
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه                                 

  ي آموزش علوم پزشکی         توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  94بهار ، 1ي  ، شمارهششمسال                                                                                                                                                                     

  

  

به  آموزشسیستم  يپزشکی در خصوص اثرات بالقوهبررسی دیدگاه اساتید پزشکی و دندان

 همتایان در دانشگاه علوم پزشکی بابل کمک

  

دهان، فک و صورت،  یشناس بیآسعضو مرکز تحقیقات مواد دندانی و گروه  ،ت علمیأعضو هی :مریم سید مجیدي

  .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران دندان يدانشکده

تحقیقات دانشجویان پزشکی،  يحقیقات مواد دندانی و کمیتهپزشکی، عضو مرکز تدانشجوي دندان: * رضا جودي

  .پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران دندان يدانشکده

 .پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران يت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدهأعضو هی  :ثریا خفري

آموزش پزشکی، دانشگاه علوم  يآموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه ت علمی، گروهأعضو هی :ایمان جهانیان

 .پزشکی بابل، بابل، ایران

 
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

تحقیقات دانشجویان  يپزشکی، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی و کمیتهدانشجوي دندان :ي مسؤول سندهینو*

  .بابل، بابل، ایرانپزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی  دندان يپزشکی، دانشکده

  
  

Email: dumanjodi@gmail.com 
 

اشد که در آن دانشجویان در نقش بگیري به کمک همتایان می، سیستم یادآموزش يابتکارات در زمینهز ا یکی :چکیده

حاضر بررسی دیدگاه  يهدف از مطالعه اي این سیستم،یبا توجه به مزا .شونداستاد و یا کمک کننده به اساتید ظاهر می

دگیري به کمک سیستم یا يهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص مزایاي بالقوپزشکی و دندان يدانشکده اساتید

اي در خصوص مزایاي سیستم نامهپرسش پژوهشگران با استفاده از یک بررسی متون گسترده اقدام به طراحی .همتایان است

صورت تصادفی هکه بپزشکی بابل پزشکی و دندان ينفر از اساتید دانشکده 214. آموزشی یادگیري به کمک همتایان نمودند

 مورداي یک نمونه Tماري آنالیزهاي آدست آمده با استفاده از ههاي بکردند و داده مشارکتدر این مطالعه  انتخاب شدند،

، )%50(ثیر را بر تقویت اعتماد به نفس دانشجو أبیشترین ت که این سیستم دادنتایج این مطالعه نشان  .تحلیل قرار گرفتند

پزشکی دندان که اساتید پزشکی و گرفتتوان نتیجه میها، اساس یافته بر .دارد )%5/48(ارتباطی دانشجو  تقویت مهارت

 .تواند منجر به تربیت نیروي انسانی توانمند گرددو انجام این سیستم هستند و اجراي این سیستم می موافق مزایا
  

 .، مزایاآموزش، اساتید، یادگیري به کمک همتایان :کلیدي واژگان
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  مقدمه

