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مهارت پانسمان در  يريادگيبر ) near peer( كيآموزش توسط همتا نزد تأثير
  يپرستار انيدانشجو

  
  *خديجه نصيرياني، انيمتوسل رهيمن

  
 

  چكيده
آن در  يدروس مختلف بكار گرفته شده است اما اثربخش سيدر تدر و است انيتوسط همتا سيتدر، در آموزش ديجد يها روشاز  يكي: مقدمه

بر  كيآموزش توسط همتا نزد تأثير يمطالعه به بررس نيدر ا. مورد توجه قرار گرفته است تر كم ينيبال يها مهارت به خصوص يارآموزش پرست
  . مهارت پانسمان در دانشجويان پرستاري پرداخته شده است يريادگي

شهيد صدوقي يزد واجد شرايط انتخاب و با گمارش دانشگاه علوم پزشكي  كيترم  يپرستار انينفر از دانشجو 50 يپژوهش تجرب نيادر: ها روش
و  احبهمهارت پانسمان بود كه با مص ستيچك ل ها داده يابزار گردآور. شدند ميتقس كيو همتا نزد يبه دو گروه آموزش توسط مرب يتصادف

 دهيگرد هيته لوريرجع اصول و فنون تاكتاب م بر اساس بود و 388صفر تا  نينمره كل چك ليست ب. ديگرد ليمشاهده قبل و بعد از آموزش تكم
  .از آمار توصيفي، آزمون كاي اسكوئر، تي مستقل وتي زوج استفاده شد ها جهت تحليل داده .بود

بعد از آموزش نمره مهارت پانسمان در . )=08/0p(نداشت  معنادارتفاوت  ها گروه نينمره مهارت پانسمان قبل از آموزش ب ها بر اساس يافته: نتايج
 نيهمچن. )>05/0p(وجود داشت معنادارتفاوت  ها گروه نبود و بي 80/350±38/14 و در گروه همتا نزديك 322±39/24 يوه آموزش توسط مربگر
   .ندداشت يعملكرد بهتر، طهيح ريدر سه ز كيدر آموزش مهارت پانسمان توسط همتا نزد انيكه دانشجوداد  نشان جيانت

در  يتر بيشگردد مطالعات  مي هياست توص دهيدر گروه همتا مشاهده گرد يپرستار انيانجام پانسمان دانشجو اگر چه بهبود مهارت: گيري نتيجه
  . رديانجام پذ نهيزم نيا

  
  يپرستار يدانشجو، پانسمان، ينيمهارت بال، كيهمتا نزد، تدريس: هاي كليدي واژه
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 تأثيرمراقبت مددجو  يرشته بر چگونگ نيا انيآموزش دانشجو
 ينيبال يها مهارتتوسعه  به خصوص ؛و سوء دارد ميمستق
در برنامه آموزش  ياتيجزء ح كي يپرستار انيدانشجو يبرا
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  22/7/93 :تاريخ پذيرش ،2/6/93: ، تاريخ اصالحيه15/5/93 :تاريخ دريافت مقاله

معضل در كسب  كيبه عنوان  ،ينيبال يها مهارتتوسعه 
 يپرستار نيراستا مدرس نيدر ا. )2(شناخته شده است ها مهارت

 يگوناگون برا يريادگيو  سيتدر يها روش كارگيري به فهيوظ
 نيا لهاز جم .)3(ندمتخصص و متبحر دار انيدانشجو تيترب

 ياستراتژ كيكه به عنوان  است انيتوسط همتا سيتدرها،  روش
در  ياددهيو  يريادگي يبا ارزش شناخته شده است و برا

 سيتدر. )2(شود مي مختلف استفاده نيو سن يليتحص يها برنامه
و  )near peers( كينزد انيبه دو قسم همتا انيتوسط همتا

توسط همتا  تدريسواژه . ستشده ا فيتعر كيشر انيهمتا
معرفي ) Whitman( تمنيتوسط و 1988نزديك در سال 

در  شهيهستند كه هم يانيدانشجو كينزد انيهمتا) 4(ديگرد
 انيهمتا كياز لحاظ آكادم يقرار دارند به عبارت يسطح باالتر
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 كه به آنها درس يانياز دانشجو تر بيش ايسال  كي كينزد
دارند و آنها به عنوان مدرس در  يترباال ينيدهند تجربه بال مي

