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: مرور ي) در علوم پزشكnear peer( كينزد يهمتا وهيآموزش به ش
 كيستماتيس

 
  انيالهام سادات مطهر، *يحاج باقر بيمحسن اد

  
 

  چكيده
درباره آثار آن وجود دارد.  يگزارشات متناقض، يشود. ول مي مختلف استفاده درسي هاي همتايان در برنامه قيآموزش از طرمقدمه: 

  انجام شد. يعلوم پزشك انينزديك در دانشجو يآموزش توسط همتا يامدهايپ يو بررس يمطالعه حاضر با هدف مرور بر مطالعات قبل
آموزش  يامدهايبررسي پ يكه برا 2015تا  1995مطالعات از سال  افتنيجهت  ينترنتيا يجستجو يمطالعه مرور نيدر اها:  روش
 scholarو  SIDو  PubMed ،Science Direct ،ERIC يها گاهيدر پا، انجام شده يعلوم پزشك انينزديك در دانشجو يهمتا

Google ،يديبا كلمات كل near-peer ،education ،medical ،students ،learning  وperformance  انجام شد. مقاالت
شد  دايمقاله پ 104.در گروه مداخله استفاده كرده بودند استخراج شد كينزد يكه از روش همتا يفارس اي يسيانگل، متن كامل، يمداخله ا

  شد. ييمقاله وارد مرور نها 15 تيدر نها دهيو چك نيعناو يكه پس از بررس
شده  اجرا يتك گروه به صورتمطالعات  يمتفاوت بود. برخ يمورد بررس امديمدت مطالعه و نوع پ، نوع دروس، مطالعات يطراحنتايج: 

را به عنوان  رانيمطالعه نمرات مهارت فراگ 9) داشتند. only afterفقط بعد ( يگروه كنترل بودند. همه مطالعات طراح يدارا گريد يبرخ
نمرات گروه مداخله و كنترل مشاهده نشده بود. در هشت مطالعه نظرات  نيب يمعنادارسه مطالعه تفاوت  در يول، كرده بود يبررس امديپ

 نيداشتند. چهار مطالعه گزارش دادند ا ينگران انيهمتا ييدرباره دانش و توانا رانيفراگ يبرخ، يروش مثبت بود. ول نيدرباره ا رانيفراگ
اند  كه انتقال داده يبودن دانش ينگران ناكاف اددهندگاني يشده اما برخ اددهندگاني سيتدر ارتاعتماد به نفس و مه يروش باعث ارتقا

  بودند.
اعتماد  شيو افزا سيتدر يها مهارت تيتقو، و عملكرد يريادگي يتواند موجب ارتقا مي كينزد يهمتا قيآموزش از طرگيري:  نتيجه

  شود. كينزد انيو همتا يعلوم پزشك انيبه نفس دانشجو
  

  عملكرد، يريادگي، يعلوم پزشك انيدانشجو، آموزش همتاهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

و  يريادگي يارتقا، يدرآموزش علوم پزشك ييهدف نها

                                                 
مركز تحقيقات (استاد)،  يحاج باقر بيدكتر محسن ادنويسنده مسؤول:  *

دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان،  ،ييدانشكده پرستاري و ماماپرستاري تروما، 
  adib1344@yahoo.comايران. 
گروه پرستاري  ،يسالمند يارشد پرستار يكارشناس يانشجود ان،يسادات مطهر الهام

كاشان، كاشان،  يدانشگاه علوم پزشك ،ييداخلي جراحي، دانشكده پرستاري و ماما
  )el.motaharian@gmail.com. (رانيا

  22/3/95 تاريخ پذيرش: ،4/2/95، تاريخ اصالحيه: 15/10/94 مقاله: تاريخ دريافت

و  )2و1(انيدانشجو ينيو بال يعمل يها بهبود مهارت
 يازهايرفع ن يكارآمد در راستا يانسان يرويپرورش ن

 انيدانشجو يناكارآمد راي). ز3و جامعه است( انيمددجو
مراقبت  تيفيدرمان و ك تيبر وضع ماًيمستق يعلوم پزشك
  ). 4و1(گذارد مي يمنف تأثير انياز مددجو

و  ها دانشكده ياز زمان آموزش يميبه ن كينزد
اختصاص  ينيبال يها تيبه فعال يعلوم پزشك يها دانشگاه

قلب آموزش  مؤثر ينيرو آموزش بال ني). از ا5(دارد
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 يها تيبه فعال دهي در شكل ياتيبوده و نقش حاي  حرفه
رشد و  يبرا نهيزم جادي). اما ا6(خواهد داشت ينيبال

 كيطرف و ارائه  كياز  انيدانشجو يها توسعه مهارت
، گريكم از طرف د نهيباال و هز تيفيبا ك ينيآموزش بال

 يها چالش نياز مهم تر يكيموضوع به  نيسبب شده تا ا
همچون  يادي). علل ز7(شود ليتبد يآموزش يها نظام

ناهماهنگي بين دروس نظري و كار باليني و مشخص 
چالش  نينبودن اهداف كارآموزي سبب بروز ا

  ).8اند( شده
علوم  يها فعال در رشته نيو مدرس انيمرب، ليدل نيهم به

 يرا برا يگوناگون يريادگي-ياددهي يها روش، يپزشك
). 9اند( متخصص و ماهر آزموده انيدانشجو تيترب

-ياددهي يها وهيش از يكي، همتايان قيآموزش از طر
 و ها رشته تحصيلي هاي است كه در برنامه يريادگي

 وهيش نيا). 1(رديگ مي قرار فادهاست مورد مختلف سنين
 near اينزديك  انياستفاده از همتا يدو الگو يدارا

peers  در امر آموزش ، كيشر انياستفاده از همتا ايو
 وهيبه ش سيتدر، 1988بار درسال  نياول ي). برا10است(
، ). همتايان نزديك10(مطرح شد كينزد انيهمتا

قرار  االتريدانشجوياني هستند كه هميشه در سطح ب
و سوابق تجربه ، از لحاظ آكادميك يبه عبارت ايدارند و 
از دانشجوياني كه به آنها ، يك سال يا بيشتر، باليني
ممكن  كينزد انيباالتر هستند. همتا، شوند مي سپرده

