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س ياز تدر ييان مامايت دانشجويزان رضايسه ميمقا

وه يبه ش يزنان و نابارور يها يماريدرس ب

 انيهمتا به وسيلهو  آموزش  يسخنران
 

 3،  پروين السادات اسالم نيک2، بهروز يزدان پناه1يترا صفريم

 
گروه زنان ، دانشگاه 3اسوج، ايران، ي ،اسوجي يعلوم پزشك، دانشگاه يشگاهيگروه علوم آزما2 ايران، ،اسوجي ي، دانشگاه علوم پزشكييگروه ماما9

  ، ياسوج، ايراناسوجي يعلوم پزشك
 

 4/91/9317 :تاريخ پذرش            91/4/9317: تاريخ وصول

  
 :دهيچك

زان يسه مين مطالعه با هدف مقايا.  دارد يا شرفت هر جامعهيدر پ يرينقش  انكارناپذ يآموزش يها آموزش و برنامه :و هدف زمينه

 . ان انجام شديهمتا به وسيلهآموزش و  يوه سخنرانيبه ش يزنان و نابارور يها يماريس درس بياز تدر ييان ماماينشجوت دايرضا

 

بهه عنهوان    9316در سال  (در ترم پنجم نفر 22 )ييوسته مامايپ يان کارشناسيدانشجو ،يمه تجربين پژوهش نيدر ا :يبررس روش

بهه عنهوان مهواد     يزنهان و نابهارور   يهها  يمهار يب يواحهد  3و درس نمونه پژوهش  نوانان به عيدانشجواين  .بودند جامعه پژوهش

ج يه وه رايبهه شه   ،اسهتاد  بهه وسهيله  س يبهه روش تهدر   ، آمهوزش هشهت جلسهه اول   در ياز مواد آموزش   يمين. ن شدندييتع يآموزش

ان خواسهته شهد کهه    يانشهجو از د يان ههر دو روش آموزشه  يه در پا .س شهد يان تهدر يه هشت جلسهه دوم بها روش همتا  و  يسخنران

گاهانهه  آنامه  تيان جهت شرکت در پژوهش رضايه دانشجوياز کل. ل  کننديز تكميوه آموزش را نيت از شيپرسشنامه مربوط به رضا

 . ندشدتجزيه و تحليل  يزوج يت يآمار  آزمونها با  استفاده از  داده. کسب شد

 

ان  يهمتا به وسيلهس يوه تدريت از شيو رضا 77/13±74/1استاد  يسخنران سيت از روش تدريرضا ياز کلين امتيانگيم :ها افتهي

ق به مشارکت در يو تشو يمند جاد عالقهيطه ايح در ياز روش سخنران يمند تياز رضاين  امتيانگيم(. p=41/1)بود 36/19 81/91±

طه ي، در ح(p=118/1) شتريس بيبه تدر ت اصول و مقررات مربوطيطه رعايدرح، (p=111/1)انيکمتر از روش آموزش همتا يريادگي

با روش س و تداوم استفاده از آن يروش تدرطه مناسب بودن يو در ح (p=17/1)شتريز بين ياز مطالب درس يابيآزمون و ارزش

 .  ان برابر بوديآموزش همتا

 

زه در يه جهاد انگ يو ا يريادگيعالقه به ش يدر افزا ير قابل توجهيثأت يفعال آموزش يها رسد استفاده از روش يبه نظر م :يريگ جهينت

. داننهد  يس مؤثرتر مه ياصول و مقررات تدرت يو رعارا در فهم بهتر مطالب  يان روش سخنرانيدانشجون حال يدارد، با اان يدانشجو

 .شود  يمشنهاد يآموزش پدر  يليک روش تكميان به عنوان ياستفاده از روش آموزش همتا

 

 ييان مامايت، دانشجويوزش همتا، رضاآم ،يسخنران :يکليد يها واژه

 

 يياسوج، گروه ماماي يياسوج، دانشگاه علوم پزشك، ميترا صفري: نويسنده مسئول
Email: mitrasafari39@ gmail.com 
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  مقدمه

