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چكيده:
زمينه و هدف :آموزش و برنامههاي آموزشي نقش انكارناپذيري در پيشرفت هر جامعهاي دارد .اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان
رضايت دانشجويان مامايي از تدريس درس بيماريهاي زنان و ناباروري به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان انجام شد.
روش بررسي :در اين پژوهش نيمه تجربي ،دانشجويان کارشناسي پيوسته مامايي(  22نفر در ترم پنجم) در سال  9316بهه عنهوان
جامعه پژوهش بودند .اين دانشجويان به عنوان نمونه پژوهش و درس  3واحهدي بيمهاريههاي زنهان و نابهاروري بهه عنهوان مهواد
آموزشي تعيين شدند .نيمي از مواد آموزشي در هشهت جلسهه اول ،آمهوزش بهه روش تهدريس بهه وسهيله اسهتاد ،بهه شهيوه رايهج
سخنراني و هشت جلسهه دوم بها روش همتايهان تهدريس شهد .در پايهان ههر دو روش آموزشهي از دانشهجويان خواسهته شهد کهه
پرسشنامه مربوط به رضايت از شيوه آموزش را نيز تكميل کنند .از کليه دانشجويان جهت شرکت در پژوهش رضايتنامه آگاهانهه
کسب شد .دادهها با استفاده از آزمون آماري تي زوجي تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :ميانگين امتياز کلي رضايت از روش تدريس سخنراني استاد  13/77±1/74و رضايت از شيوه تدريس به وسيله همتايان
 19/36 ±91/81بود( .)p=1/41ميانگين امتياز رضايتمندي از روش سخنراني در حيطه ايجاد عالقهمندي و تشويق به مشارکت در
يادگيري کمتر از روش آموزش همتايان( ،)p=1/111درحيطه رعايت اصول و مقررات مربوط به تدريس بيشتر ( ،)p=1/118در حيطه
آزمون و ارزشيابي از مطالب درسي نيز بيشتر( )p=1/17و در حيطه مناسب بودن روش تدريس و تداوم استفاده از آن با روش
آموزش همتايان برابر بود.
نتيجهگيري :به نظر ميرسد استفاده از روشهاي فعال آموزشي تأثير قابل توجهي در افزايش عالقه به يادگيري و ايجهاد انگيهزه در
دانشجويان دارد ،با اين حال دانشجويان روش سخنراني را در فهم بهتر مطالب و رعايت اصول و مقررات تدريس مؤثرتر مهيداننهد.
استفاده از روش آموزش همتايان به عنوان يک روش تكميلي در آموزش پيشنهاد ميشود.
واژههاي کليدي :سخنراني ،آموزش همتا ،رضايت ،دانشجويان مامايي
نويسنده مسئول :ميترا صفري ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،گروه مامايي
Email: mitrasafari39@ gmail.com
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رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

مقدمه

ميسازند .در اين ديدگاه فراگير در تعامل با آموزشيار
کارايي هر نظام آموزشي را با سهنجش ميهزان

