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  چكيده
به دانشجويان، به سوي يادگيري از طريق تدريس توسط آنان صورت  آموزش يكطرفهامروزه تغيير توجه از  :سابقه و اهداف

است كه ) Peer Assisted Learning(يكي از ابتكارات اثرگذار در اين زمينه سيستم يادگيري به كمك همتايان  .گرفته است
هاي اساتيد و  مطالعه حاضر درصدد بررسي ديدگاه. شوند دانشجويان در نقش استاد و يا كمك كننده به اساتيد ظاهر ميدر آن 

  .دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خصوص مزاياي بالقوه سيستم يادگيري به كمك همتايان بود
در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  1390باشد كه در خرداد ماه سال  مقطعي مي -اين مطالعه از نوع توصيفي: روش بررسي 

پژوهشگران ابتدا اقدام به طراحي . نفر از اساتيد و دانشجويان با انتخاب تصادفي به انجام رسيد 291پزشكي تبريز با مشاركت 
هاي بدست آمده  تم آموزشي يادگيري به كمك همتايان نمودند و دادهاي در خصوص مزاياي سيس و استانداردسازي پرسشنامه

  مورد تحليل قرار دادند SPSSبا استفاده از برنامه 
هاي تدريس، گسترش  نتايج مطالعه گوياي اين است كه اجراي سيستم ياد شده بيشترين تأثير را بر تقويت مهارت: ها يافته

هاي صورت گرفته  همچنين بر اساس بررسي. ها خواهد داشت اد به نفس آندانش و اطالعات دانشجويان و افزايش اعتم
  . باشند مشخص شد كه دانشجويان به طرز معني داري بيشتر از اساتيد، موافق اجراي اين سيستم آموزشي مي

تواند  و مي توان نتيجه گرفت كه طرح پيشنهادي مذكور مورد توافق اساتيد و دانشجويان قرار گرفته است مي: گيري نتيجه
تواند منجر به  هاي يادگيري فعال مشابه مي يقيناً اجراي اين سيستم و سيستم .نمايدتقويت سيستم آموزشي  كمك شاياني به

  . تربيت نيروي انساني توانمند و كارا گردد

 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد
  91، بهار 5، شماره پياپي 1دورة هفتم، شماره 

  48- 57ص  

:ارجاع به اين مقاله به صورت زيراست  
Alizadeh M, Gharibi F, Asghari Jafarabadi M, Esmaeilnasab N, Bostani Z, Zarghami F. Attitudes of medical 
instructors and students of Tabriz University of Medical Sciences towards Peer Assisted Learning (PAL) system. Journal 
of Medical Education and Development. 2012; 7(1): 48-57 
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  49      مهستي عليزاده و همكاران

 1391بهار دوره هفتم، شماره اول،       زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم  زدي يمركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكفصلنامه 

 

  مقدمه
  ي به اهداف ابي دستي سالمت كشورها براي ها نظام

  خود نيازمند نيروي انساني ماهر و توانمندي هستند كه 
ي ها تالش ها نظامبتوانند در جهت انجام كاركردهاي اين 

تربيت  ،در اين ميان. منسجم و اثربخشي را از خود بروز دهند
  ي ها مهارتپزشكان ماهر و توانمندي كه با فنون و 

  ندـته و داراي دانشي به روز باشـنايي كافي داشت، آشروز
  كان به ـچرا كه پزش. تـرخوردار اسـي با ژهـيواز اهميت 

  ذيري ـالمت، نقش انكارناپـوان مسئول و محور تيم سـعن
  توجه ل نكته قاب. در ارتقاي سالمت جامعه بر عهده دارند

حرفه  به خصوصاينكه براي ايفاي نقش مناسب در هر حرفه، 
ي علمي كافي نبوده، بلكه نياز ها مهارتپزشكي، صرف داشتن 

ي ها مهارتي ديگر همانند ها يتوانمندي از ا مجموعهبه 
، بدين منظور دارا كند يمارتباطي در اين ميان خودنمايي 

د تمامي بودن سيستم آموزشي كارآمدي كه منجر ايجا
گردد ضروري  رشتهي ياد شده در دانشجويان اين ها يتوانمند

  ).1(خواهد بود 
ي به اهداف بيان شده، وجود سيستم آموزش ابي دستبراي 

ي ياد شده ها مهارتي از ا مجموعهپزشكي كارا و اثربخشي كه 
را در ايفاي نقش خطير  ها آنرا به دانشجويان آموزش داده و 