در  سيتدر، يخصوص سيتدر، آموزش به صورت منتور
 انيهمتا كه ييدر جا. مشاركت دارند رهيكوچك و غ يها گروه
با . )5تا4(هستند برابر با خود دانشجو كيدر سطح آكادم كيشر

فرد مقابل آشناتر  يآموزش يازهايآنها به ن اين كهتوجه به 
 را درك گريكدي يريادگيمشكالت  نيدرسز مهستند و بهتر ا

 نديدر فرا انيدانشجو، انيتوسط همتا سيكنند در تدر مي
 رانيفراگ ياز طرف. )7تا6(ندينما مي كمك گريكديبه  يريادگي

توسط  سيبا همتا خواهند داشت و تدر يتر بيش ياحساس راحت
در كل اثرات . شد منجر خواهد تر قيعم يريادگيبه  انيهمتا
بهبود  :شامل انيتوسط همتا يگروه اي يخصوص سيتدر
خود ، وكار تيمي يوستگيبهبود ارتباطات و بهم پ، نفس عزت
 يو كسب هدفها انيدانشجو انيم ياجتماع تيو حما ينانياطم

 .)9و8و5و4(است شناخت و مهارت، يآگاه نهيدر زم يآموزش
، يداشتن دانش كاف، انيآموزش توسط همتا تيموفق ديكل

 نيب يمساع كيو تشر يجانيه تيحما، دبكيارائه ف، مشاهده
اي  روش تجربه نيا نيهمچن) 7تا6(شده است يمعرف انيهمتا
همتا بوده به  يدر دانشجو يابيو خودارز سيتدر، يريادگي يبرا

كند و  مي كسب نهيزم نيدر ا يتجارب با ارزش يكه واي  گونه
در  خوداي  حرفه يها نقشاز  يكي ياجرا يبرا يضمن آمادگ

تقويت ، تكرار يو يي قبلي براها آموخته است كه آموزش ندهيآ
 ,Evans( ونزيجكسون و ا. )10و9و7و4(شود مي و توسعه داده

Jackson(  به نشان دادند برنامه تدريس توسط همتايان نزديك
ريكولوم آموزشي بكارگرفته وتواند در ك مي موفقيت آميزي طور

قابل توجه  يايكسب مزا و افتياز در يحاك زخوردهاشود و با
 زيو همكاران ن )Leong( لونگ. )11(اين روش تدريس بوده است

تدريس توسط همتايان نزديك را رويكرد منحصر به فرد براي 
يادگيري براي دانشجويان داروسازي در مبحث همودياليز 

به  توانديدر كل تدريس توسط همتا نزديك م. )12(نمودند يمعرف
و ) 13(ديكمك نما ها دانشگاهدر  علمي يأته يجبران كمبود اعضا

را به همراه داشته اي  دانشجو و توسعه حرفه تيرضا شيافزا
انجام  يو در زمان استاد برا تر كمآموزش را  نهيباشد و هز

  . )14(كند ييجو صرفهآموزش  فهيوظ
ورود به آموزش باليني  يهمتا نزديك پتانسيل قوي برا برنامه

 نيهر چند ا كهاست اين  تأملما نكته قابل ا) 15(دانشجويان دارد
مورد استفاده قرار گرفته اما  ياريدر آموزش دروس بس وهيش

 تر كمي باليني ها مهارتو  يآن در آموزش پرستار ياثربخش
نقش  تيبا توجه به اهم .)16(مورد توجه قرار گرفته است

مطالعه با هدف  نيا ينيموزش بالآدر  كيآموزش همتا نزد
مهارت  يريادگيآموزش توسط همتا نزديك بر  أثيرت يبررس

  . انجام گرفت يپرستار انيپانسمان در دانشجو
  

  ها روش
 سهيكه به مقا بودبه روش قبل و بعد  يپژوهش از نوع تجرب نيا

و آموزش توسط همتا  يدو روش آموزش توسط مرب تأثير
 انيمهارت انجام پانسمان در دانشجو يريادگينزديك بر 

سال اول  انيجامعه پژوهش را دانشجو. ختپردا  يپرستار
 - 91 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال يپرستار

دانشجوي سال  شاملورود به مطالعه  اريمع يكه دارا 1390
آموزش  افتيعدم در، اخذ واحد اصول و فنون، ياول پرستار