 اي، مدرس خصوصي، و سرمشق ياست به عنوان مرب
). 11و10(ي كوچك مشاركت داده شوندها گروه مدرس در
 وهيبا ش كينزد انيهمتا قيآموزش از طر زيوجه تما

همتايان شريك در سطح ، است كه نيدر ا كيشر انيهمتا
). اعتقاد بر 11و10(آكادميك برابر با خود دانشجو هستند

 يفعل انيقبال درسطح دانشجو، انياست كه چون همتا نيا
 آنها آشناترند و بهتر يآموزش يازهايبا ناند،  بوده
را درك و به  انيدانشجو يآموزش شكالتتوانند م مي
 وهي). در آموزش به ش13و12(كنند مي آنها كمك يريادگي

 يريادگي نديدر فرآ انيدانشجواين كه عالوه بر ، انيهمتا

با همتا  يتر بيش ياحساس راحت، كنند مي كمك گريكديبه 
در  يريادگي قيامر باعث تعم نيخواهند داشت و ا

ارتقاء ، عزت نفس شي). افزا4(خواهد شد رندگانيادگي
 شيافزا، يميو كار ت يوستگيپ، يارتباط يها مهارت

، اطمينان به خود و حمايت اجتماعي ميان دانشجويان
 يعاطف تيحما، امكان مشاهده بهتر و دادن بازخورد

از ، انيهمتا نيدر ب يو توسعه توان بحث گروه تر بيش
 انيتاهم قيآموزش از طر ياست كه برا ييايجمله مزا

 نياعتقاد بر ا ني). همچن15و14و11و10(ذكر شده است
، رندگانيادگي يهمتا نه تنها برا قياست كه آموزش از طر

 نيهمتا در ا رايز، ارزشمند است زين دهندگان ادي يبلكه برا
 يديتجارب جد، كند مي يابيخود را ارز ييتوانا زانيروش م
و توسعه  تيتقو وكند و با تكرار  مي آموزش كسب نهيدر زم

نقش  يفايا يخود را برا ييتوانا، مطالب آموخته شده
، نيعالوه بر ا ).16و15و13و10دهد( مي گسترش يآموزش

ممكن است بتواند به مرتفع نمودن  وهيش نيكاربرد ا
 تيرضا، )17(كمك كند ها مشكل كمبود مدرس در دانشگاه

را  شآموز يها نهيو زمان و هز شيرا افزا انيدانشجو
معتقدند  و همكاران )Jackson). جكسون (18(كاهش دهد

 تيموفق به طورتواند  مي كينزد انيتوسط همتا سيتدر
مورد استفاده  يپزشك يآموزش يها در برنامه يزيآم

آموزش به  زين و همكاران) Leong). لونگ (19(رديقرار گ
 يبرا زياليرا در آموزش مبحث همود كينزد انيكمك همتا
آن را موفق  جهيكار برده و نته ب يداروساز انيدانشجو

از مطالعات  يبرخ، ني). با وجود ا20(كردند يابيارز
 سيدر تدر كينزد انيكه استفاده از همتااند  گزارش داده
بر  يچندان تأثير، يعلوم پزشك يها رشته انيبه دانشجو

باعث كاهش ، )21(نداشته انياضطراب دانشجو
عدالت  تيدر رعا انيهمتا يناتوان، يريادگي يها فرصت
، رندگانيادگيو  اددهندگاني نيتعارض ب جاديا، يآموزش

 يرفتن فضا نيو از ب، رندگانيادگيدوگانه با  يبرخوردها
 زيمطالعه ن كي) شده است. 22(يريادگيدر  يتيرقاب

 كينزد انياز عملكرد همتا رندگانيادگيگزارش داده كه 
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 زياز مطالعات ن يبرخ). 23اند( نداشته تيرضا اددهندهي
كوتاه  انياز همتا يريادگيكه آثار مثبت اند  گزارش داده
مدت  شيكند و با افزا نمي جاديا داريپا يريادگي، مدت است

است و  رندگانيادگي يريادگيمثبت بر  تأثيرفاقد ، يريگيپ
). 24(ندارد يمعنادارمرسوم تفاوت  يها اثر آن با روش اي

را كه به استفاده از  يمطالعات تيفيك زياز مطالعات ن يبرخ
 سيتر يها روش ريآن را با سا ايروش پرداخته و  نيا

برده و ضرورت مطالعات  سؤال ريزاند  كرده سهيمقا
). 25و24اند( متذكر شده نهيزم نيرا در اتر  قيو دق تر بيش

 نيهمچنان ا، مطالعات نيمتناقض در ب جيبا توجه به نتا
چه  كينزد يآموزش همتا شوجود دارد كه رو سؤال
مطالعه حاضر با ، رو نيدارد؟ از ا رانيبر فراگ يتأثير

آموزش  يامدهايپ يو بررس يهدف مرور بر مطالعات قبل
انجام  يعلوم پزشك انينزديك در دانشجو يتوسط همتا

  شد.
  

  ها روش
 يجستجو، )Narrative( يتيروا يمطالعه مرور نيدر ا

تا  1995كه از سال  يمطالعات ييجهت شناسا ينترنتيا
 يهمتا وهيآموزش به ش يامدهايبررسي پ يبرا 2015

در اند،  انجام شده يعلوم پزشك انينزديك در دانشجو
 PubMed ،Science Direct ،ERIC ياطالعات يها گاهيپا

 يبرا Google Scholarو سپس  شدانجام  SIDو 
از كامل بودن جستجو مورد استفاده قرار گرفت.  نانياطم

دوم  سندهيتوسط نو يفرد به صورت هياول يجستجو
انجام شد و سپس صحت جستجو با با تكرار روند 

 يبرا يديكلمات كل شد. ديياول تا سندهيجستجو توسط نو
، near peer شامل نيالت يها گاهيجستجو در پا

education ،medical ،students ،learning  و
performance يها گاهيبود. در پا PubMed ،Science 

Direct واژه  ديابتدا جستجو با استفاده از كلnear peer 
با  ORو  AND يانجام و سپس با استفاده از اپراتورها

ابتدا واژه  ERIC گاهيشدند. در پا بيترك ها واژه ريسا

near peer يها استفاده شد و سپس با واژه education 
 تيهمراه شد. به توجه به عدم حساس medical و
در ، ORو  AND يبه اوپراتورها يفارس يها گاهيپا
 يهمتا"و  "آموزش" يها ابتدا از واژه SID يفارس گاهيپا

