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Abstract 
Introduction: Learning from peers is an effective educational intervention for doctoral nursing students in 
the educational settings. This study aimd to examine the effect of mentor and peer education on the 
Academic performance (education and research performance) and academic satisfaction in doctoral 
nursing students. 
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 10 doctoral nursing students who started their 
degree 2010-2014 at the University of Welfare and Rehabilitation sciences. The sample was divided into 
two groups of intervention and control based on the inclusion criteria of the study. Five students in doctoral 
nursing were selected for intervention and control groups. In the intervention group, all students attended 
a peer education session every week for one year. After completing the course of peer education with a 
mentor, data were collected through questionnaires of educational performance appraisal and academic 
satisfaction. Then the data were analyzed using t-test and the SPSS, 22 versions. 
Results: The results of this study showed that the mean score of academic satisfaction and research 
performance in the intervention group was significantly different from the control group. Doctoral nursing 
students had a greater research performance and academic satisfaction compared to the control group. But 
mean score of educational performance in both groups was not significant. 
Conclusions: According to the findings of this study, attention to the integration methods of education is 
inevitable in order to increase satisfaction and academic performance in doctoral nursing students. Peer 
group education and mentor can increase scientific and research abilities and lead to developing academic 
performance and satisfaction in doctoral nursing students. 
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مقدمه

برنامه آموزش دکتری پرستاری در ایران و کشورهای آسیایی به شدت 

. اولین دوره آموزش دکتری پرستاری در [1]درحال گسترش است 

شگاه علوم پزشکی تبریز دایرگردید و به در دان 1511ایران در سال 

های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز تدریج در دانشگاه

. برنامه دکتری پرستاری شامل دو بخش آموزشی و [2]گسترش یافت 

آموزشی نظیر: پژوهشی است. دانشجویان با گذراندن واحدهای 

 چکیده

است.  یآموزش یهاطیدر مح یپرستار یدکتر انیدانشجو یمؤثر برا یمداخله آموزش کی انیاز همتا یریادگیآموزش و  مقدمه:

+ عملکرد  ی)شامل عملکرد آموزش یلیبر عملکرد تحص انیاستاد )منتور( و گروه همتا یقیآموزش تلف ریتأث یمطالعه حاضر با هدف بررس

 انجام شد. یپرستار یتردک انیدانشجو یلیتحص تی( و رضایپژوهش

و  یستیدانشگاه علوم بهز یپرستار یدکتر انینفر از دانشجو 15بود که با مشارکت  یتجربمهیمطالعه ن کیپژوهش  نیا روش کار:

بودند که به همراه استاد راهنما )منتور( در جلسات  یپرستار یدکتر انینفر از دانشجو 3انجام شد. گروه مداخله شامل  یبخشتوان

هم دوره با  یپرستار یدکتر انینفر از دانشجو 3 زید نمشارکت داشتند. گروه شاه یلیتحصبه مدت دو ترم  انیمشترک گروه همتا

و  شرکت در کالس یعنی( نی. و روش معمول )روتکردندیشرکت نم یبا مرب انیگروه مداخله بودند که در جلسات مشترک گروه همتا

 تیو رضا یلیمشترک، عملکرد تحص یبا مرب انیگروه همتا زش،دوره آمو انی. پس از پاشدیآنها انجام م یبرا یکالس یانجام پروژها

ها از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش داده یگردآور یمورد سنجش قرار گرفت. برا یپرستار یدکتر انیدانشجو یلیتحص

 استفاده شد. یپرستار یدکتر انیدانشجو یلیتحص تیو رضا یعملکرد آموزش

لکرد عم یباعث ارتقا تواندی)منتور( م یهمراه مرببه انیمطالعه نشان داد شرکت در جلسات مشترک گروه همتا نیا جینتا ها:یافته

 نداشت. یریتاث یبر عملکرد آموزش یشود، ول یپرستار یدکتر انیدانشجو یلیتحص تیرضا شیو افزا یپژوهش

 یهاوهیه شتوجه ب یپرستار یدکتر انیدانشجو یلیو عملکرد تحص تیرضا شیافزا یمطالعه برا نیا یهاافتهیبراساس  نتیجه گیری:

 یهشو پژو یعلم یهایتوانمند تواندیم دیاسات ییبا مشارکت و راهنما انیاست. آموزش از گروه همتا ریناپذاجتناب یآموزش یبیترک