قبلي در مورد نحوه انجام پانسمان و عدم انتقال از ساير 
جهت  .دادند  ليتشك ،ي علوم پزشكي به پرستاري بودندها رشته
دو  يط يكارشناس ولترم ا يپرستار انيدانشجو ،گيري نمونه

 يانتخاب و سپس با تخصيص تصادف) دو سال( يليدوره تحص
 Random( يتصادف صيافزار تخص با استفاده از نرم

Allocation Software( 50  نفر انتخاب و سپس از طريق قرعه
   .شدند ميتقس نفري 25 دو گروه ي بهكش

سن، جنس و ( يها شامل فرم اطالعات فرد داده يگردآور ابزار 
 رندهيمهارت پانسمان بود كه در برگ ستيو چك ل) پلميمعدل د

آيتم، استفاده از  38خشك  ليانجام پانسمان استر: شش قسمت
 هيآيتم، تخل 37زخم  يآيتم، شستشو 35پانسمان مرطوب 

گيري از  آيتم، نمونه 18خم با استفاده از هموواك ترشحات ز
آيتم داشت و  33زخم  هيآيتم، برداشتن بخ 33زخم جهت كشت 

شده بود كه فرد با  نيياي تع سه درجه اسيمق كيهر آيتم  يبرا
 اينمره، عدم انجام  1نمره، انجام ناقص 2انجام كامل مهارت 

صفر تا  نيبكل چك ليست  .نمود مي افتينمره در صفر اشتباه
انجام هر  يبر اساس چگونگ ستيچك ل .داشت ازيامت 388

 دهيگرد هيته لورياز كتاب مرجع اصول و فنون تا جريپروس
بندي  درجه اسيمق يو محتو يجهت تأييد اعتبار صور). 17(بود
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  .علمي استفاده شد پانسمان از نظرات پنج نفر از اعضاي هيأت
مورد  يو واحدها نيلمسؤوپژوهشگران پس از كسب اجازه از 

 )مهارت انجام پانسمان( آزمون پيشجهت هر دو گروه ، پژوهش
همتا نزديك آموزش  قيسپس يك گروه از طر. را انجام دادند

 كي انينفر از بهترين دانشجو كيصورت كه  نيبد ؛داده شد
گذشته  يها سال يدرس ط نيا زا ييسال باالتر كه نمره باال

مهارت بيان و ارائه خوب مطالب را  نينموده بود و همچن افتيدر
داشت و تمايل به شركت در مطالعه و تدريس به دانشجويان 

داوطلب در مورد آموزش در  نيبه ا. انتخاب شد ،ديگر را داشت
الزم داده شد و پس از  حاتيتوض ينيبال يها مهارتاتاق 

عملكرد  انياز مرب يكيمورد نظر در حضور  جريآموزش پروس
از صحت عملكرد  نانيبعد از اطم. قرار گرفت شيپامورد  شانيا

سپرده شد تا به  يبه و ياو آموزش در كالس مهارت عمل
آموزش در هر  يمحتو. گروه مداخله آموزش دهد انيدانشجو

 يو طبق كتاب مرجع اصول و فنون پرستار كسانيدو گروه 
آموزش در هر دو گروه  وهيش. )17(نظر گرفته شد در لوريتا
مربي و همتا نزديك قبل از انجام كار از نظر . بود يلعم شينما

گروه كنترل توسط . دنديكنترل گرد يبودن محتو كسانيارائه 
 نيدر ح. قبل آموزش داده شد يها سالبه همان روال  يمرب

را  جريانجام پروس وهيابتدا ش يهمتا نزديك و مرب، آموزش
خواه به دل انيدادند و دانشجو مي حيتوض انيدانشجو يبرا
مهارت در  نيداشتند و سپس به انجام و تمر مي بر ادداشتي

قابل ذكر است كه . پرداختند مي يمرب اي كيحضور همتا نزد
دو گروه  يبرا نيو تمر ها مهارتمراجعه به اتاق  يها ساعت

 اين كهارائه مطالب و  ينگاما نكته قابل توجه چگو. بود كساني
 چريو كدام قسمت پروس دنداشت تأكيد يچه مطالب يرو تر بيش

دادند و  مي را مشاركت انيرا تكرار نموده و چقدر دانشجو
. متفاوت بود ها گروهكردند در  مي چگونه با آنها ارتباط برقرار