علوم ، دانشجو" يها استفاده شد و سپس واژه "كينزد
ورود مقاالت  يارهاي. معداضافه شدن "يريادگيو  يپزشك

، باشداي  كه مطالعه مداخله نيبه مطالعه عبارت بود از ا
، باشند يعلوم پزشك انيگروه هدف مطالعه دانشجو

در گروه مداخله و به  كينزد يهمتا وهيآموزش به ش
 كيالاقل ، در گروه كنترل انجام شده باشد ها روش ريسا
 ايو ، عملكرد، يريادگي(مانند  يمورد بررس امديپ ريمتغ
مقاله) قابل  دهيچك ايبا مطالعه عنوان  امدهايپ ريسا

 ايمتن كامل مقاله به زبان انگليسي و ، باشد صيتشخ
ي موردي و ها باشد. گزارش يفارسي قابل دسترس

 يكه بر رو يمطالعات، يمطالعات مرور، ي علميها نامه
 يمقاالت، دانشجويان غير علوم پزشكي انجام شده بودند

كه از  يمطالعات كامل آن در دسترس نبود و متنكه 
درگروه مداخله استفاده  كينزد ياز همتا ريبغ يروش

 ليبه دل، نيكرده بودند از مرور كنار گذاشته شدند. همچن
، رنديگ نمي قرار قيدق يمورد داور ها نامه انيكه پا نيا

بودند  ينامه قابل دسترس انيكه تنها به شكل پا يمطالعات
مقاله منتشر نشده بود به  به صورتآنها  يها افتهياما 

 يمقاالت برا تيفيك يابيمرور حاضر وارد نشدند. در ارز
و  )Cochran)()26كوكران  ستياز چك ل يمطالعات تجرب

) و Gifford( فورديگ ارياز مع يتجرب مهيمطالعات ن يبرا
اي  اگر مطالعه، بيترت ني). به ا27(همكاران استفاده شد

، داد مي مورد نظر را پوشش يارهاياز مع يشبخ ايهمه و 
شد و اگر  مي داده 1 ايو  2 ازيبه آن امت بيبه ترت
در مقاله به  ايرا نداشت و  ارهاياز مع كي چيهاي  مطالعه

صفر  ازيبه ان امت، از موارد الزم اشاره نشده بود كي چيه
صفر از مرور  تيفيمطالعات با ك، تيشد. در نها مي داده

متن ، مطالعات يساز خالصه يشدند. برا ذفحاضر ح
 يبردار شيكامل هر مقاله مطالعه و سپس از مقاالت ف
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شد. موارد استخراج شده عبارت بودند از: نام محقق 
حجم ، نوع مطالعه، هدف مطالعه، سال انتشار، ياصل

نوع ها،  به گروه ها نمونه صيروش انتخاب و تخص، نمونه

مورد  يامدهايو پ يلاص يرهايمتغ، و نحوه مداخله
 جينتا، امدهايپ يو روش بررس يريگ ابزار اندازه، يبررس
  .يمورد بررس يامدهايمطالعه با توجه به پ ياصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : روند ورود مطالعات به پژوهش1شكل 

  
  نتايج

مقاله  3، مقاالت نيا نيب شد. از ييمقاله وارد مرور نها 15
روند ورود  1بود. شكل  يسيمقاله انگل12 و  يفارس

 يدهد. ده مطالعه بر رو مي مطالعات به پژوهش را نشان

و  يپرستار انيدانشجومطالعه بر  3، يپزشك انيدانشجو
و  يولوژيراد يها رشته انيمطالعه بر دانشجو 2

   ).1سالمت انجام شده بود (جدول  يها اورژانس
نوع دروس و ، مطالعات يروش كار محققان به لحاظ طراح

  :تعداد مقاالت به دست آمده از هر  پايگاه 

SID=2 , Science Direct= 9, 

PubMed=43, ERIC= 5, Google scholar= 
45 

 عنوان مقاله وارد مرور سيستماتيك شد38تعداد

مقاله با مطالعه عنوان و خالصه مقاله 66حذف

 در پايگاه هاي 10/04/1394مقاالت منتشر شده تا تاريخ

  ,pubmed , , ERIC, science direct  وSID   با كليد
 ,near peer,  education, medical واژه هاي

students, learning, 

تعداد مطالعه اي كه وارد مرور شد:

 مورد15مداخله اي و نيمه تجربي=

مورد با مطالعه متن كامل مقاله23حذف
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 يمورد بررس امديمدت مطالعه و نوع پ، آموزش يمحتوا
و بدون  يتك گروه به صورتمتفاوت بود. هفت مطالعه 
و هشت  )31تا28و19و16و10(گروه كنترل انجام شده بود

اما ، )38تا32و4(گروه كنترل بودند يدارا گريمطالعه د
) داشتند و only afterفقط بعد ( يطراح طالعاتهمه م

را در ابتدا و  امديپ يرهايمتغ تينتوانسته بودند وضع
 5، . از مجموع مطالعاتندينما سهيمطالعه مقا يانتها

و  امديرا به عنوان پ رانيمطالعه تنها نمرات مهارت فراگ
مورد قضاوت قرار داده  يريادگي اريمع

مطالعه عالوه بر نمرات  ه). س38تا36و33و4(بودند
نظرات انها را درباره  زيو ن رانيفراگ تيرضا، انيدانشجو

 كي). در 34و30و19(كرده بودند يآموزش بررس تيفيك
 زانيم، انينظرات دانشجومطالعه عالوه بر نمرات و 

شده  يبررس امديآنها به عنوان پ ييدارو يخطا
 رانيفراگ تنظرا يتنها به بررس زي). دو مطالعه ن30است(

). دو 32و10(پرداخته بودند كينزد يدرباره روش همتا
را  رندهيادگيو  اددهندهي انيمطالعه تنها نظرات دانشجو

عالوه بر  زيمطالعه ن كي). 31و29(كرده است يبررس
تعداد دفعات ، اددهندهي انيو همتا، رانينظرات فراگ

 امديپ ريهمتا را به عنوان متغ ايمراجعه آنها به مدرس 
تنها  زيمطالعه ن كي). 35(قرار داده بود يابيمورد ارز

دهنده داشتند را گزارش  اديكه نقش  يانينظرات همتا
مطالعات با تمركز بر  جينتا نجاي). در ا16(كرده بود

 يبررس، شده در مطالعات يبررس ياصل يامدهايپ
   شوند. مي
 يهمتا وهيكه آموزش به شاند  مطالعات گزارش كرده اكثر
و  رانيمهارت فراگ تيو تقو يريادگي يدر ارتقا كينزد
 مؤثر يعلوم پزشك انياعتماد به نفس دانشجو شيافزا

آموزش  وهيش نيا يامدهايپ توان يم يكلبه طوراست. اما 
 امدهايپ، و عملكرد يريادگي يارتقا يرا در سه موضوع كل

 يدسته بند اددهندگانياز نظر  امدهايو پ رانياگاز نظر فر
  كرد. 

