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بر عملكرد كارورزان  يدو روش آموزش ايفاي نقش و بحث گروه سهيمقا
 انتقال خبر بد  نهيدانشگاه علوم پزشكي جهرم در زم

  
  نژاد ي، نجمه السادات مصل*سيد اسماعيل مناقب

  
  

  چكيده
آموزش  تأثير سهيمطالعه به منظور مقا نيا. ي انتقال خبر بد، انتخاب روش آموزشي مناسب استها مهارتچالش اساسي در آموزش : مقدمه
  .كارورزان در انتقال اخبار ناگوار انجام گرفته است بر عملكرد يبا روش بحث گروه نقش يفايي انتقال اخبار ناگوار به روش اها مهارت

. كارورز انجام گرديد 30روي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم بر  1388اي دو سو كور بود كه در سال  اين مطالعه از نوع مداخله: ها شرو
 يبه روش سرشماري بود و به صورت تصادفگيري  حجم نمونه و نمونه نييتع .جامعه پژوهش كارورزان دانشگاه علوم پزشكي جهرم بودند

پس گروه س. گرديد يابيارز OSLER1آزمون  قيابتدا عملكرد آنها از طر. نفر بود 15شامل  اين هر گروهبنابر. شدند ميبه دو گروه تقس
. نقش شدند يفايو گروه دوم وارد كارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش ا ياول وارد كارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش بحث گروه

 يمستقل و ت يت يها اطالعات با استفاده از آزمون. گرديد يابيارز OSLER2آزمون  قياز طر ابعد از اتمام كارگاه مجدداً عملكرد آنه
  .زوج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 قبل از آموزش تفاوت معناداري نداشتند) 33/8±54/2(و گروه دوم  )5/10±44/3(نمره عملكرد گروه اول  نيانگيم: نتايج
)42/27=p .(نمره عملكرد گروه اول بعد از آموزش نيانگيم )000/0( داشت با قبل از آموزش تفاوت معناداري) 8/19±44/5=p .(
 نيهمچن). p=- /000( داشت تفاوت معناداري با قبل از آموزشنيز ) 70/27±833/0(آموزش  ازنمره عملكرد گروه دوم بعد  نيانگيم

  .داشت )P=000/0(، تفاوت معناداري دو گروه با يكديگر بعد از آموزش نمره عملكرد هر نيانگيمقايسه م
روش  يهستند، ول مؤثركارورزان در انتقال خبر بد  ييتوانا يدر ارتقا يمطالعه نشان داد كه هر دو روش آموزش نيا: گيري نتيجه
  .است يتر از روش بحث گروهمؤثرنقش  يفايا يآموزش

  
  هاي ارتباطي مهارتخبر بد، آموزش، ايفاي نقش، بحث گروهي، : هاي كليدي واژه

  797تا  789 ):7(11؛ 1390بهمن/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

  مقدمه 
 ترين مشكالت پزشكان انتقال اخبار ناگوار يكي از عمده

شود كه  مي الزم يگاه ي پزشكيها در تمام رشته كه است

                                                 
گروه پزشكي اجتماعي،  ،)استاديار( سيد اسماعيل مناقب :نويسنده مسؤول *

  esmanagheb@yahoo.com.  ، فارس، ايراندانشگاه علوم پزشكي جهرم
كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم،  ،نژاد السادات مصلي نجمه

  )najme_467@yahoo.com. (فارس، ايران
  17/5/90:، تاريخ پذيرش22/8/90: ، تاريخ اصالح1/6/89: دريافت مقالهتاريخ 

كننده به بيمار يا خانواده وي  اخبار سخت، بد و ناراحت
بدون آموزش مناسب، هنگام انتقال اخبار . ابديانتقال 

يك  شده و تقلناگوار، ناراحتي و نارضايتي به بيمار من
تواند باعث عدم  مي النه به اين موضوعمسؤورويكرد غير 