دانش را ميسازد(.)8

آموزشههي مههيتههوان بههرآورد کههرد .شهيوه تههدريس در

يكهي از روشههاي آموزشهي فراگيرهه محههور

دسهتيابي بههه اههداف آمههوزش تعيهين کننههده اسههت(.)9

يادگيري از يريق همتايان است که به صورت توسهعه

نظريههاي آموزشي متفاوت که بر بنيادههاي نظهري و

دانش و مهارت از يريق کمک فعال و حمايت بين افراد

معرفههت شههناختي گونههاگون اسههتوارند ،روشهههاي

همسطح تعريف ميشود .بخشي از آموزش فراگير بهه

آموزشهي متفهاوتي را پيشهنهاد مهيکننهد .روشههاي

وسههيله دانشههجويان هههم سههطح(همتههاي شههريک) و ي ها

آموزشههي سههنتي و معلههم ه محههور کههه سههخنراني

دانشهجويان سههالهههاي بهاالتر(همتههاي نزديهک) انجههام

متداولتهرين نهو آن اسهت ،برخاسهته از ايهن نظريهه

ميگيرد و به وسيله استاد نيز نظارت ميشود .در ايهن

هستند که دانش عيني در حكم واقعيتي مستقل از انسان

روش دانشجويان بهه يكهديگر کمهک مهيکننهد کهه يهاد

وجود دارد و آموزش دهنده ميتوانهد آن را بهه کمهک

بگيرند و خودشهان نيهز بها آمهوزش بهه همتايهان يهاد

زبان به فراگيران انتقال دهد( .)2در اين ديدگاه آموزش

مهيگيرنههد ،در حقيقههت دانشههجويان فعاالنههه مشههارکت

دهنده در ارتبهايي يهکجانبهه ،انتقهال دهنهده دانهش و

ميکنند ،از يكديگر مهيآموزنهد و مسهووليت يهادگيري

فراگير دريافت کننده آن است .گرچه ايهن روشهها در

خود را بر عهده ميگيرند( .)6در اين روش ايفاي نقهش

رشد کارکردهاي پهايين شهناختي فراگيهران مهيتوانهد

معلم به وسيله دانشجو باعث تلفيهق نگهرش مههارت و

سودمند باشد ،اما رشد کارکردهاي شناختي باال و نيز

دانش در آموزش دهنده و ايجاد آرامش در يادگيرنهده

ابعاد عايفي و اجتماعي فراگيران در آن ناديده گرفتهه

ميشود .عالوه برآن باعث ايجاد احساس خوشهحالي،

ميشود( .)3بررسيها نشان ميدهد در روش تهدريس

مهارت و رشد علمهي در فراگيرانهي مهيشهود کهه بهه

سخنراني که ايالعات به صهورت يهر فعهال و بهدون

عنوان مدرس در گروه کوچهک نقهش آمهوزش دهنهده

بههازخورد فراگي هر کسههب م هيش هوند ،فاقههد اثربخش هي

داشتند( .)7آموزش به وسيله همتا از سال  9181با بهه

مطلهههو و معمهههوالا در حافظهههه دراز مهههدت بهههاقي

کههارگيري دانشههجويان کارشناسههي بههراي کمههک در

نميمانند(.)4

آمههوزش ،بههه ويههژه در دروس آزمايشههگاهي بههراي

اسههاس نظريههه روشهههاي آموزشههي فعههال و

صههرفهجههويي در وقههت اسههتادان و محههدود کههردن

فراگيره محهور ،بهر ايهن اسهتوار اسهت کهه آمهوختن،

آموزشهاي مبتني بر سخنراني مرسوم بود ،اما بهراي

ساختن معنا در پي تجربه است و فراگيران بر اسهاس

اولين بار ويتمن و فيف استراتژي آموزش همتها را در

تجربة شخصهي خهود و تفسهير آن ،دانهش را فعاالنهه

آمههوزش عههالي مههورد بررسههي قههرار دادنههد( .)1در
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دسههتيابي دانههش آموختگههان آن نظههام بههه هههدفهههاي

و ديگر همساالن خود و در بافت اجتماعي فرهنگي خود

ميترا صفري و همكاران

سودمنديهاي دو جانبه اين روش آمهوزش بهه دسهت

مامههايي بههه وي هژه در آمههوزش دروس نظههري کههه در

آمده است ،محبوبيت اين روش افزايش يافته است.

ارتباط تنگاتنگي با بالين است ،سابقه چنداني ندارد .بها

مطالعههات مختلفههي در ايههران از ايههن شههيوه

توجه به نقش با اهميت ماماها در ارتقها سهالمت زنهان

آموزش و پيامدهاي آن در افهزايش دانهش ،يهادگيري،

در دورههههههاي مختلههههف زنههههدگي و پيشههههگيري از

رضههايت و انگيههزه فراگيههران در سههطوگ گونههاگون

بيماريهاي زنهان و بهه منظهور ايجهاد کهارايي بيشهتر

آموزش هي از جملههه مههدارس ،دانشههگاهههها و آمههوزش

آموزش دروس نظري که باعث بهبهود سهطح عملكهرد

دانشههجويان علههوم پزشههكي در فعالي هتهههاي بههاليني و

باليني دانشجويان و در نتيجه افزايش صالحيت شغلي

همچنين در عرصه سالمت جههت آمهوزش همگهاني و

آنان ميشود ،ضرورت انجام مطالعه احساس شهد .از

بيماران انجام شده است .از جمله؛ مطالعه موسوي کهه

يرف ديگر با دستيابي بهه روشههاي آمهوزش مهورد

آموزش خصوصهي همتايهان نگهرش مثبتهي بهه درس

رضههايت و عالقههه ا لههب دانشههجويان ،مههيتههوانيم کههه

رياضي در دانشآمهوزان سهال پهنجم دبسهتان ايجهاد

سبکهاي آموزشي را به نحوي يراحي کنيم کهه همهه

کرده بود( .)1مرور سيستماتيک اديهب حهاج بهاقري و

دانشجويان مطالب را آنگونه که ترجيح مهيدهنهد يهاد

مطهري نشان داد ،آمهوزش از يريهق همتهاي نزديهک

بگيرنههد .بنههابر ايههن پژوهشههگران بههر آن شههدند کههه

ميتواند موجهب ارتقهاي يهادگيري و عملكهرد ،تقويهت

مطالعهاي با هدف مقايسه ميزان رضهايت دانشهجويان

مهههارتهههاي تههدريس و افههزايش اعتمههاد بههه نفههس

مامايي از تدريس درس بيماريهاي زنان و نابهاروري

دانشجويان علوم پزشكي شود( .)91در مطالعه اسالمي

بههه شهيوه سههخنراني بههه عنههوان روش رايهج آمههوزش

اکبهههر و همكهههاران تهههدريس درس فيزيوپهههاتولوژي

کنوني دانشگاهي و آموزش به وسيله همتايان يراحهي

بيماريها از يريق همتايان رضايت ا لب دانشهجويان

و اجرا کنند.

هوشبري را جلب کرده بود( .)99در مطالعه رستگار و
همكاران آموزش همتا بر سهبک زنهدگي ارتقها دهنهده

روش بررسي

سههالمت در ميههان رابطههين بهداشههت اثههربخش بههوده

در ايههن پههژوهش نيمههه تجربههي دانشههجويان

اسههت( .)92هههمچنهين در مطالعههه محمههدي و همكههاران

کارشناسي پيوسته مامايي به عنهوان جامعهه پهژوهش

روش آمههههههوزش همتهههههها توانسههههههت سههههههطح

قههرار گرفتنههد ،دانشههجويان تههرم پههنج کارشناسههي

خودکارآمههههدي بيمههههاران مبتههههال بههههه مولتيپههههل

مامايي( 22نفر) به عنوان نمونه يا واحدهاي پژوهش و

اسهههههههكلروزيس را افزايهههههههش داده و بهبهههههههود

درس  3واحههدي بيمههاريهههاي زنههان و نابههاروري بههه

بخشههد(.)93

عنوان مواد آموزشي تعيهين شهدند .سرفصهل درس 3
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سالهاي اخير به علت مسهتندات زيهادي کهه در مهورد

