

وجود نداشت. با  یآموزش یمحتوا ایآموزش  طیدر مح یرییتغ چیانجام شد. ه اریاستاد کیتوسط  نتیبا پاورپو یشفاه ارایهنقش و  یفایا

 انیکردند. در پا افتیا در جلسه دوم درروش ر نیا گرید میجلسه و ن نینقش را در اول یفایروش ا رانیاز فراگ یمین ،یاستفاده از اعداد تصادف

 شد. لیتکم یتمندیرضا یابینامه استاندارد شده ارز پرسش ،هر جلسه

 ± 0/1 شرکت کنندگان یسن نیانگیبودند. م مؤنث( درصد 60نفر ) 46شدند که  یدانشجو بررسنفر  95 ،سال انجام مطالعه کی یدر ط ها: افتهی

  بود 45/21 نتیپاورپوبا  ارایهو در  64/54نقش  یفایدر ا یکل یتمندیرتبه رضا انهمی. بودند مجرد( درصد 5/87) نفر 28. بود سال 5/22

(001/0 > P). زینتفاوت در هر دو جنس  نیا ( 001/0وجود داشت > Pامت .)نقش باالتر بود  یفایدر روش ا یدار یبه طور معن یتمندیرضا ازی

(001/0>P). 

 لحاظ شود. سیتدر یها تا حد امکان در برنامه دیله باأمس نی. ادر آموزش مؤثر باشد نحو چشمگیریند به توا ینقش م یفایا: یریگ جهینت

 یشفاه ارایهدانشجو،  ،مطالعه نیمه تجربینقش، آموزش،  یفایا: ها کلید واژه
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 مقدمه
های  طبابت بالینی با کیفیت، نیازمند استفاده از مهارت