ير عدم تطابق، نارضايتي و حتي انجام اقدامات غ رش،يپذ
  ).1(قانوني از طرف بيمار گردد

به استفاده مؤثر پزشك از  با كيفيت باال نياز طبابت
در طي يك مطالعه پزشكان ). 2(ي ارتباطي داردها مهارت

اذعان داشتند كه مداوم ناگزير به انتقال اخبار بد به 
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 نيا گر چه تعداد زيادي از آنان در. هستند بيماران خود
 آنها شتريب اما، نديده بودند يآموزش خاص نهيزم
در اين زمينه را مفيد دانستند و خواستار آموزش  زشآمو

 در مطالعه ).3(بودند مارانيانتقال خبر بد به ب يها مهارت
و پزشكان  يپزشك انيدانشجو يآگاه زانيم يگريد

شده  يابيانتقال خبر بد متوسط ارز نهيدر زم يعموم
  ).4(است

 ي آموزشي كوتاه مدت و فشردهها برگزاري دوره با
توان توانمندي دانشجويان پزشكي را در زمينه  مي

در  يهاي پزشك ي ارتباطي الزم براي مراقبتها مهارت
آموزش  نهيدر زم). 2(بخشيد يبهبود بيماران رو به مرگ

ي ها مهارتبر  ماران،يي انتقال خبر بد به بها مهارت
از بيمار، دادن اطالعات به بيمار،  تآوري اطالعا جمع

حمايت از بيمار و جلب همكاري او براي ادامه درمان يا 
  ).5(ويژه شده است تأكيدپيگيري بيماري 

مختلف آموزشي و تجربي براي آموزش در  يها شرو
ي ها شطبق مطالعات انجام شده رو. وجود دارد نهيزم نيا

وزشي ي آمها شرو ريتر از سامؤثراي  آموزش تجربه
اي  تجربه يآموزش يها شانواع مختلف رو .هستند

آموزش  ،يواقع مارانيآموزش با استفاده از ب: عبارتند از
نقش و  يفايآموزش به روش ا مارنما،ياز ب ادهبا استف

در آموزش . ييويدياستفاده از ضبط صدا و ضبط و
انتقال خبر بد، گرچه استفاده از  يارتباط يها مهارت

تواند در  مي يمانند سخنران يآموزش نظر يها شرو
در  ها مهارت نينگرش مثبت نسبت به استفاده از ا جاديا

 يآموزش يها شرو تنها يباشد، ول مؤثرعملكرد روزانه 
را به  ريتوانند فراگ مي بر مهارت هستند كه يمبتن يعمل

  ).6(قادر سازند ها مهارت نيا ياستفاده عمل
كه در زمينه آموزش انتقال خبر بد به  پژوهشي

آنها اين  دهد كه مي دانشجويان پزشكي انجام شده نشان
كه  داشتند دهيخواندند و عق با اهميتو  را مؤثر ها شآموز

 آموزش در اين زمينه باعث تقويت حس اعتماد به نفس و
 ها براي اين چنين موقعيت كار راه در ارائه ايجاد توانايي

  ).7(شود مي
 97كننده معتقد بودند كه در  مطالعه افراد شركت كي در

ي ارتباطي هستند ها مهارتموارد نيازمند به ايجاد  درصد

بار در هفته مجبور به انتقال خبر بد  1-2و بيش از 
از آنها هيچ آموزشي در  درصد 49با اين وجود  .هستند

ي ارتباطي و انتقال خبر بد نديده بودند ها مهارترابطه با 
نقش را به عنوان روش  يفاياروش  درصد 76 و

  .)8(زشي مناسب پيشنهاد داده بودندآمو
 به طوري آموزشي است كه ها شنقش يكي از رو ايفاي

 ي ارتباطي استفادهها مهارتگسترده براي آموزش 
روش فرد خود را در موقعيت موردنظر  نيا در .شود مي
 نيبه ا .كند مي رفتار گونه كه الزم است دهد و آن مي قرار
و مشكالت  ها تيبرخورد با موقع ياو چگونگ بيترت

