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Background and Aims: simulation training is a modern and dynamic methods to 

improve teaching quality in medical science clinical. This study was done, aimed to 

evaluate the effectiveness of simulation method to test students' knowledge and clinical 

skills associated with vaginal delivery of breech presentation. 

Methods: This semi-experimental study was performed in 39 midwifery students 

in Gonabad School of Nursing and Midwifery, 2016. In the firstly, experiment were 

taken of students and determinate a standardized simulation scenario of management 

of a vaginal breech delivery. Required data were obtained using a self-made 

questionnaires. Data analysis was conducted using software Spss and the Mann-

Whitney test at a significance level of P less than 0.05. 

Results: Clinical Competence had significantly higher scores after stimulation 

training (P=0.001). Overall educational test score of the breech delivery do not 

improved after training significantly (P< 0.05). 

Conclusions: Simulation training increased Clinical Competence in the 

management of a simulated vaginal breech delivery.   
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سازی يك روش نوين و پويا در ارتقاء كیفیت آموزش علوم  آموزش شبیه زمینه و اهداف:

بر آزمون دانش و  سازی شبیهبررسي اثربخشي آموزش به روش  باهدفاين مطالعه پزشكي است. 

 انجام شد. در ارتباط با انجام زايمان طبیعي با نمايش بريچ مهارت بالیني دانشجويان مامايي

 8و  6نفر از دانشجويان مامايي ترم  39نیمه تجربي با شركت  اين مطالعه ازنوع: بررسیروش 

زمون دانش آدر ابتدا  .انجام شد 5391سال  علوم پزشكي گناباد در دانشگاه یمامايي به روش سرشمار

مربوط به انجام زايمان طبیعي در نمايش بريچ بر موزشي آاز دانشجويان به عمل آمد و سپس سناريوی 

های محقق ساخته كسب شد. با استفاده از پرسشنامه ازیموردن. اطالعات كن انجام شدنماروی 

و در سطح معناداری  من ويتنيو با استفاده از آزمون آماری  Spss v18 افزار رمها با ن داده لیوتحل هيتجز

P  انجام شد. 51/5كمتر از 

سازی زايمان طبیعي با نمايش  نمره مهارت بالیني دانشجويان بعد از انجام آموزش شبیه: ها یافته

(. p=555/5ي داری نشان داد)بريچ در مقايسه با قبل افزايش داشت كه اين میزان از نظر آماری تفاوت معن

  . p>5) 50/5اما نمره آزمون دانش قبل و بعد از انجام مداخله تفاوت آماری معني داری نداشت )
 

 

مهارت بالیني دانشجويان را در ارتباط با انجام زايمان سازی  آموزش به روش شبیه :گیری نتیجه

 طبیعي با نمايش بريچ، بهبود بخشید. 
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 مهمقد

های اصلی نظام آموزشی آموزش اثربخش، یکی از دغدغه

امروزه  .[3،3]ترین عامل در یادگیری فراگیران است کشور و مهم

های فعال یاددهی و یادگیری، باعث افزایش استفاده از روش

یکی از  .[3و1]شود یادگیری، مهارت و رضایتمندی دانشجویان می

سازی است  آموزش به روش شبیه های آموزشی فعال،این روش

سازی،  شبیه .[4]عنوان تکنیکی آمیخته از علم و هنر است که به

نمایش یك موقعیت است، که در آن آموزش در محیطی بسیار 

های محیط .[5]شودشبیه به محیط بالینی واقعی، انجام می

سازی، با ایجاد فضای آموزشی مناسب، بدون ضرر  آموزشی شبیه

های بالینی و روحیه همکاری و همفکری یمار، مهارترساندن به ب

سازی، مسئله  درروش شبیه .[6]دهندرا در دانشجویان ارتقاء می

درک برای دانشجویان آموزش داده  موردنظر، شبیه واقعیتی قابل

شود، تا دانشجو مسئله موردنظر را فراگرفته و برای آن  می

متعددی اثرات این  مطالعات .[7]های جدیدی ارائه نماید حل راه

نفس فراگیران بررسی  روش را بر رضایتمندی ، یادگیری، اعتمادبه

های  شده در ارتباط با اورژانس در یك مطالعه انجام .[8]اند نموده

سازی در  مامایی درزمینه خونریزی، استفاده از روش شبیه

نفس دانشجویان را ارتقاء داده بود. همچنین این  آموزش، اعتمادبه

ها در بالین تر تکنیك باعث بهبود یادگیری و یادآوری سریعروش 

شود و خود ارزیابی دانشجویان را از عملکردشان ارتقاء بیمار می
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سازی،در حال  . باوجود مزایای متعدد آموزش شبیه[9،،3]دهدمی

