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ارکت دانشجویان را در فرایند یادگیری تقویت نماید مورد های آموزشی که بتواند مشامروزه استفاده از روش :چكیده

مدیریت خدمات بهداشتی و  یصدد بررسی مزایای تدریس دانشجویان دکترا لذا پژوهش حاضر در .توجه جدی است

صورت ه باشد که ب تحلیلی می-باشد. این مطالعه از نوع مقطعی عنوان یکی از روشهای مشارکتی در یادگیری میه درمانی ب

انجام رسید. ه ساخته ب محقق نامةکارشناسی با استفاده از پرسش نفر از دانشجویان مقطع 107تمام شماری و با مشارکت 

دست آمد و هدرصد ب 91و  89به ترتیب برابر  CVIو  CVRنامه، شاخص یید روایی محتوایی پرسشأجهت بررسی و ت

یید قرار أکرونباخ مورد ت یبرای آلفا 88/0 ةمقدماتی و با اخذ نمر ةنامه بر اساس یک مطالعهمسانی درونی )پایایی( پرسش

صورت فراوانی )درصد( برای متغیرهای کیفی و میانگین )انحراف معیار( برای متغیرهای ه آمده ب  دسته گرفت. نتایج ب

بررسی شد.  های مختلف تحصیلیورودی و ها داری تفاوت امتیازات کسب شده در حیطه اکمی گزارش گردید و معن

گیرنده دارای دیدگاه مثبتی در رابطه با تدریس دانشجویان  های مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان آموزش یافته

درصد آنان از این سبک آموزشی رضایت باالیی دارند و میزان  54های مختلف هستند چرا که  مقطع دکترا در حیطه

های مورد بررسی بر اساس  وسط قرار دارد. امتیاز کلی کسب شده توسط حیطهرضایت سایر دانشجویان نیز غالباً در حد مت

نامه، تدریس در کارآموزی و تدریس نظری در کالس به ترتیب برابر پایان ةمشاور ةهای داده شده به حیط مجموع پاسخ

ن مزایا کسب شده در آموزشی دارای بیشتری ةدهد که این شیو باشد که این امر نشان می می 57/94و  87/99، 53/108

 ةباشد. همچنین این سبک آموزشی تنها در حیط تدریس نظری می ةنامه و کمترین مزایا در حیطپایان ةمشاور ةحیط

ها  ( و تغییرات مثبت چندانی در سایر حیطهP<0/05دهد ) ءتدریس کارآموزی توانسته است در طول زمان خود را ارتقا

ها حاکی از آن است که دانشجویان مورد مطالعه از اجرای این  کلی نتایج بررسیطور ه(. بP>0/05مشاهده نشده است )

 کنند.  سیستم رضایت باالیی دارند و مزایای آن را در حد مطلوب ارزیابی می
 

 تدریس همتایان، مزایا، آموزش پزشکی  کلیدی: واژگان
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 مقدمه
ترین مزیت رقابتی امروزه، نیروی انسانی به عنوان مهم     

باشد و توجه خاصی بر توسعه و بهبود ها مطرح میسازمان

اثرگذار معطوف شده است. بنابراین  ةمداوم در این حوز

ویژه در سطح آموزش هنیروی انسانی ب ةکنندمراکز تربیت

ای از ای، بلکه مجموعهعالی بایستی نه فقط دانش حرفه

های مورد نیاز افراد و ها و توانمندیها، مهارتتکنیک

های خود منتقل نمایند )علیزاده آموختهجامعه را به دانش

(. بررسی مطالعات انجام 1382؛ المعی، 1391و همکاران، 

های آموزشی اند که سبکشده و شواهد علمی حاکی از آن

اند و پویا و مشارکتی از مقبولیت روزافزونی برخوردار شده

یادگیری از طریق تدریس توسط خود دانشجویان، به جای 

بر آموزش محض و یک جانبه از سوی معلم مورد  تأکید

ت و بسیاری از معلمان و اساتید به توجه قرار گرفته اس

تدریس موضوع درسی، بر  ةجای توجه محض بر روی مقول

 تأکیدطراحی و حفظ محیط باکیفیت و دانشجو محور 

 Peer Assistedدارند و یادگیری با کمک همتایان )

Learningارزشمند شده است.  ة( تبدیل به یک مولف

 همتایان به صورت راهی برای یادگیری به کمک

خصوص در ههای یادگیری متقابل بسازی محیطمهیا

شود شرایط کمبود منابع و فراوانی دانشجویان محسوب می

؛ هنینگ و 1391؛ علیزاده و همکاران، 1381)سوبرال، 

 (. 1387همکاران، 

آموزش همسانان )همتایان( بدین صورت است که      

های اجتماعی مشابه که معلمان بندیافرادی از گروه

باشند به یکدیگر کمک کنند تا مطالب را ای نمیرفهح

حین آموزش و تدریس، مطالب را  بیاموزند و خود نیز در

های بارز از آن، تدریس دانشجویان یاد بگیرند که نمونه

( برای Senior Studentsها یا مقاطع باالتر )ورودی

 Juniorتر )دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین

Students؛ نوب و 1386)فیلد و همکاران، باشد ( می

استفاده  ة(. این امر موجب برانگیختن اید1389همکاران، 

از این استراتژی در آموزش پزشکی به ویژه در آموزش 

های کلینیکی شده است به طوری که در آموزش مهارت

های کلینیکی، دانشجویان تحت تعلیم با یادگیری مهارت

ضاً بهتری از ( عملکرد مساوی و بعPALهمتایان )