بر پایه  اغلبها  باشد. فراگیری این مهارت ارتباطی مناسب می

سفانه در أ. متباشد می استادانای  مشاهده رفتار حرفه

توجه خاصی به این  ،پزشکیآموزش های فعلی  کوریکولوم

ا نشده است. برخی معلمان دلسوز برای پوشاندن این ه مهارت

 .(1-3اند ) های خاص آموزشی روی آورده شکاف به روش

های سنتی آموزش  اند که روش برخی مطالعات نشان داده

افزار  اده از نرمتر آن )استف شفاهی یا شیوه مدرن ارایهمانند 

محور و  -معلم اغلبپاورپوینت شرکت مایکروسافت( 

 یگر،د یاز سو کارآیی پایینی در یادگیری دارند. ،غیرفعال بوده

 ،بودهفعال  ،نقش ایفایمانند  محور -جودانش یدجد یها روش

اکثر کارشناسان  ین،عالوه بر ا .(4)دارند  یباالتر ییکارآ

فراگیری و تواند  یکنترل شده م یها محیطمعتقدند آموزش در 

الزم را ارتقا بخشد. محیط آموزشی های  مهارت اجرای

 .(5شود ) تر، منجر به اثربخشی بیشتر آموزش می واقعی

چهره  روش آموزش قدرتمند در آموزش یک که نقشایفای 

 در خانوادهکه  باشد می یآموزش یاستراتژ یک، است به چهره

روش ممکن است به آموزش  ینا. قرار دارد یاجتماع یها مدل

دهند تا  افراد تمریناتی را انجام میاشاره کند که در آن  نقشی

های ارتباطی خود را  برای فعالیتی در آینده آماده شوند یا مهارت

 یادگیری یاجتماع یتبر ماه یاستراتژ ینا .(6) ارتقا بخشند

اظ هم از لحرا  یاندانشجو ی،همکاربا تکیه بر کند و  یم یدتأک

 .(7کند ) یم یکتحر یو هم فکر یاجتماع

خود را در موقعیت واقعی  نقش، شرکت کنندگان ایفایدر 

روش  یناستفاده از ادهند.  اقدامات الزم را انجام می ،تصور کرده

از  یرا بهبود بخشد. برخ محور -یمارمصاحبه ب دتوان یم

ال مشارکت فع یزه،انگ یشافزاشامل را  یمتعدد یایمزا ،مطالعات

 یرشو پذ یدجد یها نگرش کسب الت،کاهش خج یان،دانشجو

ی کل یطشرا یساز و آماده یریتمد یتتقو ی،اجتماع یهنجارها

 ینحال، ا ین. با ااند گزارش نمودهروش  ینا یبرا بحث برای

ممکن است به عنوان  چرا کهاست؛  ییها یتمحدود یروش دارا

زمان  ،نبرای اجرای آنشود و  یتلق یجد یروش آموزش یک

 .(1است ) یازمورد ن متعدد یزاتو تجه یکاف

مورد  افزار نرمیک  ،های شفاهی ارایههمیشه در  تقریباً

 یکروسافتما ینتپاورپو افزار گیرد. نرم استفاده قرار می

 ییاز کارآضد و نقیضی  یج. مطالعات، نتااستها  آن ینتر یجرا

استفاده از  یصلا یای. مزااند گزارش نمودهابزار  یناستفاده از ا

 یتقابلعبارت از  یشفاه ارایهار ندر ک ینتپاورپو افزار نرم

 یها و حت ها، عکس مختلف، رنگ یها استفاده از فونت

 ینحال، کاهش تعامل ب ین. با اباشد می یدئوییو یها یپکل

از از شروع بحث  یریو مخاطب و جلوگ دهنده ارایه

انجام شده، بر اساس جستجوی  .(8آن است ) یها یتمحدود

. قرار نگرفته است یسهمقا مورددو روش  یناتا به حال 

مطالعه با هدف  ین، اتناقضاتن یبر اساس تمام ا ین،بنابرا

افزار  به همراه نرم) شفاهی ارایهو یسه ایفای نقش مقا

 است. یآموزش یها ( به عنوان روشیکروسافتما ینتپاورپو

 کار روش
انجام  1393 شهریورتا  1392 مهراز  یتجرب یمهمطالعه ن ینا

کالس  یککه در ی پزشک ترم پنجم یانشد. تمام دانشجو

 یار. معمطالعه گنجانده شدند یندر ا ،خاص حضور داشتند

گروه  بار توسط یناول یکالس برا ینوجود نداشت. ا یخروج

. شد برگزار میمشهد  یدانشگاه علوم پزشک پزشکی اجتماعی

جویان از دانش یماه گروهبرنامه منظم، هر  یکبه عنوان 

 د.شون یم یمعرف گروه یندوره به ا ینا گذراندن یبراپزشکی 

مناسب  یپزشک یخچهتار یک اخذمشابه ) یآموزش یدو محتوا

 و قشایفای ن -با استفاده از دو روش مختلف الف ،در سالمندان(

. با گردیدارایه  ینتپاورپوافزار  نرم شفاهی به همراه ارایه -ب

نیمی از هر گروه به  برای اولین کالس ،ی سازیز تصادفاستفاده ا

 ین اجرایب یا هفته یک فاصله. شد و بالعکس روش الف برگزار 

ها توسط  کالس تمام هر گروه وجود داشت. یدو روش برا ینا

در  ییریتغ یچهر دو روش برگزار شد و ه یبرا یاراستاد یک

 یرکالس وجود نداشت. دشواشرایط  یا یآموزش یمحتوا

دو کالس مشابه بود  ینو موضوعات مربوط به ا یآموزش یمحتوا
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 خبرگانکه توسط نظر  متفاوت اما از دو منبع ،یکسان )موضوع