با استفاده از  .آموزد مي ط خاص رايشرا نيموجود در ا
ي مصاحبه بيمار محوري ها مهارتآموزشي  روش نيا

در  .رديگ مي قرار يقيحق طيدر شرا ريشده و فراگ تقويت
و  صيرتايفاي نقش چهار عنصر تفكر، احساسات، ب

عملكرد درگير هستند و اين عوامل در كنار هم باعث 
با . شود مي رتباطاتنقش در آموزش ا يفايا تأثيرافزايش 

روند كه در هر  مي نقش، افراد به فكر فرو يفايبازنگري ا
اين . افتد مي ايفاي نقشي، بر اساس موقعيت آن چه اتفاقي

 ؛مرحله به اندازه اجراي نمايش در آموزش مؤثر است
يرا با بحث كردن، دانشجو عملكرد خود را در ذهن ز
ساير  باكند و ارتباط آن را  مي ليو تحل هيزتج

 .كند مي هايي كه در عمل داشته است پيدا موقعيت
ي ارتباطي را به روش ايفاي ها مهارتدانشجوياني كه 

سودمند براي  ينقش فراگرفته بودند، اين روش را روش
و قرار  ها شتكرار، مشاهده، بحث و واقعي جلوه دادن نق

 ي آموزشيها در راستاي ساير برنامه ها شدادن نق
  ).8(دانستند مي

انتقال خبر بد، دانشجويان  يها مهارتيادگيري  براي
مانند ايفاي نقش و اي  ي تجربهها شاستفاده از رو

ي تئوريك ها شبيمارنما در يك محيط باليني را بر رو
دانشجوياني كه در ). 9(دادند مي مانند سخنراني ترجيح

اند اين روش را  ي ايفاي نقش شركت داشهها كارگاه
و اكثريت آنها بر ايفاي اند  دانستهبخش و مفيد  لذت

 تأكيدواقعي و بازخورد صادقانه  به طورنقش 
  ).10(اند داشته
 يآموزش يها شاز رو گريد يكي زين يبحث گروه روش
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در . است كه در آموزش انتقال اخبار ناگوار كاربرد دارد
در  .كنند يموضوع صحبت م كي روش افراد درباره نيا
بحث شوند  ريشود كه همه افراد درگ مي يروش سع نيا

با توجه به اين كه . فعال در بحث شركت كنند به طورو 
آموزش  يبخش اساس يارتباط يها مهارتآموزش 

 يولي متأسفانه در كشور ما آموزش) 11(است يپزشك
به  نديانتقال اخبار ناگوار و ناخوشا نهيجدي در زم

از  پس وجود ندارد و آنان يپزشك انيدانشجو
روبرو  نهيزم نيبا مشكالت جدي در ا التحصيلي فارغ

 يشرفتهاين در حالي است كه در كشورهاي پ. خواهند شد
  .در اين زمينه اقدام جدي صورت گرفته است

ما  يپزشك يها در دانشكده يارتباط يها مهارت يريادگي
مشاهده عملكرد استاد است و آموزش  قياز طر شتريب
مدون و به صورت  كولوميبر اساس كور ها مهارت نيا

الزم است كه در آموزش  و رديگ نمي فعال صورت
مناسب و  يآموزش يها شاز رو يارتباط يها مهارت
  ).12(استفاده گردد مؤثر

 دهنده نشانانجام شده مطالعات نتايج كه  يوجود با
 يي نظرها شبر رواي  ي آموزشي تجربهها شرو يبرتر

ي انتقال ها مهارت، چالش اساسي در آموزش )6(هستند
گرچه ). 13(خبر بد، انتخاب روش آموزشي مناسب است

ي مختلف ها شرو تأثيرمطالعات زيادي در زمينه 
ي ها شرو زمينهآموزشي شده، اما مطالعات ناچيزي در 