سیستم  آموزش،ي زمینه در اثرگذار ابتکارات از یکی    

 Peer Assisted)همتایان کمک به یادگیري

Learning) مختلف يها جنبه بر يا سازنده اثرات که است 

 این .تاس نهاده پزشکی علومي حیطه در ژهیو به آموزش

 آن در که است همتایان کمک به از آموزش کلیش سیستم،

 ظاهر اساتید به کننده کمک یا و نقش استاد در دانشجویان

 ندینما یم تسریع را سایر دانشجویان یادگیري و شده

یادگیري با «مشخص  يواژه ).2008 ،هادسون و همکاران(

قبل از  ي دورهدر ادبیات  »استفاده از همتایان

ي ادر کشور انگلستان به معنپزشکی  یلیالتحص فارغ

است که دانشجویان،  يا افتهی سازمانتحصیلی  يها برنامه

بوده و یا به همتایان خود درس و  دهنده آموزشخود 

و سال و سنفرد هم«در این مفهوم یک . دهند یمآموزش 

مشابه با خود شخص  يا رشتهکسی است که در  »همتا

سال  نظر ازو یا حتی ممکن است که  خواند یمدرس 

تحصیلی نیز مشابه خود او باشد و یا حتی جلوتر از خود 

تدریس  يهدف اصلی از برنامه ).2003 ،المی( فرد باشد

علمی، افزایش  يها شرفتیپهمتایان در دانشگاه، گسترش 

سازمانی،  يها تیفعالدانشجویان در  يمشارکت و عالقه

 ،سوربال( هستکمک به بهتر کردن محیط آموزشی 

از یادگیري صرف،  دیتأکامروزه تغییر توجه و  ).2002

یادگیري از طریق تدریس صورت گرفته است،  يسو به

توجه محض بر روي  يجا بهبسیاري از معلمان و اساتید 

 باتدریس موضوع درسی، بر طراحی و حفظ محیط  يمقوله

و یادگیري به کمک  دارند دیتأکو دانشجو محور  تیفیک

ارزشمند شده است  يمؤلفهبه یک  تبدیل) PAL(همتایان 

  ).2008 ،هنینگ(

که این  دهد یممطالعات و تجربیات گوناگون نشان     

و طیف متنوعی  هست يشمار یب يها تیمزسیستم داراي 

، اساتید دهندگان آموزشرا براي فراگیران،  ها يتوانمنداز 

تقویت  :مانند ،به همراه دارد ها دانشکدهسیستم آموزشی 

ارتباطی و  يها مهارتمدیریت زمان،  ياه مهارت

تدریس در دانشجویان، تعمیق یادگیري و ایجاد  يها مهارت

سبک یادگیري مشارکتی، افزایش نمرات دانشجویان در 

مقاطع  يها آزمونامتحانات مختلف، ایجاد آمادگی براي 

 ،ویریچ و همکاران ؛2009 ،پیتز و همکاران( باالتر تحصیلی

 ؛2009 ،راجرز و همکاران ؛2010 ،اننوب و همکار ؛2009

 کننده نگرانبرخی موضوعات  ).2012 ،علیزاده و همکاران

نیز در مورد این سیستم وجود دارد و بعضی از مطالعات، 

 شده مشاهدهبه دلیل مشکالت   کارکنانشاهد مخالفت 

 يها ینگران. هست PAL ي برنامهو انجام  يریکارگ بهبراي 

 دهنده آموزشدانشجویان : شوند یم پنهانی شامل این موارد

ممکن است که  دانش و معلومات کافی نداشته باشند، 

ممکن است که امر غلطی را  دهنده آموزشدانشجویان 

آموزش دهند و یا اطالعات ناصحیحی به افراد بدهند، حتی 

 نفس اعتمادبهاطالعات بیش از اندازه بوده و  که ممکن است

د، ممکن است را کاهش ده رندگانیگ آموزش

کافی بوده و دانش و  ي تجربهفاقد  دهندگان آموزش

نظر  ).2003 ،المی( ضعیفی انتقال دهند طور بهرا  ها مهارت

علوم پزشکی، مشکالت  يها دانشگاهدر  اکنون همبه اینکه 

در دسترس نبودن اساتید راهنما، حضور  جمله اززیادي 

به کار  آموزشی به علت اشتغال يلدهایفدر  ها آناندك 

و  ها ییراهنماخصوصی، نیاز مبرم دانشجویان به 

دانشجویان سال باالتر براي  یزگیانگ یبآنان،  يها آموزش

نیاز  غیرهو  تر نییپاراهنمایی و کمک به دانشجویان سال 

باالي دانشجویان مقاطع  يها لیپتانسمبرم به استفاده از 

ه بتوان ک رسد یم، به نظر شود یماحساس  وضوح  بهباالتر 

با استفاده از این روش، شکاف موجود را به طرز قابل قبولی 

در طرح حاضر ). 2007 ،ویندر و همکاران( برطرف نمود

 به کمک: عملکرد خواهد بود 3دانشجو داراي _معلم

 يها ییراهنما خود و معمول وظایف انجام در دانشجویان

 یا مکمل صورت به آموزش امر در اساتید به کمک آنان،

و  استاد بین ارتباطی پل یک عنوان به عمل و ستقلم

، هدف از این طرح ادشدهیبا توجه به مطالب  .دانشجو

پزشکی و پزشکی دندان يبررسی دیدگاه اساتید دانشکده

 این يبالقوه اثراتدانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص 

 ،ها دگاهیدصورت مثبت بودن  در و بوده پیشنهادي سیستم

 به آمده دست به نتایج انعکاس با بتوان که درو یم امید

و  مشابه يها عرصه و این دانشگاه  ن آموزشیوالؤمس

 جهت تقویت در مثبتی یادگیري گام پیشنهاد این سیستم

  .برداشت نظام سالمت متعاقباً و علوم پزشکی  آموزش

  روش کار

 مقطعی_کاربردي و توصیفی که از نوع  در این مطالعه   

 يدانشکده دیاسات نفر 308نفر از  214 ، دیدگاهاست

که به  بابلپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دندان

انتخاب  1391-92 یلیدر سال تحص روش تصادفی ساده

با توجه به توصیفی بودن . قرار گرفت یبررس مورد، ندشد

مطالعه، این حجم از نمونه با نظر مشاور محترم آماري 

در مطالعه  کننده شرکتاساتید  از بین. مناسب شناخته شد

پزشکی نفر در گروه دندان 62نفر در گروه پزشکی و  152

 ينامهپرسش مطالعه، این در استفاده مورد ابزار .بودند

 مزایاي اساس بر آن سؤاالت که است يا ساختهمحقق

يها شکل و ها عرصه در سیستم این از اجراي آمده دست به
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و  هادسون( گردید طراحی پزشکینآموزش دندا مختلف 