استفاده از اين روش در آموزش دانشهجويان

رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

آموزشي به صورت  3ساعت در هفته تنظهيم و بهراي

تخمدان ،بيماريهاي پستان ،بيماريهاي التهابي لگن و

تههدريس اي هن درس تعههداد جلس هات درس مشههخو و

عفونت هاي منتقله از يريق جنسي ،اختالالت بافتهاي

موضوعات درسي بين اين جلسات توزيع شد .نيمي از

نگهدارنده لگن ،ناهنجاريهاي ژنتيكي ،علل ناباروري و

محتويات آموزشي( 1جلسهه اول) کهه شهامل عنهاوين؛

روشهاي تشخيصي آن بود ،با روش همتايان تدريس

روشهاي تشخيصي و آزمونها در بيماريهاي زنان،

شد .بهراي ايهن کهه دانشهجويان فرصهت کهافي بهراي

بلوغ و قاعهدگي يبيعهي ،يائسهگي ،اخهتالالت قاعهدگي،

آمادگي تدريس را داشته باشند و همه در امر تهدريس

بيماريهاي دستگاه تناسلي خارجي ،بيماريهاي واژن

سهيم شوند ،با در نظر گرفتن تعداد کل ،دانشجويان به

و بيماريههاي سهرويكس بهود ،بهه روش تهدريس بهه

گههروههههاي کوچههک تقس هيم و هههر گههروه بههه صههورت

وسيله استاد به شيوه رايهج سهخنراني ،بها اسهتفاده از

مشارکتي عهدهدار تدريس يک موضهو شهدند .شهش

اساليدهاي پاورپوينت انجام شد .بها توجهه بهه تجربهه

گروه تشهكيل و بهر اسهاس حجهم محتهواي درسهي و

استاد در کليه جلسات درس با حفظ اصول و مقهررات

موضو درس بهه  4گهروه  4نفهره و  2گهروه  3نفهره

تدريس نكات الزم براي بهبود کيفيهت تهدريس رعايهت

تقسيم شدند .با توجه بهه حجهم مطالهب درسهي بهراي

گرديد .پاره اي از اين نكات عبهارت بودنهد از؛ آمهادگي

بعضي از موضهوعات 2 ،جلسهه در نظهر گرفتهه شهد.

الزم از جنبههه تجهيههزات ،آسههودگي خههاير و مههديريت

منابع درسي نيز در اختيار دانشجويان قرار گرفت .بهه

زمان سخنراني ،ارايه مقدمهاي در ابتهداي سهخنراني و

دانشجويان توصيه شد که هر گروه با توجه به عالقهه

بيههان اهههداف درس جلسههه و تههالش بههراي برقههراري

و نظههرات و توافههق گههروه خههود ،از روشهههاي فعههال

ارتبهاط ،جلهب توجهه و ايجهاد انگيهزه در دانشههجويان،

گوناگون جهت تدريس استفاده کننهد .روشهها شهامل؛

جههامع بههودن محتههوا ،روشههن و قابههل در بههودن

بازسازي محيطههاي بهاليني در کهالس درس و ايفهاي

موضوعات درس ،سهازماندهي منطقهي مطالهب ،حفهظ

نقش ،گزارش مورد ،بحهث گروههي ،پرسهش و پاسهخ،

توجه دانشجويان در يول ارائه با بيان موارد باليني و

استفاده از کليپها و فيلمهاي کوتاه آموزشي ،استفاده

تنو در به کارگيري محر هاي ارتبايي ،به کهارگيري

از پمفلههتهههاي آموزشههي ،اسههتفاده از محههيطهههاي

زمانهاي استراحت کوتاه مهدت ،پرسهش و پاسهخ در

آزمايشگاهي و سالن موالژ و سالن مهارتهاي بهاليني

هنگام ارائه مطالب ،نتيجههگيهري و بيهان نكهات کليهدي

دانشگاه بها توجهه بهه محتهواي درس و ابتكهار گهروه

درس .در پايان دوره تدريس از دانشهجويان خواسهته

مسوول ارايه درس بهود .محهيط کهالس درس نيهز بهه

شد که پرسشنامه مربوط به رضايت از شيوه آموزش

گونهاي يراحي ميشد کهه امكهان تعامهل دانشهجويان

را تكميل کنند 1 .جلسه نيمهه دوم کهه شهامل عنهاوين؛

فراهم باشد و شيوه قرارگيري صهندلي هها و نشسهتن
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واحدي بيمهاريههاي زنهان و نابهاروري يبهق برنامهه

بيماريههاي رحهم ،بيمهاريههاي لولههههاي رحمهي و

ميترا صفري و همكاران

دانشجويان روي درس را افزايش دههد ،بهدين منظهور

عالقهمنهدي و تشهويق بهه مشهارکت در يهادگيري91 ،

صندليها به صورت نيمدايرهاي در دور تا دور کالس

گويه مربوط به حيطه رعايت اصول و مقررات مربوط

درس چيده ميشد .براي اجراي اين روشها و آمادگي

به تدريس و ياد گيري 4 ،گويه مربوط به حيطه آزمون

براي تدريس دانشجويان کل کالس ،استاد مربويه در

و ارزشيابي از مطالب درسي و  2گويهه کلهي دربهاره

ساعات ير کالسي با گروه آموزش دهنهده در مهورد

مناسهب بهودن روش تهدريس و تهداوم اسههتفاده از آن

موضو آموزشي مشاوره ،راهنماييهاي الزم و رفهع

بود .اين گويه ها بر اساس مقياس پنج گزينهاي ليكهرت

اشكال انجام ميداد و گروه در يول هفته در وقتهاي

از خيلي کم(امتياز يک) تا خيلي زياد(امتيازپنج) تنظهيم

اضافي تمرين انجام ميدادند.