شده، و در ايران تا كنون  يايفاي نقش و بحث گروه
روش آموزشي براي  به منظور مقايسه اين دواي  مطالعه

مطالعه حاضر به منظور . نشده است منتشرانتقال خبر بد 
ايفاي نقش با روش بحث  يروش آموزش تأثيرمقايسه 

انتقال خبر بد  نهيبر عملكرد كارورزان در زم يگروه
  .گرفت مانجا

  
  ها شرو

در دانشگاه علوم  1388در سال  يتجرب مهين اين مطالعه
نفر از كارورزان پزشكي انجام  30پزشكي جهرم بر روي 

كارورزان پزشكي جهت انجام مطالعه انتخاب  هيكل. گرديد
: ورود به مطالعه عبارت بودند از يارهايمع. شدند

 يورتجهرم، در ص يدر دانشگاه علوم پزشك يكارورز

آنها باقي مانده  يكارورز دوره انيحداقل سه ماه به پا كه
باشد و معيار خروج ناتمام ماندن دوره آموزشي اين 

  .بود ها مهارت
 يابتدا به صورت تصادف ها منظور انجام مطالعه نمونه به

زوج  يها شماره يسر بسته حاو يها ز پاكتبا استفاده ا
 15بنابراين در هر گروه . شدند ميو فرد به دو گروه تقس

آزمون  قيسپس عملكرد آنها از طر .ندقرار گرفتنفر 
OSLER1 (Objective Structured Long 

Examination Record) از بيمار استاندارد  هبا استفاد
 يمطهر ياستاندارد از مركز درمان ماريب. شد يبررس
 دهيالزم د يها شآموز ويو بر اساس سنار ديگرد يمعرف

ابزار  .صورت گرفت يدر مورد و يبود و استانداردساز
 ستيل آزمون چك نياطالعات در ا يآور جمع
نظر چند  با استفاده از آن ييبود كه روااي  ساخته محقق

. شده بود دييتأ نهيزم نيمتخصص در ا ديتن از اسات
كرونباخ  يآلفا بيضر بر اساس محاسبه ليست چك ييايپا
 )78 =%α (و  يبه صورت بل ليست چك اسيمق. شد دييتأ
 كه مهارت موردنظر درست انجام يبود كه در صورت ريخ
عدم انجام مهارت  ايو در صورت اشتباه و  1 شد نمره مي
صفر و  ليست چك حداقل نمره .گرفت مي صفر تعلق هنمر

  .بود 30حداكثر 
كه  دهيعملكرد از كارشناس آموزش د يابيارز يبرا

اطالع بود استفاده  يمورد و شاهد ب يها نسبت به گروه
شامل دو قسمت بود، بخش اول شامل  ليست چك. شد

 شد و مي ليبود كه توسط محقق تكم كياطالعات دموگراف
بحث كارورز در كارگاه  به منظور محرمانه ماندن شركت

نقش از كد مخصوص استفاده  يفايكارگاه ا اي يگروه
انتقال  مهارت يبررس به ليست چكبخش دوم . ديگرد

 30 رندهيپرداخت و در برگ مي اخبار ناگوار در كارورزان
گروه اول كارگاه آموزش انتقال خبر بد  يبرا .بود مهارت

در روش بحث . برگزار گرديد يبه روش بحث گروه
 مورد ارائه نيا دراي  خاطره رانيگابتدا فرا يگروه
 نيا رامونيپ ين به بحث و بررسآكردند و پس از  مي

 نهيزم نيا پرداختند و هر كس نظر خود را در مي موضوع
 ارائه يو نكات منف حيصح يها شكرد و رو مي انيب

الزم  يها مهارت نتيو سپس با استفاده از پاورپو شد مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1356-en.html