دانشجویان تحت تعلیم با سیستم معمول داشتند )سوبرال، 

؛ راجرز و همکاران، 1391؛ علیزاده و همکاران، 1381

(.  این سبک در حقیقت شکلی از آموزش است که 1379

( گاه اصلیآموزگاران دانشجو در نقش کمکی ) در آن،

متا، ترین اثر معلمان ه. اصلیگیرندآموزش را بر عهده می

درگیر کردن  همکاری بین گروهی و ةسازی برنامآسان

سازد تا هاست که آنها را قادر میدانشجویان در فعالیت

یادگیری یکدیگر را حمایت کنند. استفاده از این استراتژی 

گزارشات واصله در آموزش عالی در حال افزایش است و 

لی، اند که کاربرد این روش در آموزش عابیانگر این واقعیت

نتایج مثبتی را به ارمغان آورده است و چندین گزارش از 

های سالمت، به مزایای آموزشی داشتن آموزش مراقبت

دانشجویان ارشدی که به عنوان معلم خصوصی برای 

-اشاره می ،کنندبیشتر دانشجویان سال پایینی عمل می

؛ پیتز و 1389؛ آلکامو و همکاران، 1381کند )سوبرال، 

گذاری (. همچنین با کاهش منابع سرمایه1388همکاران، 

های ها و زمانهای آموزشی و یادگیری در عرصهدر فعالیت

مختلف، بسیاری از مراکز آموزشی مجبور به بازبینی منابع 

اند که این امر و کاهش نسبت اساتید به دانشجویان شده

موجب به وجود آمدن یک شکاف بزرگ و کاهش زمان 

به اساتید شده است که این امر دلیل  دسترسی دانشجویان

دیگری بر لزوم استفاده از یادگیری به کمک همتایان به 

عنوان یک روش آموزشی روزآمد است )هودسن و تونکین، 

(. نظر به اینکه استفاده از این 1386؛ ویندر و پاپ، 1387

ای از جمله ایجاد سبک از تدریس و آموزش، اثرات بالقوه

تر، منافع شخصی ناشی از تدریس و محیط آموزشی فعال

آموزش، ایجاد محیط مثبت یادگیری، کاهش سطح 

های استرس و نگرانی هنگام کار با همتایان، تقویت مهارت

های ارتباطی، افزایش درک مطالب و باالبردن مهارت

های عملکردی، افزایش اعتماد به نفس، تقویت مهارت

لذا استفاده از  ،را به دنبال دارد غیرهرهبری و تدریس و 

؛ پیتز 1389آن قویاً توصیه شده است )آلکامو و همکاران، 

؛ اسپورر و برونستین، 1386؛ سکومب، 1389و همکاران، 

 (. 1388؛ ویریخ و همکاران 1388

با توجه به پایین بوودن نسوبت اسوتاد بوه دانشوجو در           

گروه آموزش مودیریت خودمات بهداشوتی دانشوگاه علووم      

-و اشتغال اندک اساتید این گوروه در پسوت   پزشکی تبریز

وجوود آموده در   ه های مودیریتی مختلوف، و مشوکالت بو    

هایی مانند مشکل کاهش دسترسی دانشوجویان بوه   زمینه

هوای تحصویلی مناسوب از    اساتید، عودم دریافوت مشواوره   

اساتید و کاهش دامنه و عمق یادگیری دانشجویان، در این 

تخصصوی   یدکترا عیان مقطگروه از توانایی بالقوه دانشجو

برای مرتفع نمودن این مشکل استفاده شده کوه پوژوهش   

دست آمده از اجرای ایون  ه حاضر درصدد بررسی مزایای ب

سیسووتم در گووروه آموزشووی موودیریت خوودمات بهداشووتی 

تودریس   ةدرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سه حیط

 ةنظووری در کووالس، توودریس عملووی در کووارآموزی و ارا وو

باشود و امیودوار  پژوهشی دانشجویان می ةاوره در پروژمش
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         منظووور رفووع ه کارهووای کوواربردی بوو راه ةاسووت بووا ارا وو  

ثر در اجرای موفق سیسوتم  ؤهای احتمالی، گامی مکاستی

یاد شده و متعاقبواً تربیوت نیوروی انسوانی توانمنود بورای       

 مدیریت مراکز بهداشتی درمانی کشور بردارد.    

 روش کار
باشد که تحلیلی می_ش حاضر از نوع مقطعیپژوه     

نفر از دانشجویان  107های مورد نیاز آن با مشارکت داده

مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  ةرشت

شماری گردآوری صورت تمامه تبریز در چهار ورودی و ب

تدریس دانشجویان  ةگردید که معیارهای انتخاب آنها تجرب

رد بررسی شده برای آنها و نیز مو ةدکترا در سه حیط

رضایت آنها از مشارکت در این مطالعه بود. ابزار مورد 

ای بود که در ساختهمحقق ةناماستفاده این مطالعه، پرسش

طول مطالعه تدوین شد و روایی و پایایی آن با استفاده از 

در این مطالعه، ابتدا یک  گردید.  تأییدهای آماری آزمون

 Scienceهای داده ترده در پایگاهبررسی متون گس

Direct ،Springer  وOvid Medline  با استفاده از

و    Peer Learning   ،Peer Teachingهای کلید واژه

Peer Tutoring  های  نیز در پایگاهSID ،Magiran  و

 Irandoc های یادگیری به کمک همتایان و با کلید واژه

رسید و از مقاالت انجام خواهد ه آموزش همساالن ب

دست آمده، موارد مرتبط با مزایای ه مروری و اصیل ب

آموزش پزشکی شناسایی و  ةبالقوه این سیستم در عرص

دست آمده، اصیل هبندی شد. معیار انتخاب مقاالت بدسته

         زمانی  ةبازی بودن مطالعه و انتشار مقاله دریا مرور

به وارد بود. در ادامه، تمامی م 2014تا  2000های سال

ای وارد و به نامهآمده از بررسی متون در پرسش دست

نفر از  20روایی صوری و محتوایی با نظر  تأییدمنظور 

آموزش پزشکی با معیارهای انتخاب  ةنظران عرصصاحب

دارا بودن مدرک تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی 

درمانی، اقتصاد سالمت، مدیریت آموزشی و پزشکی 

          کاری در  ةسال سابق 3ودن حداقل اجتماعی، دارا ب

های ریاست دانشکده یا معاونت آموزشی دانشگاه، پست

سال سابقه در سمت ریاست مراکز  3دارا بودن حداقل 

آموزش پزشکی  ةهای مرتبط با عرصتحقیقاتی و کمیته

االت ؤترتیب که تمامی سمورد بررسی قرار گرفت، بدین

شاخص  5ساس ا نظران برنامه از دیدگاه صاحبپرسش

مرتبط "، "شفافیت"، "ضرورت"یعنی  سؤالکیفیت 

، در یک مقیاس "قابلیت سنجش"و  "سادگی"، "بودن

برای تحلیل این بخش  چهارگانه برای هر یک، بررسی شد.