شده بود .البته تعدادي از گويهها که به صهورت منفهي

از سههوي ديگههر يبههق آرايههش ترمههي درس

بيان شده بودنهد ،در هنگهام تجزيهه و تحليهل بهرعكس

کارآموزي بيماريهاي زنان نيز به صورت هم نياز در

نمرهگذاري شدند .دامنه نمره کل پرسشنامه بين  24تا

بخههش زنههان بيمارسههتان آموزشهي و درمانگههاه زنههان

 921بود .براي بررسهي روايهي پرسشهنامه از روايهي

کلينيک به دانشجويان اين کالس ارايه ميشهد کهه ايهن

محتوا و براي تعيين پايايي آن از روش آزمون مجهدد

دانشجويان با موضوعات درسي در محيط باليني نيهز

استفاده شد .الزم به ذکر است کهه ايهن پرسشهنامه در

آشنا شده و يبق هماهنگي بهه عمهل آمهده بها مربيهان

مطالعه قبلي پژوهشگر نيز مورد استفاده قهرار گرفتهه

آموزش باليني ،آنان نيز بها دانشهجويان گهروه مهورد

است و روايي و پايايي آن از يريق روايهي محتهوي و

نظر درباره موضو تدريس در محيط باليني همكهاري

روش آزمون مجدد سنجيده شهده بهود( .)94در پايهان

کرده و آموزشهاي الزم را مهيدادنهد .بهراي تشهويق

دوره روش آمهههوزش بهههه وسهههيله همتايهههان نيهههز

دانشجويان جهت برخورد فعالتر و جلب عالقهه آنهان

دانشجويان پرسشنامه مربهوط بهه رضهايت از شهيوه

 2نمره از کل نمره درس مربويه به آموزش و فعاليت

آموزش را تكميل کردند.

يافهت .در ههر

معيارهاي ورود به مطالعه شامل دانشهجويان

دانشجويان در امهر تهدريس اختصها

جلسههههه آمههههوزش کههههه دانشههههجويان عهههههدهدار

ترم  8مامهايي کهه ايهن درس را انتخها واحهد نمهوده

تدريس کل کالس بودند ،استاد حضور فعهال داشهته و

بودند و معيارهاي خروج از مطالعه يبت بيش از حهد

بر امر تدريس نظارت و در صورت نياز به توضيحات

مجاز دانشجو و عدم تمايل در شرکت در مطالعه بهود

اضافه و تفهيم بيشتر موضوعات مداخله ميکرد.

که در اين مطالعه موردي نداشتيم.

ابهههزار سهههنجش رضهههايت دانشهههجويان از

جهت رعايت مالحظات اخالقي ،پژوهش مزبور

روشهاي تدريس پرسشنامهاي مشهتمل بهر  24گويهه

به وسيله کميته اخالق دانشگاه علهوم پزشهكي ياسهوج

277

مجله ارمغان دانش ه دوره 23ه شماره 6ه بهمن و اسفند (9317شماره پي در پي)939

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 23:05 +0430 on Saturday April 20th 2019

دانشجويان بهصورتي بود که در موضو و تمرکهز

در  4حيطههه بههود کههه  1گويههه آن مربههوط بههه ايجههاد

رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

با کد اخالق

گرفت .آموزش دانشهگاه و دانشهكده بهه وسهيله نامهه

اجرا شده در ارزشيابي آموزشي آنان تأثيري نخواهد

کتبههي در جريههان پههژوهش قههرار گرفتنههد .از کليههه

داشت.

IR.YUMS.REC.1394.178

دانشجويان جهت شرکت در پژوهش به صورت کتبهي

دادههههاي جمههعآوري شههده بهها اسههتفاده از

رضههايتنامههه آگاهانههه کسههب شههد و از دانشههجويان

نرمافزار  SPSSو آزمون آماري تهي زوجهي تجزيهه و

خواسههته شههد کههه بههدون ذکههر نههام و نههامخههانوادگي

تحليل شدند.

پرسشنامهها را تكميل کنند .همچنين ايمينان داده شهد
شکل  :1الگوريتم روش اجراي مطالعه
انتخا دانشجويان ترم پنج مامايي به عنوان نمونه پژوهش

تنظيم يرگ درس دوره ،اهداف آموزشي ،جدول زمانبندي ،منابع درسي و تقسيم محتويات
آموزشي براي ارايه دو روش تدريس و ايال رساني به دانشجويان

تدريس محتويات آموزشي نيمه اول نيمسال تحصيلي به روش سخنراني به وسيله استاد

تكميل پرسشنامه رضايت سنجي از روش تدريس سخنراني به وسيله دانشجويان

تقسيم دانشجويان به گروههاي کوچک جهت اجراي آموزش به شيوه همتايان ،اختصا

موضو تدريس به هر

گروه و آمادهسازي دانشجويان از يريق جلسات مشاوره و رفع اشكال با استاد و هماهنگي با اساتيد باليني

تدريس نيمه دوم محتويات آموزشي به شيوه آموزش همتايان

تكميل پرسشنامه رضايتسنجي از شيوه آموزش همتايان به وسيله دانشجويان

مجله ارمغان دانش ه دوره 23ه شماره 6ه بهمن و اسفند (9317شماره پي در پي)939

272

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 23:05 +0430 on Saturday April 20th 2019

مورد تأييد قهرار

که نتايج به دست آمده در مورد رضايتمندي از روش

ميترا صفري و همكاران

يافتهها

دانشههههجويان از دو روش داراي اخههههتالف آمههههاري
تعههداد واحههدهاي پههژوهش 22نفههر بهها ميهانگين

معنيداري بوده است .

سال بودند .همه واحدهاي پهژوهش مؤنهث و ميهانگين

دانشههجويان در حيطههه عالقهههمنههدي و مشههارکت در

معدل ترم قبل  ،98/8±1/16با حداقل  94و حهداکثر 97

يادگيري از روش آموزش همتايان رضايت داشتهانهد.

بود.

در حيطههه مناسههب بههودن و تههداوم اسههتفاده از روش
توجه به مندرجات جدول  9نشان مهيدههد کهه

تدريس فراوانهي دانشهجويان راضهي يكسهان و در دو

ميهانگين امتيهازات در دو حيطههه ايجههاد عالقهههمنههدي و

حيطه ديگر فراواني دانشجويان راضي از سخنراني به

تشويق به مشارکت در يادگيري و حيطه رعايت اصول
و مقههررات مربههوط بههه تههدريس و يهادگيهري رضههايت

وسيله استاد بيشتر از روش تدريس به وسيله همتايان
بوده است.