سازی و تجربه  حاضر یافتن ترکیبی درست از آموزش سنتی، شبیه

 .[33]ی در آموزش فراگیران استدر بالین بیمار، یك چالش اساس

ای را در بالین بیماران دانشجویان مامایی قسمتی از آموزش حرفه

گیرند، ولی در حال حاضر، به علت نادر بودن بعضی از  فرامی

های عملی در بالین بیمار برای موارد، فرصت کسب تمام مهارت

یعی با دانشجویان وجود ندارد. یکی از موارد نادر، انجام زایمان طب

نمایش بریچ است، زیرا در اکثر این موارد، زایمان به روش 

سزارین انجام می شود و دانشجو فرصت آموزش  انجام زایمان 

کند. اما گاهی اوقات طبیعی با نمایش بریچ را در بالین کسب نمی

در موارد اورژانس، نیاز به انجام زایمان طبیعی جنین با نمایش 

ام صحیح آن، کسب آموزش این مهارت بریج است، که الزمه انج

سازی  های شبیهدر دوران دانشجویی است. لذا، استفاده از محیط

در موارد نادر، زمینه را برای افزایش مهارت دانشجویان فراهم 

آورد، تا دانشجویان در این روش آموزشی، مفاهیم را از طریق می

می مشاهده، تجربه و پرسش و پاسخی که منجر به پیشرفت عل

گیرند.  ها می شود، فرامی دانشجویان و مهارت یادگیری آن

دانشجویان با انجام زایمان طبیعی با نمایش بریج بر روی مایکن، 

انجام زایمان با این نمایش جنینی نادر را در محیطی مشابه با 

ای،  به کنند. در حال حاضر مطالعهمحیط بالین، تجربه می

های نوین آموزشی بر یادگیری بررسی اثربخشی استفاده از روش

انجام زایمان با نمایش بریچ در دانشجویان نپرداخته است. 

بررسی اثربخشی آموزش به روش بنابراین این مطالعه با 

در  بر آزمون دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی سازی شبیه

 انجام شد. ارتباط با انجام زایمان با نمایش بریچ

 بررسی  روش

آزمون در سال  العه نیمه تجربی با طرح پیش و پساین مط

در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. حجم  3195تحصیلی 

نمونه  برابر با حجم جامعه، شامل کلیه دانشجویان مقطع 

رشته مامایی که رضایت خود را  8و  6کارشناسی پیوسته ترم 

ان قبالً جهت شرکت در مطالعه اعالم نموده بودند، بود. دانشجوی

به روش سنتی)تدریس مبحث زایمان بریچ به روش سخنرانی( 

آموزش الزم در زمینه زایمان بریچ را فراگرفته بودند و طی انجام 

سازی مطالب مربوط به زایمان بریچ به  این مطالعه به روش شبیه

سازی از  دانشجویان آموزش داده شد. جهت انجام آموزش شبیه

مربوطه تهیه شد، که مراحل آن  قبل سناریویی توسط استاد

سازی، مرحله دوم:  عبارتنداز: مرحله اول : توضیح در مورد شبیه

کنندگان و آماده نمودن صحنه آموزش  آموزش موضوع به شرکت

و یك تمرین مختصر از انجام زایمان به روش بریچ. مرحله سوم: 

سازی با استفاده از  اجرای دقیق آموزش زایمان به روش شبیه

ید، مایکن و پاسخگویی به سااالت دانشجویان، مرحله چهارم اسال

وتحلیل فرایند آموزش و مقایسه  خالصه نمودن آموزش و تجزیه

صورت واقعی و ارزیابی فرایند  آموزش با رخ دادن زایمان بریج به

 آموزش و ارزیابی یادگیری دانشجویان بود.