در قسمت روایی محتوایی، بر طبق اصول آماری، ابتدا 

( Content Validity Ratioضرورت ) ةمیانگین نمر

در این  سؤال تأییدرفته و در صورت مورد بررسی قرار گ

 Content Validityچهار عامل دیگر ) ةشاخص، نمر

Indexة( بررسی گردید که در تمامی این موارد، نمر 

گیری بود، همچنین برای درصد مالک تصمیم 75پذیرش 

نامه بر اساس یک بررسی روایی )همسانی درونی( پرسش

کرونباخ محاسبه ، آلفای (Pilot Studyمقدماتی ) ةمطالع

زاده و قابل قبول خواهد بود )حاجی 8/0باالتر از  ةو نمر

(. در نهایت تمامی این 1382؛ یغمایی، 1389اصغری، 

در رابطه  سؤال 30ای با نامهفرایند منجر به تدوین پرسش

با مزایای بالقوه از برقراری مناسب سیستم یادگیری به 

 .  آموزش پزشکی بود ةکمک همتایان در عرص

در بخش گردآوری داده، مزایای اجرای سیستم یاد       

تدریس نظری در  ةمربوطه در سه حیط ةشده در عرص

 ةکالس، تدریس عملی در دروس کارآموزی و نیز ارا 

های دانشجویان از دیدگاه نامهها و پایانمشاوره در پروژه

گیرنده در یک مقیاس پنج تمامی دانشجویان آموزش

های خیلی کم، کم، متوسط، رت )شامل گزینهای لیکدرجه

به ها ابتدا زیاد و خیلی زیاد( مورد بررسی قرار گرفت. داده

تحلیلی مورد بررسی  به صورتتوصیفی و سپس  صورت

فراوانی )درصد( برای  به صورتها قرار گرفت، یافته

یانگین )انحراف معیار( برای م به صورتهای کیفی و متغیر

ارش گردید. همچنین با استفاده از های کمی گزرمتغی

بر  (Cut off Points)برّش آماری  ةروش تعیین نقط

ت و امتیاز در نظر گرفته شده برای سؤاالاساس تعداد 

آمده از اجرای سیستم یاد شده  به دستها، مزایای گزینه

گیرندگان از سیستم اجرا شده( )به تعبیری رضایت آموزش

کم تا خیلی زیاد در هر سه هایی از خیلی بندیدر دسته

کلی مشخص گردید. در  به طورمورد بررسی و نیز  ةحیط

بخش تحلیلی مطالعه، ابتدا جهت تعیین نرمال بودن توزیع 

اسمیرنوف استفاده شد که  -ها از آزمون کولموگروفداده

های ها آزموننرمال بودن تمامی داده تأییددلیل ه ب

نتخاب گردید. در ادامه ها اپارامتریک برای انجام تحلیل

داری تفاوت میان امتیازات داده شده به اجهت بررسی معن

های مورد بررسی و مقایسه دو به دو امتیازات کسب حیطه

شده توسط آنان جهت تعیین میزان موفقیت اجرای 

مستقل استفاده شد. همچنین  Tسیستم در آنان از آزمون 

-بندیی دستهبه دست آمده برامنظور بررسی امتیازات ه ب

های مورد مطالعه و در کل در های متفاوت حیطه

عبارتی روند مزایای ه های مختلف و بدانشجویان ورودی

سیستم و رضایت از آن از آزمون کای دو استفاده گردید. 

انجام و در  SPSS21ها با استفاده از تمامی این بررسی

د. دار در نظر گرفته شامعن 05/0کمتر از  Pهمه موارد، 
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 هایافته
در این مطالعه، پژوهشگران با استفاده از بررسی متون       

مزیت بالقوه مرتبط  32نظران، تعداد و مصاحبه با صاحب

با این سیستم برای نظام آموزشی شناسایی و تمامی آنها را 

دلفی وارد کردند سپس جهت بررسی روایی  ةنامدر پرسش

ا ه نمودند. در ادامه نظر ارصاحب 20محتوایی و صوری به 

آمد  به دستصورت تکمیل شده ه ب هانامهتمامی پرسش

های درصد( و پس از انجام تحلیل 100دهی )میزان پاسخ

و  89به ترتیب به صورت  CVIو  CVRالزم، شاخص 

های مورد بررسی لفهؤمورد از م 30درصد محاسبه و  91

ه همچنین بموفق به کسب حد نصاب الزم گردیدند. 

مقدماتی با  ةنامه، یک مطالعنظور بررسی روایی پرسشم

نامه با اخذ انجام شد که در نهایت پرسش ةنمون 40تعداد 

 قرار گرفت. تأییدبرای آلفای کرونباخ مورد  88/0 ةنمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر از  107حاضر را تعداد  ةدهندگان مطالعپاسخ

 4ی درمانی در مدیریت خدمات بهداشت ةدانشجویان رشت

های اخذ شده از ورودی مختلف تشکیل دادند. توزیع نمونه

درصد(  24) 26که  طوریه این افراد تقریباً یکسان بود ب

درصد( در دومین  24نفر ) 26نفر از آنها در اولین ورودی، 

 26نفر ) 27درصد( در سومین و نیز  26نفر ) 28ورودی، 

د بررسی در این درصد( در چهارمین ورودی تحصیلی مور

بر اساس محاسبات مربوط به  دادند.رشته تشکیل می

مورد  مؤلفهآمده برای هر  به دستمیانگین امتیازات 

به نامه، بیشترین مزایای مشاوره پایان ةبررسی در حیط

آمده به ترتیب متعلق به بهبود حمایت روانی از  دست

دانشجو، تقویت اعتماد به نفس دانشجویان و حل مشکل 

باشد همچنین کمترین مزایای کار با اساتید ناشکیب می

های مربوط به افزایش کسب شده به ترتیب در زمینه

جذابیت فرایند آموزش، افزایش میانگین نمرات تحصیلی و 

 باشد.های دریافتی میآموزش ةگسترش دامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تتدریس عملی در کارآموزی، بیشترین مزی ةدر حیط