جدول  :1ميانگين امتياز رضايتمندي دانشجويان مامايي از حيطههاي مختلف روش هاي تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله
همتايان در درس بيماريهاي زنان و ناباروي
حيطه

روش تدريس

ميانگين

انحراف استاندارد

حيطه ايجاد عالقه مندي و تشويق به مشارکت در

سخنراني

26/91

3/18

يادگيري

همتا

21/63

3/67

حيطه رعايت اصول و مقررات مربوط به تدريس و

سخنراني

37/48

8/21

ياد گيري

همتا

32

8/46

حيطه آزمون و ارزشيابي از مطالب درسي

سخنراني

94/11

2/16

همتا

92/72

2/91

حيطه مناسب بودن و تداوم استفاده از روش

سخنراني

6/84

9/14

تدريس

همتا

6/84

9/14

کل روش تدريس

سخنراني

13/77

1/74

همتا

19/36

91/81

تي

سطح معنيداري

-3/48

1/111

3/99

1/118

9/11

1/172

-

-

1/61

1/411

جدول  :2توزيع فراواني مطلق و نسبي دانشجويان بر اساس رضايت از روش تدريس سخنراني به وسيله استاد و تدريس به وسيله
همتايان و حيطههاي مختلف آن
روش سخنراني به وسيله استاد

روش تدريس به وسيله همتايان

حيطههاي يادگيري و آموزش

رضايت

عدم رضايت

رضايت

عدم رضايت

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

ايجاد عالقه مندي و تشويق به مشارکت دانشجويان در يادگيري

(98 )61/2

(7)39/1

(22)911

(1)1

رعايت اصول و مقررات مربوط به تدريس و ياد گيري

(91)16/4

(3)93/6

(94)63/6

(1)36/4

آزمون و ارزشيابي از مطالب درسي

(21)11/1

(2)1/9

(98)61/2

(7)39/1

مناسب بودن و تداوم استفاده از روش تدريس

(96)72/7

(6)27/3

(96)72/7

(6)27/3

کل

(21)11/1

(2)1/9

(91)19/1

(4)91/2
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سني 21/19±1/14سال ،حداقل سهن  21و حهداکثر 23

يافتههههههاي جههدول  2نشههان م هيده هد کههه کههل

رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

بحث

پايه( )Basic Life Supportايفال که به وسيله همتايان با

دسههتيابي بههه اهههداف آموزش هي تعيههين کننههده اسههت.

همتايان رضايت داشتند( .)91همچنين مقايسه رضايت

استفاده از شيوه تدريس مهورد رضهايت دانشهجويان،

دانشجويان از ساير شيوههاي فعال يادگيري بها روش

مانع دلسردي دانشجويان از يادگيري خواههد شهد(،)2

سههخنراني ،نتههايج برخههي مطالعههات نيههز متفههاوت از

لههذا هههدف از ايههن مطالعههه مقايسههه ميههزان رضههايت

رضايت کلي در مطالعه حاضهر اسهت از جملهه نتهايج

دانشجويان مامايي از تدريس درس بيماريهاي زنهان

مطالعه انجام شده به وسيله صولتي که روش تهدريس

و ناباروري به شيوه سخنراني و آمهوزش بهه وسهيله

مشههارکتي نسههبت بههه روش سههخنراني از مطلوبيههت

همتايان انجام شد.

بيشتري بين دانشجويان برخورداربود) .)91در مطالعه

مقايسه ميزان رضايتمندي دانشهجويان از دو

مههومني و همكههاران نيههز افههزايش ميههزان رضههايت

شيوه تهدريس نشهان داد ،ميهزان رضهايتمنهدي کلهي

دانشجويان پس از اجهراي روش مشهارکتي در گهروه

دانشجويان از شيوه سخنراني به وسيله استاد ،بيشتر

تهههدريس مشهههارکتي نسهههبت بهههه گهههروه سهههخنراني

بود .گرچه از نظر آماري معنهيدار نبهود .از مطالعهات

بيشتربود(.)21

مشابه که نسبتاا با مطالعه حاضر همسو بود مهيتهوان

با اين حال سنجش ميزان رضايت دانشهجويان

بههه مطالعههه محمههودي و همكههاران اشههاره کههرد کههه

از حيطههاي مختلف آموزش دو شيوه ،نتايج متفهاوتي

"بيشتردانشجويان مايل بودند درس جنينشناسهي بهه

را ارايه ميدهد .ميانگين امتياز رضايتمندي از حيطهه

تنهايي به وسيله استاد تدريس شود"( .)98در پژوهش

ايجاد عالقهمندي و تشويق بهه مشهارکت در يهادگيري

عزيززاده فروزي و همكهاران دانشهجويان پرسهتاري،

روش سخنراني با اختالف آماري معنيداري از روش

دخالههت بيشههتر اسههتاد در امههر تههدريس را مطلههو تههر

آموزش به وسهيله همتايهان کمتهر بهود ،کهه رضهايت

ارزيابي کرده بودنهد( .)96ههمچنهين بها نتهايج مطالعهه

بيشتر دانشجويان از روش آموزش به وسيله همتا را

هرزيگ وهمكاران که تمايل دانشجويان را به برگزاري

آشكار ميسازد .اين نتيجه دور از انتظار نيست چهون

کالسهاي درس به روش سنتي گزارش کهرده بودنهد،

روش آموزش بهه وسهيله همتها از روشههاي فعهال و

همخواني دارد(. )97

دانشههجو محههور اسههت کههه اسههاس چن هين روشهههايي

از يههرف ديگههر در مغههايرت بهها نتههايج ايههن

مشههارکت فراگي هران در ي هادگيري و ايجههاد انگي هزه در

مطالعهها ميتوان به مطالعه واگنهر و همكهاران اشهاره

دانشجويان است و در مطالعهههاي ديگهر نيهز بهه ايهن

کرد که در آن بيش از  11درصد دانشهجويان پزشهكي

اصل اشاره شده است .در مطالعه گوتليب و همكهاران

دانشهههگاه ويههن در دوره آمهههوزش اقهههدامات حيههاتي

دانشههجويان از تههدريس بههه شهيوه همتهها لههذت بهرده و
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روشهههاي آمههوزش يهها شههيوه تههدريس در

