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آموزش استاد محور و آموزش توسط همتا در  وهيش يريبه كارگ ريتأث
  ييماما انيدانشجو ينيبال يها مهارت يبرخ يارتقا

 
  *پور احسان اليسه، يماني كوين، راد يحاتم هيرض

  
 

  چكيده
اما  ،گرفته شده استكار   بهتدريس توسط همتايان است كه در تدريس دروس مختلف ، جديد در آموزشي ها يكي از روشمقدمه: 

اين مطالعه به بررسي تأثير آموزش . مورد توجه قرار گرفته استتر  ي باليني كمها مهارت به خصوص در يياثربخشي آن در آموزش ماما
  . پرداخت ييشجويان مامادر دان ينيبال يها مهارت يتوسط همتا بر يادگيري برخ

 ، به صورتواحد اهواز واجد شرايط يدانشگاه آزاد اسالم 3ترم  يينفر از دانشجويان ماما 52، يدر اين پژوهش تجربي دو گروهها:  روش
 مانور لئوپولد ،ناليواژ نهيمعاشامل آموزش مهارتهاي باليني مورد  .به دو گروه آموزش توسط مربي و همتا تقسيم شدند و انتخابتصادفي 

 ليست چك. گرديدمهارت بود كه با مصاحبه و مشاهده قبل و بعد از آموزش تكميل  ليست چك ها ابزار گردآوري داده بود. زدن هيبخ و
. مورد استفاده قرار گرفت ييايو پا ييروا دييتهيه گرديد و پس از تأ ييكتب معتبر ماما ريو سا اساس كتاب مرجع اصول و فنون تايلوربر

  . استفاده شد وي يتنيآزمون تي مستقل و من و، از آمار توصيفي ها جهت تحليل داده
قبل از آموزش بين  )p=081/0زدن ( هيو بخ )p=36/0انجام مانور لئوپولد (، )p=12/0(ناليواژ نهيمعا نمره مهارت نيانگيمنتايج: 

نمره مهارت انجام مانور لئوپولد  نيانگيم، )p=73/0( ناليواژ نهينمره مهارت معا نيانگيم بعد از آموزش. تفاوت معنادار نداشت ها گروه
)49/0=p( هيرتبه مهارت بخ نيانگيم نيو همچن ) 94/0زدن=p( تفاوت معنادار نداشت ها بين گروه .  

، كه از روش آموزش توسط همتا استفاده كرده بودند يانيدانشجو يي عملها مهارتنمره  اين پژهش نشان دادكه نتايج گيري: نتيجه
 شنهاديپ نيبنابرا ،باشد مؤثر نيتواند مانند آموزش توسط مدرس مي وهيش نيدهد ا مي مشابه گروه آموزش توسط استاد بود كه نشان

 ينيبال يها مهارت رييادگيترم باالتر به عنوان همتا در  انيجواز دانش ينيي بالها مهارتدر مركز  ييماما انيشود در آموزش دانشجو مي
  . استفاده شود

  

  ييمامادانشجويان ، ينيمهارت بال، آموزش توسط همتا، آموزش استاد محورهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  
ي ها مهارتآموزش ، ييي آموزش ماماها از برنامه يكي

                                                 
مركز تحقيقات  پزشكي، )، گروه آموزشي(مرب پور سهيال احساننويسنده مسؤول:  *

آموزش علوم پزشكي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 
  )ehsanpour@nm.mui.ac.ir(. اصفهان، اصفهان، ايران

مركز تحقيقات آموزش علوم  ،)يارشد آموزش پزشك يكارشناس يراد (دانشجو يحاتم هيرض
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان،  مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، پزشكي، 

)، گروه آموزش دانشيار( نيكو يماني دكتر ؛)razieh.hatami@yahoo.comايران. (
پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، مركزمطالعات و توسعه آموزش پزشكي، 