نظام آموزشي را با سهنجش ميهزان    کارايي هر

هههاي  دسههتيابي دانههش آموختگههان آن نظههام بههه هههدف 

در س يوه تههدريشهه .کههردتههوان بههرآورد  آموزشههي مههي

(. 9)ن کننههده اسههتيهي بههه اههداف آمههوزش تع  يابيدسهت 

 و نظهري  بنيادههاي  بر که متفاوت آموزشي هاي نظريه

 هههاي اسههتوارند، روش گونههاگون شههناختي معرفههت

 ههاي  روش .دکننه   يمه  پيشهنهاد  را متفهاوتي  آموزشهي 

 يکههه سههخنران محههور ه   معلههم و سههنتي آموزشههي

ه  يه ايهن نظر  برخاسهته از ن نهو  آن اسهت،   يتهر  متداول

 انسان از مستقل واقعيتي حكم در عيني دانش که هستند

 کمهک  بهه  را آن توانهد   يم آموزش دهنده و دارد وجود

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

 دانهش و  هانتقهال دهنهد  ، جانبهه  ارتبهايي يهک   دهنده در

 در هها  روش ايهن  گرچه .آن است هر دريافت کننديفراگ

 توانهد   يمه  رانيه فراگ شهناختي  پهايين  کردهايکار رشد

 نيز و باال شناختي کارکردهاي اما رشد ،باشد سودمند

 گرفتهه  ناديده آن  درران يفراگ اجتماعي و عايفي ابعاد

روش تهدريس  در  دهد  يمها نشان  يبررس (.3)شود  يم

ر فعهال و بهدون   يه ايالعات به صهورت   که  سخنراني

 ياثربخشهه فاقههدوند، شهه ير کسههب مههيههبههازخورد فراگ

 يدر حافظهههه دراز مهههدت بهههاق  مطلهههو  و معمهههوالا 

 (.4)مانند  يمن

و  فعههال يآموزشهه يههها اسههاس نظريههه روش

 ،آمهوختن  ن اسهتوار اسهت کهه   يه ، بهر ا محهور  هريفراگ

 اسهاس  بر ران يفراگ و است پي تجربه در معنا ساختن

 فعاالنهه  را شدانه  آن، تفسهير  و خهود  شخصهي  تجربة

 آموزشيار با تعامل در ريدگاه فراگيدن يدر ا .سازند  يم

 خود فرهنگي اجتماعي بافت در و خود همساالن ديگر و

 .(8)سازد  يم را دانش

 محههور  هره يفراگ يآموزشه  يهها  از روش يكه ي 

ان است که به صورت توسهعه  يق همتاياز ير يريادگي

حمايت بين افراد  مهارت از يريق کمک فعال و دانش و

بهه  ر ياز آموزش فراگ يخشب. شود سطح تعريف مي هم

ا يههو  (کيشههر يهمتهها)ان هههم سههطحيدانشههجووسههيله 

 انجههام (کيههنزد يهمتهها)بهاالتر  يههها ان سههاليدانشهجو 

ن يه ا در .شود  يمنظارت  زين استاد به وسيله و رديگ  يم

اد يه  کهه  ننهد ک يکمهک مه   گريكهد يان بهه  يروش دانشجو

اد يه ان يه آمهوزش بهه همتا   ز بها يه خودشهان ن  ورند يبگ

ان فعاالنههه مشههارکت يقههت دانشههجويحق در، رنههديگ يمهه

 يريادگيه ت يمسهوول  آموزنهد و  يگر مه يكدي ، ازکنند يم

 فاي نقهش يان روش يدر ا(. 6)رنديگ يعهده م را بر خود

 ق نگهرش مههارت و  يه دانشجو باعث تلف به وسيلهمعلم 

رنهده  يگادي آرامش در جاديا آموزش دهنده و دانش در

، يس خوشهحال جاد احسايعالوه برآن باعث ا .شود يم

شهود کهه بهه      يمه  يرانه يفراگ در   يمه رشد عل مهارت و

گروه کوچهک نقهش آمهوزش دهنهده      عنوان مدرس در

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

کمههک در  يبههرا يان کارشناسههيدانشههجو يريکههارگ

 يبههرا يشههگاهيژه در دروس آزمايههآمههوزش، بههه و 

کههردن  در وقههت اسههتادان و محههدود   ييجههو صههرفه

 يبهرا اما  ،مرسوم بود يبر سخنران يمبتن يها آموزش

آموزش همتها را در   يف استراتژيتمن و فين بار وياول

در  .(1)قههرار دادنههد  يمههورد بررسهه  يآمههوزش عههال 
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کهه در مهورد    ياديه ر به علت مسهتندات ز ياخ يها سال

ن روش آمهوزش بهه دسهت    يجانبه ا دو يها يسودمند

 .افته استيش يزان روش افيت ايآمده است، محبوب

وه ين شههيههااز ران يهها در يمختلفهه اتمطالعهه

،  يريادگيه ش دانهش،  يآن در افهزا  يامدهايآموزش و پ

در سههطوگ گونههاگون   رانيههفراگزه يههو انگت يرضهها

ههها و آمههوزش  جملههه مههدارس، دانشههگاه  از يآموزشهه

و  ينيبههال يههها تيههدر فعال يان علههوم پزشههكيدانشههجو

و  يمگهان ن در عرصه سالمت جههت آمهوزش ه  يچن هم

کهه   يموسومطالعه  ؛از جمله .شده است انجامماران يب

 درس بهه  مثبتهي  نگهرش  همتايهان  خصوصهي  آموزش

 ايجهاد  پهنجم دبسهتان   سهال آمهوزان   دانش رياضي در

و  يب حهاج بهاقر  يه ک اديستماتيمرور س. (1)بود کرده

 نزديهک  همتهاي  يريهق  از آمهوزش  ،نشان داد يمطهر

 تقويهت  عملكهرد،  و يهادگيري  ارتقهاي  موجهب  تواند  يم

 نفههس اعتمههاد بههه افههزايش و تههدريس هههاي مهههارت

 يممطالعه اسال در .(91)شود پزشكي علوم دانشجويان

 يژووپهههاتوليزيدرس ف سياکبهههر و همكهههاران تهههدر    

ان يت ا لب دانشهجو يان رضايق همتاياز يرها  يماريب

در مطالعه رستگار و . (99)بود کرده را جلب يهوشبر

ارتقها  دهنهده    يسهبک زنهدگ   آموزش همتا برهمكاران 

اثههربخش بههوده ن بهداشههت يان رابطههيههسههالمت در م

و همكههاران  يمحمههددر مطالعههه ن يچنهه هههم. (92)اسههت

سههههههطح  روش آمههههههوزش همتهههههها توانسههههههت  

پههههل يمههههاران مبتههههال بههههه مولت  يب يخودکارآمههههد

هههههههش داده و بهبهههههههود  يس را افزاياسهههههههكلروز

 .(93)بخشههد

ان يدر آموزش دانشهجو ش ن روياستفاده از ا 

کههه در  يآمههوزش دروس نظههر ژه دريههبههه و ييمامهها

بها   .ندارد يسابقه چندان ،استن يبا بال يارتباط تنگاتنگ

ارتقها سهالمت زنهان    ماماها در  تيبا اهم توجه به نقش

از  يريشههههگيپ و يمختلههههف زنههههدگ يههههها در دوره

شهتر  يب ييجهاد کهارا  يبهه منظهور ا  زنهان و   يها يماريب

سهطح عملكهرد    بهبهود باعث که  ينظردروس موزش آ

 يت شغليصالح شيافزاجه يدر نت و انيدانشجو ينيبال

از  .، ضرورت انجام مطالعه احساس شهد شود  يم آنان

آمهوزش مهورد    يهها  روشبهه   يابيبا دست گرييرف د

کههه  تههوانيم مههيان، يدانشههجوا لههب  ت و عالقهههيرضهها

کهه همهه   م يکن ييراح يبه نحورا  يآموزش يها سبک

اد يه دهنهد    يمه ح يگونه که ترج ان مطالب را آنيجودانش

ن پژوهشههگران بههر آن شههدند کههه   يههبنههابر ا .رنههديبگ

ان يت دانشهجو يزان رضها يسه ميمقا با هدف يا مطالعه

 يزنان و نابهارور  يها يماريس درس بياز تدر ييماما

ج آمههوزش يههرابههه عنههوان روش  يوه سههخنرانيبههه شهه

 يان يراحه يهمتا به وسيلهو آموزش  يدانشگاه يکنون

 . کنندو اجرا 

 