روش تدريس شبيهسازي اجرا شد ،از روش آمهوزش

ميترا صفري و همكاران

همبستگي اجتماعي و شناختي عرضه شده بهه وسهيله

داشتند( .)24با توجه به اين که در مطالعه حاضهر نيهز

همتايان سود برده و دانشجويان سال چهارم مههارت

دانشجويان از روشهاي آموزشي متنو شبيه به ايهن

خود را بهه عنهوان آموزشهيار ايجهاد و تقويهت کهرده

مطالعه براي تدريس استفاده ميکردند ،باعهث افهزايش

بودنههد( .)29مطالعههه مههروري اسههتون و همكههاران بههه

مشارکت ،انگيزه و رضهايت دانشهجويان در يهادگيري

جنبههاي مثبهت آمهوزش بهه وسهيله همتايهان شهامل؛

شده و در نتيجهه در ايهن حيطهه روش همتها توانسهت

افههزايش اعتمههاد بههه نفههس ،شايسههتگي ،ارتقهها مهههارت

امتياز رضايت باالتري را کسب کند.

ارتبايي و تفكر انتقادي و کاهش اضطرا دانشجويان

در حيطههه رض هايتمنههدي از رعاي هت اصههول و

اشاره شده و اين روش به اندازه روش رايج سخنراني

مقررات مربوط به تدريس و يادگيري نتايج نشهان داد

در آمهههوزش دانشهههجويان پرسهههتاري مه هؤثر بهههوده

ميانگين امتياز روش سخنراني استاد با اختالف آماري

است( .)22مطالعه بوچر و همكاران نيز تأييد کننده اين

معنيداري بيشتر از روش آموزش همتايان بهود .ايهن

موضو است ،زيرا اکثريت دانشجويان برنامه آموزش

امر نشانگر رضايت بيشتر دانشجويان در اين حيطه از

به وسيله همتايان را مههيج و کمهک کننهده بيهان کهرده

روش سهخنراني اسهت کهه دليهل آن ناشهي از بيشهتر

بودند( .)23با توجه با اين که سنجش رضهايت مطالعهه

بههودن سههابقه تههدريس و تجربههه اسههتاد نسههبت بههه

حاضر در اين حيطه عواملي ماننهد؛ نشهاط آور بهودن،

دانشجويان همتا و رعايهت اصهول تهدريس سهخنراني

ايجاد انگيزه و اشتياق در دانشجويان بهراي يهادگيري،

دانست که از ضروريات تدريس دروس نظري اسهت.

ارتبههاط متقابههل و تعامههل دانشههجويان ،مشههارکت در

در مطالعه هاوس و همكاران دانشجويان معتقد بودنهد

يادگيري و عدم يكنهواختي فضهاي آمهوزش را شهامل

کههه نسههبت بههه همتايههان ،اسههتادان پزشههک ايالعههات

ميشد ،از اين نظر يافتههههاي مطالعهه حاضهر بها ايهن

کاملتري را ارايه و به سواالت بهتر پاسهخ مهيدادنهد،

مطالع هههههاي هههمخههواني دارد .مطالعههه کشههاورزي و

محتويات آموزشي را پهايش و اشهتباهات را تصهحيح

همكههاران در روش تلفيقههي ،بيشههتر دانشههجويان در

ميکردند .بنابر اين دانشجوياني که به وسيله پزشهكان

بيهان داسهتان ههايي از زنهدگي روزمهره(76

آموزش ميديدنهد ،تجربهه مطلهو تهري را نسهبت بهه

درصههد) ،نحههوه نشسههتن سههر کههالس(41درصههد)،

دانشجوياني که بهه وسهيله همتها آمهوزش مهيديدنهد،

نسبت دادن نقش هاي سلولي به دانشجويان(61درصد)،

گزارش کردند .آنها معتقد بودند که دانشجويان همتها

نمايش فيلم و انيميشن(76درصهد) ،اسهتفاده از مهوالژ

نياز بهه زمهان بيشهتري بهراي آمهوختن دارنهد و بايهد

( 14درصد) و اعضاي واقعهي بهدن حيوانهات در حهين

مطمون شويم که از اين نظر زمهان کهافي را در اختيهار

تدريس( 72درصد) و بيهان مهوارد بهاليني در افهزايش

دارند( .)28اين امر اشاره به تجربه و توانمندي بيشهتر

خصو
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دانشجويان سال دوم کهه بهه عنهوان فراگيهر بودنهد از

انگيزه يادگيري( 76درصد) ،نظر موافق و کامالا موافهق

رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

است و ضرورت صرف زمان کهافي و کسهب مههارت

دانشجويان بوده است که با يافتههاي مطالعهه حاضهر

تههدريس و آمههادگي بيشههتر بههراي ي هاددهي بههه سههاير

نيز نسبتاا شبيه است.

همكالسها يا همتايان را خاير نشان ميسازد.