برای هر گروه برگزار هر دو کالس  در نهایت،شده بود(.  ییدأت

تدریس برگزار  کدام روشبا  که یننظر از ا . هر کالس، صرفشد

 .میدانجاطول  یقه بهدق 100 حدود ،شد

نقش  ایفایپروتکل  یبرازیر از مراحل  ،مطالعه یندر ا

توسط معلم )گرم  یتفعال یحو توض یه( ته1: گردیداستفاده 

 ؛ها ( انتخاب شرکت کنندگان و اختصاص دادن نقش2 ؛شدن(

 جویاندانش آماده سازی( 4 ؛یازمورد ن یزاتتجه یآور ( جمع3

( 7 ؛نقش یفایبعد از ا( بحث 6 ؛نقشایفای ( 5 ؛مشاهده یبرا

 یم( تعم9 و دوم نقش بعد از ایفای( بحث 8 ؛مجددنقش  ایفای

 شده بود. تعدیل یآموزش یمحتوا یمراحل برا ین. اتجربیات

 یدهایاسال از ینت،پاورپو افزار شفاهی به همراه نرم ارایهدر 

 ،بود یازکه مورد ن زمانیدر هر  یاضاف یحاتبا توض یمرتبط فارس

 پاسخ داده شد. یاندانشجواالت ؤسجلسه،  یانپا. در گردیداستفاده 

را  یتمندینامه رضا پرسش جویان،هر جلسه، تمام دانش یاندر پا

 بعدشامل چهار داشت که سؤال  18 ،نامه پرسشین پر کردند. ا

 یها عبارت از حجم کار، بهبود مهارت ابعاد ینبود. ا یاصل

 اعتبار چهاگر  بود. آموزش یفیتک و یآموزش یها روش ی،ارتباط

توسط  بار دیگرآن  روایی(، 7شده بود ) أییدت پیشترنامه  پرسش ینا

 تأیید اجتماعی یپزشک ینو متخصص یپزشک ین آموزشمتخصص

 .بود 89/0کرونباخ  ینامه بر اساس آلفا پرسش پایایی. شد

نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم یآمار یلو تحل تجزیه

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

2و  Mann-Whitney ،Wilcoxon های  آزمون
χ  در نظر با

مورد استفاده قرار گرفت. 05/0کمتر از  داری یسطح معنگرفتن 

 ها یافته
جویان دانشنفر از  95مطالعه،  ینسال انجام ا یک یدر ط

 مؤنث ها آن( درصد 60نفر ) 46قرار گرفتند که  یمورد بررس

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

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

شفاهی به همراه  ارایهو  64/54یانه رتبه ایفای نقش م

دو  ینا ینب آماری . تفاوت(P < 001/0) بود 45/21پاورپوینت 

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

یتمندی رضاامتیاز  ،نقش ایفایساله، روش  23 تا 21 یسن

 داشت شفاهی به همراه پاورپوینت ارایهنسبت به  باالتری

(001/0 > P)ساله تفاوت  24-26 یحال، در گروه سن ین. با ا

 (1)جدول مشاهده نشد. یدار یمعنآماری 

 1مختلف در شکل  بعدبر اساس چهار یتمندی رضا امتیاز

مام ابعاد )حجم کار، بهبود نشان داده شده است. در ت

آموزش(،  یفیتکو  آموزش یها روش ی،ارتباط یها مهارت

 یدار یمعنبه طور نقش  ایفایروش در  امتیاز رضایتمندی

مشاهده  یزدو جنس ن ینتفاوت ب ین. ا(P < 001/0) باالتر بود

.(P < 001/0)شد 


 

 فامتیاز رضایتمندی دو گروه بر اساس چهار بعد مختل :1شکل 
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 گروه بر اساس جنسیت و گروه سنیو دمقایسه میانه رتبه امتیاز رضایتمندی در  :1جدول 

 P ایفای نقش شفاهی ارایه  

 جنسیت
 001/0 41/17 21/9 کرذم

 <001/0 25/26 17/5 مؤنث

 گروه سنی
23-21 21/15 23/40 001/0> 

26-24 00/2 50/5 100/0 





 