ایجاد شده توسط این سیستم به ترتیب به استفاده مناسب 

از توانمندی دانشجویان سال باالیی، حل مشکل کار با 

ت و سؤاالاساتید ناشکیب و کاهش ترس در مطرح کردن 

وزشی در حیطه پایان نامهمیزان دستیابی به مزایای اجرای این سیستم آم - 1 شماره جدول  

  حیطه مشاوره پایان نامه

 

 مزایای قابل انتظار

 

 خیلی زیاد

 فراوانی )درصد(

 زیاد

 فراوانی )درصد(

 متوسط

 فراوانی )درصد(

 کم

 فراوانی )درصد(

 خیلی کم

 فراوانی )درصد(

 1 افزایش جذابیت فرایند آموزش 3(2/8) 60(1/56) 10(3/9) 26(3/24) 8(5/7)

 2 استفاده موثرتر از زمان اساتید 1(9/0) 17(9/15) 37(6/34) 33(8/30) 19(8/17)

 3 گسترش دامنه آموزش ها 1(9/0) 10(3/9) 51(7/47) 38(5/35) 7(5/6)

 4 کمک به انتخاب مسیر تحصیلی  3(8/2) 16(15) 30(28) 30(28) 28(2/26)

 5 تکمیلی در فرایند آموزشنقش با ارزش  11(3/10) 9(4/8) 32(9/29) 28(2/26) 27(2/25)

 6 استفاده مناسب از توانایی سال باالیی ها 0(0) 22(6/20) 12(2/11) 36(6/33) 37(6/34)

 7 تقویت اعتماد به نفس دانشجویان 1(9/0) 7(5/6) 20(7/18) 37(6/34) 42(3/39)

 8 افزایش میانگین نمرات تحصیلی 12(2/11) 9(4/8) 47(9/43) 28(2/26) 11(3/10)

 9 افزایش عالقه برای آموختن  3(8/2) 23(5/21) 26(3/24) 39(4/36) 16(15)

 10 تقویت روابط درسی میان دانشجویان 2(9/1) 24(4/22) 26(3/24) 34(8/31) 21(6/19)

 11 کاهش ترس در طرح سواالت و ابهامات 1(9/0) 4(7/3) 25(4/23) 41(3/38) 36(6/33)

 12 بهبود حمایت روانی از دانشجو 8(5/7) 3(8/2) 13(1/12) 35(7/32) 48(9/44)

 13 تقویت درک و همدلی میان دانشجویان 2(9/1) 6(6/5) 15(14) 35(7/32) 49(8/45)

 14 حل مشکل کار با اساتید ناشکیب 0(0) 5(7/4) 31(29) 27(2/25) 44(1/41)

 15 امتحانکاهش نگرانی دانشجو در  14(1/13) 6(6/5) 26(3/24) 23(5/21) 38(5/35)

 16 تقویت مهارت مدیریتی دانشجویان 0(0) 26(3/24) 31(29) 23(5/21) 27(2/25)

 17 تقویت مهارت تدریس دانشجویان 0(0) 24(4/22) 36(6/33) 27(2/25) 20(7/18)

 18 تقویت مهارت ارتباطی دانشجویان 0(0) 20(7/18) 20(7/18) 30(28) 37(6/34)

 19 پاسخ مناسب به حضور اندک اساتید 1(9/0) 15(14) 26(3/24) 23(5/21) 42(3/39)

 20 یادگیری فعاالتر و مشارکتی 2(9/1) 6(6/5) 29(1/27) 38(5/35) 32(9/29)

 21 استفاده موثرتر از زمان دانشجویان 12(2/11) 8(5/7) 26(3/24) 32(9/29) 29(1/27)

 22 ادگیریافزایش عمق ی 7(5/6) 18(8/16) 26(3/24) 32(9/29) 24(4/22)

 23 تاثیر بر آمادگی برای آزمون ها 3(8/2) 19(8/17) 24(4/22) 45(1/42) 16(15)

 24 تقلیل بار کاری اساتید و آموزش 1(9/0) 15(14) 31(29) 25(4/23) 35(7/32)

 25 تقویت انگیزه یادگیری بین دانشجویان 2(9/1) 8(5/7) 30(28) 46(43) 21(6/19)

 26 ارائه بازخورد بهتر به دانشجویان 5(7/4) 17(9/15) 30(28) 29(1/27) 26(3/24)

 27 افزایش دسترسی دانشجو به فرصت های آموزشی 0(0) 22(6/20) 18(8/16) 40(4/37) 27(2/25)

 28 آگاهی بهتر دانشجو از روند پیشرفت تحصیلی خود 10(3/9) 6(6/5) 37(6/34) 42(3/39) 12(2/11)

 29 تقویت احساس مسئولیت دانشجویان سال باالیی 2(9/1) 6(6/5) 51(7/47) 25(4/23) 23(5/21)

 30 اشتراک بهتر ایده های درسی میان دانشجویان  2(9/1) 18(8/16) 23(5/21) 29(1/27) 35(7/32)
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دانشجویان، تقویت احساس شود. می ابهامات مربوط

های عالوه، کمترین مزیتهب ولیت دانشجویان سالؤمس

 به ترتیب کارآموزی ةدر حیط ن سیستمحاصل از اجرای ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باالیی و تقویت مهارت مدیریتی به تقویت مهارت تدریس 

 . دانشجویان تعلق دارد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان دستیابی به مزایای اجرای این سیستم آموزشی در حیطه کارآموزی  -2 شماره جدول  

  زیحیطه تدریس عملی در کارآمو

 

 مزایای قابل انتظار

 

 خیلی زیاد

فراوانی 

 )درصد(

 زیاد

 فراوانی )درصد(

 متوسط

 فراوانی )درصد(

 کم

 فراوانی )درصد(

 خیلی کم

 فراوانی )درصد(

 1 افزایش جذابیت فرایند آموزش 5(7/4) 14(1/13) 34(8/31) 43(2/40) 11(3/10)

 2 اده موثرتر از زمان اساتیداستف 3(8/2) 14(1/13) 38(5/35) 40(4/37) 12(2/11)

 3 گسترش دامنه آموزش ها 5(7/4) 10(3/9) 40(4/37) 39(4/36) 13(1/12)

