
 ir. ac. mui. http://ijme )7(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  60

و  ينقش برآگاه يفايو ا چندرسانهبر  يمبتن يدو روش آموزش سهيمقا
  يعيطب مانينسبت به زا ييماما انينگرش دانشجو

 
  فر نيشعله شاه، انيديسع هيمرض، *زاده يآباد يزنگ هيمهد

  
 

  چكيده
 يمناسب برا يمانياب روش زاانتخ يرا برا شانيا، التيتحص ينگرش درست در ط جاديمناسب به ماماها و ا يها آموزش هئارامقدمه: 
 و نگرش ينقش بر آگاه يفايبر رسانه و ا يمبتن يدو روش آموزش ريتأث يپژوهش با هدف بررس نيا. كند مي كمك انيمددجو
  . شد انجام يعيطب مانينسبت به زا ييماما انيدانشجو
 يواحد كرمان به صورت سرشمار ياه آزاد اسالمدر دانشگ ليدر حال تحص ييماما يدانشجو 124، يتجرب مهيمطالعه ن نيدر اها:  روش

آزمون  شيپ كياز هرگروه . دنديآموزش د مانيزا يها روش نهينقش در زم يفايو ااي  بر چندرسانه يمبتن يانتخاب و در دو گروه آموزش
و  مستقل و زوج يت، يفير توصآما يها آزموناستفاده از با داده ها. هفته بعد گرفته شد 6آموزش و  ازبالفاصله بعد ، و دو پس آزمون
  . تحليل شد مكرر يها گيري آزمون طرح اندازه

. داشت وجود ازآموزش بعد بالفاصله دوگروه )=048/0p(و نگرش  )=012/0p( ينمره آگاه نيانگيم نيب يآمار معناداراختالف نتايج: 
طرح  يآزمون آمار كنيل و، ه بعد از آموزش وجود نداشتهفت 6گروه  دوو نگرش  ينمره آگاه نيانگيم نيب يمعنادار آماري تفاوت اگرچه
 >p ,05/0( و نگرش )=p= 383/5f ,029/0( ينمره آگاه نيانگيم راتييمكرر با حذف اثر زمان نشان داد كه تغ يها گيري اندازه
365/3f=( باالتر بوداي  چندرسانهي  وهيافراد گروه آموزش به ش .  

نشان  يعيطب مانينسبت به زا ييماما انيو نگرش دانشجو يآگاه شيرا در افزا يدن هر دو روش آموزشبو مؤثرمطالعه  جينتاگيري:  نتيجه
داشته  كاربرد، تواند در بعد آموزشي از نظر تدوين مطالب آموزشي مدون و هم از جهت شيوه نوين آموزشي در همه سطوح مي اين مطالعه. داد

  . داستفاده گرد ها روش ريسا ايگريكديل با مكم به طوردو روش  نيشود ا مي شنهاديپ. باشد
  

  نگرش، يآگاه، نقش يفايا، اي چندرسانه، يعيطب مانيزاهاي كليدي:  واژه
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به  مانيكاركنان بخش زا ياحترام بي از مد و يرويپ
 مانيزنان را از انجام زا، مانيمراحل زا يمادران در ط

لذا با . )1دور كرده است( يمداخله پزشك نيتر كمبا  يعيطب
در  يدينقش ماما به عنوان عامل كل، موارد نيتوجه به ا

 شيپ از شيب، مطلوب تيفيبا ك منيا يارائه خدمات مادر
  . )2(رديگ مي قرار ديمورد تأك

 هينگرش و عملكرد مناسب ماماها و ارا، دانش
 ينگرش درست در ط جاديمناسب به آنها و ا يها آموزش
انتخاب روش  يرا برا شانيا، يدانشگاه التيتحص
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 زانيدر كاهش م مؤثراز عوامل  يكيمناسب كه  يمانيزا
 ) در3كند( مي است كمك نيتولدها به روش سزار

 يابيهدف ارز باو همكارانش  ييكه لوالاي  مطالعه
 يمانيدر انتخاب روش زا يليتحص يها آموزش ياثربخش

، انجام دادند مانيزنان و زا يدر كادر درمان يحيترج
 يها از آموزش تيعدم رضا زانيمشاهده كردند كه م