  همكارسيداسماعيل مناقب و  آموزش انتقال خبر بد به روش ايفاي نقش و بحث گروهي
 

  http://journals.mui.ac.ir )7(11؛ 1390بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      792

 بحث قرار شد و مورد مي آموزش داده و درست
  .گرفت مي

 نيا .دنديد مي نقش آموزش يفايگروه دوم با روش ا
 نيبه ا ؛شد مي ي پنج نفره اجراها روش توسط گروه

كارورز در  كيو  ماريكارورز در نقش ب كي كه بيترت
كه به  ييويگرفتند و بر اساس سنار مي رنقش پزشك قرا

نقش  يفايداده شده بود و قبل از شروع ا ماريب نقش
كردند و سپس باتفاق  مي ينقش باز بودمطالعه كرده 

شروع مصاحبه  يكارورزان كه ناظر بودند از ابتدا گريد
انتقال خبر بد  يالزم برا يها مهارتاز  يستيبر اساس ل

مصاحبه را مشخص و در مورد آن  ينكات مثبت و منف
 .كردند مي اجرا يگريد يويسنار كردند و مجدداً مي بحث

بعد از اتمام هر مصاحبه در مورد روند مصاحبه با 
 ليست چكبيمار و نكات مثبت و منفي آن بر اساس 

شده بود و  ليمهارت تشك 30انتقال اخبار ناگوار كه از 
مد  يها مهارتهمان ( از منابع معتبر اقتباس شده بود

 يها آزمون يشده كه برا ايروا و پا ليست چكنظر در 
OSLER مجدداً . شد مي بحث) ديگرد مي استفاده زين

يك ماه بعد از اتمام كارگاه  OSLER2عملكرد آنها با 
محتواي آموزش براي . ارزيابي شد دهيآموزشي سنج

نابع معتبر ي انتقال خبر بد از مها مهارتآموزش 
  ).6و5(اقتباس شده بود

نسبت به  ها ابيبه ذكر است كه كارورزان و ارز الزم
 اطالعات. اطالع بودند يب يتفاوت دو روش آموزش

شد و با  SPSS-11.5وارد نرم افزار  شده يآور جمع
كولموگراف با  يدر منحن ها نرمال داده عيتوجه به توز

 سهيبه منظور مقا( مستقل  يت يها استفاده از آزمون
 سهيبه منظور مقا( زوج يو ت) دو گروه  يها نيانگيم
مورد تجزيه و  )قبل و بعد از آموزش  ها گروه نيانگيم
  .قرار گرفت حليلت

  
  نتايج

شركت  يكارورزان پزشك نفر از 30در اين مطالعه 
نفر در گروه دوم  15نفر در گروه اول و  15داشتند كه 
سال و  24±915/0ميانگين سني گروه اول . جاي گرفتند

از هر دو  كه نيبا توجه به ا( مونث بودند درصد 100
 نيانگيدر م يبود و تفاوتعمل آمده ه آزمون ب شيگروه پ

 يتيتفاوت جنس به نظر نمي رسدنشد، دهينمرات آنها د
ميانگين سني گروه  .)داشته باشدمطالعه  جيبر نتا يتأثير
 60و ) نفر 6(مذكر درصد  40سال كه  23±67/1 دوم

  .بودند) نفر 9(مؤنث درصد 
نمره عملكرد افراد در گروه بحث گروهي قبل از  ميانگين
 يفايكه در مقايسه با گروه ا بود 5/10±44/3 آموزش

انحراف معيار  و نقش قبل از آموزش با ميانگين
و  p=42/27(شود  نمي تفاوت معناداري ديده ، 54/2±33/8

192/1=t.(  
افراد در گروه بحث گروهي بعد از آموزش با  عملكرد
 در مقايسه با قبل از آموزش تفاوت 8/19±44/5 ميانگين

نمره عملكرد  نيانگيم ).t=- 74/5و  p=000/0(معناداري دارد 
 نقش بعد از آموزش يفايا يافراد در گروه آموزش