 ،ویندر و همکاران ؛2002 ،سوربال ؛2008 ،همکاران

قسمت دارد، قسمت اول  2نامه این پرسش ).2007

 وجنس  ،مورد تدریس يرشتهاطالعات فردي شامل 

 .است سؤال 25و قسمت دوم مشتمل بر تدریس  يسابقه

 ن واچند نفر از متخصص توسط نامه پرسشروایی 

تأیید شد و جهت پایایی EDC رم کارشناسان محت

نامه انجام گرفت و پرسشآزمون مجدد  و آزمون نامه پرسش

 ونفر از اساتید تکمیل گردید 15هفته توسط 2 يبه فاصله

 ). =7/0r(بود  قبول  قابل همبستگیضریب  تینها در

 مقیاس اساس بر انتخابی يگزینه داراي پنج نامهپرسش

ي موافقم نمره کامالً تا )1(ي همخالفم نمر کامالً از لیکرت

 و اساتید به مراجعه با شده هیته ينامه پرسش .باشدمی) 5(

 ها دادهتوسط ایشان تکمیل و  ها آن به کافی اطالعات يارائه

حاصل از مطالعه با  يها دادهسپس  .وري گردیدآگرد

و آزمون آمار  SPSSآماري  افزار نرم 19 ياستفاده از نسخه

مورد تجزیه و تحلیل  يا نمونهیک  Tمار تحلیلیتوصیفی و آ

  .تلقی شد دار امعن >05/0Pقرار گرفت و 

  ها افتهی

، از دیدگاه ها رتبهبر اساس محاسبات مربوط به میانگین     

سیستم به ترتیب  ياساتید پزشکی، بیشترین اثرات بالقوه

 ارائه ،)%9/53(شدن نقش اساتید  کمرنگمتعلق به عدم 

 تقویتو  )%9/45( ها اندوخته مناسب و موقع به بازخورد

و کمترین اثرات بالقوه  )%3/45( دانشجو نفس اعتمادبه

 حل ،)%0/0( آموزش و اساتید کاري بار تقلیلمربوط به 

و عدم  )%3/1(ییپاسخگو جهت اساتیدی ناکاف زمان مشکل

 کمتر تجربه و علمکاهش کیفیت آموزش به علت 

از . باشدمی )%1/4( اساتید با سایق در باال سال دانشجویان

، سؤاالتبه  دهنده پاسخپزشکی دیدگاه اساتید دندان

 ارتباطی مهارت تقویتبیشترین اثرات به ترتیب مربوط به 

و  )%3/61( دانشجو نفس اعتمادبه تقویت ،)%7/67( دانشجو

و  )%1/58( ها اندوخته مناسب و موقع به بازخورد يارائه

 ازمربوط به عدم استفاده کمتر کمترین اثرات بالقوه 

 و وقت اتالف مزاحمت، ، عدم ایجاد)%2/3( اساتید تجربیات

 حلو  )%2/3( باالیی سال دانشجویان یادگیري در اخالل

و بود  )%7/9(ییپاسخگو جهت اساتیدی ناکاف زمان مشکل

 نفس اعتمادبه تقویت، نیز بر اساس مجموع این دو گروه

، )%5/48( دانشجو ارتباطی مهارت تقویت ،)%50( دانشجو

 و عدم )%5/48( ها اندوخته مناسب و موقع به بازخورد يارائه

به ترتیب  )%5/48( آموزش در اساتید نقش شدن کمرنگ

 اساتیدی ناکاف زمان مشکل حل حائز بیشترین امتیاز و

 آموزش و اساتید يکار بار تقلیل، )%7/3( ییپاسخگو جهت

 تجربه و علمش به علت ، عدم کاهش کیفیت آموز)7/4%(