 التیمقاطع تحص انیدر دانشجو یشتریب یلیتحص تیو کسب رضا یلیداده و منجر به توسعه عملکرد تحص شیرا افزا انیدانشجو

 شود. یلیتکم

 یلیعملکرد تحص ت،یرضا ک،یآموزش آکادم ،یپرستار انیدانشجو ها:یدواژهکل
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های های آموزشی در پرستاری ایران و جهان، فلسفه، نظریهنظام

شناسی تحقیقات در پرستاری، پردازی، روشپرستاری و نظریه

های پرستاری، آمار استنباطی و آزمون جامع، وارد دوره پژوهشی چالش

شود. برنامه دکتری شوند که عمدتاً رساله دکتری را شامل میمی

ور کند که به منظرایران از الگوی آمریکای شمالی پیروی میپرستاری د

گران پرستاری طراحی شده تا بتوانند تربیت متخصصین و پژوهش

. دروس آموزشی در برنامه [5]توسعه دانش پرستاری را فراهم نمایند 

شود. که غالب دکتری پرستاری بطور عمده به شکل نظری ارائه می

. آموزش نظری بدون مشارکت [1]دهد های آموزشی راتشکیل میبرنامه

هایی را برای ارتقای دانش پایدار و عملکرد دانشجویان فراگیران چالش

یابی به اهداف تواند دست. این روند می[3]به همراه خواهد داشت 

. گذار دانشجویان دکتری [6]آموزشی را با مشکالتی مواجه سازد 

هنده و پرستاری از یک پرستار ماهر و متخصص به پرستار آموزش د

دانشجویان دکتری  [1]دانشمند پرستاری نوپا، بسیار مشکل است 

های پژوهشی، تدوین مقاالت پژوهشی پرستاری برای آموزش مهارت

دت برای پرستاران اصیل، تدوین و اجرای برنامه آموزشی کوتاه م

. اساتید و مربیان در طی [8]هایی مواجه هستند متخصص با چالش

سزایی دارند. از نمودن این دوران گذار و توانمندسازی آنها نقش به

سویی آموزش و فراگیری از دانشجویان ارشد و دارای تجارب بیشتر 

. [3]تواند، تسهیل کننده آموزش دانشجویان تازه کار باشد می

های دانشگاهی در برخی موارد منجر به ریزش )ترک ناکارآمدی آموزش

و هکاران  Bendashتحصیل( دانشجویان دکتری پرستاری شده است، 

( برای مقابله با این چالش معتقد هستند، بسیاری از 2511)

موجب هایی هستند که وجوی روشدهندگان درصدد جستآموزش

ای در امریکا با . در مطالعه[1]توسعه همه جانبه اهداف آموزشی شود 

های آموزش دکتری پرستاری بیان شده است، برای عنوان چالش

ن های نویموفقیت در آموزش دانشجویان دکتری پرستاری، روش

آموزشی به مانند منتور بودن اساتید، آموزش گروه همتایان و یادگیری 

توانند باعث موفقیت آموزشی دانشجویان شود از سایر دانشجویان می

توانند نقش مرحله گذار می . اساتید از طریق منتورینگ در این[1]

موثری ایفا نمایند. به عالوه حمایت ایجاد شده از سوی اساتید 

منتورینگ بین دانشجویان برای کاهش استرس و حمایت از موفقیت 

 آنان ضروری است.