ياري نمايد بسيار حياتي  شانيشغلخود در مسير آينده 
  . باشد يم

يكي از ابتكارات اثرگذار در زمينه آموزش، سيستم 
) Peer Assisted Learning(دگيري به كمك همتايان يا
ي مختلف آموزش به ها جنبهي بر ا سازندهكه اثرات  باشد يم

اين سيستم، شكلي از . ويژه در حيطه علوم پزشكي نهاده است
آموزش به كمك همتايان است كه در آن دانشجويان در نقش 

اير استاد و يا كمك كننده به اساتيد ظاهر شده و يادگيري س
چنين سيستمي،  نتيجه اجراي. ندينما يمدانشجويان را تسريع 

ي به نتايج با ارزشي براي دانشجويان آموزش دهنده، ابي دست
ي ا جامعهآموزش گيرنده، اساتيد، نظام آموزشي و در نهايت 

خواهد بود كه هدف اساسي، خدمت به آن و ارتقاي سطح 
  .)2،4(سالمت شهروندانش خواهد بود 

ي سو به صرف،ي ريادگي از ديكأت و توجه رييتغ امروزه
 ازي اريبس، است گرفته صورت سيتدر قيطر ازي ريادگي

 سيتدر ي ي مقولهرو بر محض توجهي جا به دياسات و معلمان
 دانشجو و تيفيباك طيمح حفظ وي طراح بر ،يدرس موضوع
 ليتبد )PAL( انيهمتا كمك هبي ريادگي و دارند ديتاك محور

  ).2( است شده ارزشمندمؤلفه  كي به
با نگاهي گذرا به تجربيات صورت گرفته در زمينه اين 

ي مختلف آن، ها شكلي متفاوت و در ا عرصهسيستم در 
ي بي شمار آن بر ما آشكار خواهد شد، كه از آن جمله ها تيمز
  :به موارد زير اشاره نمود توان يم

، تقويت ها آزمونتعميق يادگيري، كسب نمرات باالتر در 
 تر جذابي ارتباطي، ها مهارتي مديريتي، تقويت ها مهارت

شدن محيط يادگيري، كاهش استرس دانشجويان در هنگام 
، انتخاب بهتر مسير تحصيلي، ها مونآزيادگيري و نيز در 

ي تدريس، ايجاد يادگيري فعال و مشاركتي، ها مهارتتقويت 
  ).5-10(... و  ها دانشكدهتقليل بار كاري اساتيد و آموزش 

 مشكالت ،يپزشك يها دانشكده در اكنون هم نكهيا به نظر
 اندك حضور راهنما، دياسات نبودن دسترس در جمله ازي اديز

 ،يخصوص كار به اشتغال علت بهي آموزش يها عرصه درها  آن
 آنان، يها آموزش و ها ييراهنما به انيدانشجو مبرم ازين
 به كمك ويي راهنماي برا باال سال انيدانشجو يزگيانگ يب

 از استفاده به مبرم ازين ،... و تر نييپا سال انيدانشجو
 وضوح به باالتر مقاطع و سطوح انيدانشجوي باال يها ليپتانس

 نيا استفاده از با بتوان كه رسد يم نظر به و شود يم احساس
  .نمود برطرفي قبول قابل طرز به را موجود شكاف روش،
 عملكرد 3ي دارا دانشجو معلم حاضر،ي شنهاديپ طرح در 

 خود معمول فيوظا انجام در انيدانشجو به كمك: بود خواهد
 صورت به آموزش امر در دياسات به كمك آنان، يها ييراهنما و

 و استاد نيبي ارتباط پل كي عنوان به عمل و مستقل اي مكمل
دانشجويان سال ديدگاه  كه است آنر ب پژوهش نيا .دانشجو

آموزش به باال كه توانايي و تمايل كافي براي مشاركت در 
را دارند شناسايي و براي كمك به دانشجويان  كمك همتايان

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
 ... ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشكي در خصوص اثرات بالقوه  50

 1391دوره هفتم، شماره اول، بهار       زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم  زدي يمركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكفصلنامه 

 

 سال انيدانشجو در ادامه، .گردند، تقويت و آماده تر نييپاسال 
 مشاور عنوان به را باال سال انيدانشجو خود، انتخاب با تر نييپا

 با زين باال سال انيدانشجوي طرف از و ندينما انتخاب خود
 مورده جينت. ننديبرگز را خودي راهنما دياسات خود ارياخت

 تر نييپا سال انيدانشجو كه است نيا روش نيا در انتظار
 خودي باال سال انيدانشجو اتيتجرب و ها ييراهنما از همواره