  

  و عملكرد يريادگيبر  كينزد يهمتا تأثير
مطالعه  يدر انتها رانيمطالعه نمرات فراگ 9، مطالعه 15 از

 ياصل امديو عملكرد و پ يريادگي اريرا به عنوان مع
قرار داده  يمورد بررس كينزد يهمتا وهياستفاده از ش

 انيدانشجو، ) و همكارانShiff( فيبودند. در مطالعه ش
را كسب  يي% از نمره نها6/81متوسط  به طورتوانستند 

). 28(مطالعه فاقد گروه كنترل بوده است نيا يول. ندينما
كه به  يانيدانشجو يينمرات نها زيدر چهار مطالعه ن

با  سهيبودند در مقا دهيآموزش د كينزد يروش همتا
بهره برده  يرسم انيمرب اي نيگروه كنترل كه از مدرس

و  اني). در مطالعه متوسل37و36و33و19(بودند باالتر بود
كه  يدر گروه انينمرات دانشجو نيانگيم، زيهمكاران ن
بودند باالتر بود. اما  دهيآموزش د كينزد يتوسط همتا

). در دو 4(نبود معنادارتفاوت  نيا ها طهياز ح يدر برخ
 نيانگيم نيب يمعناداردوره تفاوت  يدر انتها، زيمطالعه ن

مشاهده ، و گروه كنترل كينزد ينمرات گروه همتا
) و Rodrigues( گزيمطالعه رودر ر). د38و34(نشد

و گروه  كينزد ياگرچه نمرات گروه همتا زيهمكارانش ن
 زانياما م، نداشت معناداردوره تفاوت  يكنترل در انتها

  ). 30(بود تر كم كينزد يدر گروه همتا ييدارو يخطا
  
   رانياز نظر فراگ كينزد يروش همتا يامدهايپ
را درباره  رانيمطالعه نظرات فراگ 8، مطالعه 15 از

كرده بودند. در  يبررس كينزد يآموزش توسط همتا
نسبت به آموزش  رندگانيفراگ، مطالعات نيا تر بيش

 فينظر موافق داشتند. در مطالعه ش كينزد يتوسط همتا
(Schiff) 96 %ارائه شده  يها آموزش انياز دانشجو

). در 28(كردند يابيارز يرا عال كينزد يتوسط همتا
از  99% زي) و همكارانش نNaeger( ناگر مطالعه
شده  افتياظهار داشتند كه از آموزش در انيدانشجو

واقعا لذت  ايخود لذت برده  كينزد انيتوسط همتا
) 35() و همكارانSingh( نغي). در مطالعات س29اند( برده

 انيدانشجو زي) ن19() و همكارانJacksonو جكسون (
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 يريادگي ليباعث تسه كينزد يروش همتامعتقد بودن كه 
و  )Alkhail) ()34 ليآنها شده است. در مطالعات الخ

 دگاهيد انياكثر دانشجو )Rodrigous)()30 گزيرودر
 كينزد يموافق نسبت به استفاده از همتاكامالً موافق و 

 انيدانشجو زي) نGibson( بسونيداشتند. در مطالعه گ
 كينزد انيبه كمك همتاكه مهارت آنها  نداظهار داشت

آموزش توسط  يكل تيفيك اني% دانشجو75، افتهيبهبود 
 ايآن را متوسط  كدام چيدانسته و ه يرا عال كينزد يهمتا
اظهار  انياكثر ادانشجو نينكردند. همچن يابيارز فيضع

مهارت و ، دانش، داشتند كه بعد از آموزش توسط همتا
است.  افتهي شينسخه افزا زيتجو يرااعتماد به نفس آنها ب
 يكه از همتا يبا تعداد جلسات انرينظرات مثبت فراگ

). در مطالعه 31(استفاده كرده بودند ارتباط داشت كينزد
اظهار  انيبه اتفاق دانشجو بياكثر قر زي) نRashid( ديرش

كامالً  كينزد انيارائه شده توسط همتا يداشتند كه محتوا
 يبرا ها اعتماد به نفس آن شيفزامرتبط بوده موجب ا
، ني). با وجود ا10(شده است ييشركت در آزمون نها

) و همكاران گزارش دادند كه در وسط Vaughanواقان (
ارائه  يها آموزش تيفياز ك انيدانشجو يابيارز، دوره

نسبت به گروه كنترل كه از  كينزد يشده توسط همتا
 انيدر پا يول، بودهتر  نييپا، مند بودند بهره يمدرس رسم

، انيشد و از نظر دانشجو كيدو گروه نزد يابيدوره ارز
پاسخ  يزمان برا صيتخص يها نهيدر زم انيهمتا ييتوانا

 ييارائه راهنما، رانينشان دادن عالقه به فراگ، تسؤاالبه 
با  يتفاوت، يينقش الگو يفايو ا، ارائه بازخورد، مناسب
 انيدانشجو، حال نيدر ع اند. نداشته يرسم نيمدرس

و ، حيتوان توض، از دانش يرسم نيمعتقد بودند كه مدرس
  ). 32(برخوردارند يتوان برقرار ارتباط بهتر

  

   اددهندگانياز نظر  كينزد يروش همتا يامدهايپ
را از نظر  كينزد يروش همتا يامدهايپ، مطالعه چهار

 يبرس، كرده بودند فايا اددهندهيكه نقش  يانيدانشجو
گزارش  اددهندگاني، مطالعات نيا تر بيشكرده بودند. در 

اعتماد به نفس و مهارت ، نقش نيا يفايكه ااند  داده
داده است. در مطالعه ناگر  شيآنها را افزا سيتدر