حائز  )%6/6( اساتید با اسیق در باال سال دانشجویان کمتر

در مطالعه  کننده شرکتاز بین افراد  .کمترین امتیاز شدند

 60 .مرد بودند )%8/61(نفر 132زن و  )%1/38(نفر  81

سال،  5کاري زیر  يسابقه کننده شرکت دیاسات از )%28(نفر

نفر  84سال و  10تا  5ي بین کار يسابقه )%23(نفر  51

 اساس بر .سال داشتند 10کاري باالي  يسابقه )39%(

با عدد مالك یا میانه  ها پاسخمجموع  ينمره يمقایسه

یک  Tآزمون  ازو با استفاده  74 يیعنی نمره شده نییتع

، ص گردید که طبق نظر اساتید پزشکی، مشخيا نمونه

 صورت بهن شاخص ، میانگین ایپزشکی و نظر کلدندان

در  کنندگان شرکتو  باشد یم تر بزرگ 74معناداري از عدد 

. مطالعه با مزایاي سیستم و اجراي آن موافق هستند

  )1جدول(

در  دهندگان پاسخمیانگین نمرات  يمقایسه :1جدول

  خصوص مزایاي سیستم پیشنهادي با عدد مالك

 P value  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  گروه

  001/0  4  89  152  پزشکی

  001/0  10  95  62  پزشکیدندان

  001/0  7  92  214  کل

  يریگ جهینتبحث و 

هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه اساتید پزشکی و     

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص اثرات دندان

سیستم پیشنهادي یادگیري به کمک همتایان و هدف 

بهبود مستمر  متعاقباًو نهایی آن، ارتقاي سیستم آموزشی 

این مطالعه نشان داد که اکثریت . در نظام سالمت بود

در مطالعه با  کننده مشارکتپزشکی اساتید پزشکی و دندان

از دیدگاه آنان این . باشند یممزایاي این سیستم موافق 

، دهنده آموزشسیستم مزایاي فراوانی براي دانشجویان 

نتایج  .ساتید همراه دارد، سیستم آموزشی و ارندهیگ آموزش

حاکی از آن است که سیستم پیشنهادي  آمده دست به

، عدم ها ییباال سال توانایی از استفاده منجر به تواند یم

 پرسیدن در ترس کاهش، دانشجو در سردرگمیایجاد 

، ییپاسخگو جهت اساتیدی ناکاف زمان مشکل حل ،سؤال

 عمق شافزای در ریتأث ،مشارکتی و تر فعال یادگیري

 ،ها آزمون در آمادگی بر مثبت ریتأث ،دانشجو یادگیري

مزایاي فراوان دیگر  و دانشجو یادگیري يانگیزه تقویت

از دستاوردهاي این  .گردد رندهیگ آموزشبراي دانشجویان 

به تقویت  توان یم دهنده آموزشسیستم براي دانشجویان 

 مهارت تقویت ،نفس اعتمادبهمهارت ارتباطی، افزایش 

 ها ییباال سال ولیتؤمس احساس تقویتو  دانشجو تدریس

ازچنین مزایاي فراوانی اجراي سیستم هم .اشاره نمود
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، عدم کاهش کیفیت آموزششدن  رنگکم ، عدمجمله 