  يبررس روش

ان يدانشههجو يمههه تجربهه ين پههژوهش نيههدر ا

 به عنهوان جامعهه پهژوهش    ييوسته مامايپ يکارشناس

 يان تههرم پههنج  کارشناسهه  يدانشههجو ،قههرار گرفتنههد 

و پژوهش  يا واحدهايه عنوان نمونه ب (نفر 22)ييماما

بههه  يزنههان و نابههارور يههها يمههاريب يواحههد 3درس 

 3سرفصهل درس  . ن شهدند يهي تع يآموزش عنوان مواد
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يبهق برنامهه    يزنهان و نابهارور   يهها  يمهار يب يواحد

 يبهرا  م ويتنظه ساعت در هفته   3به صورت  يآموزش

درس مشههخو و  اتن درس تعههداد جلسههيههس ايتههدر

از    يمين. ع شديتوز اتجلس نين ايب يدرس اتموضوع

ن؛ يکهه شهامل عنهاو    (جلسهه اول  1)يات آموزشيمحتو

زنان،  يها يماريها در ب و آزمون يصيشخت يها روش

، ي، اخهتالالت قاعهدگ  يسهگ ئاي، يعه ييب يبلوغ و قاعهدگ 

واژن  يها يماري، بيخارج يدستگاه تناسل يها يماريب

بهه  س يبهه روش تهدر   كس بهود، يسهرو  يهها  يماريو ب

بها اسهتفاده از    ،يج سهخنران يه وه راياستاد به ش وسيله

ه بهه تجربهه   بها توجه  . نت انجام شديپاورپو يدهاياسال

مقهررات   اصول و حفظدرس با  اتکليه جلس استاد در

رعايهت   د کيفيهت تهدريس  بهبو س نكات الزم براييتدر

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

 مههديريت و خههاير آسههودگي جنبههه تجهيههزات، ازالزم 

سهخنراني و   يدر ابتهدا  يا ه مقدمهيارا، زمان سخنراني

 برقههراري يجلسههه و تههالش بههرا س ان اهههداف دريههب

در دانشههجويان،  انگيهزه  ايجهاد  و توجهه  جلهب  ارتبهاط، 

محتههوا، روشههن و قابههل در  بههودن     بههودن جههامع

 حفهظ  مطالهب،  منطقهي  درس، سهازماندهي  اتموضوع

و  ينيان موارد باليبئه با ارا در يول دانشجويان توجه

 يري، به کهارگ يارتباي يها محر  کارگيري به در تنو 

 در پاسهخ  و پرسهش استراحت کوتاه مهدت،   ياه زمان

 يديه ان نكهات کل يه ب گيهري و  نتيجهه مطالب،  هئاراهنگام 

ان خواسهته  يدانشهجو  از سيتدر ان دورهيدر پا .درس

وه آموزش يت از شيشد که پرسشنامه مربوط به رضا

 ؛نيکهه شهامل عنهاو   مهه دوم  يجلسه ن 1 .ل کننديرا تكم

و    يمه رح يهها  لولهه  يهها  يمهار يرحهم، ب  يهها  يماريب

لگن و  يالتهاب يها يماريپستان، ب يها يماريتخمدان، ب

 يها ، اختالالت بافتيق جنسيمنتقله از ير يعفونت ها

و  ي، علل ناباروريكيژنت يها ينگهدارنده لگن، ناهنجار

س يان تدريبا روش همتاآن بود،  يصيتشخ يها روش

 يبهرا  يان فرصهت کهاف  يکهه دانشهجو   نيه ا يبهرا  .شد

س يدر امر تهدر همه  س را داشته باشند ويتدر يآمادگ

ان به يدانشجو، با در نظر گرفتن تعداد کل ،م شونديسه

م و هههر گههروه بههه صههورت يکوچههک تقسهه يههها هگههرو

شهش  . ک موضهو  شهدند  يس يدار تدر عهده يمشارکت

و  يدرسه  يو بهر اسهاس حجهم محتهوا    ل يگروه تشهك 

 نفهره  3 گهروه  2نفهره و   4گهروه   4س بهه  موضو  در

 يبهرا  يبا توجه بهه حجهم مطالهب درسه     .ندم شديتقس

. جلسهه در نظهر گرفتهه شهد     2 ات،از موضهوع  يبعض

 بهه  . ان قرار گرفتيار دانشجويز در اختين يمنابع درس

ه شد که هر گروه با توجه به عالقهه  يان توصيدانشجو

فعههال  يههها از روش ،و نظههرات و توافههق گههروه خههود 

 ؛ملشها  هها  روش. کننهد س استفاده يجهت تدر گوناگون

 يفها يدر کهالس درس و ا  ينيبهال  يهها  طيمح يبازساز

، ، پرسهش و پاسهخ  ينقش، گزارش مورد، بحهث گروهه  

، استفاده يکوتاه آموزش يها لميها و ف پياستفاده از کل

 يههها طي، اسههتفاده از محهه يآموزشهه يههها از پمفلههت

 ينيبهال  يها و سالن مهارتو سالن موالژ  يشگاهيآزما

درس و ابتكهار گهروه    يبها توجهه بهه محتهوا    دانشگاه 

ز بهه  يه ط کهالس درس ن يمحه . ه درس بهود يمسوول ارا

ان  يشد کهه امكهان تعامهل دانشهجو      يم ييراح يا گونه

هها و نشسهتن    يصهندل  يريوه قرارگيشفراهم باشد و 
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بود که در  موضو  و تمرکهز   يصورت ان بهيدانشجو