 سبب به باال سال انيدانشجو يها يتوانمند برد، خواهند بهره
ي ربرقرا به مشروط البته( شد خواهد تيتقو آموزش و سيتدر
 طرز به زين راهنما دياسات و) آناني براي كافي زشيانگ نظام
 به ستميس نيا در. شد خواهند مطروحه مسائل ريدرگي مناسب
ي برا تر نييپا سال انيدانشجو انتخاب حق داشتن سبب

ي برا يباال سال انيدانشجو زين و باال سال انيدانشجو انتخاب
 كهي دياسات و باال سال انيدانشجو راهنما، دياسات انتخاب

 از ستندين آموزش و مشاورهي براي كاف ليتما ويي تواناي دارا
  . شد خواهند خارج مشاوره چرخه

با توجه به مطالب ياد شده، هدف پژوهش حاضر اخذ 
ديدگاه اساتيد و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
تبريز در خصوص اثرات بالقوه اين سيستم پيشنهادي بوده و 

كه بتوان با انعكاس نتايج بدست آمده به مسئولين  رود يماميد 
گام مثبتي در جهت ي مشابه، ها عرصهآموزشي اين دانشكده و 

تقويت سيستم يادگيري در آموزش پزشكي و متعاقباً نظام 
 . سالمت برداشت

   بررسيروش 
 كي ابتدا مقطعي است -كه از نوع توصيفي پژوهش نيا در
 دهمانن مرتبطي ها databaseاز گسترده متوني بررس

Medline ،Science Direct و Springer  با استفاده از كليد
در آبان ماه سال  peer teachingو  peer learningي ها واژه

با مطالعه دقيق  توانستند پژوهشگران و گرفت صورت 1389
 يها سازمان و كشورها ريسا اتيتجرب از مقاالت به دست آمده،

 و اصول لهيوس نيبد و ندينما استفادهزمينه  نيا در شرويپ
و مزاياي بالقوه  بشناسند را ستميس نياي علم يها چارچوب

  . آن را استخراج نمايند

ابزار مورد استفاده در اين مطالعه، پرسشنامه محقق 
ي بدست آمده از ايمزااساس ر ت آن بسؤاالي بود كه ا ساخته

ي مختلف آموزش ها شكلي و ها عرصهاجراي اين سيستم در 
   .پزشكي طراحي گرديد

 10ا نظر ييد روايي محتوا، پرسشنامه مذكور بأبه منظور ت
در اين راستا، . قرار گرفت مورد بررسي نظران صاحبنفر از 
جنبه  4در  نظران صاحبت پرسشنامه از نظر سؤاالتمامي 

مرتبط بودن، شفافيت، سادگي و ضرورت، در يك مقياس 
بر  ها، آنچهارگانه براي هر يك، بررسي شدند و براي تحليل 

د، تعيين درص 75قطه پذيرش طبق قوانين آماري موجود، ن
  .گرديد

 (CVR): بر طبق اصول آماري، ابتدا ميانگين نمره ضرورت

Content Validity Ratio)(  مورد بررسي قرار گرفته و در
در اين شاخص، نمره سه عامل ديگر  سؤالييد أصورت ت

(CVI) :)Content Validity Index( ه در ـك رددـگ يمي ـبررس
در صورت نظر (درصد  75تمامي اين موارد، نمره پذيرش 

معتبر خواهد بود ) نفر در پانل خبرگان 10خواهي در 
در مطالعه حاضر، پرسشنامه طراحي شده موفق به . )11,12(

درصد در  92درصد در شاخص ضرورت و نمره  90كسب نمره 
  . مجموع سه شاخص ديگر گرديد و قوياً مورد تاييد قرار گرفت

ت پرسشنامه در هر يك از چهار سؤاالهمچنين، تمامي 
ييد قرار گرفتند و تنها يك مورد از أشاخص تعيين شده مورد ت

ت ديگر حذف سؤاالبه دليل قرابت معنايي با يكي از  ها آن
 ها دادهدر گردآوري  سؤال 32گرديد و پرسشنامه نهايي با 

همچنين در طي انجام فرايند فوق، . مورد استفاده قرار گرفت
اصالحاتي جزئي در پرسشنامه بنا به نظرات مكتوب 

براي بررسي همساني دروني . اعمال گرديد نظران صاحب
امه، بر اساس يك مطالعه مقدماتي آلفاي كرونباخ پرسشن

براي اين شاخص،  915/0محاسبه گرديد كه عدد بدست آمده 
پرسشنامه داراي . ييد نمودأپرسشنامه طراحي شده مذكور را ت