جلسه . بوداي  قهيدق 60مدت آموزش در هر دو گروه دو جلسه 
زخم و  يشستشو، خشك ليپانسمان استر ضياول تعو

و جلسه دوم استفاده از پانسمان  از زخم جهت كشت گيري نمونه
ترشحات زخم با استفاده از هموواك و برداشتن  هيتخل، مرطوب

 انيبعد از چهار هفته از پا. پوست آموزش داده شد يها هيبخ
  .به عمل آمد يانيآزمون پا، انيدانشجو يآموزش تمام

اصول و فنون  يمرب كيتوسط  ستيل چكدر آزمون پاياني 
مطلع نبود و در آموزش  ها گروهبه  راداف كه از تعلق يپرستار

از  كي هر يدانشكده برا ينيبال يها مهارتنقش نداشت در اتاق 
الزم  ليابتدا وسا انيجهت دانشجو نيبد. شد ليتكم انيدانشجو

مانكن آن را  يرا آماده نموده و سپس بر رو جريهر پروس يبرا
 دياب جريپروس نيح يدادند و اگر مالحظات خاص مي انجام
مدت زمان . دادند مي حيتوض يشفاه به طور ديگرد مي تيرعا
بود و در هر  قهيدق 30هر دانشجو حدود  يبرا ستيچك ل ليتكم

 يها داده آوري جمعدر كل ،نفر آزمون شدند 12روز حدود 
  . ديروز طول كش 5 آزمون پس

و آمار  SPSS-16 رافزا با استفاده از نرم ها و تحليل داده تجزيه
جهت . صورت گرفت كاي اسكوئر، تي مستقل و تي زوج توصيفي،

دانشكده و  نيمسؤولضمن كسب اجازه از ، اخالق در پژوهش تيرعا
 يريادگيدر صورت نقص در ، انيآگاهانه از دانشجو تيكسب رضا

 . داد شد يليگروه به آنها آموزش تكمدانشجويان هراز  كيهر 

  
  نتايج

 كي جدولدو گروه در هر  كيدموگراف يرهايمتغ سهيمقا جينتا
مورد پژوهش در هر دو  ياغلب واحدها. نشان داده شده است

دو گروه از نظر سن و معدل  نيا. دادند  ليتشكرا گروه زنان 
  .ندنداشت يبا هم اختالف آمار پلميد

  
  يدر دو گروه همتا نزديك و مرب كيدموگراف يرهايمتغ سهيمقا :1 جدول

  Pvalue  آزمون  گروه مربي زديكهمتا نگروه  متغيرهاي دموگرافيك
 )درصد(تعداد )درصد(تعداد

  06/0  كاي اسكوئر 17%)68( 16%)64(  زن جنس
 8%)33( 9%)36(  مرد

     ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار 
  08/0  تي مستقل 14/19±9/0 02/19±8/0 سن

  08/0  تي مستقل 9/17±95/0 92/17±99/0 معدل ديپلم
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در  ها مهارت يها طهيح ريز كيبه تفك يانيحاصل از آزمون پا جينتا
عملكرد گروه همتا  طهيح ريدر سه ز. دو ارائه شده است جدول

  . بود يبهتر از گروه مرب كينزد

  
  مطالعه انيدر دو گروه در پا كيمهارت پانسمان به تفك يها طهيح رينمرات كسب شده در ز اريو انحراف مع نيگميان :2 جدول

  T  Pvalue  گروه مربي گروه همتا نزديك  زير حيطه مهارت پانسمان
184/1  2/66±94/6 76/68±28/8  تعويض پانسمان استريل خشك  24/0  

108/4  12/57±01/8 88/64±00/5  استفاده از پانسمان مرطوب  0001/0  

691/3  84/66±89/7 68±62/5  شستشوي زخم  06/0  

567/4  32/29±91/3 68/33±73/2 ز هموواكتخليه ترشحات زخم با استفاده ا  0001/0  

218/2  32/54±26/12 88/56±26/8  گيري از زخم جهت كشتنمونه  8/0  
915/4  20/48±14/7 60/58±80/7  هاي پوستبرداشتن بخيه  0001/0  

  
چك  ينمره كل نيانگيم سهيحاصل از مقا جيسه به نتا جدولدر 
 ها گروه نيو ب ها گروهاز  كيقبل و بعد از آموزش در هر  ستيل