درصد و در گروه  6/90 يدر گروه پزشك ليتحص نيح
 ليتحص نيح يها موزشدرصد بود و آ 5/65 ييماما

 50(از  نيبه سزار ليموجب كاهش تما اهاباالخص در مام
كه در  گريداي  مطالعه يط. )4درصد) شد(29درصد به 

، ) و همكارانش انجام شدwuنروژ توسط وو (
 يدرصد 98حيترج، يمناسب كادر پزشك يها آموزش

را به دنبال داشته  نيتوسط متخصص ناليواژ مانيزا
  . )5است(
 يريادگي زانيمناسب در م يآموزش وهيانتخاب ش أمسلم

مرتبط با سالمت  يرفتارها رييتغ يجوانان برا و رغبت
كه اند  مطالعات متعدد نشان داده. )6دارد( يينقش به سزا

 رييو تغ زهيانگ جاديا، در پرورش فكر يسخنران ريتأث
دانشجو محور  يآموزش يها از روش تر كماريبس، نگرش
به  نينو يآموزش يها روش ريفاده از سالذااست. )7است(

. رسد مي به نظر يضرور نيگزيجا يها عنوان روش
از جمله اي  چندرسانهنقش و  يفاياي  وهيآموزش به ش

و  ها ييتوانا، ها باشد كه بر مهارت مي نينو يها روش
  . )8دارد( هيتك رانيفراگ تر بيشمشاركت 
، است يفعال آموزش وهيش كيكه ، نقش يفايدر روش ا

و  ودشتر  روشن يآموزش تياست كه موقع نيبر ا يسع
كه  يزمان. )9شوند( قيبحث در مورد آن تشو يافراد برا

 انيافراد گروه در م ريخود را با سا اتيافراد گروه تجرب
 انيشوند نظرات خود را ب مي قيتشو زين نيريبگذارند سا

و برطرف شدن  مسألهامر باعث روشن شدن  نيو ا دكنن
  . )10شود( مي غلط يباورها قيعم
ارتباط و انتقال ، بر چندرسانه يآموزش مبتن در

متفاوت  يها با استفاده از رسانه ميو مفاه ها موضوع

 يها طيمح، شنيميان، متن، عكس، يقيموس، همچون گفتار
آموزش  وهيش نيدر ا. )11و رابطه با كاربر است( يتعامل
 يداريو شن يداريگوناگون د يها از رسانه نكهيا ليبه دل
و جذاب  بايز يها و طرح ييايشود و از پو مي فادهاست
با  يبه آسان، است برخوردار ييويديو و يكيگراف
  . )12شود( مي ارتباط برقرار رانيفراگ

دو روش  نيا يو اثربخش ييبحث كارا، مهم مسأله
 ييماما انيو نگرش دانشجو يمدرن درآگاه يآموزش

 يبر رو، طالعات انجام شدهم. است مانينسبت به نوع زا
بر  يو مبتن نقش يفايا وهيآموزش به ش ريتأث

و نگرش افراد به طور مجزا انجام  يبر آگاهاي  چندرسانه
با روش ها  روش نيا، آنها غلبشده است كه در ا

و  انيكه عابد يبه طور. شدند سهيمقا يسنت يآموزش
 ينقش را با سخنران يفايا يروش آموزش ريهمكاران تأث

نگرش و عملكرد زنان نخست باردار درباره ، يبر آگاه
و  يزير يمحمد. )13كردند( سهيو مقا يبررس مانينوع زا

 يدو روش آموزش ريثتأ، اي مطالههمكارانش در 
زنان  يبر آگاه يو ارائه جزوه آموزشاي  چندرسانه

در اصفهان را  يدوران باردار يها نسبت به مراقبت
ژوهشگران در پژوهش حاضر لذا پ. )14نمودند( سهيمقا

 يمبتن يدو روش آموزش ريتأث سهيمقا سهيو مقا يبررس
 انيشجوو نگرش دان ينقش بر آگاه يفايبر رسانه و ا

   .انجام شد يعيطب مانينسبت به زا ييماما
  

  ها روش
 يها آموزش روش ريتأث يتجرب مهيپژوهش ن نيدر ا

بر  يو مبتن نقش يفايا وهيبه دو ش مانيمختلف زا
 ييماما يدانشجو 124و نگرش  يبر آگاهاي  درسانهچن