های آموزش دانشجویان دکتری پرستاری نظر به این که شیوه

که به بسیاری از ای است دردانشگاه های علوم پزشکی ایران به گونه

های آموزشی پاسخ کافی و سئواالت دانشجویان در فرآیند اجرای پروژه

گیرد و همچنین امکان پایش راهنمایی الزم در این خصوص صورت نمی

های دانشجویان دکتری پرستاری صرفاً در قالب و رصد نمودن فعالیت

. لذا دانشجویان در بسیاری از موارد در انجام [2]های کالسی است پروژه

های مرتبط با رساله دکتری با های کالسی و روند فعالیتدادن پروژه

د و باشها به سهولت میسر نمیباشند که پاسخ آنسئواالتی مواجه می

تواند از سوی دیگر ترغیب دانشجویان به عملکرد آموزشی و پژوهشی می

های مختلف آموزشی نجر به توانمندسازی آنان شود. استفاده از روشم

های موجود کمک کند، تواند به توانمندسازی دانشجویان رفع چالشمی

گری یا منتورشیپ است که فراگیر در ها روش مربییکی از این روش

آموزد، ها را میها و روشدست در عمل، مهارتکنار یک استاد چیره

ها، روش یادگیری از همتایان )یا همان این روش یکی دیگر از

باشد، که از دیرباز مرسوم ها و فراگیران در دوره آموزشی( میهمکالسی

اند، تر بودهتر مطالب را از فراگیرانی که قویبوده و فراگیران ضعیف

های تلفیقی که دو یا چند شیوه آموزش با آموختند. همچنین روشمی

کاری برای آموزش بهتر باشد، لذا تواند راهند، میشویکدیگر تلفیق می

 تواند به بسیاریشیوه آموزش مشترک مربی به همراه گروه همتایان، می

گو باشد و با عنایت به پیشینه تأثیر آموزش گروه ها پاسخاز این چالش

 هایهمتایان در ارتقای دانش و عملکرد دانشگاهی دانشجویان و چالش

دکتری پرستاری، شیوه آموزشی تلفیقی گروه  آموزشی دانشجویان

همتایان با مشارکت مربی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با دو 

آموزش مشارکتی مربی و گروه همتایان بر عملکرد هدف بررسی تأثیر 

تحصیلی )عملکردآموزشی، عملکرد پژوهشی( و رضایت تحصیلی 

ی بخشدانشگاه علوم بهزیستی و توان دانشجویان دکتری پرستاری

 تهران انجام شد.

 روش کار

این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی دو گروهی )مداخله و شاهد( بود. 

 1532 -1588های کلیه دانشجویان دکتری پرستاری که طی سال

 18 بخشی که شاملشاغل به تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و توان

دادند. معیارهای ورود به پژوهش را تشکیل مینفر بودند، جامعه 

پژوهش شامل اشتغال به تحصیل در رشته دکتری پرستاری و آمادگی 

نفر  15گیری مبتنی بر هدف برای شرکت در تحقیق بود، با روش نمونه

نفر دانشجوی دوره دکتری که تمایل به شرکت در پژوهش را  18از 

انشجویانی که یک استاد داشتند، انتخاب شدند، بدین ترتیب که د

راهنمای مشترک )مجری طرح استاد راهنمای دوره و رساله آنها بود( 

داشتند، به عنوان گروه مداخله و دانشجویان متناظر از همان مقطع 

ورودی که استاد راهنمای دیگری داشتند و در مداخله طرح شرکت 

 برای کردند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. به عبارت دیگرنمی

های مشابه هر دوره انتخاب شدند. در انتخاب گروه شاهد از همکالسی

نفر از دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری در گروه مداخله  3مجموع 

 15نفر هم در گروه شاهد )متناظر با آنها( قرار گرفتند و مجموعاً  3و 

 نفر دانشجوی دکتری در این تحقیق وارد و مورد بررسی قرار گرفتند.

 Peerمداخله پژوهش شامل تلفیق دو روش آموزش همتامحور )

educationو روش مربی )( گریmentorshipبود که به ) :1صورت-

برگزاری جلسات گروهی هفتگی دو ساعت در هفته با حضور استاد 

های مختلف )سال عنوان منتور و دانشجویان دکتری سال)منتور( به

ارائه تکالیف درسی و مشکالت -2یان عنوان همتایک، دو، سه، چهار( به

مشاوره و راهنمایی  -5تحصیلی و بحث راجع به آنها در گروه 

دانشجویان سال پایین توسط دانشجویان سال باال طی جلسات گروهی 

-3راهنمایی تمام دانشجویان توسط استاد در طی جلسات گروهی -1

ا استاد در بتبادل تجربیات آموزشی و تحصیلی دانشجویان با یکدیگر و 

دانشجویان مجاز بودند با یکدیگر با کمک استاد -6جلسات هفتگی 

ارتباط -های مشترک آموزشی و پژوهشی تعریف و اجرا نمایندطرح

صورت حضوری، دانشجویان با یکدیگر و استاد خود در طول طرح به

دانشجویان در کنار استاد، جهت  -1شود. تلفنی و الکترونیکی انجام می

های آموزشی و همچنین تدریس ربه در برگزاری کارگاهکسب تج

کالسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مشارکت داده 

شدند. مداخالت فوق برای گروه مداخله انجام شد و در گروه شاهد می
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های کالسی انجام شد. روش جاری )روتین( شامل انجام تکالیف و پروژه