  )yamani@edc.mui.ac.irدانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران. (
  02/02/96 تاريخ پذيرش: ،7/12/95، تاريخ اصالحيه: 21/6/95 مقاله: تاريخ دريافت

به ، است كه در همان سال اول ورود يپرستار هيپا
 ها مهارت نيآموزش ا. شود مي آموزش داده انيدانشجو

) Clinical skill lab, CSL( ينيي بالها مهارتدر مركز 
با استفاده از  انيآورد تا دانشجو مي را فراهم يفرصت

بتوانند  ها و مانكن ها و مدل يآموزشكمك  ليانواع وسا
آرام و  يطيخود را در مح يو ارتباط ينيي بالها مهارت

  . دهند شيكنترل شده افزا
 كيبراي استفاده از  رانيفراگ سيمهم در تدر اريبس مرحله
 يده سازماناست كه متاسفانه  يو كارعمل نيتمر، مهارت

را به خود  ادييتواند وقت ز مي مرحله مشكل است و نيا
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هاي آموزش در مركز  از روش يكي. )1اختصاص دهد(
استفاده از . )2(است آموزش به همتا وهيش ينيي بالها مهارت

پزشكي در حال آن در مقاطع آموزشي باالتر و علوم 
شروع به رشد  1960اين روش از سال . )3افزايش است(

ي بعضي از كشورها نهادينه ها دانشكدهر كرده است و د
يادگيري از طريق همتايان وجود  زانواع متفاوتي ا. شده است

  . )4دارد كه قابل اجرا هستند(
معلومات و ، ارائه اطالعات، در رويكرد آموزش همسانان

كه از نظر  يتوسط كسان ها افراد يا گروهرفتار به 
فرهنگ و مانند آن ، تجربيات، جنس، يي مانند سنها يويژگ

 يبا گروه هدف مشابه بوده و از شرايط يا موقعيت كاف
تدريس . گيرد مي صورت، اعمال نفوذ برخوردارند يبرا

) near peersتوسط همتايان به دو قسم همتايان نزديك (
همتايان نزديك . تعريف شده استو همتايان شريك 

دانشجوياني هستند كه هميشه در سطح باالتري قرار 
دارند به عبارتي از لحاظ آكادميك همتايان نزديك يك 

دهند  مي كه به آنها درس دانشجويانياز تر  سال يا بيش
تجربه باليني باالتري دارند و همتايان شريك در سطح 

  . )6و5د(دانشجو هستنآكادميك برابر با خود 
 انيدانشجو بيترك است كهنشان داده  قاتيتحقنتايج 

و  انيدانشجو يروان تيسبب حما ينييو پا ييسال باال
 تيتواند سبب تقو مي نيآنان شده و همچناي  حرفهارتقاي 

 تيحما. شود رييادگي ندياز فرا ينگرش به عنوان قسمت
احساس  ييسال باال انيفعال و جدي از طرف دانشجو

الورود را كاهش ديجد انيدانشجو توسط يانزواي اجتماع
 شيهاي پ بودن در برابر چالش ديداده و سبب احساس مف

را براي خارج شدن از  انيدانشجو ليشود و تما مي رو
 مزاياي اين روش رياز سا. دهد مي حرفه كاهش نيا

بهبود يادگيري ، توان به افزايش اعتماد به نفس مي
بهبود نمرات ) 7حركتي و شناختي(-روانيي ها مهارت

امتحاني دانشجويان و عدم تحميل هزينه اضافي بر 
در مطالعات متعددي . ) اشاره كرد8مؤسسه آموزشي(

عملكرد آكادميك با استفاده از روش آموزش گروه بهبود 
  . )9همتايان نشان داده شده است(

ي همتا قادر هستند كه بهتر با همتايان خود ها گروه
توانند نقاط ضعف و  مي ها ارتباط برقرار كنند؛ زيرا آن

ين هزينه به اشتراك تر كمقدرت و تجارب رايج خود را با 
  . )11و10بگذارند(
تدريس و ، براي يادگيرياي  اين روش تجربه همچنين