در  94-93و  93-92اول  مساليدر ن ليدر حال تحص
 يليدو ترم تحص يواحد كرمان ط يدانشگاه آزاد اسالم

 يبه صورت سر شمار گيري نمونه. شد يمجزا بررس
 يكه واحدها يانيكه همه دانشجو يبه طور. انجام شد

گذرانده  3و  2، 1 انميزا يباردار تئوري و كارآموزي
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در دو گروه  يتصادفو به صورت . انتخاب شدند، بودند
نفر  61نقش تحت نظارت مدرس ( يفايا وهيآموزش به ش
بر  ي) و آموزش مبتن93-92اول  مساليندانشجويان 
) قرار 94-93اول  مسالين دانشجوياننفر  63(چندرسانه

 طيمح يها يژگيو و يبر اساس مطالعات قبل. گرفتند
نفر برآورد  120حجم نمونه) P=٨۶/١و  d=2(با ژوهش پ

، يدر جامعه آمار انيكه با توجه به تعداد دانشجو ديگرد
  . نفر انجام شد 124با  قيتحق
 تيافراد شركت كننده با رضا، اخالق پژوهش تيرعا يبرا

ورود به  اريمشاركت داشتند و مع قي) در تحقيكتب(كامل
كه  ليه تحصمشغول ب انيمطالعه شامل دانشجو

به  ليگذرانده و ما 3و  2، 1 مانيزا يباردار يواحدها
، خروج از مطالعه يارهايشركت در مطالعه بودند و مع

جلسه  كياز  شيب بتيداشتن غ، عدم حضور در جلسات
. پرسشنامه بود ليو عدم تكم ياز مجموع جلسات آموزش

انتخاب ، با هم انياز تماس دانشجو يريجهت جلوگ
 يليتحص مساليو از دو ن يبه صورت گروه انيدانشجو

  . جداگانه بود
 يبررس يساخته برا ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق

 -1پرسشنامه شامل سه قسمت بود:. و نگرش بود يآگاه
سال ورود به ، دانشجو شامل: سن كياطالعات دموگراف

 12شامل  يت آگاهسؤاال -2تاٌهل  تيوضع، دانشگاه
و  يعيطب مانيو تفاوت اثر زا مانيزادر مورد نوع  سؤال
 مانينگرش نسبت به نوع زا - 3نيجن وبر مادر  نيسزار

، يآگاه يمحاسبه نمره برا وهيش. سؤال 10شامل 
 حيصح يبرا كيغلط و نمره  ياحتساب نمره صفر برا

را  يآگاه يبرا 12دامنه صفر تا ، نمرات اعالم شده. بود
 اسيستفاده از مقنگرش با ا محاسبه نمرات وهيداشت و ش
تا كامالٌ مخالفم) و  قم(كامالٌ مواف كرتيلاي  پنج درجه
 يدامنه نمرات برا. بود هيهر گو يبرا5تا  1 نينمرات ب
  . بود 50تا  10نگرش 

ابتدا با مطالعه كتب و مقاالت ، پرسشنامه يطراح يبرا
ابزار ، مانيمتداول زا يها معتبر مربوط به آموزش روش

 يو با اخذ نظرات اصالح ديگرد هيو ته يگردآور يمقدمات
) و ييماما سانسينفر فوق ل 2( ييبخش ماما دياسات

 يي) روايبهداشت عموم سانسينفر فوق ل 2(بهداشت 
آزمون از  يكسب اعتماد علم يشد و برا نيمأمحتوا ت

نفر از  30 يبر رو، ماه) 2با فاصله ( آزمون مجدد
آلفا و  بيضر. ديترم آخراستفاده گرد ييماما انيدانشجو
ت سؤاال يبرا بيرتبه ت ييآزمون بازآزما يهمبستگ

نگرش  تسؤاال يو برا r=۶٨/٠و  α=79/0 يآگاه
88/0=α  ٧٨/٠و=rپرسشنامه در  ييايبه دست آمد و پا

  . حد قابل قبول بود
صورت بود كه  نيمطالعه بد يروش اجرا، قيتحق نيا در

فاصله بعد آزمون به عمل آمد و بال شيابتدا از هر گروه پ
هفته بعد از  6پس آزمون اول و ، جلسات آموزش انياز پا