 نيپانسمان قبل از آموزش ب ينمره مهارت كل .اشاره شده است
اما از نظر نمره  ،وجود نداشت يآمار معناداردو گروه تفاوت 

 آزمون پسو  آزمون پيش نيب هدر هر دو گرو ستيچك ل يكل
  . شد  دهيد يمعناداراختالف 

  
كسب شده در نمرات  اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :3 جدول

  قبل و بعد  ها گروهبرحسب آموزش  ازمهارت پانسمان قبل و بعد 
 Pvalue ازمون گروه مربي  همتا نزديكگروه  نمره
 08/0 تي مستقل 41±385/1  82/40±8/1 قبل
 0001/0 تي مستقل 322±39/24  80/350±٣٨/١۴ بعد

  زوجتي  زوجتي  ازمون

Pvalue 0001/0  0001/0  

 

  بحث
تأثير آموزش توسط همتا نزديك بر  يالعه با هدف بررسمط نيا
 .انجام گرفت يپرستار انيمهارت پانسمان در دانشجو يريادگي

نشان داد نمره مهارت پانسمان در گروه همتا  ها آنچه يافته
بود و تفاوت  ياز گروه آموزش توسط مرب تر بيش كينزد

م پانسمان نمرات انجا نيانگيم. شد دهيد دو گروه نيب يمعنادار
ترشحات زخم با استفاده از هموواك و برداشتن  هيتخل، مرطوب

از گروه آموزش توسط  تر بيش كيپوست درگروه همتا نزد هيبخ
دو گروه وجود  نيباي  بوده است و تفاوت قابل توجه يمرب

، خشك ليپانسمان استر ضينمره تعو همچنين ،داشت
گروه  از زخم جهت كشت در گيري زخم و نمونه يشستشو

 اين بود اما ياز گروه آموزش توسط مرب تر بيش كيهمتا نزد
رسد همتا نزديك به علت اين  مي كه به نظر نبود معنادار ها تفاوت

ترشحات زخم  هيتخل، ذهنيت كه پروسيجرهاي پانسمان مرطوب
پوست مشكل تر بوده  هيبا استفاده از هموواك و برداشتن بخ

 ضيو به پروسيجرهاي تعونموده است  تأكيدبر آن  تر بيش
 خماز ز گيري زخم و نمونه يشستشو، خشك ليپانسمان استر

 تأكيداست  تر آسانجهت كشت با اين ذهنيت كه يادگيري آن 
دليل رايج بودن پروسيجرهاي از  به يمرب .ي نموده استتر كم

زخم و استفاده  يخشك و شستشو ليقبيل پانسمان استر
  . ي داشته استتر بيش تأكيد موارد نيبر ا نيدر بال نهاآاز  تر بيش

 تأثيردرباره  )Iwasiw, Goldenberg(و گولدنبرگ  ويواسيا
 كيدر  يپرستار انيدانشجو نيدر ب انيآموزش توسط همتا

افراد ، يدانشجو در بخش جراح 60 يبر رو يمطالعه دو گروه
و  يشناخت طهيرا ح يگروه آموزش توسط همتا نمرات باالتر

كسب  يحركت يروان طهيدر ح ييمتوسط باال به طورنمرات 
تواند به عنوان  مي انينويسند آموزش توسط همتا مي كردند آنها
استفاده  يو حركت يشناخت طهيآموزش ح يبرا يروش كمك

تدريس  نشان دادو همكاران ) Blank(بالنك هاي يافته. )18(شود
 به طور موزشآتوسط همتايان نزديك نسبت به روش معمول 

باليني دانشجويان پزشكي سال سوم  ناتاري مهارت معايدامعن
 يو همكاران در بازخوردها )Hall(ل ها  .)19(را ارتقا داده است

تدريس  كهند افتيخود در قيدر تحق انيشده از دانشجو افتيدر
بر  يخوب تأثيرتوسط همتايان نزديك در نوروآناتومي 

اس دارد و دانشجويان شواهدي مبني بر احس انيدانشجو
اين درس نشان دادند و مزاياي  يريادگياز  تر بيش ميناناط
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براي اين روش نسبت به تدريس توسط عضو اي  ژهيو
 نتايج حال نيبا ا. )20(است دهيتوسط آنها اعالم گرد علمي هيأت