بود كه در مقايسه با قبل از آموزش تفاوت  833/0±70/27
 نمره نيانگيم نيب). t=- 91/20و  p=000/0( داشت يمعنادار

 يعملكرد هر دو گروه قبل و بعد از آموزش تفاوت معنادار
  .)t=- 57/5و  p=000/0. (شد دهيد
  

  بحث
 يپزشك يها مطالعه با توجه به اين كه اغلب دانشكده نيا

ي ارتباطي ها مهارتبا  و پزشكان انيدانشجو تيدر ترب
 موفققوي و توانمند نسبت به انتقال اخبار بد نا

دو روش  تأثير سهيو همچنين به منظور مقا) 14(هستند
نقش بر عملكرد  يفايا يبا روش آموزش يبحث گروه

با . انتقال خبر بد انجام شد يچگونگ رب يكارورزان پزشك
توجه به نتايج مطالعه پس از آموزش با روش آموزشي 
بحث گروهي و ايفاي نقش، در هر دو گروه افزايشي در 

اما . ي ارتباطي ديده شدها مهارتميانگين عملكرد افراد در 
آموزش به روش  تأثيردر مقايسه اين دو روش با يكديگر 

كه باعث ايجاد تفاوت اي  گونه بهنقش بيشتر بود،  يفايا
  .اداري نسبت به روش بحث گروهي شدمعن
به دانشجويان پزشكي در زمينه انتقال خبر اي  مطالعه در

كه  نقش آموزش داده شد يفايسرطان، به روش ا
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و  رضايت آنان از اين روش آموزشي را به همراه داشت
اين  كه ماد به نفس آنها در اين زمينه شدتاع باعث افزايش
 نقش يفايروش آموزشي ا تأثير دهنده نتيجه نشان

دانشجويان پزشكي سال  گرييد در مطالعه). 15(دباش مي
ي ارتباطي نديده ها مهارت اول كه هيچ آموزشي در زمينه

ي ها مهارتنقش تحت آموزش  يفايبه روش ا بودند
آنها اين روش  درصد 5/96ارتباطي قرار گرفتند و 

به اعتقاد آنها تحت  .مفيد دانستنداي  آموزشي را تجربه
نكات كليدي در  افراد عملكردنظر داشتن و بحث در مورد 

شايد بتوان از  .)8(مؤثر بودن اين روش آموزشي بود
نقش نسبت به  يفايامتيازات ديگر روش آموزشي ا

كسب و  ي مبتكرانهها ي ديگر، به ارائه طرحها شرو
آموزشي  ي گوناگون در فراگير نسبت به زمينهها ديدگاه

  .)16(اشاره كرد
نشان داده شده است كه آموزش  گرييد مطالعه در

هيچ تغييري در  يبه روش سخنران يارتباط يها مهارت
 نيبه همين دليل ا. دنبال نداشته ب عملكرد دانشجويان

دارد نقش با بيمار استان يفايافراد تحت آموزش به روش ا
قرار گرفتند و ارزيابي مجدد نشان داد كه عملكرد افراد 

 جيكه نتا). 13(بسيار بهتر شده است موزشپس از اين آ
  .باشد مي مطالعه با مطالعه ما همسو نيا

و همكاران و ناولز ) Steinman( نمنياست مطالعات
)Knowles (يفايروش ا يبرتر انگريب زيو همكاران ن 

  .)18و17(است ينقش نسبت به روش سخنران
 يها مهارت ينقش باعث ارتقا يفاياز روش ا استفاده
) Rabin( نيبر اساس مطالعه راب .گردد مي نيزاي  مشاوره

مشاوره را  يها مهارتكه آموزش  يو همكاران پزشكان
 ينموده بودند، عملكرد بهتر افتينقش در يفايا قياز طر

 ارابز كينقش  يفايا). 19(اند نسبت به گروه شاهد داشته
 ژهيو يارتباط يها مهارتآموزش  يبرا ديارزشمند و مف