پرسشنامه توسط  ليبا تكم پس آزمون دوم، آموزش
  . گرفته شد يدر هر دو گروه آموزش انيدانشجو

در حال  انيدانشجو، نقش يفايا وهيبه ش گروه آموزش
 يسه جلسه آموزش يط93 -92اول  مساليدر ن ليتحص

هفته (با  كي يط انيروز در م كيله با فاصاي  قهيدق 90
) آموزش مانيدر خصوص انواع زا يآموزش يمحتو

جهت آموزش نمونه ها با مسئوولين و آموزش (. دنديد
پژوهشگر با كمك )، هاي الزم انجام شد هماهنگي، دانشكده

نقش در  يفايبه ا ييعرصه ماما انيسه نفر از دانشجو
 7ساعته و 2 يسه جلسه آموزش يط ويسه سنار قالب

 نشيگز، ) شامل گرم كردن گروهويهر سنار يبرا(مرحله 
آماده ساختن ، پردازش صحنه، كنندگان شركت
و تجارب مشترك  يابيبحث و ارزش، شينما، انگر مشاهده
، درد بيمانيزا بيو معا ديبه آموزش در مورد فوا ميو تعم

  . پرداختند نيزارو س يعيطب مانيزا
اول سه  يويگر در دو سنارپژوهش، مرحله گرم كردن در

 يكه بر سر چند راه يدر مورد افراد يداستان واقع
و  يعيطب مانيزا، درد بي ماني(زا مانيانتخاب نوع زا

بعد از آن از دو نفر از . كرد مي فيتعر، ) بودندنيسزار
خواسته شد  يشركت كننده در كالس آموزش انيدانشجو
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حاضر در  در نقش زنان باردار شگرانكه در كنار پژوه
سپس با كمك . رنديمطب ماما (پژوهشگر) قرار گ

به پردازش صحنه پرداخت و از آموزش  كنندگان شركت
توجه كنند و  ها ويخواسته شد به دقت به سنار رندگانيگ

به  ويسنار يكرده و در انتها ادداشتينكته را  نيمهمتر
در . بپردازند انيدانشجو ريبحث در مورد آن با سا

 از كمك پژوهشگران در نقش متهم يكي سوم يويسنار
در نقش  گري) و آن دو كمك پژوهشگر دنيسزار(

) در دادگاه حضور يعيطب مانيو زا درد بيمانيزا(يشاك
پژوهشگر) به دفاع از خود ( يو در حضور قاض افتندي

 رندگانياز آموزش گ ويسه سنار يبعد از اجرا. پرداختند
و  انيت آشناو خاطرا اتيتجرب انيضمن ب دخواسته ش

 يبه بحث و بررس مانيدوستانشان از هر سه نوع زا
  . بپردازند وهايسنار
همان اي  چندرسانهبر  يمبتن وهيگروه آموزش به ش در

با كمك اي  قهيدق 90در سه جلسه  مطالب به شكل منظم
با  يدانشگاه يآموزش يها (ارائه شده در كارگاه لميف

 ديو اسال )مانيدر خصوص انواع زا يآموزش يمحتو
شده توسط پژوهشگر بر  يمتن و صوت طراح ي(حاو

  . شد ئهارا )ياساس مباحث آموزش
با گروه آموزش به  كساني يآموزش يمطالب با محتوا

هفته  كي يط انيروز در م كيبا فاصله ، نقش يفايا وهيش
 94-93اول  مساليدر ن ليدر حال تحص انيدانشجو يبرا

، گذراندند مي را كالس كيمشابه در  يكه واحد درس
 يها هر جلسه به پرسش انيآموزش داده شد و در پا

  . پاسخ داده شد كنندگان شركت
 SPSS-17افزار نرماز  ها داده ليو تحل هيمنظور تجز به

 سهيمقا يبرا يفيآمار توص يها آزمون. استفاده شد
 يمستقل و زوج برا يت، انيدانشجو كياطالعات دموگراف

 يها گيري وه و آزمون طرح اندازهدو گر نيانگيم سهيمقا
در  نمره راتييدو گروه از نظر تغ سهيمقا يبرا مكرر