پنج گزينه انتخابي بر اساس مقياس ليكرت از كامالً مخالفم 
  .بود) 5نمره (تا كامالً موافقم ) 1نمره (
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  51      مهستي عليزاده و همكاران

 1391بهار دوره هفتم، شماره اول،       زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم  زدي يمركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكفصلنامه 

 

ا استفاده از حجم جامعه آماري، تعداد نمونه بر در ادامه ب
از  مأخوذهي ها نمونهاساس جدول مورگان تعيين و تعداد 

از كل جامعه آماري،  ها آناساتيد و دانشجويان به نسبت تعداد 
بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه با در نظر . تعيين گرديد

دد ع 65تعيين گرديد كه تعداد  291درصد،  5گرفتن خطاي 
به دانشجويان  ها آنعدد از  226به اساتيد و تعداد  ها آناز 

ي تخصيص يافته به اساتيد و ها نمونه. تخصيص داده شد
ي ها گروهدانشجويان، به ترتيب، به نسبت جمعيت اساتيد 

آموزشي و به نسبت تعداد دانشجويان در حال تحصيل در 
  ).13(ي مختلف تقسيم گرديد ها يورود

ماه با مراجعه به اساتيد و  1پژوهشگران در طي 
ائه اطالعات كافي به اساتيد و دانشجويان دانشجويان و ار

اقدام ) عالوه بر صفحه توضيحاتي كه ضميمه پرسشنامه بود(
با استفاده از جدول اعداد  ها دادهبه جمع آوري تصادفي 

 16SPSSي بدست آمده و با نرم افزار ها دادهتصادفي نمودند و 
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ي كيفي و به رهايمتغبراي ) درصد(به صورت فراواني  ها داده
ي كمي گزارش رهايمتغصورت ميانگين و انحراف معيار براي 

از رتبه دهي فريدمن استفاده  ها تميآبراي تعيين اولويت . گرديد
با استفاده از آزمون  96شد و مقايسه نمرات حاصل با عدد مالك 

T  و دانشجويان در نمره ي و مقايسه دو گروه اساتيد ا نمونهيك
مستقل صورت گرفت و در  Tبدست آمده با استفاده از آزمون 

  . معني دار در نظر گرفته شد >P 05/0 تمامي موارد،

  ها افتهي
 841ورودي با  7جامعه پژوهش اين مطالعه، شامل 

تعداد كل . گروه آموزشي بود 28استاد در  347دانشجو و 
 226اساتيد و  به ها آناز مورد  65بود كه تعداد  291نمونه 

 3/22در اين مطالعه . مورد نيز به دانشجويان اختصاص يافت
درصد ديگر را  7/77درصد از پاسخ دهندگان را اساتيد و 

و بر  سؤالهر  بر تفكيك ها دادهدانشجويان تشكيل دادند كه 
مورد حسب هر يك از اين دو گروه و نيز بر اساس حجم كل، 

  ).1جدول (تحليل قرار گرفت 
، از ديدگاه ها رتبهبر اساس محاسبات مربوط به ميانگين 

اساتيد، بيشترين اثرات بالقوه سيستم به ترتيب متعلق به 
، تقويت اعتماد به )92/20(تقويت مهارت تدريس دانشجويان 

ي ارتباطي ها مهارتو تقويت ) 23/20(نفس دانشجويان 
ن پاسخ دهنده به از ديدگاه دانشجويا. باشد يمآنان ) 85/19(

ت، بيشترين اثرات به ترتيب، مربوط به گسترش دانش و سؤاال
، تجربه آموزشي لذت بخش )80/19(اطالعات دانشجويان 

بود و نيز بر ) 87/18(ي تدريس ها مهارتو تقويت ) 20/19(
ي تدريس ها مهارتاساس نظر مجموع اين دو گروه، تقويت 

و ) 08/19(ويان ، گسترش دانش و اطالعات دانشج)30/19(
به ترتيب حائز  ،)89/18(افزايش اعتماد به نفس دانشجويان 

  .بيشترين امتياز شدند
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  ت به تفكيك پاسخ دهندگانسؤاالي داده شده به هر يك از ها پاسخفراواني و درصد  :1ل جدو

  
    

سؤال
    

  سؤالمحتواي
  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم موافقم كامالً موافقم

  كل  دانشجو  استاد  كل  دانشجو  استاد  كل  دانشجو استاد كل دانشجو استاد كل دانشجو  استاد