مطالعه از پرسشنامه سنجش  ها در اینابزار گردآوری داده

عملکردتحصیلی )آموزشی، پژوهشی( و رضایت تحصیلی دانشجویان 

دکتری پرستاری استفاده شد. ابتدا این پرسشنامه مطابق استانداردهای 

آموزشی، وظایف و انتظارات آموزشی در مقطع دکتری پرستاری و 

همچنین عوامل تاثیرگذار بر رضایت تحصیلی دانشجویان دکتری 

نظران دانشگاه علوم نفر از صاحب 15رستاری طراحی شد. سپس از پ

بخشی برای بررسی روایی صوری و محتوا نظرسنجی بهزیستی و توان

شد. پس از اخذ نظر متخصصین پرستاری تغییرات اعمال شد. این 

سئوال  3پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل 

سئوال مربوط  11شجویان، بخش دوم ای دانمربوط به اطالعات زمینه

 25به سنجش عملکرد تحصیلی )آموزشی و پژوهشی( و بخش سوم 

سئوال در خصوص سنجش رضایت تحصیلی دانشجویان دکتری 

های روایی پرستاری بود. در بررسی کمی روایی محتوا از شاخص

نظران قرار گرفت و آنان در استفاده شد. پرسشنامه در اختیار صاحب

ضروری است، مفید اما ضروری نیست و ضروتی ندارد، نسبت  سه طیف

محاسبه  CVRها براساس فرمول به هر آیتم اعالم نظر نمودند. پاسخ

/. بدست آمد. همچنین ضریب الفای کرونباخ برای 63شد و بیشتر از 

های ها از روشوتحلیل دادهجهت تجزیه /. برآورد شد.8پایایی ابزار نیز 

ند استفاده از جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و آمار توصیفی مان

 SPSSزوجی و مجذور کای با استفاده نرم افزار های آماری تیآزمون

 انجام شد. 22ویرایش 

طرح حاضر در کمیته اخالق دانشگاه علوم از نظر مالحظات اخالقی 

بخشی مطرح و به شماره بهزیستی و توان

IR.USWR.REC.1395.106  ثبت و موارد زیر  23/5/1533مورخه

نامه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای رعایت گردید: کسب اجازه

کنندگان، ورود به محیط پژوهش. توضیح هدف پژوهش برای مشارکت

کنندگان در پژوهش در زمینه تجزیه تحلیل اطمینان دادن به مشارکت

ن در پژوهش کنندگانام، اطمینان دادن به مشارکتها به صورت بیداده

در زمینه محرمانه ماندن اطالعات ارائه شده توسط آنها، آزاد گذاشتن 

کنندگان در پژوهش در بیان یا عدم بیان اطالعات خود، حفظ مشارکت

کنندگان در پژوهش، داشت شأن انسانی مشارکتاحترام و بزرگ

کنندگان در پژوهش امکان دسترسی آزادانه اطمینان دادن به مشارکت

نامه آگاهانه و های پژوهش، در صورت تمایل، اخذ رضایتا به یافتههآن

 کتبی از کلیه مشارکت کنندگان پژوهش انجام شد..

 هایافته

قرار گرفتند، میانگین  1جدول شناختی دو گروه در متغیرهای جمعیت

بود که آزمون تی تست  65/15و گروه شاهد  11سنی گروه مداخله 

 > 655/5داری را نشان نداد )بین میانگین سن دو گروه تفاوت معنی

Pها از نظر جنس آزمون مجذورکای بین (، از نظر همسانی گروه

(. از نظر P > 321/5دار نبود )عمل آمد که معنیجنسیت دو گروه به

ها هدفمند و سال ورود و ترم تحصیلی هم با توجه به اینکه نمونه

تخاب شده، هر دو گروه همسان بودند. از نظر وضعیت صورت متناظر انبه

داری از نظر تأهل هم دو گروه کامالً همسان بودند و اختالف معنی

 (.1جدول ( )P > 3/5وضعیت تأهل نداشتند )

 