 يكه با هدف بررس )Clark , Feltham(كالرگ و فلتام پژوهش 
 دو عملكربر نگرش  يچرخش يبرنامه كالبد شكاف كي تأثير

 يآناتوم شگاهيدر آزما يسال اول دندانپزشك انيدانشجو
 دياز مف انيدرك دانشجو شد، نشان دادانجام  يدانشگاه كنتاك

از % 44متفاوت بوده و فقط  انيآموزش توسط همتا تيفيبودن ك
  . )21(نمودند يبهتر معرف ايروش را خوب  نيآنها ا

 انيبه دانشجو يمرب كه به عنوان يانيخود دانشجو يروش برا نيا
و همكاران ) Naeger( گرينا. لذت بخش است كنند مي سيتدر گريد

و سال اول از اين  )كيهمتا نزد(نشان دادند هر دو دانشجوي ارشد 
  . )22(ند و آن را مفيد دانستنددتجربه لذت بر

 قبل گروهي دو به صورت تجربي كالسيك طرح اين مطالعه يك

روش آموزشي پرداخت و يك روش بود كه به مقايسه دو بعد و
با  اما ؛استجديد را براي آموزش معرفي نمود واز اين ارزشمند 

آموزش  ياثربخش ورددر م يمطالعات محدود اين كهتوجه به 
انجام  يدر پرستار ينيبال يجرهايپروس يريادگيبر  كيهمتا نزد

 كم بود ها در اين مطالعه نيز و تعداد نمونه شده است

و تعميم آن بايد با احتياط  )ر هر ورودي كم بودنددانشجويان د(
 نهيزم نيدر ا يتر بيشبه انجام مطالعات  هيتوص لذا انجام شود،

  .گردد مي
 

  گيري نتيجه
در  يپرستار انيبهبود مهارت پانسمان دانشجو ها افتهيبراساس 

. بوده است يبهتر از گروه آموزش توسط مرب كيگروه همتا نزد
 گردد يم هيتوص نهيزم نيمطالعات در ا تيبا توجه به محدود

 .رديانجام پذ يتر بيشمطالعات 

  
  قدرداني

 اين پژوهش حاصل طرح مصوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد
. باشد مي 1387و تاريخ تصويب  936 با شماره زدي يصدوق

ين محترم مسؤولنويسندگان مراتب سپاس و قدرداني خود را از 
گروه اصول و فنون  انيبه ويژه مرب ييو ماما يدانشكده پرستار

خود  ارزشمندوقت ، كه با حوصله و دقت يپرستار انيو دانشجو
  .ندينما مي را در اختيار ما گذاشتند اعالم

  
  منابع

1. Mojalli M, Mahram B. [Assessment of students’ achievement to the goals of the fundamental of nursing course]. 
Journal of Nursing Education. 2013; 1(2): 36-41. [Persian] 

2. Motevasselian M, Nasiriani K. [The comparison effect of CD-ROM & demonstration method of measuring of 
vital sing skills in nursing students]. Journal of Nursing Education. 2014; 3(2): 41-47. [Persian]  

3. Elisabeth C, Christine WH, Ewa P. Teaching during clinical practice: strategies and techniques used by 
preceptors in nursing education. Nurse Educ Today. 2009; 29(5): 522-6.  

4. Rashid MS, Sobowale O, Gore D. A near-peer teaching program designed, developed and delivered exclusively 
by recent medical graduates for final year medical students sitting the final objective structured clinical 
examination (OSCE). BMC Med Educ.  2011; 11: 11.  

5. Owen AM, Ward-Smith P. Collaborative learning in nursing simulation: near-peer teaching using standardized 
patients. J Nurs Educ.  2014; 53(3): 170-3.  

6. Bulte C, Betts A, Garner K, Durning S. Student teaching: views of student near-peer teachers and learners. Med 
Teach.  2007; 29(6): 583-90.  

7. Campolo M, Maritz CA, Thielman G, Packel L. An Evaluation of Peer Teaching Across the Curriculum: 
Student Perspectives. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2013; 2(1): 1-7.  

8. Meller SM, Chen M, Chen R, Haeseler FD. Near-peer teaching in a required third-year clerkship. Yale J Biol 
Med.  2013; 86(4): 583-9.  