)Naeger (88 % نيا يدانش خود را برا اددهندگانياز 
ند كه كرد مي دانستند. آنها احساس مي ينقش كاف

سال  انيبه دانشجو سيبا تدر ها آن يآموزش يها مهارت
آنها بر  تر بيشباعث تسلط  وهيش نيو ا افتهيبهبود  نييپا

). در مطالعه 29(شده استاند  كه آموزش داده يموضوع
برنامه  نيكه ااند  كرده اظهار اددهنگاني )Evansاوانس (
 تيتقو، يريادگي طيبهبود مح تر، قيعم يريادگيموجب 
كاهش تعداد ، لذت، يتوسعه شغل، سيتدر يها مهارت

). 16(شود مي بازخورد مثبت افتيو در، سيجلسات تدر
اظهار  اددهندگانيهمه  زين )Gibsonبسون (يدر مطالعه گ

اعتماد به نفس  اساحس اددهندهينقش  يفايكه ااند  داشته
داده است. با وجود  شيدانش و مهارت آنها را افزا زيو ن
و  ها از آموخته انيآنها نگران سوء برداشت دانشجو، نيا

). در 31(بودنداند  كه انتقال داده يبودن دانش يناكاف
و هم  يرسم ديهم اسات، )Singh( نغيمطالعه س

 نيدانستند. در ع مي مؤثرروش را  نيهمتا ا اددهندگاني
خود  اددهندهي انيبا همتا رانيتعداد مالقات فراگ، حال
 يرسم دياز مالقات با اسات شيو رفع اشكال ب نيتمر يبرا

 يايدر مورد مزا رانيو هم فراگ يرسم انيبود. هم مرب
 يانيدانشجو، نياذعان داشتند. همچن كينزد يهمتا اديز

 حوزهدر  يارزشمند يها اددهنده داشتند مهارتيكه نقش 
  ).35(كسب نموده بودند يعاطف
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  يدر علوم پزشك كينزد يهمتا وهيآموزش به شمشخصات مقاالت مرور شده در زمينه : 1جدول 
  و نتايج ها يافته روش انجام كار  هدف  نويسنده رديف

1 Schiff  و
، همكاران

2014 )28( 

آموزش بهتأثيربررسي  
شيوه همتا نزديك در 
  دستياران جراحي ارتوپدي

تحتدانشجوي سال چهارم پزشكي71
  ي سال سوم قرار گرفتندها رزيدنت هدايت

بود.  6/81%±5/9%دانشجويان متوسط نمره شايستگي باليني 
ي ارائه شده توسط همتاي ها آموزش، از دانشجويان %96

  ارزيابي كردند. "عالي "نزديك را 
2 Vaughan  و

، همكاران
2015)32(  

مقايسه درك كيفيت تدريس
به روش همتا نزديك با 

درس مدرس آكادميك در 
  ي استخوانيها بيماري

ي كوچكهادانشجوي پزشكي در گروه82
تقسيم و بوسيله مدرسان آكادميك و يا همتا 

 4جلسه آموزش ديدند. پس از  4طي ، نزديك
با يكديگر  ها هفته جاي مدرسين گروه

  تعويض شد.

در نيمه اول مطالعه نمرات دانشجوياني كه توسط مدرس 
باالتر بود.  ها حيطه تر بيشآكادميك اموزش ديده بودند در 

نمرات دو گروه به بكديگر نزديك ، اما در نيمه دوم مطالعه
  شد. 

3 Naeger  و
  ، همكاران

2013)29(  

آموزشتأثيربررسي
دانشجويان توسط همتايان 

  نزديك 

سال چهارم راديولوژي بهدانشجوي18
دانشجوي سال اول راديولوژي 120آموزش 

  ي كوچك پرداختند.ها در قالب گروه

از دانشجويان هر دو گروه از اين روش لذت برده  94حدود %
ياددهندگان ، % از يادگيرندگان88% از ياد دهنگان و 47بودند. 

  مفيد ارزيابي كردند. كامالً را 
4 Evans  و

، همكاران
2009  

)16(  

اجراي آموزش به شيوه
همتاي نزديك و ارزشيابي 
درك مدرسين همتاي 
نزديك در مورد آثار اين 

  روش بر يادگيري

دانشجويان سال چهارم پزشكي درس12
آناتومي را به دانشجويان سال اول آموزش 
دادند. سپس درك مدرسان همتاي نزديك در 
  مورد آثار اين روش بر يادگيري بررسي شد.

 تر، اين برنامه موجب يادگيري عميق، ر همتايان نزديكاز نظ
كاهش تعداد ، لذت، توسعه شغلي، ي تدريسها تقويت مهارت
  شود. مي و دريافت بازخورد، جلسات تدريس

5  Jackson  و
، همكاران

2012)19(  

بررسي ميزان پذيرش
روش همتاي نزديك توسط 

  فراگيران پزشكي 

مباحثدانشجوي سال اول پزشكي در94
تحت آموزش ، تنفس و قلب، فيزيولوژي خون

  دانشجوي سال چهارم پزشكي 6

اين روش از نظر فراگيران خيلي مفيد بود و باعث بهبود 
 5يادگيري ميشد. ميانگين نمرات دانشجويان در سه حيطه از 

در مقايسه با دوره قبل كه از مربي ، حيطه آزمون نهايي
  . رسمي استفاده شده بود بهبود يافت

6 Rashid 
، همكاران

2011)10(  

اجرايتأثيرارزيابي
آموزش توسط نزديك بر 
 يادگيري و كارآمدي تدريس 

همتاي6برنامه اموزشي بازبيني و توسط
 125شده براي  التحصيل فارغنزديك تازه 

دانشجوي سال آخر اجرا شد. ارزيابي به 
   روش آسكي انجام شد.

اكثر دانشجويان اظهار داشتند كه محتواي ارائه شده توسط 
مرتبط بود و كامالً همتايان نزديك هم با محتواي آزمون آسكي 
از  7/88% .كرد ميهم با تدريس اساتيد اصلي برابري 

دانشجويان گزارش كردند كه اين برنامه موجب افزايش اعتماد 
  جهت شركت در آزمون آسكي شده است.  ها به نفس آن

7 Blank  و
، همكاران

2013  
)33(  

اجرايتأثيربررسي
 به عنوانآموزش همتا 

مكمل روش در درس 
  معاينات 

به روشدانشجوي سال سوم پزشكي42
دانشجوي  42معمول درس را گذراندند. 