آموزشی مرکز  جهت انجام این آموزش از وسایل کمك

کن نارت بالینی دانشگاه که مربوط به زایمان بریچ از قبیل مامه

جهت زایمان بریچ  بود، استفاده شد. همچنین توسط مدرس 

صورت تشریحی تدوین و ارائه راهکارهای  سااالت آزمون به

سازی و پایان دادن  کننده به دانشجویان در ارتباط با شبیه تشویق

ایت گردید. در مراحل ساعت( نیز رع 3) آموزش در زمان مناسب

سازی به دانشجویان اجازه داده شد،  اجرای آموزش به روش شبیه

تا احساسات و باورهای خود را در ارتباط با آموزش بیان نمایند و 

دانشجویان به بحث در مورد انجام مهارت در بالین واقعی بیمار 

سازی دانشجویان  تشویق شدند.جهت انجام آموزش به روش شبیه

های الزم درزمینه زایمان بریچ طور جداگانه آموزش به 8و  6ترم 

دقیقه طول کشید و  ،9زمان انجام آموزش  را فرا گرفتند. مدت

دقیقه از دانشجویان آزمون مهارت انجام زایمان با نمایش  ،1طی 

ها شامل بریچ بر روی مایکن اخذ شد.ابزار گردآوری داده

وابق تحصیلی، لیست مشخصات فردی و دموگرافیك و س چك

سازی از دیدگاه دانشجویان و  پرسشنامه ارزیابی روش شبیه

های وارسی ارزشیابی عملکرد دانشجو هنگام انجام زایمان فهرست

زمان از  بریج بر روی مانکن بود. جهت دقت در این امر، هم

عملکرد دانشجو نیز فیلم برداری شد، فهرست وارسی که مهارت 

جام زایمان بریچ بر روی مایکن انبالینی دانشجو را حین 

آیتم بود )معاینه واژینال،  ،3دهد، شامل  موردسنجش قرار می

تشخیص نمایش بریچ، تشخیص انواع نمایش بریچ، کنترل پرینه، 

انجام زایمان بریچ تا حد ناف، انجام مانور موریسو، آزادسازی شانه 

تباط ها، زایمان سر جنین، استفاده صحیح از وسایل، برقراری ار

شده( که به تمام آیتم ها نمره صفرتا دو داده شد  سازی شبیه

)انجام نداد، ناقص انجام داد، کامل انجام داد( و نمره نهایی آن 

بود، سااالت تشریحی آزمون شامل سه ساال بود  ،3بین صفرتا 

گرفت) جواب اصالً صحیح نیست،  و نمره صفرتا دو به آن تعلق می

ت، جواب کامالً صحیحی است( و جواب تا حدودی صحیح اس

نمره نهایی آن بین صفرتا شش بود. پرسشنامه ارزیابی روش 

آیتم بود و بر اساس  ،3سازی از دیدگاه دانشجویان شامل  شبیه

لیکرت با امتیاز صفر تا چهار )بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، 

شد. و نمره هر آیتم جداگانه  امتیازدهی می خوب و بسیار خوب(

نفر از  ،3ها در اختیار شد. جهت انجام روایی پرسشنامهمحاسبه 
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متخصصین حرفه مامایی)اساتید و کارشناس مامایی( قرار گرفت و 

ها اعمال شد. جهت پایایی فهرست وارسی  نظرات اصالحی آن

از آلفای کرونباخ استفاده  ارزشیابی مهارت بالینی و آزمون دانش

 ،/71ای دو پرسشنامه باالی ه آمده در آیتم دست شد. که امتیاز به

بود.آزمون دانش از تمامی دانشجویانی که ابتدا آموزش زایمان 

بریج را به روش سنتی با استفاده از سخنرانی اسالید و فیلم 

سازی آغاز  آموخته بودند، اخذ شد و سپس آموزش به روش شبیه

گردید. در پایان مجدداً از دانشجویان آزمون دانش و آزمون 

الینی بر روی مایکن به عمل آمد و حین انجام این آزمون مهارت ب

بر روی مایکن فهرست وارسی ارزشیابی عملکرد برای هر دانشجو  

کننده  توسط استاد تکمیل شد و در پایان دانشجویان شرکت

سازی را تکمیل نمودند. کلیه  پرسشنامه ارزیابی روش شبیه

م شد و جهت مراحل ارزیابی دانشجویان توسط یك استاد انجا

شده از روند انجام زایمان  های گرفته افزایش صحت ارزیابی، فیلم

 .بریچ توسط دانشجویان، چندین بار مشاهده شد

 Spss v18آمده با استفاده از  دست های به درنهایت داده 

(Spss Inc., Chicago, Ill., USA).  و آمار توصیفی فراوانی مطلق

و آمار تحلیلی آزمون ویل  و نسبی، انحراف معیار و میانگین

 کاکسون استفاده شد.