ه بوده بدهنده  آموزش يخودارزيابي در دانشجوي همتا
 كسب كه وي تجارب با ارزشي در اين زمينهاي  گونه
ي ها كند و ضمن آمادگي براي اجراي يكي از نقش مي

ي قبلي ها خود در آينده كه آموزش است آموختهاي  حرفه
  . )16تا12شود( مي و توسعه داده تتقوي، تكرار براي وي

به جبران تواند نزديك مي يتوسط همتاتدريس  كل در
كمك نمايد و  زين ها علمي در دانشگاه كمبود اعضاي هيأت

و در زمان استاد براي انجام تر  هزينه آموزش را كم
  . )17يي كند(جو صرفهوظيفه آموزش 

نشان دادند برنامه  )Jackson, Evans( و ايوانز جكسون
 آميزي تدريس توسط همتايان نزديك به طور موفقيت

گرفته شود و  كاربتواند در كوريكولوم آموزشي  مي
دريافت و كسب مزاياي قابل توجه بازخوردها حاكي از 

  . )18اين روش تدريس بوده است(
 يفيتوص قي) و همكاران در تحقAudrey Menezes( زيمن

 گيرندگان آموزش دگاهيخود كه در مورد آموزش همتا از د
 ندذكر كرد بخش رضايت اريرا بس جينتا ندانجام داده بود

و  يپزشك مي% احساس درك بهتر مفاه91كه  يبه طور
 ليما گيرندگان آموزش %100و . داشتند ينيبال يها مهارت

  . )19بودند( ندهيدر سال آ برنامه نيبه تكرار ا
و  ينيحس يكه توسط حاج يگريد يتجرب مهيدر مطالعه ن

آموزش همسان به  ريتاث يهمكاران با عنوان بررس
پرستاري در مركز  انيدانشجو رييادگي زانيهمسان بر م

مازندران انجام  يدانشگاه علوم پزشك ينيي بالها مهارت
دو  نيي را بمعنادارمستقل تفاوت  يآزمون ت ،گرديد

  . )59/0p=)(3( دنداگروه نشان 
) و همكاران نشان دادند كه آموزش Weyrich( چيريو

سال  انيتوسط دانشجو هيپا يكيزيف نهيي معاها مهارت
به همان اندازه آموزش  يسال اول انيچهارم به دانشجو

 نيدر ا رايز. باشد ديو مف مؤثرتواند  مي توسط پزشكان
ت سؤاالبراي پرسش  يتر بيشفرصت  انيروش دانشجو

مطالعه  در )Hudson( دسونها  نيهمچن. )20خود دارند(
براي آموزش  يسال ششم پزشك انيخود از دانشجو



  آموزش محور و آموزش توسط همتا وهيش يريبه كارگ ريتأث  و همكاران راد يحاتم هيرض
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 337/  )43( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

استفاده  دالوروديجد انيبه دانشجو ينيي بالها مهارت
توانستند  ييسال باال انينشان داد كه دانشجو جينتا. كرد

  . )21(باشند مؤثر ها مهارتدر آموزش 
و منابع  ياز گزارشات علم يبا توجه به شواهد حاك لذا

  موجود در جامعه و عدم وجود مطالعه در مورد مقايسه
كارگيري شيوه آموزش توسط همتا براي ارتقاي ب

 دانشجويان مامايي و با توجه بهي ي بالينها مهارت
مادر و نوزاد كه عدم  نيدر بال ييماما تيو اهم تيحساس
 يريناپذ تواند صدمات جبران مي ماماو مهارت  يآمادگ

دو  ريتأث اين مطالعه با هدف بررسي ،دنبال داشته باشدب
(آموزش استاد محور و آموزش توسط  يموزشآروش 
ي باليني دانشجويان ها مهارتدر ارتقاي برخي  )همتا