 4 کمک به انتخاب مسیر تحصیلی  7(5/6) 5(7/4) 49(8/45) 33(8/30) 13(1/12)

 5 نقش باارزش تکمیلی در فرایند آموزش 9(4/8) 3(8/2) 49(8/45) 31(29) 15(14)

 6 استفاده مناسب از توانایی سال باالیی ها 4(7/3) 9(4/8) 35(7/32) 40(4/37) 19(8/17)

 7 تقویت اعتماد به نفس دانشجویان 2(9/1) 16(15) 38(5/35) 29(1/27) 22(6/20)

 8 افزایش میانگین نمرات تحصیلی 13(1/12) 19(8/17) 33(8/30) 31(29) 11(3/10)

 9 افزایش عالقه برای آموختن  2(9/1) 27(2/25) 42(3/39) 21(6/19) 15(14)

 10 تقویت روابط درسی میان دانشجویان 2(9/1) 18(8/16) 47(9/43) 24(4/22) 16/(15)

 11 کاهش ترس در طرح سواالت و ابهامات 2(9/1) 18(8/16) 31(29) 34(8/31) 22(6/20)

 12 بهبود حمایت روانی از دانشجو 2(9/1) 16(15) 37(6/34) 40(4/37) 12(2/11)

 13 تقویت درک و همدلی میان دانشجویان 2(9/1) 17(9/15) 31(29) 39(4/36) 18(8/16)

 14 حل مشکل کار با اساتید ناشکیب 4(7/3) 10(3/9) 31(29) 45(1/42) 17(9/15)

 15 کاهش نگرانی دانشجو در امتحان 8(5/7) 5(7/4) 40(4/37) 32(9/29) 22(6/20)

 16 تقویت مهارت مدیریتی دانشجویان 3(8/2) 28(2/26) 46(43) 24(4/22) 6(6/5)

 17 تقویت مهارت تدریس دانشجویان 14(1/13) 20(7/18) 40(4/37) 29(1/27) 4(7/3)

 18 تقویت مهارت ارتباطی دانشجویان 2(9/1) 13(1/12) 43(2/40) 26(3/24) 23(5/21)

 19 ندک اساتیدپاسخ مناسب به حضور ا 3(8/2) 10(3/9) 44(1/41) 30(28) 20(7/18)

 20 یادگیری فعاالتر و مشارکتی 5(7/4) 17(9/15) 39(4/36) 30(28) 16(15)

 21 استفاده موثرتر از زمان دانشجویان 5(7/4) 18(8/16) 41(3/38) 35(7/32) 8(5/7)

 22 افزایش عمق یادگیری 2(9/1) 19(8/17) 31(29) 38(5/35) 17(9/15)

 23 تاثیر بر آمادگی برای آزمون ها 3(8/2) 20(7/18) 30(28) 31(29) 23(5/21)

 24 تقلیل بار کاری اساتید و آموزش 3(8/2) 14(1/13) 37(6/34) 33(8/30) 20(7/18)

 25 تقویت انگیزه یادگیری بین دانشجویان 3(8/2) 28(2/26) 28(2/26) 21(6/19) 27(2/25)

 26 رد بهتر به دانشجویانارائه بازخو 5(7/4) 21(6/19) 36(6/33) 27(2/25) 18(8/16)

 27 افزایش دسترسی دانشجو به فرصت های آموزشی 15(14) 19(8/17) 31(29) 32(9/29) 10(3/9)

 28 آگاهی بهتر دانشجو از روند پیشرفت تحصیلی خود 13(1/12) 20(7/18) 37(6/34) 27(2/25) 10(3/9)

 29 ئولیت دانشجویان سال باالییتقویت احساس مس 7(5/6) 26(3/24) 45(1/42) 22(6/20) 7(5/6)

 30 اشتراک بهتر ایده های درسی میان دانشجویان  3(8/2) 25(4/23) 40(4/37) 30(28) 9(4/8)
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ات مثبت تأثیرتدریس نظری، بیشترین  ةهمچنین در حیط

تقویت مهارت ارتباطی  سیستم مورد بررسی به

ت و ابهامات و سؤاالدانشجویان، کاهش ترس در طرح 

 وده و ووط بواتید مربودک اسوور انوب به حضوخ مناسوپاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز کلی کسب شده توسط حیطه های مورد بررسی بر 

   مشاوره  ةهای داده شده به حیطاساس مجموع پاسخ

آموزی و تدریس نظری در کالس نامه، تدریس در کارپایان

باشد که این می 57/94و  87/99، 53/108به ترتیب برابر 

دهد که تدریس دانشجویان مقطع دکترا از امر نشان می

گیرندگان، دارای بیشترین مزایای کسب دیدگاه آموزش

 ةنامه و کمترین امتیاز در حیطپایان ةمشاور ةشده در حیط

 دانشجویان کلی تدریس ربه طوباشد و تدریس نظری می

 رفاًوس صوتر از تدریشوهای عملی، اثربخدکترا در فعالیت

افزایش  ةات مثبت آن به ترتیب در زمینتأثیرکمترین 

عمق یادگیری، افزایش جذابیت فرایند آموزش و گسترش 

 باشد. ها میآموزش ةدامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

امتیازات کسب  بندیباشد. همچنین دستهنظری آنها می

های مورد بررسی بر اساس نقاط برش شده برای حیطه

تعیین شده آماری که عمالً معرف میزان رضایت 

های دریافتی از سوی دانشجویان آموزش گیرنده از آموزش

 به طوردهد که باشد نشان میدانشجویان مقطع دکترا می

در کننده کلی بیش از نیمی از دانشجویان مشارکت

 درصد( از تدریس دانشجویان دکترا و این 54)پژوهش 

د و میزان رضایت سایر وت باالیی دارنوسبک آموزشی رضای

میزان دستیابی به مزایای اجرای این سیستم آموزشی در حیطه تدریس کالس  -3جدول شماره   

  حیطه تدریس نظری در کالس 

 

 مزایای قابل انتظار

 

