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  خالصه
در این روش دانشجویان به صورت همزمان هم نقش معلـم  . آموزش همسان به همسان می تواند روش آموزشی مفیدي در آموزش  مهارتهاي بالینی باشد :سابقه و هدف

این شیوه روش مفیدي جهت آماده کردن دانشجویان جهت اجراي نقشهاي آتـی مـی   . امر یادگیري به یکدیگر کمک می کنندو هم نقش فراگیر را به عهده می گیرند و در 
مطالعه حاضر با هدف بررسـی تـاثیر   . از آنجا که این روش در جهت یادگیري دانشجویان پرستاري در ترمهاي اولیه ورود به دانشگاه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. باشد

   .آموزش همسان به همسان بر میزان یادگیري دانشجویان پرستاري در مرکز مهارتهاي بالینی انجام شده است
اختصـاص  ) دانشـجو  37(و گروه مداخلـه  ) دانشجو 36(نفر از دانشجویان پرستاري  به صورت تصادفی به دو گروه کنترل  73در مطالعه نیمه تجربی حاضر  :مواد و روشها

گـروه مداخلـه   . هـر دو گـروه توسـط عضـو هیـات علمـی آمـوزش دیدنـد        . به عنوان اموزش دهنده همسان  بودنـد  6و  5دانشجویان ترم ). نیم سال متفاوتورودي (یافتند 
از گـروه و توسـط یـک    ارزشیابی توسط عضو هیات علمی بی اطالع . پروسیجرها را توسط دانشجویان راهنما و گروه کنترل با حضور مربی تمرین کرده و رفع اشکال نمودند

 r=79/0جهت بررسی روایی از روش روایی محتوي و جهت  پایایی ارزیابی ها از روش توافق بین مشـاهده گرهـا بـا میـزان     . نمره اي یکسان صورت گرفت 20چک لیست 
   .استفاده شد
سال و میانگین  29/18میانگین سنی گروه کنترل . سال، بود 21داکثر سال و ح 18سال، با حداقل  28/18شرکت کننده که کال مونث بودند  73میانگین سنی  :یافته ها

و در 78/15±91/2بررسی نتایج نشان داد میانگین نمره در گروه تجربی ). =24/0p(اختالف سنی دو گروه از نظر آماري معنی دار نبود . سال بود 27/18سنی گروه مداخله 
   ).=59/0p(وت معنی داري را بین دو گروه نشان نداد بود آزمون تی مستقل تفا 37/15±48/3گروه کنترل 
مشابه گروه کنترل بود که نشان می دهد این شیوه می تواند . نمره مهارتهاي عملی دانشجویانی که از روش آموزش همسان به همسان استفاده کرده بودند :نتیجه گیري

ر آموزش دانشجویان پرستاري در مرکز مهارتهاي بالینی از دانشجویان ترم باالتر به عنوان همتا در بنابراین پیشنهاد می شود د. مانند آموزش توسط مدرسین موثر باشد
  .یادگیري در گروههاي کوچک استفاده شود

   .آموزش همسان به همسان، دانشجویان پرستاري، مرکز مهارتهاي بالینی :واژه هاي کلیدي   
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  مقدمه 
آموزش مهارتهاي پایه پرستاري است یکی از برنامه هاي آموزش پرستاري، 

آموزش این . که در همان سال اول ورود، به دانشجویان آموزش داده می شود
فرصتی را  (Clinical skill lab, CSL)مهارتها در مرکز مهارتهاي بالینی 

  فراهم می آورد تا دانشجویان با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی و مدل ها و 

  ند مهارتهاي بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شده مانکن ها بتوان
  

آموزش در این . این مراکز شبیه ساز یک محیط بالینی هستند. افزایش دهند
 .شاگردي انجام می شود -مراکز، در اغلب موارد به صورت سنتی و به روش استاد

. نمایش می گذارنددر این روش مربیان مهارتی را توضیح داده و بعد آن را به 
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  و همکارانفاطمه حاجی حسینی ؛ ثیر آموزش همسان بر میزان یادگیري دانشجویانبررسی تا

 

مرحله بسیار مهم در تدریس فراگیران براي استفاده از یک مهارت، تمرین و کار 
عملی است که متاسفانه سازماندهی این مرحله مشکل است و می تواند وقت 