  %7/0  %9/0  -  %1/2  %7/2  -  %2/8  %8 %7/10 %58 %1/53 %8/73 %9/30 %4/35  %4/15  موزشي لذت بخشتجربه آ  1

  %7/1  %2/2  -  %2/4  %4/4  %51/3  %7/18  %2/18 %3/20 %4/56 %9/56 %7/54 %19 %2/18  %9/21  استفاده موثر از زمان اساتيد  2

  %4/1  %8/1  -  %1  %3/1  -  %5/11  %1/11 %9/12 %1/52 %3/51 %8/54 %34 %5/34  %3/32  گسترش اطالعات دانشجويان  3

  %1  %9/0  %5/1  %2/7  %8/5  %3/12  %19  %16 %2/29 %49 %9/52 %4/35 %8/23 %4/24  %5/21  كمك به انتخاب مسير تحصيلي  4

  %7/0  %9/0  -  %8/3  %4  %1/3  %5/14  %15% %5/12 %9/55 %1/57 %6/51 %2/25 %23%  %8/32  ارزش تكميلي در آموزشانقش ب  5

  %7/0  %4/0  %6/1  %8/3  %6/3  %7/4  %5/14  %16 %8/7 %9/55 %52 %9/46 %2/25 %28  %1/39  ها ييباالاستفاده از توانايي سال  6

  %7/0  %9/0  -  %8/82  %7/2  1/3%  %10  %8/9 %8/10 %5/54 %56 %2/49 %1/32 %7/30  %9/36  تقويت اعتماد به نفس دانشجو  7

  %1  %3/1  -  %9/6  %2/6  %4/9  %3/29  %31 %4/23 %2/48 %9/42 %2/42 %20 %6/18  %25 افزايش ميانگين نمرات  8

  %7/0  %4/0  %5/1  %5/5  %4/4  %2/9  %3/20  %4/20 %20 %7/55 %2/56 %8/53 %9/17 %6/18  %4/15  عالقه بيشتر براي كارآموزي  9

  -  -  -  %4/3  %5/3  %51/3  %8/14  %6/14 %6/15 %1/52 %3/51 %7/54 %7/29 %5/30  %6/26  تقويت روابط درسي دانشجويان  10

  %7/0  %9/0  -  %2/4  %9/4  %6/1  %7/19  %6/19 %3/20 %9/50 %3/49 %7/54 %6/24 %9/24  %4/23  سؤالكاهش ترس در پرسيدن  11

  %1  %3/1  -  %9/7  %2/6  %8/13  %2/17  %4/16 %20 %2/50 %3/51 %2/46 %7/23 %8/24  %20  حمايت رواني بيشتر از دانشجو  12

  %4/1  %9/0  %2/3  3/8  %1/3  %27  %2/14  %1/15 %1/11 %3/49 %8/49 %6/47 %7/26 %1/31  %1/11  تقويت همدلي بين دانشجويان  13

  %1/4  %8/1  %3/12  %6/6  %4  %4/15  %3/20  %9/16 %3/32 %8/43 %48 %2/29 %2/25 %3/29  %8/10  حل مشكل كار با متخصص ناشكيب  14

  %4/3  %2/2  %7/7  %11  %8  %5/21  %6/18  %3/17 %1/23 %1/49 %8/51 %40 %9/17 %8/20  %7/7  كاهش نگراني دانشجو در امتحان  15

  %1  %9/0  %6/1  %6/6  %7/2  %3/20  %3/19  %6/18 %9/21 %7/51 %3/55 %1/39 %4/21 %6/22  %2/17  تقويت مهارت مديريتي دانشجو  16

  %1  %3/1  -  %1  %3/1  - %8/3  %5/4 %5/1 %8/65 %7/64 %2/69 %4/28 %1/28  %2/29  تقويت مهارت تدريس دانشجو  17

  %3/0  %5/0  -  %1/2  %3/2  %6/1  %9/4  %4/5 %1/3 %65 %4/64 %2/67 %6/27 %5/27  %1/28  تقويت مهارت ارتباطي دانشجو  18

  %9/5  %8/1  %20  %8  %7/7  %2/9  %2/20  %4/19 %1/23 %46 %6/50 %8/30 %9/19 %7/20  %9/16  حل مشكل حضور كم اساتيد  19

  -  -  -  %5/3  %6/3  %1/3  %3/14  %1/31 %8/18 %6/56 %1/58 %6/51 %5/25 %2/25  %6/26  و مشاركتيترفعاليادگيري  20

  %7/0  %9/0  -  %6/4  %5  %3/2  %6/18  %5/18 %19 %5/50 %3/52 %4/44 %6/25 %4/23  %3/33  استفاده موثر از زمان دانشجو  21