 مقایسه همسانی متغیرهای جمعیت شناختی درگروه مداخله و شاهد :1جدول 

 وضعیت تأهل جنس سن نام گروه شماره
سال پذیرش در مقطع 

 دکتری

وضعیت مرحله 

 تحصیلی
 ترم تحصیلی

گذراندن آزمون 

 جامع

 بلی 8 دوره پژوهشی 1588 مجرد زن 13 مداخله 1

 بلی 6 دوره پژوهشی 1583 متأهل مرد 16 مداخله 2

 خیر 1 دوره آموزشی 1535 متأهل مرد 15 مداخله 3

 خیر 5 دوره آموزشی 1531 متأهل زن 58 مداخله 4

 خیر 2 دوره آموزشی 1532 متأهل مرد 56 مداخله 5

 بلی 8 دوره پژوهشی 1588 متأهل زن 13 شاهد 6

 بلی 6 دوره پژوهشی 1583 مجرد زن 11 شاهد 7

 خیر 1 آموزشیدوره  1535 متأهل مرد 53 شاهد 8

 خیر 5 دوره آموزشی 1531 متأهل زن 58 شاهد 9

 خیر 2 دوره آموزشی 1532 متأهل زن 51 شاهد 11

های اصلی در رابطه با قسمت اول هدف اول این تحقیق یعنی یافته

 عملکرد تحصیلی در بعد آموزش بود که با در نظر گرفتن شاخص معدل

و گروه  33/11دانشجویان محاسبه شد که میانگین معدل گروه مداخله 

داری بین مستقل تفاوت معنیبود، آزمون تی 25از  23/11شاهد 

های امتحان جامع دو گروه مداخله و شاهد نشان نداد میانگین معدل

(3/5 < P( ) 2جدول.) 
 

 مقایسه میانگین معدل )عملکرد آموزشی( دو گروه مداخله و شاهد :2جدول 

 

 P-value مقدار آماره تی Mean ± SD گروه

 185/5 16/1 565/5±33/11 مداخله

 185/5 16/1 515/5±23/11 شاهد
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قسمت دوم هدف اول تحقیق در مورد عملکرد پژوهشی بود که با معیار 

چاپ مقاالت فارسی و انگلیسی در کنگره و یا نشریات علمی پژوهشی 

های پژوهشی بررسی شد، امتیازات خروجی پژوهش و مشارکت در طرح

و  1دانشجویان در دو گروه در پایان دوره محاسبه شد. حداقل امتیاز 

در مجموع دو گروه  35/15و میانگین آن  23کسب شده حداکثر امتیاز 

 25/1امتیاز و میانگین گروه شاهد  85/13بود میانگین گروه مداخله 

های دو گروه را معنی دار نشان بود که آزمون تی مستقل تفاوت میانگین

 باشدگر تأثیر مداخله تحقیق در خروجی پژوهشی میداد، که نمایان

(551/5 > P) ( 5جدول.) 

در رابطه با دومین هدف یعنی سنجش رضایت تحصیلی دو گروه، 

و میانگین نمرات  81میانگین نمرات رضایت تحصیلی گروه مداخله 

نمره بود که آزمون تی مستقل این تفاوت را  155از  8/61گروه شاهد 

 (.1جدول ( )P < 551/5معنی دار نشان داد )

 

 های مداخله و شاهدمقایسه میانگین امتیازات عملکرد پژوهشی گروه :3جدول 

 P-value مقدار آماره تی انحراف معیار میانگین امتیاز عملکردپژوهشی گروه

 551/5 52/1 611/6 85/13 مداخله

 551/5 52/1 285/2 25/1 شاهد

 

 مقایسه میانگین رضایت تحصیلی گروههای مداخله و شاهد :4جدول 

بحث

گر این بود که فرضیه اول های این پژوهش نشانخالصه یافتهطور به

پژوهش مبنی بر مؤثر بودن آموزشی تلفیقی منتورشیپ و گروه همتایان 

بر عملکرد آموزشی و معدل دانشجویان دکتری پرستاری ثابت نشد و 

فرضیه دوم که تأثیر مداخالت انجام شده در عملکرد پژوهشی بود، شد 

تی بر تأثیر مداخله پژوهش بر رضایت تحصیلی نیز و فرضیه سوم نیز مب

نظرات ( در بررسی 1583در همین راستا، فراهانی و احمدی ) ثابت شد.