  . انجام شدمامايي 
  

  ها روش
به روش قبل و بعد  يگروه اين پژوهش از نوع تجربي دو

 ييدانشجويان ترم سوم ماما ،جامعه پژوهش. بود
 1394- 95دوم  مسالين واحد اهواز در يدانشگاه آزاد اسالم

بودند كه داراي معيار ورود به مطالعه شامل اخذ واحد 
عدم دريافت آموزش قبلي در مورد ، 1 مانيو زا يباردار

و عدم انتقال از ساير  جرهايپروس نينحوه انجام ا
 جهت. بودند، ييي علوم پزشكي به ماماها رشته
دانشجويان  هيكل ها نمونه تيمحدود ليبدل، گيري نمونه
) انتخاب و سپس با n=52( ترم سوم كارشناسي ييماما

تخصيص  افزار نرمتخصيص تصادفي با استفاده از 
 زشنفر گروه آمو 26( يبه دو گروه مساو يتصادف

نفر گروه آموزش توسط همتا) تقسيم  26توسط استاد و 
كننده فرم رضايت  تمامي دانشجويان شركت. شدند

  . نمودند آگاهانه را تكميل
و ، شامل فرم اطالعات فردي (سن ها گردآوري داده ابزار

مهارت انجام سه ساخته  محقق ليست  چكمعدل ديپلم) و 
كردن  هيلئوپولد و بخ يمانورها، ناليواژ نهيمعا جريپروس
 ناليواژ نهيمعا جريمهارت انجام پروس ليست چك. بود
) تميآ 17( لئوپولد يمهارت انجام مانورها، )تميآ 16( يدارا

در  تميهر آ يبرا. ) بودتميآ 13( كردن هيو مهارت بخ
 اسيمق كيصورت انجام مهارت  در يسنجمهارت يها فرم

) و در 1(فيضع، )2متوسط(، )3) خوب (4(يعالاي،  درجه 4
 نيي) نمره تع0اشتباه صفر( ايصورت عدم انجام مهارت 

، 64 ناليواژ نهيمعا ليست چك يبرا حداكثر نمره. ديگرد
نمره و مهارت  68لئوپولد  يمانورها انجام ليست چك
  . بود 52كردن حداكثر نمره  هيبخ

بر اساس چگونگي انجام هر پروسيجراز كتاب  ليست چك
كتب معتبر  ريسا ) و22مرجع اصول و فنون تايلور(

و  يباردار، )23(امزيليو مانيو زا يچون باردار ييماما
جهت تأييد اعتبار صوري . ) تهيه گرديد24(يوارن مانيزا

از نظرات ده نفر از اعضاي  ها ليست چكو محتوي 
از روش  ها يابيارز ييايپا يبرا. شد فادهعلمي است هيأت

  . )r=85/0(گرها استفاده شد مشاهده نيتوافق ب
پس از كسب اجازه از مسؤولين و واحدهاي  پژوهشگر

شركت در اين و جلب رضايت آنان جهت  مورد پژوهش
سه  انجام آزمون (مهارت گروه پيش هر دو براي، پژوهش
و  لئوپولد يمانورها، ناليواژ نهيمعا جريپروس

يك نفر از بهترين دانشجويان . را انجام داد )كردن هيبخ
دريافت نموده  درس كه نمره بااليي از اين ييماما 7ترم 

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

به اين داوطلب در مورد . انتخاب شد، ديگر را داشت
ي باليني توضيحات الزم توسط ها مهارت اتاق در آموزش

مورد  ياستاد داده شد و پس از آموزش پروسيجرها
در حضور يكي از مربيان عملكرد ايشان مورد پايش ، نظر

آموزش ، بعد از اطمينان از صحت عملكرد او. قرار گرفت
مورد نظر در كالس مهارت  جريانجام سه پروس نيو تمر