توسط ، گروه آزمون عالوه بر روش متداول
همتايان سال چهارم يا پنجم نيز آموزش 

  ديدند. 

 بود  77و گروه آزمون  57متوسط نمره نهايي گروه كنترل 

)001/0p<(  

8 Alkhail 
2015  

)34(  

بررسي نظرات و نمرات
دانشجويان پزشكي كه به 
روش همتاي نزديك 

  موزش ديدند. آ

نفر به انتخاب خود در116،دانشجو189از
از همتاي  "اولين تجربه باليني"واحد عملي 

نزديك استفاده كردند و سايرين اين شيوه را 
   انتخاب نكردند.

، درصد از گروه ديگر 70درصد از گروه همتاي نزديك و  79
 معناداركسب كردند اما تفاوت نمرات دو گروه  Bيا  Aنمرات 

نبود. بيش از نيمي از دانشجويان از روش همتاي نزديك 
  . رضايت داشتند

9 Rodrigues 
و همكاران  

2009  
)30(  

آموزش همتا برتأثيرتعيين 
يادگيري و رضايت 

  دانشجويان 

به عنوانالتحصيلفارغپزشك تازه18
هفته معاينه باليني و  16همتاي نزديك طي 
دانشجو سال آخر  271تجويز عملي را به 
   پزشكي آموزش دادند

  دانشجويان درباره همتاي نزيدك مثبت بود.  99بازخورد %
ي معنادارنمره كل معاينه فيزيكي بين دو گروه اختالف 

 به صورتاما ميزان خطاي دارويي گروه همتا ، نداشت
  ).=049/0p(گروه ديگر بود از  تر كمي معنادار

10 Gibson 
2013 
(31)  

آموزشتأثيرارزيابي
توسط همتا بر اعتمادبه 
نفس و اشتباهات تجويز در 

  دانشجويان پزشكي 

به عنوانالتحصيلپزشك تازه فارغ37
 183يت آموزش مسؤولهمتاي نزديك 

دانشجوي سال آخر پزشكي را برعهده 
  گرفتند..

دانشجويان گزارش كردند كه همتاي نزديك موجب بهبود 
در معاينه و تجويز  ها آن يها دانش و مهارت، اعتماد به نفس

ي به تجويز تر بيشدانشجويان عالقه  99دارو شده است. %
  پيدا كردند
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11 Singh  و
، همكاران

2014  
)35(  

ارزيابي آثار روش همتاي
به عنوان مدرس  نزديك
در دانشجويان سال ، مكمل

  اول پزشكي.

دانشجوي57،مربي از اساتيد دانشكده52
همتاي  عنوان بهپزشكي سال سوم تا نهم 

دانشجوي سال اول پزشكي به  148نزديك و 
  عنوان فراگير انتخاب شدند.

 بيش از اساتيد اصلي به همتايان نزديك مراجعه، فراگيران
به ، . هر دو فراگيران و همتايان نزديك)=018/0p(ند كرد مي

مزاياي زياد روش همتاي نزديك اذعان داشتند. همتايان 
  دي در حوزه عاطفي كسب نمودند.ي ارزشمنها نزديك مهارت

متوسليان و  12
، همكاران

1393)4(  

آموزشتأثيربررسي
توسط همتاي نزديك بر 
مهارت انواع پانسمان در 

  دانشجويان پرستاري.

دانشجوي سال اول پرستاري توسط25
نفر توسط يك دانشجوي سال  25مربي و 

  باالتر آموزش عملي ديدند. 

 ها همتاي نزديك در تمامي مهارتميانگين نمره در گروه 
ي پانسمان ها اما فقط در مهارت، باالتر از گروه متداول بود

اختالف  ها تخليه ترشحات زخم و برداشتن بخيه، مرطوب
  )=0001/0p(بود  معنادار

، ويليامز و فولر 13
2014)36(   

آموزش همتاتأثيري بررس
بر نمرات دانشجويان 

  ي سالمت ها اورژانس

دانشجوي سال آخر پرستاري و پيرا74
  اموزش ، پزشكي به عنوان همتاي نزديك

دانشجو اورژانسهاي سالمت را در واحد 
  باليني انجام دادند. 

ميانگين نمرات واحد باليني دانشجوياني كه آموزش همتا 
   داشتند باالتر از بقيه دانشجويان بود.

صالحي و  14
، همكاران

1395)37(  

 گيري كار به تاثير تعيين

 بر همتايان گروه آموزش

 باليني مهارت يادگيري

  پرستاري دانشجويان

77دانشجو توسط همتايان نزديك و78
دانشجو توسط مربيان باليني تحت آموزش 

  باليني قرار گرفتند. 

 گروه در دانشجويان باليني مهارت معيار انحراف و ميانگين

 23/32±77/3و در گروه كنترل  18/39± 62/0 مداخله
  )=0001/0p(بود

حسيني  حاجي 15
، و همكاران

1391)38(  

 آموزشتأثير بررسي

 ميزان بر توسط همتا

 دانشجويان يادگيري

 مركز در پرستاري

  باليني يها مهارت

نفر در37دانشجو در گروه كنترل و36
گروه مداخله قرار داشتند. هر دو گروه 
توسط مربي رسمي اموزش ديدند. گروه 
مداخله در حضور همتا و گروه كنترل در 

  حضور مربي تمرين و رفع اشكال كرد. 