ن منظهور   ي، بهد ش دههد يدرس را افزا يان رويدانشجو

اي در دور تا دور کالس  دايره نيم به صورت ها صندلي

 يها و آمادگ ن روشيا ياجرا يراب .شد  يمده يدرس چ

کل کالس، استاد مربويه  در ان يس دانشجويتدر يبرا

مهورد   در با گروه آموزش دهنهده  ير کالسيساعات  

الزم و رفهع   يها ييمشاوره، راهنما يموضو  آموزش

 يها ر وقتداد و گروه در يول هفته د ياشكال انجام م

 .دادند  يمن انجام يتمر ياضاف

درس    يمههش تريههگههر يبههق آرا يد ياز سههو

از در يز به صورت هم نيزنان ن يها يماريب يکارآموز

مانگههاه زنههان و در يمارسههتان آموزشههيبخههش زنههان ب

ن  يه شهد کهه ا    يمه ين کالس ارايان ايک به دانشجوينيکل

 زيه ن ينيط باليدر مح يدرس اتان با موضوعيدانشجو

ان يه بهه عمهل آمهده بها مرب     يآشنا شده و يبق هماهنگ

ان گهروه مهورد   يز بها دانشهجو  ي، آنان نينيآموزش بال

 يهمكهار  ينيط باليس در محيباره موضو  تدرنظر در

ق يتشهو  يبهرا . دادنهد   يمه الزم را  يها کرده و آموزش

تر و جلب عالقهه آنهان     ان جهت برخورد فعاليدانشجو

ت يويه به آموزش و فعالنمره از کل نمره درس مرب 2

در ههر  . افهت يس اختصها   يان در امهر تهدر  يدانشجو

                     دار  ان عهههههدهيجلسههههه آمههههوزش کههههه دانشههههجو  

س کل کالس بودند، استاد حضور فعهال داشهته و   يتدر

 اتحيبه توضاز يس نظارت و در صورت نيبر امر تدر

 .کرد  يممداخله  اتشتر موضوعيم بياضافه و تفه

ان از يت دانشهههجوير سهههنجش رضههها ابهههزا

ه يه گو 24مشهتمل بهر    يا س پرسشنامهيتدر يها روش

جههاد يه آن مربههوط بههه ايههگو 1طههه بههود کههه  يح 4در 

 91، يريادگيه ق بهه مشهارکت در   يو تشهو  يمنهد  عالقه

ت اصول و مقررات مربوط يطه رعايه مربوط به حيگو

طه آزمون يه مربوط به حيگو 4، يرياد گيس و يبه تدر

دربهاره   يه  کله يه گو 2و  ياز مطالب درس يبايو ارزش

س و تهداوم اسههتفاده از آن  يمناسهب بهودن روش تهدر   

كهرت  يل يا نهياس پنج گزيبر اساس مق ها اين گويه .بود

م يتنظه ( ازپنجيامت)اديز  يليتا خ(  کياز يامت)کم يلياز خ

 يها که به صهورت منفه   هيگو از تعدادي البته. شده بود

بهرعكس  ل يه ه و تحليه ام تجزدر هنگه  ،ان شده بودنهد يب

تا  24ن يدامنه نمره کل پرسشنامه ب .شدند گذاري نمره

 يهي پرسشهنامه از روا  يهي روا يبررسه  يبرا. بود 921

آن از روش آزمون مجهدد   يياين پاييتع يمحتوا و برا

ن پرسشهنامه در  يه الزم به ذکر است کهه ا  .شداستفاده 

تهه  ز مورد استفاده قهرار گرف يپژوهشگر ن يمطالعه قبل

 و محتهوي  روايهي ق يير از آن ييايو پا يياست و روا

ان  يه در پا (.94)بهود ده شهده  يسنج مجدد آزمون روش

 ز يهههنان يههههمتا بهههه وسهههيله روش آمهههوزش دوره 

وه يت از شه يان پرسشنامه مربهوط بهه رضها   يدانشجو

 . ردندل کيآموزش را تكم

ان يدانشهجو  شامل مطالعه به ورود معيارهاي 

درس را انتخها  واحهد نمهوده    ن يه کهه ا  ييمامها  8ترم 

ش از حهد  يبت بيمطالعه  خروج از  يارهايو مع بودند

ل در شرکت در مطالعه بهود  يمجاز دانشجو و عدم تما

 . مينداشت ين مطالعه مورديکه در ا

، پژوهش مزبور يت مالحظات اخالقيجهت رعا

اسهوج  ي يته اخالق دانشگاه علهوم پزشهك  يکم به وسيله
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د قهرار  ييأمورد تIR.YUMS.REC.1394.178  اخالق کد با

له نامهه  يآموزش دانشهگاه و دانشهكده بهه وسه    . گرفت

ه يههاز کل. ان پههژوهش قههرار گرفتنههد  يههدر جر يکتبهه

 يبه صورت کتبه  ان جهت شرکت در پژوهشيدانشجو

 انيدانشههجو و ازگاهانههه کسههب شههد  آنامههه  تيرضهها

 يخههانوادگ نههام وخواسههته شههد کههه بههدون ذکههر نههام   

نان داده شهد  يايمچنين  هم .کنند ليها را تكم پرسشنامه

 روش از يمند تيرضا مورد در آمده دسته ب جينتاکه 

 نخواهد يريتأث آنان يآموزش يابيارزش در شده اجرا

 .داشت

شههده بهها اسههتفاده از    يآور جمههع يههها داده

ه و يه تجز يزوجه  يته  يآمار و آزمون SPSSافزار  نرم

 . ندل شديتحل

 

 لعهمطا يتم روش اجرايالگور: 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخا  دانشجويان ترم پنج مامايي به عنوان نمونه پژوهش 

بندي، منابع درسي و تقسيم محتويات  تنظيم يرگ درس دوره، اهداف آموزشي، جدول زمان

 ن آموزشي براي ارايه دو روش تدريس و ايال  رساني به دانشجويا

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

 تكميل پرسشنامه رضايت سنجي از روش تدريس سخنراني به وسيله دانشجويان

هاي کوچک جهت اجراي آموزش به شيوه همتايان، اختصا  موضو  تدريس به هر  تقسيم دانشجويان به گروه

 مشاوره و رفع اشكال با استاد و هماهنگي با اساتيد باليني  ي دانشجويان از يريق جلساتساز گروه و آماده

 يانتويات آموزشي به شيوه آموزش همتاتدريس نيمه دوم مح

 دانشجويان به وسيلهسنجي از شيوه آموزش همتايان  تكميل پرسشنامه رضايت
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  ها افتهي