 يبه و آموزش توسط همتا وهگردانشجويان  يعملي برا
قبل  آموزش توسط استاد به همان روال گروه. سپرده شد
محتوي . مهارت پرداختند نيو به تمر دنديآموزش د

آموزش در هر دو گروه يكسان و طبق كتب مرجع 
كتاب اصول و ، يوارن ييماما، امزيليو مانيو زا يباردار
. گرفته شده بود نظردر  ييكتب ماما ريو سا لوريفنون تا

نمايش عملي  به صورتشيوه آموزش در هر دو گروه 
ي ها ذكر است كه تعداد ساعت الزم به. بود جريپروس

و تمرين براي دو گروه يكسان  ها مهارتمراجعه به اتاق 
اي  دقيقه 60مدت آموزش در هردو گروه سه جلسه . بود
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، ناليواژ نهيدر جلسه اول ضرورت انجام معا. بود
 يبرا ناليواژ نهيو نحوه انجام معا ماريبسازي  آماده

در جلسه دوم نحوه . آموزش داده شد مارانيب
لئوپولد و انجام  يانجام مانورها يبرا ماريبسازي  آماده

مانورها آموزش داده شد و در جلسه سوم  نيا
. ماكت آموزش داده شد يكردن زخم بر رو هيبخ

، دانشجويان مامياز پايان آموزش از تبعد چهارهفته 
توسط يك مربي  ليست چك. آزمون پاياني به عمل آمد

مطلع نبود و در  ها كه از تعلق افراد به گروه ييماما
ي باليني دانشكده ها مهارتآموزش نقش نداشت در اتاق 

مدت زمان . ديبراي هر يك از دانشجويان تكميل گرد
 ؛دقيقه بود 30براي هر دانشجو حدود  ليست چكتكميل 
در كل ، نفر آزمون شدند 10-12 روز حدود در هر
  . روز طول كشيد 5 آزمون پسي ها داده آوري جمع
 ليست چكآمده از  به دست يها داده ليو تحل هيتجز

، ي(فراوان و آمار توصيفي SPSS-16 افزار توسط نرم
تي مستقل و در مورد مهارت ، )اريو انحراف مع نيانگيم

از معادل  ها نرمال دادهريغ عيتوز ليبدل، هيانجام بخ
در همه . دياستفاد گرد )وي يتنيآن (من و كيناپارامتر

جهت . در نظر گرفته شد p>05/0 يدار عنامموارد سطح 
مشاهده در صورت  مقرر گرديداخالق پژوهش  تيرعا

، نقص در آموزش افراد گروه آموزش توسط همتا
البته در اين كه  دوش  آموزش الزم توسط استاد داده

و حفظ  ها نمونه يگمنام، مشاهده نشد يموردپژوهش 
  . شد تياطالعات آنها رعا

  
  نتايج

 52هر  از و نمودندنفر در پژوهش شركت  52در مجموع 
. )%100 يده (درصد پاسخ. شد ليو تحل افتيدر ليست چك

نفر و آموزش توسط  26 در  گروه آموزش توسط استاد
. كنندگان مونث بودند همه شركت ند.نفر قرار گرفت 26همتا 

 59/139/19سن در گروه آموزش توسط استاد  نيانگيم
 نيانگيم. بود 88/125/19 و گروه آموزش توسط همتا

و  57/162/16 معدل در گروه آموزش توسط استاد
  . بود 99/113/16 گروه آموزش توسط همتا

در مورد  ها نيانگيم سهيمقا يمستقل برا يت آزمون
گروه آموزش  نيب يمعنادارتفاوت  يفرد اتيخصوص

در . توسط استاد و آموزش توسط همتا نشان نداد
آزمون  انيدانشجو هيآمده از كلبه عمل آزمون  شيپ

 اريو انحراف مع نيانگيمي  سهيمستقل در مقا يت يآمار
انجام  ) وp=12/0( ناليواژ نهيمعا نجاممهارت ا نمره