  ي را نشان نداد. معنادارميانگين نمرات نهايي دو گروه تفاوت 

  
  بحث

آموزش توسط  يامدهايپ يمرور حاضر با هدف بررس
، مطالعات تر بيشانجام شد.  يدر علوم پزشك كينزد يهمتا

با  اند. را نشان داده كينزد يآثار مثبت آموزش توسط همتا
آنها  تيفيبه ك ديمطالعات با نيا جيدر كاربرد نتا، نيوجود ا

ن است كه بخش آ نهيزم نيتوجه داشت. نكته مهم در ا زين
 يدر طراح ينقاط ضعف مهم يمطالعات دارا نياز ااي  عمده

مطالعه مرور  15هفت مورد از ، به عنوان مثال اند. خود بوده
و فاقد گروه كنترل  يتك گروه به صورتشده 
 جياتكا به نتا تيامر قابل نيا .)31وتا28و19و16و10(اند بوده

 يادار گريدهد. هشت مطالعه د مي مطالعات را كاهش نيا
 يتصادفاز موارد اصول  ياما در برخاند،  گروه كنترل بوده

 اينشده و  تيرعا ها به گروه ها نمونه صيدر تخص يساز
توسط روش معمول  يقبل يها كه در ترم يانياز دانشجو
بودند به عنوان گروه كنترل استفاده شده  دهيآموزش د

نظرات  ايتنها نمرات ، همه مطالعات، نياست. عالوه بر ا

 اند. قضاوت قرار داده يرا مبنا كنندگان شركت يانيپا
حاصله به مداخله  جينتا، مطالعات تر بيشدر ، نيعالوه بر ا

ممكن  جيكه نتا نيبه ا يو توجه چنداناند  منتسب شده
 ايبوده و  كنندگان رشد و تكامل شركت يرتأثاست تحت 

قرار گرفت  يو آموزش يطيعوامل مح ريسا تأثيرتحت 
 جياز نتا يتوان برخ نمي است. اگرچه دهباشند نش

اما با وجود ، را انكار كرد كينزد يروش همتا يآموزش
به مداخله  جيدر انتساب همه نتا ديبا، ييها تيمحدود نيچن
  نمود.  اطياحت
به عنوان  يمتنوع يرهايمتغ، مطالعات مرور شده در
مورد توجه قرار  كينزد ياستفاده از روش همتا امديپ

 انيدر آزمون پا انيدانشجو ييگرفته بودند. نمرات نها
نظرات ، آموزش تيفيدرباره ك رانينظرات فراگ، دوره
و  رانيروش بر فراگ نيدر مورد آثار ا اددهندهي انيهمتا

تعداد  ايو  زيكاهش تعداد خطا در تجو، آموزش دهندگان
 امدهايپ نياز جمله ا، اددهندگانيبه  رانيمراجعه فراگ
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را  رانيمطالعه كه نمرات مهارت فراگ 9بودند. از مجموع 
 يبررس، و عملكرد يريادگي اريو مع ياصل امديبه عنوان پ
بخش  تيشش مطالعه نمره حاصله را رضا، كرده بودند

از نمره گروه كنترل گزارش  هترب اي) و 28(دانسته
سوم از  كي ي. ول)37و36و33و28و19و4(اند داده

 ينمرات گروه همتا نيرا ب يمعنادارتفاوت ، مطالعات
). در 38و34و30اند( و گروه كنترل گزارش نكرده كينزد

بودن روش  مؤثرتوان به نفع  مي را جينتا نيمجموع ا
 نظرنمود. به  ريستف ينيدر آموزش بال كينزد يهمتا
 نيا ليبه دل، يتناسب اجتماع يبر اساس تئور رسد كه مي

و تر  كينزد انيبه دانشجو كينزد يكه مدرس همتا
 يتر بيش ييتوانا، است كياز مدرس آكادم تر يميصم
 انيخود با دانشجو يا گذاشتن تجارب حرفه انيدر م يبرا

 يها نقش يفايبه او در ا يژگيو نيهم، نيدارد. عالوه بر ا
 كننده لينقش و تسه يالگو، دانش و اطالعات كننده فراهم
 يريادگي يبرا رانيفراگ قيكند و موجب تشو مي كمك
آموزش به كمك ، ني). بنابرا32(شود مي يآموزش يمحتوا
 يو مدرسان رسم انيكمبود مرب طيدر شرا كينزد يهمتا
 يجهت ارتقا نهيكم هز يتواند به عنوان روش ، ميكيآكادم

 يعلوم پزشك انيدانشجو يعمل يها و مهارت يريادگي
 نيگزيجا ديشا، نيبا وجود ا .رديمورد استفاده قرار گ

به  كيآكادم يبا مدرسان رسم كينزد ينمودن كامل همتا
 يها رو الزم است دوره نيباشد. از ا اطيدور از احت

آموزش  يبرا انيهمتا يآماده ساز يرا برا يمناسب
 تيفيك، وهيش نيا يهنگام اجرا ربرگزار نموده و د

 وهيكرد و به ش شيآموزش ارائه شده توسط انها را پا
به  كينزد انياز همتا، )35() و همكارانSingh( نغيس

  نمود.  استفاده كيو مدرسان آكادم انيعنوان مكمل مرب
، حاضر قياز مطالعات مرور شده در تحق يمياز ن شيب

از  يكيآموزش را به عنوان  تيفيدرباره ك رانينظرات فراگ
در آموزش گزارش كرده  كينزد ياستفاده از همتا يامدهايپ

نسبت به آموزش  رندگانيفراگ، گزارشات نيا يبودند. برمبنا
. آنها )34و30تا28(نظر موافق داشتند كينزد يتوسط همتا

 ليباعث تسه كينزد يمعتقد بودند كه همتا
و اعتماد به نفس مهارت ، ) و بهبود دانش35و19(يريادگي

نشان داد كه با  زيمطالعه ن كي). 31و10آنها شده است(
نظرات موافق  زانيم، يمدت دوره آموزش شيافزا
شود. با  تر مي بيش كينزد ينسبت به همتا رانيفراگ

و توان ، دانش زانينسبت به م رندگانيادگي، نيوجود ا
 كينزد انيارتباط همتا تيفيمناسب و ك حاتيارائه توض

 زين يگري). مطالعه د32(داشتند ينگران انيدانشجوبا 
 ميمفاه حيدر توض كينزد انينشان داده است كه همتا

نشان داده  يفيمطالعه ك كي). 12(دارند يتر كم يكارآمد
اعتماد به  شيافزا بموج كينزد يكه آموزش توسط همتا

 تيو تقو انيهمتا و دانشجو نيب يتناسب فكر جادينفس ا
 يرسد زمان مي ). بنظر39(شود يآنها م يشيقدرت بازاند
مثل  يرا از فرد يآموزش يمحتوا انيكه دانشجو

 افتيخودشان كه فقط از نظر سطح دانش باالتر است در
داشته و  يتر كماحساس اضطراب و استرس ، ندينما

انجام  نيكردن ح سؤالو  نيتمر يبرا يتر بيش تفرص
تواند بر  مي حالت نيو ا، آورند مي به دست يها مهارت