 در باال سال دانشجویان کمتر تجربه و علمآموزش به علت 

را  غیرهو  آموزش و اساتید کاري بار تقلیل، اساتید با اسیق

 .آورد یمبه ارمغان  ها دانشکدهبراي اساتید و واحد آموزش 

 يها یژگیوبا هدف بررسی  2002که در سال  يا مطالعهدر 

 447تدریس همتایان و شناسایی نتایج آن بر روي 

نشان  ،دانشجوي سال آخر پزشکی در برزیل صورت گرفت

داده شد که این سیستم، فرصت آموزشی جذاب و 

و  آورد یمپیشرفت علمی دانشجویان فراهم  براي يا سازنده

گشا بسیار راه تواند یمدر انتخاب حرفه و تخصص آینده 

اجراي  کنندگان مشارکتحاضر نیز  يباشد که در مطالعه

این سیستم را یک فرصت مناسب براي افزایش 

 و مهارت ارتباطی دانشجو قلمداد کردند نفس اعتمادبه

 2008در سال که دیگري  يدر مطالعه ).2002 ،سوربال(

نفر از دانشجویان سال دوم پزشکی  131در استرالیا بر روي 

کارآمدي این سیستم در امر تدریس صورت  منظور بهو 

نقش  توانند یمنشان داده شد که معلمان همتا  ،گرفته بود

مهمی در کمک به سایر دانشجویان داشته باشند و 

لی تقویت کنند که عم يها مهارترا در  ها آن نفس اعتمادبه

هادسون و ( با نتایج این مطالعه همخوانی دارد ها افتهیاین 

  ).2008 ،همکاران

 ریتأثارزیابی  منظور بهکه  2007در یک بررسی در سال     

 يها مهارتسیستم یادگیري به کمک همتایان بر تقویت 

 االتیاحرکتی بر روي دانشجویان تحصیالت پایه در _روانی

رفت، نشان داده شد که این سیستم منجر صورت گ متحده 

دانشجویان در  نفس اعتمادبهبه کاهش نگرانی و افزایش 

عملی و ایجاد محیط یادگیري مثبت شده  يها مهارتانجام 

 این موارد است دیمؤحاضر نیز  يمطالعه يها افتهیکه 

مروري در سال  يچنین در یک مطالعههم ).2007 ،ویندر(

مثبت و منفی این  يها یژگیوناخت ش منظور بهکه  2008

سیستم صورت گرفت، نشان داده شد که سیستم مذکور 

موجب ایجاد تغییرات مهمی همانند تقویت مهارتی 

مدیریت زمان و تقویت  يها مهارتدانشجو، بهبود در 

شده است  غیرهکار تیمی و  ،مرتبط با همکاري يها مهارت

آموزشی  يها ستمیستمامی مزایاي این  دییتأکه با توجه به 

میان  نظر  اتفاقدر مطالعه،  کنندگان مشارکتتوسط 

 ،اسکومب( پیشین وجود دارد يها یبررسحاضر و  يمطالعه

، تطابق زیادي تایج این مطالعه و مطالعات پیشینن ).2008

و  شمار یب راتیتأثبر  ها آنبا یکدیگر داشته و همگی 

مامی این مزایا البته ت. دارند دیتأکاین سیستم  يسازنده

منوط به برقراري یک سیستم اجرایی، انگیزش و نظارتی 

بتوان از  که يطور به ،است مناسب براي برقراري این سیستم

با توجه به نتایج  .شد مند بهره حداکثر منافع اجراي آن

از این مطالعه و مثبت بودن نظر اساتید نسبت  آمده دست به

که  ندینما یمنهاد به سیستم پیشنهادي، پژوهشگران پیش

 ازین مورد يها رساختیزشناسایی  منظور بهنیز  يا مطالعه

از  آمده دست بهاجراي این سیستم انجام و بر اساس نتایج 

چنین با توجه به عدم تجربه هم. آن اقدام به اجرا نماید

که اجراي  رسد یمدر این عرصه، به نظر  ییها ستمیسچنین 

به نتایج  یابی دستقیت آن در این سیستم به موف گام به گام

این مطالعه  يها تیمحدوداز  .مورد انتظار کمک نماید

به دسترسی مشکل به تعدادي از اساتید اشاره  توان یم

 ياساتید دانشکدهکه نتایج این مطالعه نشان داد  .نمود

اجراي این  يپزشکی دیدگاه مثبتی دربارهپزشکی و دندان

 شده ادیمناسب به نیازهاي سیستم دارند و آن را پاسخی 

که  کنند یمدر این راستا پژوهشگران پیشنهاد . دانند یم

آموزشی  يها عرصهن آموزشی این دانشکده و والؤمس

الزم براي اجراي این سیستم را  يها رساختیزمشابه، 

گام بردارند تا از  ها آنشناسایی و در جهت فراهم کردن 

 روز دنیا در کارآمد آموزشی  يها روشطریق یکی از 

تربیت  هدف بانظام آموزش پزشکی کشور و  يعرصه

 کار بهکارآمد و توانمند در نظام سالمت  یآموختگان دانش

  .رندیگ

  تشکر و قدردانی

که از همکاري  دانند یمدر پایان پژوهشگران الزم     

اساتید دانشگاه علوم پزشکی بابل و نیز معاونت  يصمیمانه

براي انجام این  ازین مورد يه بودجهدانشگاه کاین پژوهشی 

نموده است کمال تشکر و قدردانی را  نیتأمپژوهش را 

  .بنماید
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Abstract: One of the initiatives in education is Peer Assisted Learning system in which students 
play the role of teachers or their assistant. Regarding to benefits of this system, the present study 
aimed to survey the attitudes of medical and dental teachers' of schools at Babol university of 
medical science on peer assisted learning. Following a literature review, the researchers designed 
a questionnaire on benefits of peer assisted learning, then the study' population consisted of 214 
medical and dental school teachers whom were selected  randomly and, participated. The 
collected data were analyzed with Chi-square statistical test. The results  showed that this system 
has the most impressions in student's self-confidence (50%) and student's communication skills 
(48.5%). Regarding to this results, it can be concluded that the dental and medical teacher's 
agreed with benefits and application of this system, As well as implementation of this active 
learning system would lead in capable work force/ 
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