 يمعنادار ي) تفاوت آمارp=36/0( لئوپولد يمانورها
گروه  در دو يتنيمن و يآزمون آمار نيهمچن. نشان نداد

آموزش توسط استاد و آموزش توسط همتا تفاوت 
  . )p=081/0(نشان نداد يمعنادار يآمار
 نيانگيو م اريو انحراف مع نيانگيم تا سه كيجداول  در

، ناليواژ نهيمعا جريسه پروس يها نيانگيم سهيو مقا، رتبه
در ، كردن قبل و بعد از آموزش هيلئوپولد و بخ يمانورها

 دو گروه آموزش توسط استاد و آموزش توسط همتا و
  . گذاشته شده است شينمرات آزمون به نما نيهمچن

  
نمرات كسب شده در  اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :1 جدول

  ها قبل و بعد از آموزش بر حسب گروه ناليواژ نهيمهارت معا
 P  آزمون تي مستقل  گروه استاد  گروه همتا نمره

  66/131/4 15/25/4 35/0 12/0  قبل
 47/358 47/449/55 11/3 73/0 بعد

  
 نمرات كسب شده اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا: 2 جدول

 لئوپولد قبل و بعد از آموزش يدر مهارت انجام مانورها
  ها گروه حسببر

 P  آزمون تي مستقل  گروه استاد  گروه همتانمره

 24/177/2 46/131/3 43/1 36/0  قبل

 52/658/56 19/658/60 2/2 49/0 بعد

  
كردن  هيرتبه كسب شده در مهارت بخ نيانگيم سهيمقا :3 جدول

  ها قبل و بعد از آموزش بر حسب گروه
 P  يتنيآزمون من و  گروه استاد  گروه همتانمره
 081/0 5/246 02/30 98/22 قبل

 94/0 00/334 35/26 65/26 بعد

  
دو گروه آموزش توسط  نيب آزمون پسنتايج  نيهمچن

مهارت انجام در مورد  استاد و آموزش توسط همتا 
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 ي) و مهارت انجام مانورهاp=12/0( ناليواژ نهيمعا
. نشان نداد يمعنادار ي) تفاوت آمارp=36/0( لئوپولد
رتبه  نيانگيدر مورد م يتنيمن و يآمار زمونآ نيهمچن

) در دو گروه آموزش p=081/0( هيمهارت انجام بخ
 يتوسط استاد و آموزش توسط همتا تفاوت آمار

  . نشان نداد يمعنادار
  

  بحث
 رييادگي زانيآموزش همتا بر م ريمطالعه تاث نيدر ا

مورد  ينيي بالها مهارتدر مركز  ييماما انيدانشجو
قرار گرفت و با روش آموزش توسط استاد مورد  يبررس
مستقل در مورد  يت آزمون. قرار گرفت سهيمقا

گروه شاهد و  نيب يمعنادارتفاوت  يفرد اتيخصوص
هر دو گروه از نظر سن و  نيبنابرا. مورد نشان نداد

) و 25(يبافق يراستا فتاح نيدر ا. معدل با هم همگن بودند
از نظر ، پژوهش خود را يها واحد زي) ن26(انيمتوسل

و ، جنس، سن يها ريمانند متغ كيدموگراف مشخصات
نشان داد  جيكه نتا. كرده بودند يمعدل ترم گذشته بررس

  . همگن بودند كيدموگراف يها ريآنها از نظر متغ يها گروه
نمره گروه  نيانگيم نيمطالعه حاضر نشان داد كه ب جينتا
استاد  وزش توسط همتا و گروه آموزش توسطآم

 يبنتل يمشابه قاتيتحق در .ي وجود نداردمعناداراختالف 
)Bentley BS()27( ،چيريو )Weyeich()20(  و همكاران

 هيپا يكيزيف نهيي معاها مهارتنشان دادند كه آموزش 
به  يسال اول انيسال چهارم به دانشجو انيتوسط دانشجو