در مطالعههه رشههيد و همكههاران  17/1درصههد

در همين راستا در مطالعه هامونهد و همكهاران

دانشههجويان دوره آموزش هي مههروري قبههل از امتحههان

آموزش به وسهيله همتها محهيط مهؤثري در يهادگيري

آسكي به وسيله همتايان را باعث افزايش آموختههها و

ايجاد کرده بود ،اما به افراد عالقمند به استفاده از ايهن

يههادگيري ذکههر کههرده و ايههن نههو آمههوزش را بههراي

روش هشدار داده شده بود که گزينه راحتهي نيسهت و

آمادگيهاي قبل از امتحان ،مناسب ميدانستند( .)27بر

بايد به دانشجويان کمک کهرد کهه بتواننهد جلسههههاي

اين اساس بايد انتظار داشت که دانشهجويان در روش

درس را به صورت مهؤثر اداره کننهد( .)26در مطالعهه

آمههوزش همتهها بتواننههد رضههايت بيشههتري از حيطههه

گوتليب و همكاران نيز اداره زمهان و وقهت ،بيشهترين

ارزشيابي و امتحان داشته باشهند کهه مطالعهه حاضهر

چههالش ذکههر شههده از يههرف اعضههاي هوي هت علم هي و

چنين يافتهاي را در بر نداشت .البته بايهد اذعهان نمهود

دانشجويان سال چهارم در آموزش همتا بهود( .)29بها

که اين حيطه در مطالعه حاضر رضايت دانشجويان از

توجه به اين که در مطالعه حاضر معيارهايي از قبيهل؛

محهيط و شهرايط حههاکم بهر فضههاي امتحهان و تعامههل

اداره جلسه هاي درس ،مديريت زمان کالس و آموزش

دانشجويان با آن را برآورد ميکرد نه پيامد امتحان.

در حيطه رعايهت اصهول و مقهررات تهدريس گنجانهده

نتايج مطالعه قبلهي پژوهشهگر و همكهاران در

شده بود بنابراين با نتايج مطالعهه حاضهر ههمخهواني

مقايسهه يكهي از روشهههاي فعهال يهادگيري بها شهيوه

دارد.

سههخنراني نشههان داد بههه جههز در حيطههه آزمههون و
در حيطه آزمون و ارزشيابي از مطالب درسي

ارزشههيابي از مطالههب درسههي کههه ميههزان رضههايت

مي هانگين امتي هاز رضههايتمنههدي دانشههجويان در روش

دانشجويان از روش مباحثه بيشتر از روش سهخنراني

سخنراني از روش آموزش به وسيله همتايهان بيشهتر

بود ،در سهاير حيطهههها اخهتالف چشهمگيري بهين دو

بود ،اما اين اختالف معنيدارنبود .در مطالعه هاموند و

روش وجود نداشت( .)94کهه بها نتيجهه مطالعهه فعلهي

همكاران بيشتر دانشجويان معتقد بودند که آموزش به

حاضر مغاير بود .اين امر شايد به اين علهت بهوده کهه

وسيله همتا کمک به جنبههاي اجتماعي يادگيري کهرده

در شيوه مباحثه و بحثهاي گروهي همه دانشهجويان

است ،اما به بهبود مهارت مطالعه و يها آمهادگي انجهام

بهها مطالههب و محتوي هات درس هي درگي هر شههده و وقههت

تكاليف کمک نكرده است( .)26با توجه به اين که بهبود

بيشههتري را بههراي ي هادگيري مطالههب ي هي جلس هههههاي

مهارت مطالعه و انجام تكهاليف در نتهايج ارزشهيابي و

تدريس صرف ميکردند .اين موضو که باعث صرف
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اساتيد و مبتهدي بهودن دانشهجويان در امهر آمهوزش

امتحان مؤثر است .بنابر اين نشان دهنده عدم رضايت

ميترا صفري و همكاران

امتحههانهههاي پاي هاني شههده و آمههادگي بيشههتري بههراي

دانشههجويان رضههايتمنههد(جههدول  )2در حيطههه ايجههاد

پاسخدهي به سواالت امتحاني را در برداشته و به تبهع

عالقهههمنههدي و تشههويق بههه مشههارکت در يهادگيري در

آن سبب استرس کمتر در جلسه امتحان شده بهود .در

شههيوه همتايههان بيشههتر از سههخنراني بههود و همههه

روش آمهوزش بهه وسههيله همتايهان فقهط دانشههجويان

دانشههجويان از ايههن روش راض هي بودنههد ،در حيطههه

آموزش دهنده محتويات آموزشهي مربهوط بهه جلسهه

رعايت اصول و مقررات مربوط به تدريس و ياد گيري

تدريس خود را بيشتر تمرين کرده و ارايه ميدادنهد و

هههمچن هين در حيطههه آزمههون و ارزش هيابي از مطالههب

سههاير دانشههجويان نقههش فراگيههر را داشههتند و همههه

درس هي کمتههر از روش سههخنراني ،در حيطههه مناسههب

دانشههجويان بههه يههک انههدازه در رونههد يههادگيري کههل

بودن و تداوم استفاده از روش تدريس برابر بود و در

محتويهات آموزشهي در گيهر نمهيشههدند و در نتيجههه

مقايسه کل دو روش ،بها اخهتالف نسهبتاا کمهي بيشهتر

شرايط ذکر شده قبلي براي آمهادگي امتحهان را کمتهر

دانشجويان از روش سخنراني راضي بودند .اين يافتهه

تجربه کرده بودند که سهبب کهاهش رضهايت آنهان در

نيز همانگونه که انتظار مهيرفهت ،مطهابق بها مقايسهه

اين حيطه شده بود.

ميانگين امتيازات در حيطههاي مختلف بود.