هفته  6زمان قبل از آموزش و بالفاصله بعد از آموزش و 
 نيدر ا يمعنادارسطح . بعد از اتمام آموزش استفاده شد

  . در نظر گرفته شد >05/0pمطالعه 
  

  نتايج
 23تا  19 ييماما يدانشجو 124پژوهش مجموعأ  نيدر ا

در  لتحصي حال در سال 21±2يسن نيانگيساله با م
 95واحد كرمان شركت كردند كه  يدانشگاه آزاد اسالم

درصد) متأهل 38/23( نفر 29 درصد) مجرد و61/76( نفر
درصد) تجربه 45/6(نفر  8 نيمتأهل انيبودند و از م

 مانيدرصد) زا41/2نفر( 3آنها  انيكه در مد نداشت مانيزا
. داشتند نيسزار مانيدرصد) زا03/4نفر ( 5و  يعيطب

 يفايپژوهش در دو گروه آموزش ا يواحدها
. قرار داشتند نفر) 63(چندرسانهبر  ينفر) و مبتن61نقش(

تأهل  تيوضع، )=136/0p( يسن نيانگيم عياز نظر توز
)18/0p=( ،مانيسابقه زا )27/0p=( ،يآگاه )363/0p=( ،

 يبا هم تفاوت آمار از آموزش قبل )=138/0p( نگرش
  . نداشتند يمعنادار

تفاوت دو گروه قبل از آموزش  ينمرات آگاه نيانگيم
كه بالفاصله بعد از آموزش  يدر حال، معنادار نداشت

به اي  چندرسانهبر  يدر گروه مبتن ينمره آگاه نيانگيم
 6 يول، نقش بود يفاياز گروه ا تر بيش يمعنادارطور 

. )1جدول نداشت ( يمعنادار هفته بعد از آموزش تفاوت
مكرر با حذف اثر  يها گيري طرح اندازه يارآزمون آم

نمره  نيانگيم راتييتغ نيرا ب يزمان تفاوت معنادار آمار
 راتييتغ. )=p=383/5f ,029/0( دو گروه نشان داد يآگاه

دهد كه  مي دو گروه بعد از آموزش نشان ينمره آگاه
د گروه آموزش به افرا ينمره آگاه نيانگيم راتييتغ
افراد  ينمره آگاه راتييباالتر از تغاي  چندرسانهي  وهيش

 نيا نيهمچن. نقش بود يفايا وهيگروه آموزش به ش
 نيرا ب يآمار معنادارآزمون با حذف اثر گروه تفاوت 

قبل و  يها دو گروه در زمان ينمره آگاه نيانگيم
م هفته بعد از اتما 6قبل و ، بالفاصله بعد از آموزش

با  يت يآمار آزمون. )>001/0pآموزش نشان داد (
نمره  نيانگيم نيب يآمار معنادارمستقل تفاوت  يها نمونه
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دو گروه بالفاصله بعد از آموزشنشان داد  يآگاه
)05/0p<( ،هفته بعد از آموزش  6 يتفاوت آمار نيا يول

  . )<05/0pمعنادار نبود(
كه با وجود  نمرات نگرش دو گروه بيانگر آن بود ميانگين
مشابه  اًنمره نگرش دو گروه قبل از آموزش تقريباين كه 

ي  وهينمره در گروه آموزش به ش نيانگيم يبود و حت
 نيانگيبعد از آموزش م ولي، باالتر بود ينقش كم يفايا

اي  چندرسانهبر  ينمره نگرش در گروه آموزش مبتن
بعد  مستقل بالفاصله يها با نمونه يو آزمون ت ودباالتر ب

 در. )>05/0pنشان داد( معنادار ياز آموزش تفاوت آمار
 نيانگيم تر بيشهفته بعد از آموزش با كاهش  6 كه يحال

آزمون  نيا، چندرسانهبر  ينمره نگرش در گروه مبتن

نمره نگرش دو گروه  نيانگيم انيرا م يمعنادارتفاوت 
  . )1جدول ) (<05/0pنشان نداد (

مكرر با حذف اثر  يها يريگ طرح اندازه يآمار آزمون
نمره  نيانگيم راتييتغ نيرا ب يزمان تفاوت معنادار آمار

 نيا. )=p=365/3f ,05/0( نگرش دو گروه نشان داد
نمره نگرش را در گروه آموزش  نيانگيم راتييآزمون تغ