 یافته ها

دانشجو در مقطع کارشناسی 19در پژوهش حاضر تعداد  

 8/33مامایی موردبررسی قرار گرفتند، میانگین سنی دانشجویان 

ها متأهل بودند.  % آن15و  13/36سال، میانگین نمره معدل 

نش که حاوی نتایج آزمون نشان داد، که مقایسه نمره آزمون دا

سه ساال در زمینه زایمان بریچ بود، قبل و بعد از انجام آموزش 

(. اما بین نمرات =P ،/6داری نشان نداد) سازی تفاوت معنی شبیه

حاصل از پرسشنامه مهارت بالینی قبل و بعد از آموزش 

 . (>P ،/3،،)داری مشاهده شد  سازی تفاوت معنی شبیه

سازی   انشجویان  روش شبیه% د،،3همچنین . (3)جدول شماره 

را در  بعد کیفیت آموزش، اثربخشی آموزش، یادگیری، 

نفس، افزایش توانایی در انجام مستقل کار، مفید بودن،  اعتمادبه

کاربردی بودن در بالین و رضایتمندی بسیار خوب و یا خوب 

 ارزیابی نمودند.

 

 سازی انش و مهارت بالينی قبل و بعد از انجام آموزش شبيهميانگين نمرات آزمون د .1جدول 
 
 

 آزمون
 سازی بعد از آموزش شبیه سازی قبل از آموزش شبیه

 نتیجه آزمون
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 =P ،/6 ،/8 9/4 ،/7 8/4 آزمون دانش

 >P ،/3،، ،/9 37 1/3 9 مهارت بالینی
 

  بحث

سازی را  مطالعه حاضر، اثربخشی روش آموزش شبیه

تواند  برافزایش مهارت بالینی دانشجویان بیان نمود. این امر می

ناشی از تعامل و ایجاد انگیزه و دقت دانشجو به هنگام انجام 

سازی بر روی مایکن باشد. همچنین آموزش به  آموزش شبیه

د و فرصت کاهسازی از پیچیدگی زیاد یادگیری می روش شبیه

 .[33]دهدهای بالینی را در دانشجویان افزایش مییادگیری مهارت

فراگیر مشخص گردید،  ،3بر روی  ،شده در یك مطالعه گزارش

های بالینی فراگیران را سازی تعدادی از مهارت که آموزش شبیه

سازی  شبیه همچنین آموزش .[31]بخشددر زایمان بریچ بهبود می

 در افزایش رضایتمندی دانشجویان سنتی در مقایسه با آموزش

 های سنتی)سخنرانی( ازلحاظ طورکلی، روش به .[34]ماثرتر است

-تئوری اطالعات علمی مناسبی را به فراگیران منتقل می

همچنین در [.3]بعد عملی کارآمدی الزم را ندارد کند ولی در

 نفس، خودارزیابی سازی با افزایش اعتمادبه مطالعه بامبین، شبیه

در  .[35] دانشجویان را درانجام مهارت بالینی افزایش داده بود

سازی، یادگیری مهارت معاینه  مطالعه عرفانیان آموزش شبیه

. به نظر [36]لگنی را در دانشجویان مامایی افزایش داده بود

رسد، در این روش فراگیران به خاطر جذابیت و شبیه بودن  می

ار  با محتوی آموزش، تعامل و سازی شده با بالین بیم فضای شبیه

کنندو بدنبال مشاهده و درگیر شدن در ارتباط واقعی برقرار می

فرایند انجام زایمان بریچ بر روی مایکن، دانشجویان مستقیماً 

دنبال درگیری بیشتر با مسئله  رگیر حل مسئله شده و بهد

 .[37]یابدیادگیری افزایش می

ساازی   آموزش بر اساس شبیه در این مطالعه اکثریت دانشجویان، 

نفس، رضاایتمندی، ارتقااء دهناده     دهنده اعتمادبه را عامل افزایش

کیفیت، اثربخشی آموزش و افزایش توانایی در برقراری ارتبااط باا   

رسد، آماوزش باه روش   محیط بالینی بیان نمودند، که به نظر می

سازی  از طریق  افزایش این عوامال، زمیناه مناسابی بارای      شبیه
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آورد. همچنین آماوزش  رتقاء مهارت بالینی دانشجویان فراهم میا