در حيطه مناسب بودن روش تدريس و تهداوم
اسههتفاده از آن نيههز ميههانگين امتيههاز رضههايتمنههدي

نتيجهگيري

دانشجويان از هر دو روش مسهاوي بهود .بهه عبهارت

بهها توجههه بههه يافتههههههاي سههنجش رضههايت

ديگههر دانشههجويان از هههر دو روش بههه يههک انههدازه

دانشجويان در حيطهههاي مختلهف بهه نظهر مهيرسهد

رضهههايت داشهههتند و تمايه هل خهههود را از دو روش و

استفاده از روشههاي نهوين و فعهال آموزشهي ،تهأثير

استفاده از آنها در ساير دروس را به يک ميزان بهروز
داده بودند .در مطالعه رشيد و همكهاران ،دانشهجويان
بيان کرده بودند .نقش آموزش به وسهيله همتايهان در
يک محيط ساختارمند و رسمي با ارزش بهوده و بايهد
تشويق شود( .)27در مطالعه اسالمي اکبر و همكهاران
شيوه تدريس همتايهان رضهايت ا لهب دانشهجويان را
جلب نموده و اجرا و ادامه چنهين روشههايي پيشهنهاد
شههد( .)99در مطالع هه ايمههران و همكههاران ني هز بيشههتر
دانشجويان اجراي برنامه آموزشي به اين شيوه را بهه
يور کلي ،مؤثر ارزيابي کردند(.)21
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قابل توجهي در افهزايش عالقهه بهه يهادگيري و ايجهاد
انگيزه در دانشجويان دارد؛ بها ايهن حهال دانشهجويان
روش سنتي سخنراني را در فهم بهتر مطالب و رعايت
اصول و مقررات تدريس مطلو تر ميدانند .شهايد بهه
اين علت که روش استاد محور روش الب تدريس از
دير باز بوده است و هنوز دانشجويان آمهادگي ذهنهي
جهههت پههذيرش روشهههاي فعههال را ندارنههد .بنههابر ايهن
استفاده از روشهاي فراگير مهدار ماننهد آمهوزش بهه
وسيله همتايان به ويژه در مواردي که روش سخنراني
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وقههت کمتههر دانشههجويان بههراي آمههاده شههدن جهههت

يافتههههههههاي مطالعهههه در زمينهههه فراوانهههي

رضايت دانشجويان از تدريس به شيوه سخنراني و آموزش به وسيله همتايان

پاسههخگوي نيازهههاي ي هادگيري دانشههجويان نيسههت از

تقدير و تشکر

مشههارکت در يهادگيري بههراي جلههوگيري از يكنههواختي

و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي ياسوج که در

فضاي کالس و خستگي و بي انگيزگي دانشجويان ،بهه

تصويب و اجراي اين پهژوهش مها را يهاري نمودنهد و

عنوان يک روش تكميلي در تدريس اين دروس در نظر

همچنين دانشجويان کارشناسي مامايي ورودي  13که

گرفته شود .بدين ترتيب به تدريج نگرش دانشهجويان

در اجراي اين پژوهش صميمانه همكهاريههاي الزم را

به روشهاي نوين آموزش دگرگون و نيهاز بهه تغييهر

انجام دادند و در پر بار نمهودن نتهايج پهژوهش تهالش

در نظام آموزشي در دانشهجويان نهادينهه شهده و بها

نمودند ،تقدير و تشكر به عمل ميآيد.

مشارکت بيشهتر در فعاليهتههاي يهادگيري و يهاددهي
مهارت ،تجربه و تسلط خود را افزايش مهيدهنهد و بهه
مرور زمان توانمندي تهدريس و آمهوزش بهه همتايهان
خود را کسب خواهند نمهود .بها توجهه بهه ايهن کهه در
زمههان انجههام پههژوهش ،درس مههورد نظههر فقههط بههه
دانشجويان ترم پنج مامايي ارايهه مهيشهد ،بنهابر ايهن
امكههان افههزايش حجههم نمونههه وجههود نداشههت کههه از
محدوديتهاي اين پژوهش به حسا ميآيد.
انجام پژوهشهاي بيشهتر در دروس نظهري و
باليني باحجم نمونه بيشتر با شهيوه آمهوزش همتايهان
در دروس مامايي پيشنهاد ميشود .از يرف ديگهر در
مطالعههه حاضههر دانشههجويان از روشهههاي آموزش هي
گوناگوني براي ارايه دروس استفاده کردند کهه ممكهن
است پيامد هر کدام از اين روشها متفهاوت باشهد کهه
در نتههايج پهههژوهش تأثيرگهههذار باشههد .بهتهههر اسهههت
مطالعههايي يراحي شود که پيامدهاي اين روشها به
شيوه همتايان را به يور جداگانه نيز بررسي کنند.
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جملههه؛ در حيطههه ايجههاد عالقهههمنههدي و تشههويق بههه

از شوراي پژوهشي و شوراي مرکز مطالعات

ميترا صفري و همكاران
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Abstract
Background & aim: Educational and educational programs have a certain role in the progress of
each society. The aim of this study was to compare the midwifery students' satisfaction with the
teaching of gynecology and infertility by lecture and peer instruction.
Methods: In the present Quasi-experimental study, continuous midwifery students in 2017 were
selected as the research community. Five semester midwifery students (22 students) were
selected as research sample and 3 units of women's diseases and infertility as educational
materials. Half of the teaching materials were taught by the professor in the first eight sessions of
lectures and eight second sessions were taught by counterparts. At the end of both educational
methods, students were asked to complete a questionnaire on satisfaction with the method of
instruction. All students received informed consent for participation in the research. Data were
analyzed by paired t-test.
Results: The mean score of satisfaction with the lecture teaching method and peer teaching
method was 83.77±9.74, and 81.36±10.58 respectively (p=0.49). The average satisfaction score of
the lecture method in the area of creating interest and encouragement to participate in learning less
than the peer education method (p=0.008), while respecting the principles and regulations related
to teaching (p=0.005), in the field of testing and The evaluation of the content of the curriculum was
also higher (p=0.07) and in the field of the appropriateness of the teaching method and its
continuity with peer education was equal.
Conclusion: It seemed that the use of active teaching methods had a significant effect on
increasing interest in learning and motivation in students, however, students consider the lecture
method a better method to understand the content and to follow the principles of teaching more
effectively. Using the peer education method is suggested as a complementary method of
instruction and teaching.
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