ن يانگيههنفههر بهها م 22پههژوهش يتعههداد واحههدها

               23و حهداکثر   21، حداقل سهن  سال 19/21±14/1يسن

ن يانگيه پهژوهش مؤنهث و م   يهمه واحدها. سال بودند

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

 .   بود

دههد کهه    ينشان مه  9ه به مندرجات جدول توج

و  يمنههد جههاد عالقهههيطههه ايح ازات در دويههن امتيانگيه م

ت اصول يطه رعايو ح يريادگيق به مشارکت در يتشو

ت يرضهها يريههگ اديههس و يو مقههررات مربههوط بههه تههدر

 ياخههههتالف آمههههار يان از دو روش دارايدانشههههجو

 .بوده است  يدار يمعن

د کههه کههل دههه  يمههنشههان  2هههاي جههدول  يافتههه

منههدي و مشههارکت در   دانشههجويان در حيطههه عالقههه 

 .انهد  يادگيري از روش آموزش همتايان رضايت داشته

در حيطههه مناسههب بههودن و تههداوم اسههتفاده از روش   

تدريس فراوانهي دانشهجويان راضهي يكسهان و در دو     

به حيطه ديگر فراواني دانشجويان راضي از سخنراني 

همتايان  به وسيلهس استاد بيشتر از روش تدري وسيله

 .بوده است

 
 به وسيلهآموزش  و يوه سخنرانيس به شيتدر يروش هامختلف  يها طهياز ح ييان مامايدانشجو يمند تياز رضايامتن يانگيم: 1جدول 

 يزنان و نابارو يها يماريان در درس بيهمتا

 

 به وسيلهس ياستاد و تدر به وسيله يس سخنرانيت از روش تدريان بر اساس رضايدانشجو يمطلق و نسب يع فراوانيتوز: 2جدول 

 مختلف آن يها طهيان و حيهمتا

 و آموزش يريادگي يها طهيح

 

 انيهمتا به وسيلهس يروش تدر استاد به وسيله  يروش سخنران

 تيرضا

 تعداد( درصد)

 تيعدم رضا

 تعداد( درصد)

 تيرضا

 تعداد( درصد)

 تيعدم رضا

 تعداد( درصد)

 1(1) 22(911) 7(1/39) 98( 2/61) يريادگيان در يق به مشارکت  دانشجويو تشو يجاد عالقه منديا

 1(4/36) 94(6/63) 3(6/93) 91(4/16) يرياد گيس و يت اصول و مقررات مربوط به تدريرعا

 7(1/39) 98(2/61) 2(9/1) 21(1/11) ياز مطالب درس يابيآزمون و ارزش

 6(3/27) 96(7/72) 6(3/27) 96(7/72) سيمناسب بودن و تداوم استفاده از روش تدر

 4(2/91) 91(1/19) 2(9/1) 21(1/11) کل

 يدار يسطح معن يت انحراف استاندارد نيانگيم سيروش تدر طهيح

ق به مشارکت در يو تشو يعالقه مند جاديطه ايح

 يريادگي

 يسخنران

 همتا

91/26 

63/21 

18/3 

67/3 
48/3- 111/1 

س و يت اصول و مقررات مربوط به تدريطه رعايح

 يرياد گي

 يسخنران

 همتا

48/37 

32 

21/8 

46/8 
99/3 118/1 

 يسخنران ياز مطالب درس يابيطه آزمون و ارزشيح

 همتا

11/94 

72/92 

16/2 

91/2 
11/9 172/1 

طه مناسب بودن و تداوم استفاده از روش يح

 سيتدر

 يسخنران

 همتا

84/6 

84/6 

14/9 

14/9 
- - 

 يسخنران سيروش تدرکل 

 همتا

77/13 

36/19 

74/1 

81/91 
61/1 411/1 
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  بحث

س در يوه تههدريا شههيههآمههوزش  يههها روش

. اسههتن کننههده يههيتع يبههه اهههداف آموزشهه  يابيدسههت

 ان،يت دانشهجو يس مهورد رضها  يوه تدرياستفاده از ش

 ،(2)خواههد شهد   يريادگيان از يدانشجو يمانع دلسرد

ن مطالعههه مقايسههه ميههزان رضههايت   يههلههذا هههدف از ا

هاي زنهان   ويان مامايي از تدريس درس بيماريدانشج

و ناباروري به شيوه سخنراني و آمهوزش بهه وسهيله    

 . همتايان انجام شد

ان از دو يدانشهجو  يمند تيزان رضايسه ميمقا

 يکله  يمنهد  تيزان رضها يه م ،س نشهان داد يوه تهدر يش

شتر ياستاد، ب به وسيله يوه سخنرانيان از شيدانشجو

 اتمطالعه  از .دار نبهود  يمعنه  يگرچه از نظر آمار .بود

تهوان    يمه سو بود  هم با مطالعه حاضر نسبتااکه مشابه 

 کههه کههردو همكههاران اشههاره   يبههه مطالعههه محمههود 

بهه   يشناسه  نيل بودند درس جنيان مايدانشجوشتريب"