 خیلی زیاد

 فراوانی )درصد(

 زیاد

 فراوانی )درصد(

 متوسط

 فراوانی )درصد(

 کم

 فراوانی )درصد(

 خیلی کم

 فراوانی )درصد(

 1 افزایش جذابیت فرایند آموزش 18(8/16) 18(8/16) 34(8/31) 29(1/27) 8(5/7)

 2 استفاده موثرتر از زمان اساتید 9(4/8) 24(4/22) 38(5/35) 30(28) 6(6/5)

 3 گسترش دامنه آموزش ها 10(3/9) 20(7/18) 49(8/45) 25(4/23) 3(8/2)

 4 کمک به انتخاب مسیر تحصیلی  12(2/11) 23(5/21) 31(29) 36(6/33) 5(7/4)

 5 نقش باارزش تکمیلی در فرایند آموزش 8(5/7) 24(4/22) 38(5/35) 31(29) 6(6/5)

 6 از توانایی سال باالیی هااستفاده مناسب  7(5/6) 22(6/20) 30(28) 42(3/39) 6(6/5)

 7 تقویت اعتماد به نفس دانشجویان 9(4/8) 15(14) 42(3/39) 30(28) 11(3/10)

 8 افزایش میانگین نمرات تحصیلی 8(5/7) 21(6/19) 52(6/48) 19(8/17) 7(5/6)

 9 افزایش عالقه برای آموختن  11(3/10) 26(3/24) 32(9/29) 31(29) 7(5/6)

 10 تقویت روابط درسی میان دانشجویان 6(6/5) 23(5/21) 38(5/35) 33(8/30) 7(5/6)

 11 کاهش ترس در طرح سواالت و ابهامات 4(7/3) 12(2/11) 36(6/33) 39(4/36) 16(15)

 12 بهبود حمایت روانی از دانشجو 11(3/10) 10(3/9) 35(7/32) 35(7/32) 16(15)

 13 تقویت درک و همدلی میان دانشجویان 6(6/5) 22(6/20) 30(28) 32(9/29) 17(9/15)

 14 حل مشکل کار با اساتید ناشکیب 7(5/6) 17(9/15) 45(1/42) 28(2/26) 10(3/9)

 15 کاهش نگرانی دانشجو در امتحان 9(4/8) 20(7/18) 39(4/36) 35(7/32) 4(7/3)

 16 تقویت مهارت مدیریتی دانشجویان 8(5/7) 26(3/24) 34(8/31) 31(29) 8(5/7)

 17 تقویت مهارت تدریس دانشجویان 2(9/1) 24(4/22) 32(9/29) 37(6/34) 12(2/11)

 18 تقویت مهارت ارتباطی دانشجویان (7/4) 10(3/9) 37(6/34) 38(5/35) 17(9/15)

 19 پاسخ مناسب به حضور اندک اساتید 5(7/4) 18(8/16) 31(29) 32(9/29) 21(6/19)

 20 یادگیری فعاالتر و مشارکتی 7(5/6) 12(2/11) 38(5/35) 34(8/31) 16(15)

 21 ثرتر از زمان دانشجویانؤاستفاده م 7(5/6) 22(6/20) 40(4/37) 30(28) 8(5/7)

 22 افزایش عمق یادگیری 11(3/10) 30(28) 31(29) 29(1/27) 6(6/5)

 23 تاثیر بر آمادگی برای آزمون ها 11(3/10) 26(3/24) 34(8/31) 31(29) 5(7/4)

 24 تقلیل بار کاری اساتید و آموزش 8(5/7) 10(3/9) 35(7/32) 37(6/34) 17(9/15)

 25 تقویت انگیزه یادگیری بین دانشجویان 10(3/9) 14(1/13) 36(6/33) 32(9/29) 15(14)

 26 ارائه بازخورد بهتر به دانشجویان 13(1/12) 19(8/17) 34(8/31) 33(8/30) 8(5/7)

 27 افزایش دسترسی دانشجو به فرصت های آموزشی 4(7/3) 24(4/22) 34(8/31) 33(8/30) 12(2/11)

 28 آگاهی بهتر دانشجو از روند پیشرفت تحصیلی خود 6(6/5) 23(5/21) 41(3/38) 24(4/22) 13(1/12)

 29 تقویت احساس مسئولیت دانشجویان سال باالیی 9(4/8) 14(1/13) 44(1/41) 30(28) 10(3/9)

 30 اشتراک بهتر ایده های درسی میان دانشجویان  7(5/6) 25(4/23) 29(1/27) 33(8/30) 13(1/12)
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  دانشجویان نیز غالباً در وضعیت متوسط قرار دارد. 

دهد میان مزایای های صورت گرفته نشان میتحلیل

ها یعنی بین حیطه )رضایت( کسب شده در تمامی حیطه

(، P<0/001کارآموزی )نامه و تدریس مشاوره پایان

( و نیز P=0/003) نامه با تدریس تئوریپایان ةمشاور

( اختالف P<0/001تدریس کارآموزی با نظری ) ةحیط

دار آماری وجود دارد و بیشترین و کمترین رضایت به امعن

       نامه و تدریس نظری ترتیب متعلق به مشاوره پایان

 ر اساس آمده ب به دست، بررسی نتایج به عالوهباشد. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
حاضر، بررسی مزایای تدریس  ةهدف از انجام مطالع     

دانشجویان مقطع دکترای تخصصی در گروه آموزشی 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز از دیدگاه 

باشد. نتایج این مطالعه نشان گیرنده میدانشجویان آموزش

موزشی مورد بررسی توانسته است دهد که سیستم آمی

مزایای فراوانی را برای دانشجویان، سیستم آموزشی، 

دهندگان به ارمغان آورد که از اساتید و حتی خود آموزش

یاددهی، -توان به تسهیل فرانید یادگیریآن جمله می

          ارتقای گستره و عمق دانش دانشجویان، تقویت

ی یادگیری و های ارتباطی و مدیریتی، بهبود فضامهارت

 افزایش اثربخشی و کارآیی سیستم آموزشی اشاره نمود.