  %5/2  %3/2  %1/3  %9/4  %5/4  %3/6  %3/19  %4/20 %6/15 %8/48 %48 %6/51 %6/24 %9/24  %4/23 افزايش عمق يادگيري  22

  %4/1  %4/1  %6/1  %9/4  %5/4  %3/6  %6/19  %3/20 %2/17 %7/49 %5/50 %9/46 %5/24 %4/23  %1/28  هاآزمونبر آمادگي درريتأث  23

  %1/2  %4/1  %7/4  %9/11  %7/11  %5/12  %8/23  %2/25 %8/18 %9/40 %2/39 %9/46 %3/21 %5/22  %2/17  تقليل بار كاري اساتيد و آموزش  24

  %4/1  %9/0  %2/3  %9/3  %1/4  %2/3  %2/21  %5/20 %8/23 %9/45 %45 %2/49 %6/27 %5/29  %6/20 تقويت انگيزه يادگيري  25

  %1  %9/0  -  %6/5  %5  %2/9  %2/19  %7/20 %1/14 %2/54 %6/53 %3/56 %6/19 %8/19  %3/20  ارائه بازخورد به موقع و مناسب  26

  %3/0  %5/0 -  %9/4  %4/5  %1/3  %2/18  %6/17 %20 %1/53 %4/53 %3/52 %4/23 %1/23  %6/24  تقويت يادگيري نظري و عملي  27

  %8/1  %8/1  %6/1  %7/6  %9/5  %4/9  %3/17  %3/17 %2/17 %8/52 %8/51 %3/56 %5/21 %2/23  %6/15  ي آموزشيهافرصتافزايش دسترسي  28

  %1  %4/1  -  %3/7  %9/5  %3/12  %8/27  %2/28 %2/26 %9/42 %2/43 %5/41 %21 %4/21  %20  پيشرفت تحصيليآگاهي بيشتر از  29

  %1/1  %4/1  -  %6/5  %5  %8/7  %3/17  %1/14 %5/12 %9/54 %55 %7/54 %6/24 %5/24  %25  تقويت احساس مسئوليت سال بااليي  30

  %1/1  %4/1  -  %2/3  %8/1  %2/8  %12  %1/31 %2/8 %53 %9/50 %7/60 %7/30 %9/32  %23  ي درسي هادهيااشتراك بهتر  31
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با عدد مالك يا ميانه  ها پاسخبر اساس مقايسه نمره مجموع 
يك  Tو با استفاده از آزمون ، 96تعيين شده يعني نمره 

ي، مشخص گرديد كه طبق نظر اساتيد، دانشجويان و ا نمونه

نظر كل، ميانگين اين شاخص به صورت معني داري از عدد 
و شركت كنندگان در مطالعه با مزاياي  باشد يم تر بزرگ 96

  ).2جدول (سيستم و اجراي آن موافق هستند 
  

  عدد مالكخصوص مزاياي سيستم پيشنهادي با ر مقايسه ميانگين نمرات پاسخ دهندگان د :2جدول 

  P-value  انحراف معيار ميانگين فراواني  گروه

  001/0<  03/12 67/122 65  اساتيد
 001/0<  10/15 59/126 226  دانشجويان

 001/0<  55/14 71/125 291  كل

  
فراواني و درصد موافقت افراد شركت كننده در مطالعه با 

به تفكيك بدين صورت بود كه  مزاياي سيستم پيشنهادي،
از  %90درصد از دانشجويان و  89درصد از اساتيد،  8/93

مجموع افراد با مزاياي الزم سيستم پيشنهادي و اجراي آن 
و نظرات ساير افراد نيز غالباً در محدوده بي تفاوت قرار  موافق

  ).3جدول (گرفته بود 
  

  توزيع فراواني نظرات پاسخ دهندگان در مورد مزاياي سيستم پيشنهادي :3جدول 

  كامالً مخالف مخالف بي تفاوت موافق كامالً موافق  گروه
  0) 0(% 0) 0(%  4)2/6(% 52)80(% 9)8/13(%  اساتيد

  0) 0(%  5)2/2(%  20)8/8(% 136)2/60(% 65)8/28(%  دانشجويان
  0) 0(%  5)7/1(%  24)2/8(% 188)6/64(% 74)4/25(%  كل

  
بدست آمده مشخص گرديد  يها دادهتحليلي  يها يبررسدر 

كه در نمرات بدست آمده در مورد مزاياي اين سيستم، نمرات 
به طرز  )59/126±10/15( بدست آمده از دانشجويان