دانشجویان دکتری پرستاری درمورد برنامه آموزشی دوره تحصیلی خود 

براین با. ر هستند که شیوه تدریس دردوره دکتری پرستاری نباید معلم 

. نتایج مطالعات انجام شده توسط [15]محور و غیر فعال باشد 

Topping  وSanchez (2556با نتایج این مطالعه مبنی بر تأث )ری 

مثبت آموزش مشارکتی مربی و همتایان برعملکرد تحصیلی دانشجویان 

. روانی پور و همکاران دربررسی عوامل [12, 11] هم راستا است

و ممانعت کننده در استفاده از روش یادگیری از همتایان در  گرلیتسه

آموزش دانشجویان پرستاری معتقد هستند آموزش و یادگیری از گروه 

د مختلف، بهبو یهاطهیادگیری دانشجویان در حهمتایان باعث ارتقای ی

به شناخت و کمک به سازگاری بهتر دانشجویان  یابیارتباطات، دست

 .[15] شودیآموزشی م یهاطیبا مح

 ری( در یک مطالعه تجربی با عنوان تأث1535کیمیایی و همکاران )

آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت عملی دانشجویان 

دندانپزشکی در پره کلینیک ترمیمی نشان دادند که آموزش گروه 

، تعداد ودشیهمتایان باعث ارتقای مهارتهای عملی دانشجویان م

دانشجوی دانشکده دندانپزشکی  51کنندگان در این مطالعه مشارکت

طور نفر در گروه شاهد به 11نفر در گروه مداخله و  11تبریز بودند که 

تصادفی شرکت نمودند. گروه مداخله عالوه بر آموزش معمول از روش 

. روش آموزش معمول، کردندیآموزشی گروه همتایان نیزاستفاده م

تاً سخنرانی و نمایش مهارت بود، در حالی که آموزش گروه همتایان عمد

دو جلسه آموزش مهارت عملی تراش و ترمیمی با همکاری  یاهفته

اعضای گروه بود، در پایان نمرات آموزشی گروه مداخله با شاهد با 

استفاده از آمار توصیفی و تحلیل مورد مقایسه قرار گرفت که در گروه 

ن نمرات به طور معناداری از گروه شاهد باالتر گزارش مداخله میانگی

از نتایج مطالعه مذکور  یمند. مطالعه حاضر عالوه بر بهره[11] شد

از استاد راهنما به عنوان مربی و منتور مشترک  یمنددارای ویژگی بهره

 در روند آموزشی و پژوهشی است

Wright (2511در مطالعه )دهی توسعه حمایت ای با عنوان سازمان

همتا به همتا در دانشجویان دکتری که با هدف فراهم نمودن ساختاری 

ش برای حمایت واقعی از دانشجویان دوره دکتری انجام داد، از رو

های پژوهشی کوهورت برای این مطالعه استفاده کرد. محقق حمایت

روانی، مثبت و اطالعاتی را برای گروه همتایان طراحی نمود. در 

های اطالعاتی به این شکل بود که دانشجویان در موقع ناهار یا حمایت

کردند. های آموزشی خودشان با همدیگر بحث میشام در مورد برنامه

منتورینگ به این ترتیب که دانشجویان نسبت به  درخصوص حمایت

ویژه درخصوص چگونگی حفظ همدیگر نقش منتورینگ داشتند، به

های خانواده و وظایف آموزشی در دوران دانشجویی تعادل مسئولیت

تر بود. در پایان محقق نشان داد که دوره دکتری این نقش پررنگ

یت و اثربخشی آموزش دانشجویان این روش حمایتی را در بهبود کیف

. که نتایج مشابهی با مطالعه حاضر [13]دانستند دانشجویان مؤثر می

مانند اوقات الذکر استفاده از اوقات فراغت داشت، ولی در مطالعه فوق

های علمی استفاده شده بود که در این مطالعه ناهار و شام برای بحث

 مد نظر قرار نگرفته بود.