و  )Baer(مطالعه بائر  ).20(است يپزشك انيبه دانشجو
 كينقش  يفاينكته است كه روش ا نيا ديؤم زيهمكاران ن

انتقال خبر بد، به  يها مهارتآموزش  يبرا مؤثرروش 
 نگيدر مطالعه كاش). 21(است يپزشك انيدانشجو

)Cushing (كه در  يپزشك انيدانشجو يو همكاران آگاه
نقش  يفايبه روش ا يارتباط يها مهارتكارگاه آموزش 

روش  انيبود و دانشجو افتهي شركت كرده بودند ارتقا
و ارزشمند  يروش دوست داشتن كينقش را  يفايا

  ).22(كردند فيتوص
نقش نسبت به  يفايتر بودن روش امؤثر لياز دال يكي

و  رانيفراگ شتريتواند مشاركت ب مي يروش بحث گروه
به گفته . آموزش براي آنها باشد نديتر بودن فرآ يواقع

 اين امر. بخش است نقش لذت يفايروش ا انيدانشجو
 نديدر فرا رانيفراگ شتريدليل مشاركت ب تواند مي خود

. باشد يبازده آموزش شياو افز يريادگيآموزش و 
نقش  يفايو همكاران ا) Kim( ميك قاتيطبق تحق نيهمچن

گردد،  مي كنندگان در شركت يدرون تيرضا جاديسبب ا
 يريادگيمشاركت و  شيافزا يبرا يعامل زين نيكه ا
  ).23(است رانيفراگ

داده شدن  جلوه ينقش سبب واقع يفايبر اين ا عالوه
 آموزش و كاهش استرس در يكيتكن يها مهارت

كه سبب بهبود ارتباط پزشك  شود مي دانشجويان نيز
  .)24(گردد مي ماريب

آموزش  نهيو همكاران كه در زم) Deneve(دنو  مطالعه
نقش انجام گرفته  يفايانتقال خبر بد به روش ا يها مهارت

 يفايبه روش ا انيمشخص كرد كه آموزش دانشجو زين
انتقال  نهيدر زم انينقش، باعث بهبود عملكرد دانشجو

 مطالعه ما جيراستا با نتابود كه هم مارانيخبر بد به ب
در ساير  مؤثرايفاي نقش يك روش آموزشي  ).25(است
ي بهداشتي و پزشكي نيز هست چنانچه نتايج ها مقوله
 تأثير سهيو همكاران كه به منظور مقااي  هزاوه مطالعه

نقش بر  يفايو ا يباز ،يسخنران يسه روش آموزش
دوران  هيو عملكرد دانش آموزان در مورد تغذ يآگاه

 نيانگيافزايش م دهنده نشان زبلوغ انجام گرفته بود ني
 ينقش نسبت به گروه سخنران يفاينمرات در گروه ا

 تأثير نهيو همكاران در زم انيمطالعه عرفان .)26(بود
 يها مهارتنقش در آموزش  يفايآموزش به روش ا

كه به روش  ينمرات گروه نيانگيمشاوره نشان داد كه م
به  كه يبودند نسبت به گروه دهينقش آموزش د يفايا

داشت كه معنادار  شيبودند افزا دهيآموزش د يروش سنت
  ).27(مطالعه ما مشابه است جيبا نتا
رسد با توجه به اين كه روش آموزشي ايفاي  مي نظر به
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باعث برانگيختن افراد به تفكر در مورد نقش ايفا  نقش
ي ها شاين روش نسبت به ساير رو ،شود مي شده

ترين  اين الگوي تدريس در ساده. آموزشي مؤثرتر است
پردازد و  مي لئسطح خود به شكلي عملي به مسا

 .يي در ابعاد فردي و اجتماعي آموزش داردها ريشه
زنده اي  ايفاي نقش نمونهتوان گفت كه جريان  مي بنابراين