استفاده از این روش تدریس هر چند داراي ). 1(زیادي را به خود اختصاص دهد 
ل کثرت دانشجویان و عدم وجود زمان کافی مزایاي بسیاري می باشد ولی به دلی

شاگردي می تواند سبب کاهش  - در کالس و حتی محیط فیزیکی و روابط استاد
نوع آوري در تدریس می تواند به بهبود کیفیت . یادگیري مهارتهاي بالینی شود

یکی از روشهاي آموزش در مرکز مهارتهاي بالینی آموزش به . تدریس کمک کند
  . همسان می باشد شیوه همسان به

این روش، توسعه دانش و مهارت از طریق کمک و حمایت فعال بین افراد 
این روش به صورت همکاري هاي آموزشی مشترك . یکسان تعریف شده است

بین دو نفر است که ممکن است سطح دانشگاهی و تجربه اي یکسانی داشته و یا 
درك و مهارت از طریق این شیوه یادگیري شامل کسب دانش، . نداشته باشند

افرادي که آموزگار حرفه اي نیستند براي ). 2(آموزش و انتقال تجربه می باشد 
به این ترتیب دانشجوي سال باالیی می تواند . آموختن به یکدیگر کمک می کنند

تحقیقات نشان داده که در . مهارت بالینی را به دانشجوي جدیدالورود آموزش دهد
یان سال باالیی و پایینی سبب حمایت روانی دانشجویان این روش ترکیب دانشجو

و ارتقاء حرفه اي آنان شده و همچنین می تواند سبب تقویت نگرش به عنوان 
حمایت فعال وجدي از طرف دانشجویان سال ). 3(قسمتی از فرایند یادگیري شود 

و باالیی احساس انزواي اجتماعی توسط دانشجویان جدید الورود را کاهش داده 
سبب احساس مفید بودن در  برابر چالشهاي پیش رو می شود وتمایل دانشجویان 

  ). 4(براي خارج شدن از این حرفه را کاهش می دهد 
ویریچ و همکاران نشان دادند که آموزش مهارتهاي معاینه فیزیکی پایه 
توسط دانشجویان سال چهارم به دانشجویان سال اولی به همان اندازه آموزش 

زیرا در این روش دانشجویان ). 5(زشکان می تواند موثر و مفید باشد توسط پ
همچنین هادسون درمطالعه خود . فرصت بیشتري براي پرسش سواالت خود دارند

از دانشجویان سال ششم پزشکی براي آموزش مهارتهاي بالینی به دانشجویان 
یی توانستند در نتایج نشان داد که دانشجویان سال باال. جدیدالورود استفاده کرد

در پژوهشی دانشجویان همسان با روش بازخورد ). 6(آموزش مهارتها موثر باشند 
). 7(دادن توانستند سبب ایجاد انگیزه جهت یادگیري مهارتهاي جراحی شوند 

نتایج یک تحقیق کیفی نشان داده که این روش داراي اثرات مثبت شامل شناخت 
به نفس و حمایت اجتماعی دانشجویان می شود  بهتر، ارتقاء ارتباط بهتر، اعتماد

حتی این روش می تواند سبب درك بهتر مشکالت یادگیري توسط اساتید و .
به همین دلیل ). 8(تقویت مهارتهاي یادگیري و رشد فردي و ذهنی شود 

پژوهشگران به عنوان مدرسان مهارتهاي بالینی پرستاري بر آن شدند تا به بررسی 
شیوه همسان به همسان بر میزان یادگیري دانشجویان پرستاري تاثیر آموزش به 

  . در مرکز مهارتهاي بالینی بپردازند
  

  
  مواد و روشها

مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی است که بر روي دو گروه از دانشجویان 
دانشـگاه  ( دانشکده پرسـتاري آمـل   90-91پرستاري  ورودي نیم سال اول و دوم 

یـک گـروه از   .  دانشـجو انجـام شـده اسـت     73، مجموعا )نعلوم پزشکی مازندرا
و یک گروه بـه  ) دانشجو 36(دانشجویان به صورت تصادفی به عنوان گروه کنترل 

). ورودي نـیم سـال متفـاوت   (انتخـاب  شـدند   ) دانشـجو  37(عنوان گروه مداخلـه  
این واحـد  . تخصیص دو گروه به گروههاي کنترل و مداخله به صورت تصادفی بود

سی براي اولین بار به این دانشجویان ارائـه شـده و دانشـجویان داراي سـهمیه     در
بهیاري و یا دانشجویانی که براي دومین بار واحد را اخذ کرده بودند از نمو نـه هـا   