 )67/122±03/12(داري با نمرات بدست آمده از اساتيد  معني
اختالف داشت و دانشجويان نمرات باالتري را گزارش نمودند 

)03/0P=.(  
  

  بحث
هدف اين مطالعه، بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان 
رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در خصوص اثرات 

تم پيشنهادي يادگيري به كمك همتايان و هدف نهايي سيس
آن، ارتقاي سيستم آموزشي و متعاقباً بهبود مستمر در نظام 

نتايج بدست آمده از اين مطالعه حاكي از آن است . سالمت بود
كه اكثريت قاطع اساتيد و دانشجويان مشاركت كننده در 

از . باشند يمپژوهش، با مزاياي بالقوه اجراي اين سيستم موافق 
ديدگاه آنان اين سيستم، مزاياي فراواني را براي دانشجويان 

آموزش دهنده، آموزش گيرنده، سيستم آموزشي و اساتيد به 
  .همراه دارد

نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه سيستم پيشنهادي 
ي آموزشي، ها فرصتمنجر به دسترسي مناسب به  تواند يم

ت و سؤاالطرح بدون نگراني افزايش نمرات در امتحانات، 
ي اصلي، ها آزمونمشكالت، تعميق يادگيري، آمادگي براي 

دريافت بازخورد و آگاهي بهتر از پيشرفت تحصيلي و مزاياي 
  . فراوان ديگري براي دانشجويان آموزش گيرنده گردد
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از دستاوردهاي اين سيستم براي دانشجويان آموزش 
ايش اعتماد به نفس، به گسترش دانش، افز توان يمگيرنده 
ي تدريس، ها مهارتي مديريتي، بهبود در ها مهارتتقويت 
 اشاره ي ارتباطي، افزايش انگيزه براي يادگيريها مهارتتقويت 

  .نمود
استفاده  ،اجراي سيستم همچنين مزاياي فراواني از جمله

از توانايي و تجربيات دانشجويان سال بااليي، تسهيل در ارائه 
و  ها آموزشي عملي و نظري، افزايش گستره و عمق ها آموزش

يادگيري، تقليل بار كاري اساتيد و آموزش، تسهيل در به 
ثر از زمان ؤو اطالعات، استفاده م ها دهيااشتراك گذاشتن 

اساتيد و به طور كلي رضايت از سيستم آموزشي را براي 
  . به ارمغان آورد ها دانشكدهاساتيد و واحد آموزش 

با هدف بررسي  2002ي كه در سال ا عهمطالدر 
 447ي تدريس همتايان و شناسايي نتايج آن بر روي ها يژگيو

دانشجوي سال آخر پزشكي در برزيل صورت گرفت نشان داده 
ي براي ا سازندهشد كه اين سيستم، فرصت آموزشي جذاب و 

و در انتخاب حرفه و  آورد يمپيشرفت علمي دانشجويان فراهم 
باشد كه در مطالعه حاضر  گشا راهبسيار  تواند يمتخصص آينده 

نيز مشاركت كنندگان، اجراي سيستم پيشنهادي را يك 
  ).14( اند كردهفرصت جذاب آموزشي قلمداد 

در استراليا بر روي  2008در مطالعه ديگري كه در سال 
نفر از دانشجويان سال دوم پزشكي و به منظور بررسي  131

كارآمدي اين سيستم در امر تدريس صورت گرفته بود نشان 
ش مهمي در كمك به نق توانند يمداده شد كه معلمان همتا 

را در  ها آنساير دانشجويان داشته باشند و اعتماد به نفس 
با نتايج بدست  ها افتهي عملي تقويت كنند كه اين يها مهارت

  ).15(آمده از مطالعه حاضر تناسب دارد 
 ريتأثكه به منظور ارزيابي  2007ي در سال بررسدر يك 

ي ها مهارتسيستم يادگيري به كمك همتايان بر تقويت 
حركتي بر روي دانشجويان تحصيالت پايه در اياالت  -انيرو

متحده صورت گرفت، نشان داده شد كه اين سيستم منجر به 
كاهش نگراني و افزايش اعتماد به نفس دانشجويان در انجام 

ي عملي و ايجاد محيط يادگيري مثبت شده است كه ها مهارت
  ).16( باشد يمي حاضر از مطالعه ما نيز مويد اين موارد ها افتهي

 2008در سال  مند نظامطالعه مروري همچنين در يك م
مثبت و منفي اين سيستم  ها يژگيوكه به منظور شناخت 