دانشجويان از آن  آورد كه مي براي رفتار انساني فراهم
آوردن  به دستبه عنوان ابزاري براي درك احساسات و 

 ي خود استفادهها شبينش خاص نسبت به ارز
  .)28(كنند مي
جهت  رانيفراگ اقيتوان به اشت مي مطالعه نينقاط قوت ا از

اشاره كرد درحالي كه  يآموزش يها شركت در كارگاه
دستورالعمل  فقداننقش و  يفايا ينبودن محل مناسب برا

اين  هايمحدوديتنقش از  يفايكارگاه ا ياجرا يمدون برا
 ي اين مطالعهها محدوديت ديگراز  .شد مي مطالعه محسوب

آن به دانشگاه علوم پزشكي  به محدود بودن نتايج توان مي
شابه كافي در مورد مطالعات م نبودن جهرم و همچنين

دو روش آموزشي مذكور در زمينه آموزش  مقايسه
  .ي انتقال اخبار بد اشاره كردها مهارت

ي اجرايي دو روش ها توجه به پايين بودن هزينه با

ي ها سازي آموزشي مذكور و همچنين عدم نياز به آماده
، پيشنهاد به استفاده از ها شويژه و جذاب بودن اين رو

و  ها آموزشي در ساير دانشكدهي ها شاين رو
  .شود مي ي علوم پزشكي كشور نيزها دانشگاه

  
  گيري نتيجه

نقش با روش  يفايآموزش به روش ا تأثيرمقايسه نتايج 
بحث گروهي در آموزش مهارت انتقال خبر بد در دانشگاه 

نقش يك روش  يفايعلوم پزشكي جهرم، نشان داد كه ا
ي ارتباطي ها ارتمهمناسب و مفيد در آموزش  يآموزش

 تيارجح ياست و اين روش نسبت به روش بحث گروه
بر استفاده از اين روش  استالزم  نيبنابرا. دارد

ي ارتباطي و انتقال خبر بد ها مهارتآموزشي در آموزش 
  .بيشتري شود تأكيد

  
  قدرداني

كارورزان دانشكده  هياز كل ميدان مي بر خود الزم انيدر پا
 يهمكار مانهيصم قيتحق نيجهرم كه در انجام ا يپزشك

  .مييو تشكر نما رينمودند تقد
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Teaching How to Break Bad News: Comparing Role-Play and Group 
Discussion on Practice of Medical Interns in Jahrom Medical School  

 
Sayed Esmaeil Managheb1, Najmatolsadat Mosalanejad2 

 
Abstract 
 
Introduction: The Main challenge in training about breaking bad news is selection of appropriate 
educational method. This study was performed to assess the results of role-playing method versus group 
discussion in training about this skill. 
Methods: This was an interventional double blind study, performed in 2009-2010 in Jahrom University of 
Medical Sciences. 30 medical students were involved in this study (15 students in each group). At first, their 
breaking bad news skills were evaluated with an Objective Structured Long Examination Record (OSLER1). 
Then the first group participated in group-discussion workshop and the second one participated in role 
playing workshop. Their breaking bad news skills were re-evaluated by OSLER2 after the course. The score 
of OSLER1 and OSLER2 of both groups were compared. Results were analyzed by T test and paired T test. 
Results: there was no significant difference in OSLER scores between groups before intervention (p=27.42). 
The mean score of the first group before workshop (10.5±3.44) was significantly different from it after (19.8
±5.44) training (p=.000). Also the mean score of the second group before (27.70±0/833) and after (27.70±
0.833) training were significantly different (p=0.000). There was significant difference between two groups’ 
scores after training (p=0.000). 
Conclusion: Our training intervention was effective in producing significant change in medical students’ 
breaking bad news skills, but training by Role-playing method was more effective than group discussion 
method. 
 
Keywords: Bad News, Training, Role-play, Group discussion, Communication Skills 
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