، گريد ياثر گذار باشد. از سو ها اعتماد به نفس آن زانيم
 طيمح ليدر تسه كينزد يبا وجود آثار مثبت همتا

 يبرا يتر بيش يهمتا به آمادگ اددهندگاني، يريادگي
كه با اي  دارند به گونه ازين دهنقش آموزش دهن يفايا

الزم در  يها تيصالح، مدت دوره و كسب تجربه شيافزا
  . ابدي مي شيآنها افزا

 يآموزش توسط همتا يامدهايپ، از مطالعات يتعداد
كرده بودند.  يبررس زين اددهندگانيرا از منظر  كينزد

 يكه آموزش توسط همتااند  مطالعات گزارش داده نيا
 يارتقا زيو ن يآموزش طيباعث بهبود مح كينزد

اعتماد به نفس و توسعه  شيافزا، سيتدر يها مهارت
 يريادگيموجب  زيو ن دهش اددهنگاني يعاطف يها مهارت

كه آموزش  يبر موضوع اددهندگانيتسلط ، وتر  قيعم
و  يريادگي طيبهبود مح، لذت، يتوسعه شغلاند،  داده
). با وجود 35و29و16(شود مي بازخورد مثبت افتيدر
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كار  ليدر اوا به ويژه اددهندگانيرسد كه  مي به نظر، نيا
در انتقال  دخو يرا بخاطر احتمال ناتوان يادينگران ز

 يامدهايرسد كه پ مي ). به نظر31(شوند مي دانش متحمل
عالوه بر خود  كينزد انيتوسط همتا سيمثبت تدر

را  زهيانگ نيمتاثر نموده و ا زيرا ن رانيفراگ، اددهندگاني
نش و مهارت كند تا بتوانند با توسعه دا مي جاديدر آنها ا

امر  نيرند. ايبر عهده گ ندهيرا در آ اددهندهيخودف نقش 
 تيفيك يدر جهت ارتقا يتواند ثمرات مثبت مي تيدر نها

  داشته باشد.  يراپزشكيو پ يآموزش و خدمات پزشك
 يسيو انگل يگزارشات فارس يحاضر تنها بر رو مرور
 ينترنتيا يانجام شده كه متن كامل آنها در جستجو يزبان

به  يلذا ممكن است مطالعات، بوده است يقابل دسترس
 يعدم دسترس ليبه دل ايموجود باشد و  گريد يها زبان

در مرور حاضر مورد توجه قرار ، به متن كامل آنها
وجود داشته  يممكن است مطالعات نيچننگرفته باشند. هم

و اند  نبوده يقابل دسترس كيالكترون به صورتباشند كه 
حاضر مورد  قياز آنچه در تحق ريبغ ييها گاهيدر پا اي

  جستجو قرارگرفته است منتشر شده باشند.
  

  گيري نتيجه
 يهمتا وهيدهند كه آموزش به ش مي مطالعات نشان

تواند باعث  مي سال باالتر انيتوسط دانشجو كينزد
 تيتقو، و عملكرد يريادگي يارتقا، يآموزش طيبهبود مح

 انياعتماد به نفس دانشجو شيو افزا سيتدر يها مهارت
شود. با توجه به روند رو به رشد  كينزد انيو همتا

و كمبود  يعلوم پزشك يها شگاهدانشجو در دان رشيپذ
شود  مي هيتوص، ينيدر حوزه بال به ويژه ديتعداد اسات
 نيا كارگيري بهبستر الزم جهت  يآموزش زانيبرنامه ر

در حال استفاده  شيرا كه كم و ب يآموزش نينو وهيش
كه اكثر  ييها تيمحدود لي. البته به دلنديرا فراهم نما، است

ضرورت انجام مطالعات اند،  مطالعات با آن مواجه بوده
 نهيزم نيهمچنان در اتر  قيدق يها يبا طراح تر بيش

اكثر اين كه با توجه به  نيشود. همچن مي احساس
 هيتوص، انجام شده يپزشك انيمطالعات در دانشجو

از جمله  يعلوم پزشك يها رشته ريشود در سا مي
 يروش مورد بررس نيا ياثربخش زين يپرستار
  .رديقرارگ

  
  قدرداني

بدين وسيله از محققاني كه مقاالت آنها در اين مطالعه 
شود. همچنين از  مي مورد بررسي قرار گرفته است تقدير

واحد اطالعات و فناوري دانشكده پرستاري كه شرايط 
 را براي جستجوي مطالعات فراهم آورد تشكر الزم
نماييم. عالوه بر اين از داوران محترم كه نظرات آنها  مي

  نماييم. مي باعث بهبوداين مطالعه شد تقدير
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Abstract 
 
Introduction: Peer education is implemented in various curricula. However, there are conflicting reports of 
its effects. The aim of this study was to review the literature and assess the outcomes of near-peer education 
for students of medical sciences. 
Methods: In this systematic review, an online search was carried out to identify articles published from 
1995-2015 on assessing the outcomes of near-peer education for students of medical sciences. The databases 
of PubMed, Science Direct, Google scholar, ERIC and SID were searched using the keywords near-peer, 
education, medical, students, learning and performance. Interventional full-text articles in English or 
Persian that had used near-peer method in the intervention group were extracted. A total of 104 articles 
were found, of which 15 were selected for final review after skimming their titles and abstracts. 
Results: Research designs, course types, research duration, and the type of outcome varied across the 
studies. Some of the studies used one-group only design while others had a control group. All of the studies 
had an only after design. Nine studies examined learners’ skill scores as the outcome. However, three of 
them did not find any significant difference between the intervention and control groups. Eight studies 
reported learners’ positive views toward this method, while some of the learners had concerns about near-
peers’ knowledge and abilities. Four studies reported that this method had enhanced teachers’ confidence 
and teaching skills. However, some of the teachers were concerned about the adequacy of the transferred 
knowledge. 
Conclusion: Near-peer education can enhance learning and performance, teaching skills and confidence of 
both students of medical sciences and near-peers. 
 
Keywords: Near-Peer education, medical students, learning, performance 
 
Addresses: 
1. () Professor, Trauma Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University 

of Medical Sciences, Kashan, Iran. Email: adib1344@yahoo.com  
2. MSc Student in Geriatric Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing and 

Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. Email: el.motaharian@gmail.com 
 
 