 ديو مف مؤثرتواند  مي همان اندازه آموزش توسط پزشكان
) تفاوت 3(و همكاران ينيحس يمطالعه حاج جينتا. باشد

 )Knobe( نوب. )=59/0pدو گروه نشان نداد( نيي بمعنادار
توانند مانند  مي انينشان دادند كه دانشجو زيو همكاران ن

تا نمرات  هندآموزش درا خود  يها معلمان به همتا
شانه داشته  يولوژيعكس راد يدر بررس يبخش رضايت
 تر بيش يتوانند حت مي انيدانشجو ها تميآ يبرخ در. باشند

  . )28باشند(مؤثراز معلمان 
 يبا هدف بررس يمشابه قيو همكاران در تحق ييايميك

 34تأثير آموزش گروه همتايان بر يادگيري مهارت عملي 
نشان ، يميترم كينيدر پره كل يدانشجوي دندانپزشك

 يمهارت عمل رييادگيبر  انيدادند كه آموزش گروه همتا
 يتوسط مرب رييادگيمشابه  يدندانپزشك انيدانشجو

تفاوت معناداري بين  جهيدر نت هك يدرحال بوده است
  . )29(داشتنمرات دو گروه وجود ناي  تفاوت ميانگين رتبه

و همكاران نشان دادند كه آموزش  يمحراب نيهمچن
و  ينيمهارت استدالل بال شيسبب افزا انيتوسط همتا

(اقدامات  ها طهيح يگروه مورد در برخ رآموزاننمرات كا
و حل مسئله) در بخش  ينيبالسازي  هيفرض، يصيتشخ

  . )30شده است(، ياورولوژ
نشان داده شده است كه عملكرد  زيمطالعاتي نبرخي  در

آكادميك دانشجوياني كه از روش آموزش گروه همتايان 
 استفاده كرده بودند به طور معناداري نسبت به گروه

در پژوهش  )Youdas( وداسي. شاهد باالتر بوده است
نمره آناتومي در گروه  نيانگيخود گزارش نمود كه م

توسط استاد باالتر  نيروت سينسبت به روش تدر انيهمتا
بود استفاده از اين روش در واحد باعث افزايش معنادار 

 مطالعه ولفگانگنتايج . )31نمرات دانشجويان گرديده بود(
)Wolfgang( نشان داد كه استفاده از  زيو همكاران ن

باعث  ينيبال نهيدر آموزش معا يمرب سيهمتا در كنار تدر
نسبت به گروه  انيكسب نمرات باالتر توسط دانشجو

 ييها يدر بررس. )32شده بود(، )يمرب سيتدر(فقط شاهد 
كه  يانجام داد مورد يمقاالت متعدد يكه محقق بر رو

روش استفاده ازآموزش همتا  جيبودن نتاتر  نييدال بر پا
. نشد افتي ،معلم محور باشد يها روش رينسبت به سا

 ينين روش را در آموزش باليكه ااي  مطالعه نيهمچن
  . نشد افتي نيز بكار گرفته باشد ييماما
 سيدر روش تدر، باالتر نمرات نيانگيرسد كه م مي نظر به

با كمك همتا در مطالعات ذكر شده مربوط به روش 
پژوهش باشد چرا كه در مطالعه  يو روش اجرا يطراح

 كيهمتا به عنوان  سيو ولفگانگ از روش تدر وداسي
 ياستفاده شده بود ول يمرب سيروش مكمل در كنار تدر

روش مستقل  كيروش به عنوان  نيدر مطالعه حاضر ا
 يها چند تفاوت در رشتههر. استفاده شده بود يآموزش
 زيارائه شده ن يدرس يها و واحد انيدانشجو يليتحص
  . تفاوت باشد نيبر ا يليتواند دل مي

روش  نيذكر شده براي استفاده از ا ازاتيبا وجود امت
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مثال ، شده است انيآن ب يبرا زين ييها تيمحدود، سيتدر
 يعلم اتيبا اعضاي ه انيروش زمان تماس دانشجو نيا