Preston (2511در مطالعه ) ای با عنوان تجارب دانشجویان دکتری از

آموزش مربی همتا و تحول در یادگیری که با هدف توصیف تجارب 

همتا در تحول در  دانشجویان دکتری درخصوص آموزش مربی منتور

یادگیری انجام شد. در این مطالعه کیفی که به روش بررسی نقلی انجام 

های منتورینگ در ساختارهای شد. نتایج نشان داد، ابهام در ادغام برنامه

رسمی آموزشی وجود دارد، لیکن منتورینگ و آموزش مربی همتا 

کتری مؤثر های آموزشی دانشجویان دتواند در فراهم نمودن ظرفیتمی

 P-value مقدار آماره تی انحراف معیار رضایت تحصیلی گروه

 551/5 58/12 11/5 81 مداخله

 551/5 58/12 38/2 8/61 شاهد
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چه از این مطالعه هویدا است، تبیین دقیقی از تأثیر . آن[16]باشد 

پیشنهاداتی آموزش مربی و گروه همتا ارائه نکرده است، ضمن این که 

برای بکاربردن این روش در آموزش دانشجویان دکتری ارائه نموه لیکن 

به طور دقیق نتایج این تحول در یادگیری به وضوح بیان نشده است. 

که در مطالعه حاضر دیدگاه دانشجویان بر روی تأثیر آموزش گروه همتا 

 بر رضایت شغلی و عملکرد آنان مورد سنجش قرار گرفت.

( با عنوان کشف تأثیر 2511و همکاران ) Thomsonای هدر مطالع

آموزش همتا بر پژوهش دانشجویان کارشناسی پرستاری انجام داد. 

های گیری در یکی از دانشکدهدانشجویی پرستاری به روش نمونه 131

ها به روش بحث گروهی پرستاری اسکاتلند مشارکت نمودند، داده

آوری شد. نتایج ده از پرسشنامه جمعگروه و کمی با استفا 3متمرکز در 

نشان داد، آموزش به روش گروه همتا منجربه افزایش فهم دانشجویان 

ر تواند منجاز مضامین پژوهش شد و نتیجه گرفتند که آموزش همتا می

. هرچند که در این مطالعه، [11]به ارتقای یادگیری دانشجویان شود 

نقش آموزش همتا محور ثابت شد و تفاوت آن با مطالعه حاضر در این 

بود که این مطالعه، نقش همتا، بدون در نظر گرفتن نقش استاد )منتور( 

 بررسی شده بود، که در مطالعه حاضر ترکیب این دو مورد بررسی قرار

 گرفت.

توان به حجم کم نمونه اشاره نمود های این پژوهش میاز محدودیت

رود با افرایش حجم نمونه تأثیر مداخله روی عملکرد که احتمال می

آموزشی که در این تحقیق رابطه معناداری نداشته، هم معنادار شود. از 

های دیگر، پیگیری دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی و محدودیت

باشد که در این مطالعه لحاظ نشده بود و های آتی آنها میتموفقی

گردد، در مطالعات بعد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با پیشنهاد می

که استاد گروه مداخله با استاد گروه شاهد ممکن است از توجه به این

هایی داشته های شخصیتی و روش تدریس با هم تفاوتنظر ویژگی

شود، در مطالعات آتی یک استاد ثابت برای هر اد میباشند، لذا پیشنه

عهده دو گروه در نظر گرفته شود و در یک گروه نقش منتوری را به

 بگیرد و در گروه دیگر به شیوه معمول )روتین( عمل نماید.

 گیرینتیجه

طور کلی نتایح پژوهش حاکی از تأثیر مداخله دارد و با توجه به به

د باید در آموزش دانشجویان دکتری پرستاری از رسنظر میها بهیافته

های تلفیقی )مانند مطالعه حاضر که روش آموزش همتامحور با روش

اند( که زمینه ارتباط بیشتر بین آموزش به شیوه منتورینگ ادغام شده

دانشجویان، دانشجویان و اساتید را فراهم آورده و منجر به 

 راهم آورده شود.شود، فگذاری تجارب آموزشی میاشتراک

 سپاسگزاری

این طرح با حمایت معاونت پژوهشی و مرکز توسعه آموزش دانشگاه 

دانیم از بخشی انجام شده است، که الزم میعلوم بهزیستی و توان

های انجام شده، تشکر و قدردانی نموده و همچنین از کلیه حمایت

 فهای مختلکنندگان تحقیق که دانشجویان دکتری دورهمشارکت

اند و بدون همکاری آنها دانشگاه علوم و بهزیستی و توان بخشی بوده

 آید.عمل میانجام این پژوهش ممکن نبود، قدردانی و تشکر به
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