 نيا نيهمچن. را باالتر نشان داداي  چندرسانه وهيبه ش
را بين  ير آمارحذف اثر گروه تفاوت معنادا اآزمون ب

ي قبل از ها در زمان انيميانگين نمره نگرش دانشجو
 =p ,041/0(آموزش و بالفاصله بعد از آموزش نشان داد 

84/6f=( هفته بعد از اتمام  6تا  يتفاوت آمار نيو ا
  . )=p=46/4f ,038/0(بود  معنادارآموزش 

  
  قبل و بعد از آموزشاي  چندرسانهبر  ينقش و مبتن يفايا وهيدو گروه آموزش به ش ينمره آگاه نيانگيم: 1جدول 

  T P  اي چندرسانهمبتني بر نقشايفاي آگاهي
  363/0  6/2  58/4±38/1 51/4±68/1  قبل از آموزش

  012/0  - 67/2  17/9±8/3 92/7±53/1  بالفاصله بعد از آموزش
  066/0  9/1  85/7±66/1 15/7±2/1  هفته بعد از آموزش6

       نگرش
  221/0  37/4  07/33±57/3 34±99/3  زشقبل از آمو

  048/0  - 3/3  36/41±7/3 53/39±5/2  بالفاصله بعد از آموزش
  284/2  09/1  16/36±31/0 38±9/3  هفته بعد از آموزش6
  

  بحث
بر  يمبتن يدو روش آموزش ريتأث مطالعه نيدر ا

 انيو نگرش دانشجو ينقش بر آگاه يفايچندرسانه و ا
 نيا جينتا. شد سهيمقا يعيطب مانينسبت به زا ييماما

بر  يمطالعه نشان داد كه هر دو روش آموزش مبتن
و  ينقش بر آگاه يفايا وهيو آموزش به ش چندرسانه

 يآگاهارتقاي و باعث  استبوده  مؤثر انينگرش دانشجو
هفته بعد از  6و نگرش آنها بالفاصله بعد از آموزش و 

 يبرخ يدر راستا افتهي نيا. آموزش شده است
بر  يمبتن يآموزش وهياست كه دو ش ييها پژوهش

، مطالعات نيدر ا. اند كرده ينقش بررس يفايو ا چندرسانه

 يسنت يآموزش يها به طور مجزا با روش ها روش نيا
و  انيدر پژوهش انجام شده توسط عابد. اند شده سهيمقا

نقش از  يفايا وهيمشاهده شد كه آموزش به ش، همكاران
زا نسبت به  و عملكرد زنان نخست يبر آگاه، يسخنران
نقش در  يفايا يتر است و روش آموزشمؤثر مانينوع زا

 ميتواند دراتخاذ تصم مي يآموزش يها روش ريكنار سا
، و كاهش اضطراب نيو كاهش سزار يعيطب مانيجهت زا

 گريد يدر پژوهش. )13باشد( مؤثر، ياسترس و افسردگ
و همكارانش در همدان با هدف  يكه توسط كرباس

نقش در آموزش  يفاياثربخش بودن روش ا يبررس
 يها با روش سهيدر مقا انيبه دانشجو ماريارتباط با ب
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 جيامشابه با نت يجينتا، انجام شد يمتداول آموزش
 نيپژوهش حاضر به دست آمده است و نشان داد كه ا

بهتر  يريادگيمنجر به ، دانشجو محور يروش آموزش
. )15شود( مي مارانياز ب مؤثر يمراقبت يها هارتم

احسن  در پاكستان كه توسط يكه در پژوهش طور همان
)Ahsenآموزش  ريتأث ي) و همكاران جهت بررس

ي  وهيبه ش يپزشك انيوبه دانشجاي  مشاوره يها مهارت
به دست آمده از آزمون  جينقش انجام شد و نتا يفايا
ن داد كه روش ) نشاOSCE( افتهيساختار  ينيع

تواند  مي ينيبا حضور بال بينقش در ترك يفايا يآموزش
. )16را ارتقا دهد( يپزشك انيدانشجو يارتباط يها مهارت
نمرات  نيانگيمكه  افتيدر يپژوهش يط زين يا هزاوه
در مورد  ييو عملكرد دانش آموزان مقطع راهنما يآگاه
 ينرانبا سخ سهينقش در مقا يفايدوران بلوغ با ا هيتغذ
  . )3است( تر بيش
بر  يآموزش مبتن نهيمطالعات انجام شده در زم در