ساازی منجار باه کااهش اضاطراب دانشاجویان و       به روش شابیه 

نفس و تسهیل کساب تواناایی فراگیرناده جهات      افزایش اعتمادبه

همچنااین روش  .[38]شااودانجااام کااار در محاایط بااالینی ماای   

نشجویان باا  آورد تا داسازی این فرصت آموزشی را فراهم می شبیه

افاازایش مهااارت بااالینی، خطاهااای عملاای را کاااهش داده و      

های بالینی را بهبود ببخشند و با این روش امکان آماوزش   قضاوت

موارد نادر که امکان مشاهده و انجام آن در محیط باالینی بسایار   

نمره آزمون دانش قبال و بعاد از   . [39،،3]نادر است را کسب نمایند

داری نشاان   سازی تفاوت آماری معنی بیهانجام آموزش به روش ش

نداد. کلیه دانشجویان در این مطالعه قبل از شروع مداخله و انجام 

ساازی، مبحاث زایماان باریچ را باه روش       آموزش به روش شابیه 

. الزم به ذکر است، با توجاه باه   )سخنرانی( فراگرفته بودند. سنتی

فاصاله زماانی   استفاده از پرسشنامه آزمون دانش در دو مرحله باا  

در حاال  کم )قبل و بعد( امکان وقاوع خطاا وجاود دارد، هرچناد     

ساازی و   حاضر یافتن یك ترکیب درست از آموزش سنتی، شابیه 

تجربااه واقعاای در بسااتر بیمااار یااك چااالش اساساای در آمااوزش 

دانشجویان  و افزایش مهارت پرسنل در نحوه انجام زایماان باریچ   

 .[33،33]ضروری است

 گيرینتيجه

سازی از روش سنتی  دهد، که روش شبیهایج مطالعات نشان مینت

های باالینی   عنوان روش مکمل در آموزش بسیار ماثرتر است، و به

دانشجویان مامایی باألخص در موارد نادر، بسیار کاربرد دارد. ولای  

نشاده   خوبی شاناخته  عنوان یك راهکار علمی به هنوز این روش به

های  نادر اعم از زایمان بریچ، ناهنجاریاست و در بسیاری از موارد 

هاای درجاه ساه و چهاار     جفتی، تخلیه هماتوم، تشخیص پاارگی 

پرینه بدون آموزش و حتی مشاهده توسط دانشجوی مامایی رهاا  

ساازی   شود و تنهاا باا اساتفاده از ایان روش آموزشای شابیه       می

توان این چالش آموزشی را در حرفه مامایی حل نمود. در ایان   می

ساازی بار    العه اثربخشی کارآمد روش آموزش باه روش شابیه  مط

-هاای آیناده مای   زایمان بریچ بیان شد ولی محققین در مطالعاه 

های نوین آموزشی را بر آموزش موارد ناادر  توانند، اثربخشی روش

 در حرفه مامایی موردبررسی قرار دهند.

 تقدیر و تشکر

ت از دانشجویان مامایی که در این روش آموزشی شرک

اند کمال تشکر داریم همچنین سپاسگزاری خود را از  نموده

های بالینی و مسئولین دانشگاه علوم  همکاران محترم مرکز مهارت

پزشکی گناباد که فضا و امکانات الزم را برای انجام این روش 

 فراهم نموده بودند نیز سپاسگزاریم.

 

 اخالقی هیدیيتأ

 داوطلبانه بود.و  اگاهانهشرکت نمونه های پژوهشی کامال 

 تعارض منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض 

 ندارند.

 یمنابع مال

 این پژوهش دارای هیچ گونه حمایت مالی نبوده است.
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