 

 

تحصیلی که در واقع معرف روند بهبود یا ورودی  متغیر

        مورد مطالعه در ةافت اجرای این سیستم در عرص

ملی را نشان أباشد نتایج قابل تهای مورد مطالعه میحیطه

ها حاکی از آن است که تنها امتیازات کسب دهد. یافتهمی

تدریس کارآموزی توانسته است روند مثبت  ةحیط شده در

( و سایر P<0/05داری را در طول زمان نشان دهد )امعن

آمد )رضایت  به دستها و حتی امتیاز کل مزایای حیطه

اند روند تکاملی و ارتقایی از گیرندگان( نتوانستهآموزش

 (. P>0/05خود نشان دهند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکی از آن است تقریباً تمامی عمل آمده حههای ببررسی

دارای رضایت خوب و متوسط  ةکنندگان در مطالعمشارکت

از اجرای این سبک آموزشی هستند و معتقدند که این نوع 

مورد  ةاز تدریس توانسته است نتایج قابل قبولی در عرص

ای که توسط علیزاده و همکاران مطالعه به بار آورد. مطالعه

اکثریت اساتید و دانشجویان  انجام شده نشان داد که

کننده در پژوهش، با مزایای بالقوه اجرای این مشارکت

( که 1391باشند )علیزاده و همکاران، سیستم موافق می

ای در این زمینه قابل مشاهده همسویی قابل مالحظه

است.

 های مختلف تحصیلیتحلیل مزایای اجرای این سیستم از دیدگاه دانشجویان ورودی - 4جدول شماره 

 خیلی پایین  

 فراوانی )درصد(

 پایین

 فراوانی )درصد(

 متوسط

 فراوانی )درصد(

 زیاد 

 فراوانی )درصد(

 بسیار زیاد

 فراوانی )درصد(

 
P-value 

 

 

مشاوره 

 پایان نامه

  7(5/6) 11(3/10) 6(6/5) 2(9/1) 0(0) ورودی اول

 6(6/5) 12(2/11) 7(5/6) 1(9/0) 0(0) ورودی دوم 089/0

 10(3/9) 3(8/2) 7(5/6) 8(5/7) 0(0) ورودی سوم

 8(5/7) 11(3/10) 4(7/3) 4(7/3) 0(0) ورودی چهارم

 

تدریس 

 کارآموزی

  3(8/2) 11(3/10) 10(3/9) 2(9/1) 0(0) ورودی اول

 3(8/2) 16(15) 6(6/5) 1(9/0) 0(0) ورودی دوم 026/0

 5(7/4) 3(8/2) 16(15) 2(9/1) 2(9/1) ورودی سوم

 1(9/0) 9(4/8) 14(1/13) 3(8/2) 0(0) ورودی چهارم

 

 

تدریس 

 نظری

  3(8/2) 7(5/6) 13(1/12) 3(8/2) 0(0) ورودی اول

 1(9/0) 7(5/6) 15(14) 3(8/2) 0(0) ورودی دوم 300/0

 2(9/1) 8(5/7) 13(1/12) 2(9/1) 3(8/2) ورودی سوم

 1(9/0) 4(7/3) 12(2/11) 8(5/7) 2(9/1) ورودی چهارم

 

 

 امتیاز کل

  0(0) 16(15) 8(5/7) 2(9/1) 0(0) ورودی اول

 0(0) 17(9/15) 8(5/7) 1(9/0) 0(0) ورودی دوم 287/0

 1(9/0) 10(3/9) 15(14) 2(9/1) 0(0) ورودی سوم

 0(0) 10(3/9) 14(1/13) 3(8/2) 0(0) ورودی چهارم
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کلی سیستم بررسی  به طوردهد که ها نشان میبررسی

مزایای خود را در  شده در طی پژوهش حاضر بیشترین

های بهبود حمایت روانی از دانشجو، تقویت اعتماد زمینه

به نفس دانشجویان، حل مشکل کار با اساتید ناشکیب، 

استفاده مناسب از توانمندی دانشجویان سال باالیی، 

ت و ابهامات، تقویت سؤاالکاهش ترس در مطرح کردن 

حضور مهارت ارتباطی دانشجویان و نیز پاسخ مناسب به 

علیزاده و  ةآورده است. در مطالع به دستاندک اساتید 

همکاران، گسترش دانش و اطالعات دانشجویان، افزایش 

های ارتباطی و اعتماد به نفس دانشجویان، تقویت مهارت

تدریس و نیز پاسخ مناسب به حضور اندک اساتید، حل 

مشکل کار با ساتید ناشکیب به ترتیب حا ز بیشترین 

( که همسویی 1391دند )علیزاده و همکاران، امتیاز ش

یاد شده با پژوهش حاضر وجود  ةنسبی بین نتایج مطالع

های تدریس ای که با هدف بررسی ویژگیدر مطالعه دارد.