كه در  يبه طور. شد مي افتي يمتناقض جينتا چندرسانه
و همكارانش با  يزيري مطالعه انجام شده توسط محمد

بر چندرسانه با ارائه  يآموزش مبتن ريتأث سهيهدف مقا
 يها زنان نسبت به مراقبت يبر آگاه يجزوه آموزش
آموزش  يمعناداربه طور ، دانجام ش يدوران باردار

 دهيد يتر از جزوه آموزشمؤثر چندرسانهبر  يمبتن
) و Bhatti( يتهاكه توسط ب گريداي  در مطالعه. )14شد(

بر  يهر دو روش آموزش مبتن، همكارانش انجام شد
 يآگاه زانيم شيدر افزا يو سنتاي  چندرسانه
اند  بوده مؤثرولوركتال ك يماريب يدر جراح انيدانشجو

به طور اي  بر چندرسانه يدر روش مبتن يآگاه زانياما م
كه  گريد يقيدر تحق. )17بوده است( تر بيش يمعنادار

 يها وهيش ريتاٌث سهيو همكارانش با هدف مقا يتوسط فان
بر دانش و  اي) (چندرسانه ني) و نوي(آموزش كالس يسنت

كنترل عفونت در  نسبت به يدندانپزشك انينگرش دانشجو
دو  يريادگي زانيمشاهده شد كه م، انجام شده مارانيب

 يمعنادار يتفاوت آمار بر چندرسانه يو مبتنيروش سنت

 چند بر يدر روش مبتن يريادگي زانيداشته است و م
 گونه همان. )18است( تر بيش يسنت وهينسبت به ش رسانه

 يده موارد گزارش يريادگيو همكاران در  يكه خرم
به دست  يمشابه جينتا يشكپز انيدانشجو ينيالب

به دست آمده  جيمطالعات نامبرده با نتا جينتا. )19آوردند(
حاصل از پژوهش  جينتا يبود ول كسانياز مطالعه حاضر 

بر  يعباس زاده و همكارانش كه اثر آموزش مبتن
در صحت  يشده توسط مرب تيچندرسانه را با روش هدا
 ريبودن تأث كسانيانگريب، كرد سهيمستندات پرستاران مقا

 نيهمچن؛ )20(است يبر چندرسانه و سنت يآموزش مبتن
با هدف  خود طالعهدرم) Hugenholtzهوگن هولتز (

بر  يو سخنران كيدو روش آموزش الكترون ريتأث سهيمقا
مشاهده  جيدر نتا يتفاوت معنادار آمار، پزشكان يآگاه

، داد ننشا زيران نو همكا يعمران يها افتهي. )21نكردند(
آموزش  يطراح يدو الگو قيآموزش با استفاده از تلف

ي  وهيبا آموزش به ش Regolithو  Merrillكيالكترون
آموزش مداوم  نيمشمول زشيو انگ يريادگيبر  يسخنران
 يمشابه ريتأث يحاد تنفس ييدر مبحث نارسا يپزشك

روه در گ رندگانيادگي زهيانگ زانيتفاوت كه م نيداشته با ا
  . )22بود( تر بيش كيآموزش الكترون

و نگرش  يمطالعه حاضر نشان داد كه آگاه جينتا
در زمان بالفاصله بعد از آموزش در روش  انيدانشجو

 6 كنيل. نقش است يفاياز ا تر بيش چندرسانهبر  يمبتن
و نگرش  ينمره آگاه نيانگيم سهيهفته بعد از آموزش مقا

 تر بيش يماندگار دهنده دو گروه نشان انيدانشجو
با . نقش بود يفايا وهيبه ش دهيد وزشاطالعات در گروه آم

و نگرش گروه  ينمره آگاه نيانگيدر م تر بيشكاهش 
و نگرش  ينمره آگاه نيانگيم چندرسانهبر  يآموزش مبتن

 ديشا. نداشت يآمار معنادارتفاوت  دو گروه انيدانشجو
و  يآگاه نمرات تر بيشعدم اختالف كه معرف ثبات  نيا