9. Loke AJ, Chow FL. Learning partnership--the experience of peer tutoring among nursing students: a qualitative 
study. Int J Nurs Stud.  2007; 44(2): 237-44.  

10. Evans DJ, Cuffe T. Near-peer teaching in anatomy: an approach for deeper learning. Anat Sci Educ.  2009; 2(5): 
227-33.  

11. Jackson TA, Evans DJ. Can medical students teach? A near-peer-led teaching program for year 1 students. Adv 
Physiol Educ.  2012; 36(3): 192-6.  



  يپرستار انيدانشجو يريادگيبر ) near peer( كينزدآموزش همتا   منيژه متوسليان و همكار
 

http://ijme.mui.ac.ir  683/  )8( 1393/14آبان / يراني آموزش در علوم پزشكي مجله ا 

12. Leong C, Battistella M, Austin Z. Implementation of a near-peer teaching model in pharmacy education: 
experiences and challenges. Can J Hosp Pharm.  2012; 65(5): 394-8.  

13. Durán CE, Bahena EN, Rodríguez Mde L, Baca GJ, Uresti AS, Elizondo-Omaña RE, et al. Near-peer teaching in 
an anatomy course with a low faculty-to-student ratio. Anat Sci Educ.  2012; 5(3): 171-6.  

14. Goldsmith M, Stewart L, Ferguson L. Peer learning partnership: an innovative strategy to enhance skill 
acquisition in nursing students. Nurse Educ Today.  2006; 26(2): 123-30.  

15. Turner SR, White J, Poth C. Twelve tips for developing a near-peer shadowing program to prepare students for 
clinical training. Med Teach.  2012; 34(10): 792-5.  

16. Glynn LG, MacFarlane A, Kelly M, Cantillon P, Murphy AW. Helping each other to learn-a process evaluation 
of peer assisted learning. BMC Med Educ.  2006; 6: 18.  

17. Taylor CR, Lillis c, lemone P, Lynn P. fundamentals of nursing: the art and science of nursing care. 6 thed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.  

18. Iwasiw CL, Goldenberg D. Peer teaching among nursing students in the clinical area: effects on student learning. 
J Adv Nurs.  1993; 18(4): 659-68.  

19. Blank WA, Blankenfeld H, Vogelmann R, Linde K, Schneider A. Can near-peer medical students effectively 
teach a new curriculum in physical examination?. BMC Med Educ.  2013; 13: 165.  

20. Hall S, Lewis M, Border S, Powell M. Near-peer teaching in clinical neuroanatomy. Clin Teach.  2013; 10(4): 
230-5.  

21. Clark B, Feltham W. Facilitationg peer group teaching within nurse education. Nurse Educ Today. 1990; 10(1): 
54-7.  

22. Naeger DM, Conrad M, Nguyen J, Kohi MP, Webb EM. Students teaching students: evaluation of a "near-peer" 
teaching experience. Acad Radiol.  2013; 20(9): 1177-82.  



    
 

684  /)82014: 14(  Iranian Journal of Medical Education http://ijme. mui. ac. ir  

Impact of Near-peer teaching on Learning Dressing Skill among Nursing 
Students 

 
 

Monireh Motevasselian1 , Khadijeh Nasiriani2 
 

Abstract 
 
Introduction: One of the new methods of teaching is peer teaching. Although it has been applied to various 
contexts, its efficacy has gained little attention in nursing education especially in clinical skills. Therefore, this study 
examined the effect of near-peer teaching on learning dressing skills among nursing students. 
Methods: In this experimental study, 50 freshmen nursing students studying in Shaheed Sadoughi University were 
selected and randomly assigned to two groups of instructor teaching and near-peer teaching. The data collection 
tool was a dressing skill checklist which was completed based on interviews and observations before and after 
training. The collected data were analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and independent and paired 
samples t-tests. 
Results: No significant difference was found between two groups regarding the scores of dressing skills before 
training (p = 0.08). After training, the score of dressing skills was 322±24.39 in instructor group and 350. 80±14.38 
in near-peer group, and there was found a significant difference between groups (p < 0.05). The results of this study 
showed that students in near-peer teaching group performance better in three sub-domains 
Conclusion: Although the improvement of dressing skills of nursing students was observed in the near-peer group, it 
is recommended that further studies be conducted in this area 
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