بـه عنـوان    6و  5جهت آموزش همسان به همسان از دانشجویان ترم  .خارج شدند
موزش دهنده به صورت داوطلبانـه  انتخاب دانشجویان آ. آموزش دهنده استفاده شد

لولـه  (سپس پژوهشگر سه پروسیجر هدف . دانشجو یک نفر بود 5-4و به ازاي هر 
را با دانشجویان آموزش دهنـده  ) گذاري دستگاه گوارش، اکسیژن درمانی، ساکشن

هر دو گروه توسـط عضـو هیـات علمـی آمـوزش      . تمرین کرده و رفع اشکال نمود
ــا   دانشــجویان راهنمــا. دیدنــد ــا همــاهنگی در اطــاق پراتیــک ب پروســیجرها را ب

گروه کنترل با حضور مربی تمـرین  . تمرین و رفع اشکال نمودند 1دانشجویان ترم 
میزان یادگیري این پروسیجرها به عنوان آزمون میـان  . کرده و رفع اشکال نمودند

  . ترم مورد ارزشیابی قرار گرفت
ز گـروه و توسـط یـک چـک     ارزشیابی توسط عضو هیات علمی بی اطـالع ا 

جهت بررسی روایی از روش روایی محتـوي اسـتفاده   . لیست یکسان صورت گرفت
از اعضاي هیات علمی به همراه طرح پژوهشی اولیه  نفر 10چک لیست براي . شد

از آن جا که چـک لیسـت توسـط    . ارسال شد و نظرات اصالحی آنها اعمال گردید
ها از روش توافـق بـین مشـاهده گرهـا بـا      مشاهده تکمیل می شد، پایایی ارزیابی 

داده هاي به دست آمده . نمره اي بود 20چک لیست . به دست آمد=r /.79میزان 
. مورد بررسی قـرار گرفـت   spss-16 به وسیله آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار

  .گمنامی نمونه ها و حفظ اطالعات آنها رعایت شد
  

  
  یافته ها

ش شرکت کرده بودند که در دو گروه تجربی نفر در پژوه 73در مجموع 
میانگین سنی  شرکت . قرار گرفتند و همه مونث بودند) نفر 37(و کنترل ) نفر 36(

میانگین سنی . سال بود 21سال و حداکثر  18سال، با حداقل  28/18کننده گان 
سال و  20سال و حداکثر  18سال با حداقل  27/18دانشجویان در گروه تجربی

سال و حداکثر  18سال با حداقل  29/18سنی دانشجویان در گروه کنترل  میانگین
). =24/0p(اختالف سنی دانشجویان در دو گروه معنی دار نبود . سال بود 21

و در گروه 78/15±91/2بررسی نتایج نشان داد میانگین نمره در گروه تجربی 
بین دو گروه آزمون تی مستقل تفاوت معنی داري را . بود 37/15±48/3کنترل 

  ).=59/0p(نشان نداد 
  

  
  بحث و نتیجه گیري

در این مطالعه تاثیر آموزش همسان به همسان بر میزان یادگیري 
. مورد بررسی قرار گرفت) CSL(دانشجویان پرستاري در مرکز مهارتهاي بالینی 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین میانگین نمره گروه آموزش توسط همسان و 
موزش توسط مربی اختالف معنی داري وجود ندارد که نشان از موثر بودن گروه آ

همچنین ). 9(این نتیجه با نتایج بنتلی همخوانی دارد .یادگیري توسط همتایان دارد
آنها نشان دادند که آموزش . نتایج به دست آمده با نتایج ویریچ همسو است

هارم به دانشجویان سال مهارتهاي معاینه فیزیکی پایه توسط دانشجویان سال چ
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نوب و ) 5(اولی به همان اندازه آموزش توسط پزشکان می تواند موثر و مفید باشد 
همکاران نیز نشان دادند که دانشجویان می توانند حتی بیشتر از معلمان موثر 

کیمیایی و همکاران در تحقیق مشابهی نشان دادند که آموزش گروه ). 10(باشند 
مهارت عملی دانشجویان دندانپزشکی مشابه یادگیري توسط  همتایان بر یادگیري

نشان داده شده است که در  آموزش گروه همتایان فرد ). 11(مربی بوده است 
آموزش دهنده نسبت به آموزش گیرنده مهارت شناختی بیشتري کسب می کند 