 ينمرات آگاه تر بيشنقش و كاهش  يفاينگرش در گروه ا
نشانگر اثرات ، بود چندرسانهبر  يو نگرش در گروه مبتن

 يريادگي زانيبر م چندرسانهبر  يآموزش مبتنتر  مطلوب
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 يبه عبارت ايمطالب و  يادآوري زانيم يافراد است ول
  . بوده است تر بيشنقش  يفايا وهيدر ش داريپا يريادگي

از  تفادهاس، قيتحق نيي پژوهش در اها از محدوديت
مشابه و در حال تماس بود كه با وجود  أي نسبتها گروه

در اين مطالعه تالش شد با تشريح اهداف و روش اين كه 
محدوديت ، ي مختلفها كار و انتخاب دانشجويان از سال

ولي امكان دارد ، تماس دانشجويان به حداقل برسد
به همين . و گروه دانشجو انجام گرفته باشدتعامالت بين د

هاي  پذيري يافته دليل پيشنهاد مي شودكه براي تعميم
ثير اين دو روش آموزشي با ٔبررسي تا پژوهش حاضر

 گرياز د. رعايت دو سو كور بودن تكرار شود
 اريدر اخت يقرار نگرفتن لوح فشرده آموزش ها تيحدودم

عدم تبادل  ليلبه د چندرسانه وهيگروه آموزش به ش
و  نيتمر ليامر ممكن است به دل نياطالعات بود كه ا

در گروه آموزش  انيو نگرش دانشجو يآگاه، تر كمتكرار 
هفته بعد از آموزش تحت  6را اي  چندرسانه وهيبه ش

  . قرار داده باشد ريتأث
  

  گيري نتيجه

مطالعه اثربخش بودن هر دو روش آموزش  نيا جينتا
 شنهاديپ. را نشان داد بر چندرسانه ينقش و مبتن يفايا

 ريسا اي گريكديمكمل با  به طوردو روش  نيشود ا مي
 شيبه افزا ازيكه ن يدر موارد. استفاده گردند ها روش
 ينگرش مثبت است از روش آموزش جاديو ا يآگاه عيسر
كه عالوه  ياستفاده شود و در موارد چندرسانهبر  يمبتن

 ياطالعات برا يماندگار، و نگرش يسطح آگاه شيبر افزا
مدت در فرد است مانند مطالعه انجام  يطوالن تاررف رييتغ

نقش استفاده  يفاياز روش ا تر بيشبا صرف وقت ، شده
  .شود
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Comparing The Effects of Role-Playing and Multimedia-Based 
Teaching Methods On Midwifery Students’ Knowledge and Attitude 

Towards Vaginal Delivery 
 

Mahdye Zangiabadizade1, Marzieh Saeediyan2, Sholeh Shahinfar3 
Abstract 
 
Introduction: Providing proper training for midwives and creating the right attitude during education 
would help them select the appropriate delivery method for clients. The purpose of this study was to 
investigate the effects of multimedia-based teaching and role-playing on midwifery students’ knowledge and 
attitude towards vaginal delivery.  
Methods: In this quasi-experimental study, 124 undergraduate midwifery students of Islamic Azad 
University, Kerman branch, were selected through census method and divided into two groups of 
multimedia-based teaching and role-playing in delivery methods. Both groups took a pre-test and two post-
tests immediately after and 6 weeks after the training. Data were analyzed by means of descriptive statistical 
tests, independent t-test, paired t-test and repeated measures design test.  
Results: There was a significant difference in the mean scores of knowledge (p=0. 012) and attitude (p=0. 
048) between the two groups immediately after the training. Although no significant difference was found in 
the mean scores of knowledge and attitude between the two groups 6 weeks after the training, the repeated 
measures design test with time-related effects eliminated, showed that the variation of the mean scores of 
knowledge (P=0. 029 and F=5. 383) and attitude (P<0. 05 and F=3. 365) were higher in the multimedia-
based training group.  
Conclusion: The results showed the favorable impact of both methods on midwifery students’ increased 
knowledge and attitude towards vaginal delivery. This study may contribute to education in terms of 
developing both educational content and new methods of education at all levels. It is suggested that these 
two methods should be used complementarily with each other or other methods.  
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