در پژوهش  .(98)"س شودياستاد تدر به وسيله ييتنها

،  يان پرسهتار يو همكهاران دانشهجو   يززاده فروزيعز

تههر  مطلههو را  سيتههدر امههر در اسههتاد شههتريالههت بدخ

 مطالعهه  جين بها نتها  يچنه  ههم (. 96)کرده بودنهد  يابيارز

 يبرگزار به را انيل دانشجويتما که وهمكاران گيهرز

 بودنهد،  کهرده  گزارش يسنت روش به درس يها کالس

 ( . 97)دارد يخوان هم

ن يههج ايرت بهها نتهها يگههر در مغهها ياز يههرف د 

واگنهر و همكهاران اشهاره    به مطالعه توان   يم ها همطالع

 يان پزشهك يدرصد دانشهجو  11ش از يکرد که در آن ب

 ياتيهههن در دوره آمهههوزش اقهههدامات حيهههدانشهههگاه و

ان  با يهمتا به وسيلهايفال که ( Basic Life Support)هيپا

اجرا شد، از روش آمهوزش    يساز هيس شبيروش تدر

 تيضاسه ريمقان يچن هم (.91)ت داشتنديان رضايهمتا

روش  بها  يريادگيفعال  يها وهيشر يسااز  انيدانشجو

ز متفههاوت از  يههن اتمطالعهه يج برخههينتهها، يسههخنران

 جياسهت از جملهه  نتها   حاضهر  در مطالعه  يت کليرضا

س يتهدر  روش که يصولت به وسيله شده انجام مطالعه

 تيههمطلوب از يسههخنران روش بههه نسههبت يمشههارکت

در مطالعه (. 91(برخورداربود انين دانشجويب يشتريب

 رضههايت ميههزان ز افههزايشيههو همكههاران ن يمههومن

 گهروه  مشهارکتي در  روش از اجهراي  پس دانشجويان

سهههخنراني  گهههروه بهههه نسهههبت مشهههارکتي تهههدريس

 (.21)بيشتربود

ان يت دانشهجو يزان رضاين حال سنجش ميبا ا

 يج متفهاوت يوه، نتايمختلف آموزش دو ش يها طهياز ح

طهه  ياز ح يمند تياز رضايامت ن يانگيم. دهد  يمه يرا ارا

 يريادگيه ق بهه مشهارکت در   يو تشو يمند جاد عالقهيا

از  روش  يدار يمعن يبا اختالف آمار يروش سخنران

ت يکهه رضها   ،ان کمتهر  بهود  يه همتا به وسهيله آموزش 

را  همتا  به وسيلهان از روش آموزش يشتر دانشجويب

ن ست چهو يدور از انتظار نجه ين نتيا .سازد  يمآشكار 

فعهال و   يهها  همتها از روش  بهه وسهيله  روش آموزش 

 ييههها ن روشيدانشههجو محههور اسههت کههه اسههاس چنهه

زه در يههجههاد انگيو ا يريادگيههران در يههمشههارکت فراگ

ن يه ز بهه ا يه گهر ن يد يهها  هدر مطالع و ان استيدانشجو

ب و همكهاران  يدر مطالعه گوتل. اصل اشاره شده است

رده و وه همتهها لههذت بههيس بههه شههيان از تههدريدانشههجو
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ر بودنهد از  يه ان سال دوم کهه بهه عنهوان فراگ   يدانشجو

 بهه وسهيله  عرضه شده  يو شناخت ياجتماع يهمبستگ

ان سال چهارم  مههارت  يان سود برده و دانشجويهمتا

ت کهرده  يه جهاد و تقو يار ايخود را  بهه عنهوان آموزشه   

اسههتون و همكههاران بههه  يمطالعههه مههرور(. 29)بودنههد

 ؛شهامل ان يه همتا هبهه وسهيل  آمهوزش  مثبهت   يها جنبه

، ارتقهها مهههارت يسههتگي، شابههه نفههسش اعتمههاد يافههزا

ان  يدانشجو کاهش اضطرا  و يتفكر انتقادو  يارتباي

 يج سخنرانين روش به اندازه روش رايشده و ااشاره 

 بهههوده ثرؤمههه يان پرسهههتاريدر آمهههوزش دانشهههجو

ن يد کننده اييأز تيمطالعه بوچر و همكاران ن(. 22)است

ان برنامه آموزش يت دانشجوياکثرا ريز ،موضو  است

ان کهرده  يه ج و کمهک کننهده ب  يان را مهه يهمتا به وسيله

مطالعهه  ت يسنجش رضها  ن کهيبا توجه با ا(. 23)بودند

نشهاط آور بهودن،    ؛ماننهد  يطه عوامليحن يدر احاضر 

، يريادگيه  يان بهرا ياق در دانشجويزه و اشتيجاد انگيا

ارکت در ان، مشههيدانشههجو و تعامههل ارتبههاط متقابههل 

آمهوزش را شهامل    يفضها  يكنهواخت يو عدم  يريادگي

ن يه مطالعهه حاضهر بها ا    يهها  افتهه ين نظر ياز ا ،شد  يم

و  يمطالعههه کشههاورز. دارد يخههوان هههم يههها همطالعهه

ان در يدانشههجو شههتريب، يقههيدر روش تلفهمكههاران 

 76)روزمهره  ياز زنهدگ  ييهها  ان داسهتان يه خصو  ب

، (درصههد41)، نحههوه نشسههتن سههر کههالس   (درصههد

، (درصد61)انيبه دانشجو يسلول يها دادن نقش نسبت

اسهتفاده از مهوالژ    ،(درصهد 76)شنيميلم و انيش فينما

ن يوانهات در حه  يبهدن ح  يواقعه  يو اعضا( درصد 14)

ش يدر افهزا  ينيان مهوارد بهال  يه و ب( درصد 72)سيتدر

، نظر موافق و کامالا موافهق  (درصد 76)يريادگيزه يانگ

ز يه ن حاضهر که در مطالعه  نيا با توجه به(. 24)داشتند

ن يه ه به ايمتنو  شب يآموزش يها ان از روشيدانشجو

ش  يکردند، باعهث افهزا    يمس استفاده يتدر يمطالعه برا

 يريادگيه ان در يت دانشهجو يزه و رضها يمشارکت، انگ

طهه روش همتها توانسهت     ين حيه جهه در ا يشده و در نت

 .  را کسب کند يت باالترياز رضايامت

ت اصههول و يههاز رعا يمنههد تياطههه رضههيدر ح

ج نشهان داد  ينتا يريادگيس و يمقررات مربوط به تدر

 ياستاد با اختالف آمار ياز روش سخنرانين امتيانگيم

ايهن   . ان بهود يموزش همتاآشتر از روش يب يدار يمعن

طه از ين حيان در ايشتر دانشجويت بينشانگر رضا امر

ر شهت ياز  ب يناشه  نآل يه اسهت کهه دل   يروش سهخنران 

و تجربههه اسههتاد نسههبت بههه    سيبههودن سههابقه تههدر 

 يس سهخنران يت اصهول تهدر  يه ان همتا و رعايدانشجو

. اسهت  يس دروس نظريات تدريکه از ضرور  دانست

ان معتقد بودنهد  يدر مطالعه هاوس و همكاران دانشجو

ايالعههات  اسههتادان پزشههک ،انيههکههه نسههبت بههه همتا 

دادنهد،    يمه ه و به سواالت بهتر پاسهخ  يرا ارا يتر کامل

ح يش و اشهتباهات را تصهح  يرا پها  يات آموزشيمحتو

پزشهكان   به وسيلهکه  يانين دانشجويبنابر ا. کردند  يم

را نسهبت بهه     يتهر  دنهد، تجربهه مطلهو    يد  يمآموزش 

دنهد،  يد يهمتها آمهوزش مه    بهه وسهيله  که  يانيدانشجو

ان همتها   يها معتقد بودند که دانشجو آن. گزارش کردند

د يه آمهوختن دارنهد و با   يبهرا  يشهتر ياز بهه زمهان ب  ين

ار يه را در اخت ين نظر زمهان کهاف  يم که از ايمطمون شو

شهتر  يب ياشاره به تجربه و توانمند اين امر (.28)دارند
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ان در امهر آمهوزش   يبهودن دانشهجو   يمبتهد  ود ياسات