 گیری نتیجه و بحث
به  در تمام ابعاد نقش ایفایان داد که روش مطالعه نش ینا

نسبت به روش  یباالترنمرات رضایتمندی  ،یدار یطور معن

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

نقش در  روش ایفایقابل توجه  یمشاهده شد. برتر نیز جنس

 یدر گروه سن تفاوت ینو عدم وجود اسال  21-23 یگروه سن

کم بودن تعداد شرکت کنندگان در  یلبه دل ندتوا یسال م 26-24

 .سال باشد 24-26سنی  هگرو

را  یو بحث گروه نقشروش ایفای  نژاد مصلیو  مناقب

در مورد کارورزان به بیماران اخبار بد  اطالعچگونگی  یبرا

گرفتند که هر دو روش  یجهها نت . آناند نموده یسهمقا یپزشک

روش ایفای اما  ؛ارورزان را بهبود بخشدک یها تواند مهارت یم

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

 یگران،شده است که مشاهده و بحث در مورد رفتار د دهنشان دا

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

ل یمسانسبت به  یعوس یدگاهبه د یابیو دست جدید یها یدها

 .(10، 11روش است ) ینا یگرد یایمزااز  ی،شآموز

Sutcliffe (12) وSteinman وBlastos(13) در دو مطالعه

 شفاهی ارایهروش نسبت به نقش را روش ایفای  یبرتر ،جداگانه

بروز تواند منجر به  ینقش مایفای شده است که  ثابت .نشان دادند

 .(11شود )جویان دانش عملی یها مهارت یواقع

و  یف، شر(14) و همکاران دادگرانحاضر،  مشابه مطالعه

گزارش نمودند که ( 16)همکاران و خادم  ،(15معصومی )

 یدجد یها مهارت ینتمر یبرانظرات با  همراه یآموزش تعامل

 رسد که یکاهش دهد. به نظر م را ینظر -یتواند شکاف عمل یم

اره نقش به فکر کردن دربوادار شرکت کنندگان را  ،نقش ایفای

 .(16است ) یآموزش یدرک کامل از محتوا ،غازآ ینو ا کند یم

ادعا کردند  یپزشک یاناز دانشجو یمین دیگر،مطالعه  یکدر 

 یتفعال یکروسافتما ینتبر پاورپو یمبتن یها که کالس

 یلتما یاندانشجودرصد  70کند و  یم سرکوبرا  یاندانشجو

 ینبا ا .(17باشند )جلسات داشته  یندر ا یشتریبحث ب ،دارند

 درگیرها و  یمیشنحال، نشان داده شده است که استفاده از ان

مشکل را پوشش دهد.  ینتواند ا یمدانشجویان ثرتر ؤمکردن 

 ،جویاناز دانش یاختالف نظر که برخ ینارسد  به نظر می .(18)

مربوط به ینت را دوست دارند و برخی خیر، پاورپوبا  ارایه

فضای خشک این کند  یاست تا سع اداستیت پذیری ولؤمس

نشان داد که  یفیمطالعه ک یک .(19، 20) جلسات را بشکند

که  یا یوهش ی،آموزش یها روش یتکنولوژ یتنظر از ماه صرف

 .(6کند ) یم یینرا تع ییاثر نها ،کند یها استفاده م از آنمعلم 

کنترل  ییفقدان توانا ،مطالعه ینا یها یتاز محدود یکی

ای  شده یزیر برنامه یرغ یکارهاجویان اوقات دانش یهکالس )گا

مطالعات  ین،. همچنبودنقش  ایفایدر روش  ،(دهند انجام می

 ینوجود داشت. با ا یسه نتایجمقا یبرا انگشت شماری مشابه

به روش  یاندانشجو یادو عالقه ز یینپا ینههز یلحال، به دل

طالعه م یکبه عنوان  یشود که حت یم یهنقش، توص ایفای

مورد  یزروش را ن ینا ،یپزشک ی علومها دانشگاه یرسا یشی،آزما

 یناول ،جرای آندر زمان ا مطالعه یناقرار دهند.  بررسی

 یدانشگاه یطمح یکدو روش را در  ینبود که ا ای مطالعه

 کرد. یسهمقا

 روش ایفایکه  رسد یبه نظر م یب،و معا یانظر از مزا صرف

در  یدباشد که با یثر آموزشؤم ریاروش بس یک تواند یم نقش
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مشابه در  مطالعات انجام . اگر چهیردقرار گی درس یها برنامه

 ؛تر کند یرا قو ی این مطالعهها یافتهها ممکن است  دانشگاهسایر 

 استاد یدگاهبه د در کل ،انتخاب روش مناسب ،مابه اعتقاد اما 

س، کنترل کال در استاد ییاز توانا لهأین مساست. ا هبستوا

باید به شود.  یحاصل م یرهو غ یزیکیف یطمح ی،آموزش یمحتوا

 .همه وجود ندارد یبرا قانون واحدی یچهیاد داشت که 
 

 سپاسگزاری
صادقانه پرسشنامه ما را در  لیکه با تکم یانیدانشجو یاز تمام

 شود. یم ینمودند، قدردان یاریپژوهش  نیا یاجرا
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