 همتا انيدانشجو سيتدر تيفيك. )7دهد( مي را كاهش
است  نياعتقاد بر ا ليدل نيبه هم، باشد سؤال زيرتواند  مي
كننده  ليبهتر است نقش دانشجوي همتا به عنوان تسه هك

  . )29باشد نه مدرس(
توان به كم بودن تعداد  مي پژوهش نيا يها تيمحدود از

دو  نياطالعات ب بودن تبادلل كنترل قاب ريغ، ها نمونه
به  ها كالس يكامل و عدم امكان برگزار به طورگروه 
  . زمان اشاره نمودهم طور

  
  گيري نتيجه
 درنمره پس از آموزش  نيانگيم شيافزا مطالعه نيدر ا

كه از روش آموزش توسط همتا استفاده كرده  يانيدانشجو
 نيدهد ا مي استاد بود كه نشان سيمشابه گروه تدر، بودند

با . باشد مؤثر نيتواند مانند آموزش توسط مدرس مي وهيش
همتا و استاد  سيهمسان دانشجو از تدر يريادگيتوجه به 
 ينيآموزش بال روش در نيرسد استفاده از ا مي به نظر

با توجه به محدود بودن  ليكن .است ديمف ييماما انيدانشجو
تكرار مطالعات  طهيح نيي صورت گرفته در اها پژوهش

ر يو دروس مختلف وسا تر بيشي ها مشابه در حجم نمونه
 شنهاديپ نيهمچن. شود مي شنهاديپ يي درسها رشته
از  سيتدر وهيش نياو استفاده از  يمطالعات آت گردد در مي

استرس آنها  زانيو م ديآبه عمل  زين ينظر سنج انيدانشجو
  . شود يابيارز سيتدر روش نيدر استفاده از ا

  
  قدرداني

اين پژوهش حاصل طرح مصوب در دانشگاه علوم 
نويسندگان . باشد مي 395181پزشكي اصفهان با شماره 

 انيمراتب سپاس و قدرداني خود را ازسركار خانم فرهاد
مركز مطالعات و توسعه آموزش  كارشناس آموزش

 نيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان وهمچن پزشكي
واحد اهواز به  يمسؤولين محترم دانشگاه آزاد اسالم

 ييويژه مربيان گروه اصول و فنون و دانشجويان ماما
وقت ارزشمند خود را در اختيار ما ، كه با حوصله و دقت

  . نمايند مي اعالم ،گذاشتند
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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 midwifery education especially in clinical skills. Therefore, 
this study examined the effect of peer teaching on learning some clinical skills among midwifery students. 
Methods: This two-group experimental study was performed on 52 third-semester midwifery students in 
Islamic Azad University, Ahvaz Branch who were selected randomly and assigned to two groups of teacher-
based and peer teaching. The clinical skills under study were vaginal examination, Leopold’s maneuvers and 
surgical suturing. Data collection tool was a skill checklist which was completed based on interviews and 
observations before and after training. It was designed following Taylor's Clinical Nursing Skills and other 
reliable midwifery books and checked for validity and reliability. The data were analyzed using descriptive 
statistics, independent t-test and Mann-Whitney U test. 
Results: No significant difference was found between two groups regarding the mean scores of vaginal 
examination (p=0.12), Leopold’s maneuvers (p=0.36) and surgical suturing (p=0.81) skills before the 
training. The two groups showed no significant difference in the mean scores of vaginal examination 
(p=0.73), Leopold’s maneuvers (p=0.49) and surgical suturing (p=0.94) skills after the training. 
Conclusion: The results showed that the practical skills score of peer teaching group was similar to that of 
teacher-centered group indicating that peer education can be as effective as the other method. Therefore, it 
is suggested to use senior students as peers in clinical skills centers for teaching clinical skills to midwifery 
students. 
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