نشان داده شد كه سيستم مذكور موجب ايجاد  ،صورت گرفت
ي مديريتي دانشجو، ها مهارتتغييرات مهمي همانند تقويت 

ي مرتبط ها مهارتي مديريت زمان و تقويت ها مهارتبهبود در 
ييد أشده است كه با توجه به ت... يمي و با همكاري و كار ت

ي آموزشي توسط مشاركت ها ستميستمامي مزاياي اين 
كنندگان در اين مطالعه، اتفاق نظر كامل ميان مطالعه حاضر و 

  ).17(ي پيشين وجود دارد ها يبررس
  گيري نتيجه

نتايج اين مطالعه و مطالعات پيشين، تطابق زيادي با 
بي شمار و سازنده  راتيتأثبر  ها آنيكديگر داشته و همگي 

البته تمامي اين مزايا منوط به . اجراي اين سيستم تاكيد دارند
برقراري يك سيستم اجرايي، انگيزش و نظارتي مناسب براي 

به طوري كه بتوان از حداكثر  باشد يمبرقراري اين سيستم 
  . شد مند بهرهمنافع اجراي آن 
  مثبت  ده از اين مطالعه وـت آمـايج بدسـبا توجه به نت

يستم ـجويان نسبت به سـيد و دانشـدگاه اساتـبودن دي
ي نيز ا مطالعهكه  ندينما يمپيشنهادي، پژوهشگران پيشنهاد 

به منظور شناسايي زير ساخت هاي مورد نياز اجراي اين 
سيستم انجام و بر اساس نتايج بدست آمده از آن اقدام به اجرا 

يي در ها ستميسنين همچنين با توجه به عدم تجربه چ. نمايند
كه اجراي گام به گام اين سيستم  رسد يماين عرصه، به نظر 

  ي به نتايج مورد انتظار كمك ابي دستبه موفقيت آن در 
  .نمايد

به دسترسي  توان يمي مطالعه حاضر ها تيمحدوداز 
مشكل به تعدادي از اساتيد و نيز مشكالت موجود در زمينه 

سئولين آموزش دانشكده براي گرفتن وقت قبلي از اساتيد و م
حضور در كالس به منظور ارائه توضيحات به دانشجويان و 

  .گردآوري اطالعات از آنان اشاره نمود
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كه اساتيد و دانشجويان  دهد يمنتايج مطالعه حاضر نشان 
رشته پزشكي ديدگاه مثبتي درباره اجراي اين سيستم دارند و 

در اين . دانند يمشده  ياد آن را پاسخي مناسب به نيازهاي
كه مسئولين آموزشي اين  كنند يمراستا پژوهشگران پيشنهاد 

ي الزم براي ها رساختيزي آموزشي مشابه، ها عرصهدانشكده و 
 ها آناجراي اين سيستم را شناسايي و در جهت فراهم كردن 

آموزشي روز  روش هاي كارآمدگام بردارند تا از طريق يكي از 
نظام آموزش پزشكي كشور و با هدف تربيت دنيا را در عرصه 

كارآمد و توانمند در نظام سالمت به كار  دانش آموختگاني
  . گيرند

  قدرداني
كه از همكاري صميمانه  دانند يمدر پايان پژوهشگران الزم 

اساتيد و دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
نشگاه علوم تبريز و نيز مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي دا

پزشكي تبريز كه بودجه مورد نياز براي انجام اين پژوهش را 
  .نموده است كمال تشكر و قدرداني را بنمايند نيتأم
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Abstract  

  

Introduction: Recently, there has been a shift of emphasis from teaching to creating an interactive and 
student-oriented atmosphere in education.  
One of the method in creating student oriented atmosphere is Peer Assisted Learning (PAL), in 
which students play the role of teachers , assistant, and enhance other students’ learning. Regarding 
numerous benefits of this system, the present study aimed to survey the attitudes of teachers and 
students at Medical School of Tabriz University of Medical Sciences on Peer Assisted Learning.  
Methods: Following a literature review, the researchers designed a questionnaire about benefits of 
peer assisted learning, and the stages of its content validity.  Pilot study and reliability were 
followed. The collected data were analyzed by SPSS 16.  
Results: The obtained results showed that an absolute maximum of the participants agreed with the 
potential benefits of performing the proposed system. Data analysis showed that students have 
significantly more agreement with PAL compare to the teacher-oriented method. 
Conclusion: Regarding the obtained results, we concluded that teachers and students agreed with the 
benefits and application of PAL. Implementation of this active learning system would lead in 
productive and capable work force.    
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