حرکتی در تمرینات  –این روش یادگیري اثر مثبتی بر توسعه حیطه روانی ). 3(
افزایش مهارتهاي عملی تدریس، افزایش اعتماد به نفس در ). 12(کلینیکی دارد 

گروه و افزایش مهارتهاي ارتباطی از دیگر مزایاي این روش در پژوهش هاي 
همچنین محرابی و همکاران نشان دادند که آموزش همتایان ). 13(دیگربوده است 

نی دانشجویان پزشکی مقاطع کار آموزي و سبب افزایش مهارت استدالل بالی
  ).14(کارورزي شده است 

ایفاي نقش دانشجو به عنوان معلم باعث تلفیق نگرش  مهارت و دانش در 
عالوه بر آن یادگیري . آموزش دهنده و ایجاد آرامش در یادگیرنده می شود

  همتایان باعث ایجاد احساس خوشحالی، مهارت و رشد علمی در فراگیرانی 
). 14(ی شود که به عنوان مدرس در گروه کوچک نقش آموزش دهنده داشتند م

لوك و همکاران در یک تحقیق کیفی به بررسی تاثیر آموزش توسط دانشجویان 
تجزیه و تحلیل محتویی دست نوشته ها نشان داد که . به یکدیگر پرداختند

تجربه هاي  دانشجویان هم تجربه هاي مثبت و هم تجربه هاي منفی داشتند اما

این روش کاربرد عملی داشته و مورد پذیرش ). 8(مثبت بیشتر بوده است 
دانشجویان می باشد وسبب می شود دانشجویان حمایت و آموزش کافی دریافت 

با وجود امتیازات ذکر شده براي استفاده از این روش، محدودیتهایی نیز ). 15(کنند 
ویان با اعضاي هیات علمی را وجود دارد مثال این روش زمان تماس دانشج

و یا کیفیت تدریس دانشجویان همتا می تواند تحت سوال ) 5(کاهش می دهد 
به همین دلیل بهتر است نقش دانشجوي همتا به عنوان تسهیل کننده باشد . باشد

  ). 11(نه مدرس 
با توجه به اینکه یادگیري  توسط دانشجویان در گروه همتایان می تواند در 

نشجویان موثر باشد و با توجه به اثرات مفیدي که در یادگیري به کمک آموزش دا
با . همتایان وجود دارد استفاده از این روش در دانشکده هاي پرستاري مفید است

توجه به محدود بودن پژوهشهاي صورت گرفته در این حیطه تکرار مطالعات 
رسی مختلف رشته هاي د مشابه در حجم نمونه هاي بیشتر و دروس مختلف و

  .پیشنهاد می شود
  

  
  تقدیر و تشکر

بدینوسیله از همکاري صمیمانه دانشجویان در دانشکده پرستاري آمل به 
ویژه دانشجویان خانم عالمه کریمی و خانم الهه حاتمی تشکر و قدردانی به عمل 

   .می آید
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Peer education is a useful method for clinical skill learning. Students play as 
instructor and learner roles simultaneously and help each other in learning process. This is an effective method in 
providing students for their future roles. This study was performed to evaluate the effect of peer education on practical 
skills learning of nursing students in clinical skill lab (CSL).  
METHODS: In this quasi-experimental study 73 nursing students were randomly allocated to intervention (37 
students) and control (36 students) groups, for different entrance years. Students who educated in 5 and 6 semester 
(mentors) were performed peer education. All of two groups were educated by one academic member. Intervention 
group and control group were practiced by mentors and academic member, respectively. Evaluation was done by one 
academic member who had no information about students groups through the same checklist. This checklist had 20 
scores. Validity and reliability were obtained by content validity and observer agreement (r=0.79) methods, 
respectively. 
FINDINGS: The mean age of 73 female students was 18.28 years. Mean age in control group was 18.2 years and in 
intervention group was 18.27. There was no significant difference in the mean age between the two groups. The mean 
scores were 15.78±2.91 in the intervention group and 15.37±3.48 in the control group. There was no significant 
difference in the mean scores between the two groups (p=0.59). 
CONCLUSION: There was no significant difference in the mean scores between the two groups, this indicates that 
peer education is effective like instructor education.Therefore, it is suggested to use of junior students as mentors in 
clinical skill labs in nursing education. 
 
KEY WORDS: Peer education, Nursing students, Clinical skill lab (CSL) 
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