همتایان و شناسایی نتایج آن صورت گرفت نشان داده شد 

ای برای که این سیستم، فرصت آموزشی جذاب و سازنده

آورد و در انتخاب یان فراهم میپیشرفت علمی دانشجو

گشا باشد تواند بسیار راهحرفه و تخصص آینده می

دیگری که به منظور بررسی  ةدر مطالع (.1381)سوبرال، 

کارآمدی این سیستم در امر تدریس صورت گرفته بود 

توانند نقش مهمی در نشان داده شد که معلمان همتا می

و اعتماد به نفس کمک به سایر دانشجویان داشته باشند 

های عملی تقویت کنند )هودسن و آنها را در مهارت

 تأثیردر یک بررسی که به منظور ارزیابی  (.1387تونکین، 

های سیستم یادگیری به کمک همتایان بر تقویت مهارت

حرکتی صورت گرفت نشان داده شد که این _روانی

سیستم منجر به کاهش نگرانی و افزایش اعتماد به نفس 

های عملی و ایجاد محیط نشجویان در انجام مهارتدا

 (.1386یادگیری مثبت شده است )وایندر و پاپ، 

مند که به منظور مروری نظام ةهمچنین در یک مطالع     

شناخت مزایای این سیستم صورت گرفت نشان داده شد 

ات مهمی همانند تقویت تأثیرکه سیستم مذبور دارای 

های و، بهبود در مهارتهای مدیریتی دانشجمهارت

های مرتبط با همکاری و مدیریتی زمان و تقویت مهارت

ت سؤاالکار تیمی، کاهش استرس دانشجو در مطرح کردن 

شده است  غیرهو ابهامات، تقویت اعتماد به نفس آنان و 

عمل آمده نشان داد که ه های ب(. بررسی1386)سکومب، 

یعنی بین ها میان مزایای کسب شده در تمامی حیطه

نامه و تدریس کارآموزی، مشاوره پایان ةمشاور ةحیط

تدریس کارآموزی  ةنامه با تدریس تئوری و نیز حیطپایان

دار آماری وجود دارد و بیشترین و ابا نظری اختالف معن

نامه و کمترین رضایت به ترتیب متعلق به مشاوره پایان

 به دستباشد. همچنین بررسی نتایج تدریس نظری می

ورودی تحصیلی که در واقع معرف  متغیرآمده بر اساس 

روند بهبود یا افت اجرای این سیستم در عرصه مورد 

های مورد مطالعه نشان داد که تنها مطالعه در حیطه

تدریس کارآموزی توانسته  ةامتیازات کسب شده در حیط

داری را در طول زمان نشان دهد ااست روند مثبت معن

(P<0/05این نتا .) یج بیانگر این حقیقت است که

دارای تبحر و توانمندی بیشتری  ةدهنددانشجویان آموزش

های پژوهشی و کارهای عملی هستند و در فعالیت

توانمندی تدریس دروس نظری در آنان نسبت به سایر 

نتایج این ها از تکامل و رشد کمتری برخوردار است. حیطه

با یکدیگر داشته  مطالعه و مطالعات پیشین، تطابق زیادی

این  ءشمار و سازنده اجراات بیتأثیرو همگی آنها بر 

دارند، البته تمامی این مزایا منوط به  تأکیدسیستم 

برقراری یک سیستم اجرایی، انگیزش و نظارتی مناسب 

باشد به طوری که بتوان از برای برقراری این سیستم می

به مزایای  حداکثر منافع اجرای آن بهره مند شد. با توجه

رسانی پزشکی مدیریت و اطالع ةآمده در دانشکد به دست

تبریز و سطح قابل قبول رضایت دانشجویان این عرصه از 

کنند که اجرای این سیستم، پژوهشگران پیشنهاد می

ویژه در آموزش پزشکی، این ه های آموزشی دیگر بعرصه

داری شمار آن بهره برهای بیسیستم را اجرا و از توانمندی

ها حاکی از لزوم توجه بیشتر همچنین یافتهنمایند. 

مورد مطالعه به توانمندسازی بیش  ةمتولیان آموزشی عرص

تدریس  ةویژه در حوزهدهنده باز پیش دانشجویان آموزش

 باشد. نظری می

 یات اجراتأثیرتوان به بررسی می ةاز نقاط قوت مطالع      

مورد  ةسه جنب سیستم آموزشی مورد مطالعه از هر

استفاده )تدریس واحدهای درسی نظری، عملی و نیز 

نامه( و نیز از دیدگاه دانشجویان آموزش مشاوره پایان

-گیرنده در طی چند ورودی مختلف نام برد. از محدودیت

صرف پژوهشگران بر سنجش  ةتوان به تکیهای مطالعه می

ات رویکرد مورد تأثیردیدگاه دانشجویان در خصوص 

های مختلف توان شاخصلعه نام برد چرا که میمطا

آموزشی و نیز دیدگاه اساتید و متولیان آموزشی را در این 

راستا مورد استفاده قرار داد. محدودیت دیگر مطالعه، زمان 

بر بودن فرایند گردآوری داده به سبب کسب دیدگاه 

زم بود دانشجویان از چند ورودی مختلف بود چرا که ال

پژوهشگران تا تجربه نمودن رویکرد یاد شده از سوی 

یاد شده منتظر بمانند. نتایج  ةدانشجویان در هر سه جنب

 ةدهد که دانشجویان آموزش گیرندحاضر نشان می ةمطالع
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خصوص اجرای این سیستم  مورد بررسی دیدگاه مثبتی در

دارند و معتقدند که این سبک یادگیری توانسته است 

های مرتبط مؤلفهبه بهبود قابل توجه در بسیاری از  منجر

واضح است که  یاددهی شود. پر-با فرایند یادگیری

توانند با توجه و مورد مطالعه می ةن آموزشی عرصوالؤمس

گذاری بیشتر در این امر و فراهم نمودن بیش از سرمایه

های الزم در جهت تقویت آن و متعاقباً پیش زیرساخت

 پویا و توانمندتر گام بردارند.   تربیت نسلی 

 تشكر و قدردانی 
 صاحب ةدر خاتمه، پژوهشگران از همکاری دوستان     

 ةنظران و دانشجویان گرانقدر و نیز از حمایت مالی کمیت

تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نهایت 

 نمایند. گزاری را میسپاس
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Abstract: Nowadays, using educational methods which enhance student's participation in learning 

process is concerned. Hence, this study aimed to evaluate the effects of PhD students’ teaching in 

Tabriz health services management department. This survey was a descriptive-analytical study 

conducted with the participation of 107 B.Sc. students via researcher-made questionnaire and 

census methods. For assessing content validity, CVR and CVI indexes were calculated as 89% and 

91%, respectively; and for assessing its internal consistency or reliability, the Cronbach’s alpha 

was approved and calculated as 0.88. The data were reported as frequency (percentage) for 

qualitative variables and for quantitative variables by mean (SD); then the significant differences 

among collected scores in domains studied and various educational inputs were  observed.  

Afterwards, the results indicated that students  trained had a positive attitude regarding PhD 

students as assistant teachers in different domains, because the half of participants almost 54 

percent had high satisfaction toward this educational approach while others had generally moderate 

satisfaction. According to total scores obtained from the dimensions including thesis advising, 

teaching practical and teaching theory, 108.53, 99.87 and 94.57 percentages were estimated, 

respectively. To this end, educational approach was considered as the greatest advantage in the 

scope of advising thesis projects, and the lowest advantage in the domain of teaching theory. 

Moreover, this system has been able to improve over time only in the domain of teaching 

internship (P<0/05), without considerable positive changes in the other areas (P>0/05). The 

information of inquiries showed that PhD students have been highly satisfied with the 

implementation of this system, moreover, its benefits have been considered as acceptable. No 

doubt, the proper implementation of this system in similar areas can bring about significant results.  
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