و کسهب مههارت    يصرف زمان کهاف ضرورت و  است

ر يبههه سهها ياددهيهه يشههتر بههرايب يآمههادگو س يتههدر

 .سازد يرا خاير نشان مان يا همتاي ها سهمكال

ن راستا در مطالعه هامونهد و همكهاران   يدر هم

 يريادگيه در  يثرؤط مه يهمتها محه   به وسهيله آموزش 

ن يه اما به افراد عالقمند به استفاده از ا ،جاد کرده بوديا

سهت و  ين ينه راحته يروش هشدار داده شده بود که گز

 يهها  هنهد جلسه  ان کمک کهرد کهه بتوان  يد به دانشجويبا

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

ن يشهتر يز اداره زمهان و وقهت، ب  يب و همكاران  نيگوتل

و    يمههت عليهههو يچههالش ذکههر شههده از يههرف اعضهها 

بها  (. 29)ان سال چهارم در آموزش همتا بهود يدانشجو

 ؛ليه از قب ييارهايمع حاضرکه در مطالعه  نيتوجه به ا

ت زمان کالس و آموزش يريدرس، مد يها هاداره جلس

س گنجانهده  يمقهررات تهدر   ت اصهول و يه طه رعايدر ح

 يخهوان  ههم  ج مطالعهه حاضهر  ين با نتايشده بود بنابرا

 . دارد

  ياز مطالب درس يابيطه آزمون و ارزشيدر ح

روش در ان يدانشههجو يمنههد تياز رضههايههن امتيانگيههم

شهتر  يبان يه همتا به وسيلهاز روش آموزش  يسخنران

مطالعه هاموند و  در. دارنبود ين اختالف معنياما ا ،بود

به ان معتقد بودند که آموزش يشتر دانشجويهمكاران ب

کهرده   يريادگي ياجتماع يها همتا کمک به جنبه وسيله

انجهام   يا آمهادگ يه اما به بهبود مهارت مطالعه و  ،است

که بهبود  نيبا توجه به ا(. 26)ف کمک نكرده استيتكال

و  يابيج ارزشه يف در نتها يه و انجام تكهال مهارت مطالع

ت ينشان دهنده عدم رضان يبنابر ا. امتحان مؤثر است

 حاضهر مطالعهه   يها افتهيان بوده است که با يدانشجو

   .ه استيشب نسبتاا زين

  درصههد 1/17 د و همكههارانيدر مطالعههه رشهه 

قبههل از امتحههان  يمههرور يان دوره آموزشههيدانشههجو

هها و   ش آموختهيا باعث افزاان ريهمتا به وسيله يآسك

 ين نههو  آمههوزش را بههرا يههذکههر کههرده و ا يريادگيهه

بر (. 27)دانستند  يمقبل از امتحان، مناسب  يها يآمادگ

ان در روش يد انتظار داشت که دانشهجو ين اساس بايا

طههه ياز ح يشههتريت بيآمههوزش همتهها بتواننههد رضهها  

 حاضهر و امتحان داشته باشهند کهه مطالعهه     يابيارزش

د اذعهان نمهود   يه البته با. را در بر نداشت يا  افتهين يچن

ان از يت دانشجويرضا حاضرطه در مطالعه ين حيکه ا

امتحهان و تعامههل   يط حههاکم بهر فضهها يط و شهرا يمحه 

 .امد امتحانينه پ کرد  يمان با آن  را برآورد يدانشجو

در  پژوهشهگر و همكهاران   يمطالعه قبله ج ينتا 

وه يبها شهه  يريگاديههفعهال   يههها از روش يكه يسهه  يمقا

و  آزمههون حيطههه در جههز بهههنشههان داد  يسههخنران

 رضههايت ميههزان کههه درسههي مطالههب از ارزشههيابي

 سهخنراني  روش از بيشتر مباحثه از روش دانشجويان

ن دو يچشهمگيري به   اخهتالف  هها  حيطهه  سهاير  در بود،

 يجهه مطالعهه فعله   يکهه بها نت  (. 94)نداشت روش وجود

کهه   بهوده  ن علهت يد به ايشااين امر . ر بوديمغا حاضر

ان يهمه دانشهجو  يگروه يها وه مباحثه و بحثيدر ش

ر شههده و وقههت يههدرگ يات درسههيههبهها مطالههب و محتو

 يههها هجلسهه يمطالههب يهه يريادگيهه يرا بههرا يشههتريب

صرف که باعث  اين موضو . کردند  يمس صرف يتدر
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آمههاده شههدن جهههت   يان بههرايدانشههجووقههت کمتههر 

 يبههرا يرشههتيب يو آمههادگشههده  يانيههپا يههها امتحههان

داشته و به تبهع  را در بر يبه سواالت امتحان يده پاسخ

در . شده بهود استرس کمتر در جلسه امتحان سبب  آن

ان يان فقهط دانشههجو يه همتا بهه وسههيله روش آمهوزش  

مربهوط بهه جلسهه     يات آموزشه يآموزش دهنده محتو

دادنهد و    يمه ين کرده و ارايشتر تمريس خود را بيتدر

ر را داشههتند و همههه  يههاگان نقههش فرير دانشههجويسهها

کههل  يريادگيههک انههدازه در رونههد يههان بههه يدانشههجو

جههه يشههدند و در نت  يمههر نيههدر گ  يات آموزشههيههمحتو

امتحهان را کمتهر    يآمهادگ  يبرا يط ذکر شده قبليشرا

ت آنهان در  يتجربه کرده بودند که سهبب کهاهش رضها   

 .طه شده بودين حيا

س و تهداوم  يروش تدرطه مناسب بودن يدر ح

 يمنههد تياز رضههايههن امتيانگيههز ميههده از آن ناسههتفا

بهه عبهارت   . بهود  يمسهاو  ان از هر دو روشيدانشجو

ک انههدازه  يههدو روش بههه  هههر زان ايدانشههجو گههريد

و  ل خهههود را از دو روش يهههت داشهههتند و تمايرضههها

زان بهروز  يک مير دروس را به ياستفاده از آنها در سا

ان يجود و همكهاران، دانشه  يمطالعه رشدر . داده بودند

ان در يه همتا به وسهيله نقش آموزش  .ان کرده بودنديب

د يه با ارزش بهوده و با    يمط ساختارمند و رسيک محي

اکبر و همكهاران      يمدر مطالعه اسال(. 27)ق شوديتشو

 را انيدانشهجو  ا لهب  تيان رضها يه س همتايوه تدريش

 شهنهاد يپ ييهها  روش نينموده و اجرا و ادامه چنه  جلب

شههتر يز بيههمههران و همكههاران نيه ادر مطالعهه (.99)شههد

وه را بهه  ين شيبه ا يبرنامه آموزش يان اجرايدانشجو

 (. 21)کردند يابي، مؤثر ارزييور کل

  يفراوانههه نههههيمطالعهههه در زم يهههها افتههههي

جههاد يطههه ايدر ح (2جههدول )منههد تيان رضههايدانشههجو

 در  يريادگيههق بههه مشههارکت در يو تشههو يمنههد عالقههه

بههود و همههه   ينراناز سههخ شههتريان بيههوه همتايشهه

طههه  يح در، بودنههد ين روش راضههيههان  از ايدانشههجو

 يرياد گي س ويت اصول و مقررات مربوط به تدريرعا

از مطالههب  يابيطههه آزمههون و ارزشهه يدر ح نيچنهه هههم

طههه مناسههب ي، در حيروش سههخنرانکمتههر از  يدرسهه

و در  بود برابر سيبودن و تداوم استفاده از روش تدر

شهتر  يب   يمه ک اخهتالف نسهبتاا   بها  ،سه کل دو روشيمقا

افتهه  ين يا. بودند يراض يان از روش سخنرانيدانشجو

سهه  يرفهت، مطهابق بها مقا     يمه گونه که انتظار  ز همانين

 . مختلف بود يها طهيازات در حين امتيانگيم

 

   يريگ جهينت 

ت يسههنجش رضهها  يههها افتهههيبهها توجههه بههه  

 رسهد  يمختلهف بهه نظهر مه     يهها  طهيان در حيدانشجو

ر يثأته  ،يو فعهال آموزشه   نينهو  يهها  فاده از روشاست

جهاد  يو ا يريادگيه ش عالقهه بهه   يدر افهزا  يقابل توجه

ان يدانشهجو ن حهال  يه بها ا  ؛داردان يزه در دانشجويانگ

ت  يو رعارا در فهم بهتر مطالب  يسخنران يسنتروش 

د بهه  يشها . نددان يمتر  مطلو س ياصول و مقررات تدر

س از يروش  الب تدرن علت  که روش استاد محور يا

 يذهنه  يان آمهادگ ير باز بوده است و هنوز دانشجويد

ن يههبنههابر ا. فعههال را ندارنههد يههها رش روشيجهههت پههذ

بهه  ر مهدار ماننهد آمهوزش    يفراگ يها استفاده از روش

 يکه روش سخنران يژه در موارديان به ويهمتا وسيله



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

(939شماره پي در پي)9317 اسفندو  بهمنه 6شماره ه 23مجله ارمغان دانش ه دوره   277 

سههت از يان نيدانشههجو يريادگيهه يازهههاين يپاسههخگو

ق بههه يو تشههو يمنههد جههاد عالقههه يا طهههيجملههه؛ در ح

 يكنههواختياز  يريجلههوگ يبههرا يريادگيههمشههارکت در 

ان، بهه  يدانشجو يزگيانگ يو ب يکالس و خستگ يفضا

ن دروس در نظر يا سيدر تدر يليک روش تكميعنوان 

ان يج  نگرش دانشهجو يب به تدرين ترتيبد .گرفته شود

ر ييه از بهه تغ يه ن آموزش دگرگون و نينو يها به روش

بها   نهه شهده و  يان نهاديدر دانشهجو  ينظام آموزش در

 ياددهيه و  يريادگيه  يهها  تيه شهتر در فعال يمشارکت ب

دهنهد و بهه     يمه ش يمهارت، تجربه و تسلط خود را افزا

ان يه آمهوزش بهه همتا   س ويتهدر  يمرور زمان توانمند

کهه در   نيه بها توجهه بهه ا    .خود را کسب خواهند نمهود 

قههط بههه   زمههان انجههام پههژوهش، درس مههورد نظههر ف   

ن  يه شهد، بنهابر ا    يمه ه يه ارا ييان ترم پنج مامايدانشجو

ش حجههم نمونههه وجههود نداشههت کههه از   يامكههان افههزا

 .ديآ  يمن پژوهش به حسا  يا يها تيمحدود

و  يشهتر در دروس نظهر  يب يها انجام پژوهش

ان يه وه آمهوزش همتا يبا شه  شتريب حجم نمونهبا ينيبال

گهر در  يرف داز ي. شود  يمشنهاد يپ ييدر دروس ماما

  يآموزشهه يههها ان از روشيدانشههجو حاضههرمطالعههه 

ه دروس استفاده کردند کهه ممكهن   يارا يبرا يگوناگون

کهه   متفهاوت باشهد  ها  ن روشيهر کدام از اامد يپاست 

بهتهههر اسهههت . رگهههذار باشههد يثأج پهههژوهش تيدر نتهها 

به  ها ن روشيا يامدهايشود که  پ ييراح يهاي همطالع

  .دکنن يز بررسير جداگانه نرا به يو انيوه همتايش

 

 

 

 ر و تشکر يتقد

مرکز مطالعات  يو شورا يپژوهش ياز شورا 

در  کهاسوج ي يدانشگاه علوم پزشك و توسعه آموزش

نمودنهد و   ياريه را ن پهژوهش مها   يا يب و اجرايتصو

که  13 يورود ييماما يان کارشناسين دانشجويچن هم

الزم را  يهها  يمانه همكهار ين پژوهش صميا يدر اجرا

ج پهژوهش تهالش   يدر پر بار نمهودن نتها   انجام دادند و

 . ديآ ير و تشكر به عمل مينمودند، تقد
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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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