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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

(150شماره پي در پي )1041، آذر و دی 5، شماره72دوره   

 

های يادگیری به کمک همتايان: يک  تبیین مشخصه

 مطالعه کیفي
 *3سمیه اکبری فارمد، 3نسرين دهقاني ، 7سخت يس يمحمد طهماسب، 1حبیب اله رضايي

وج، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسمرکز توسعه تحقیقات بالیني، 7، مرکز تحقیقات سلولي مولكولي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايران 1

 ، تهران، ايراندانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتيگروه آموزش پزشكي،  3، ايران

 40/45/1041 تاريخ پذيرش:    40/40/1044 تاريخ  وصول:

 چكیده

بسیاری در خصوص يادگیری به کمک همتايان های  پژوهش. آموزشي است روشک يادگیری از طريق همتايان ي :زمینه و هدف

های مختلف يادگیری به کمکک همتايکان را    های پزشكي شكل شخص نیست که چه تعداد از دانشكدهانجام شده است، اما م

با توجکه بکه    های يادگیری به کمک همتايان در مطالعه آنها چگونه بوده است. دهند و مدل و ويژگي مورد استفاده قرار مي

 تبیکین تعیکین و  اين پژوهش هدف از تايان؛ به کمک هم های يادگیری مشخصه ای جامع در خصوص تبیین ود مطالعهعدم وج

 بود.های يادگیری به کمک همتايان  مشخصه

نیمکه  مصکاحبه   انجکام گرفکت. در ابتکدا    1044در سکال  اين مطالعه به صورت کیفي با روش تحلیل محتوای قراردادی روش بررسي: 

خکارجي  هکای   پژوهش انجام وشده بودند  که به صورت هدفمند انتخابمتخصص آموزش پزشكي  عضو هیات علمي 5با  ساختارمند

مقکاتت   هکا و  مصکاحبه  های تدريس به کمک همتايان از و ويژگيوص تدريس به کمک همتايان گردآوری، و داخلي انجام شده در خص

تفاده از ها بکا اسک   شد و تحلیل داده 14افزار مكس کیودا ورژن  ها وارد نرم ک تحلیل محتوای کیفي استخراج شد. مصاحبهبه کمک تكنی

  روش تحلیل محتوای گرانهايم انجام شد.

 ارايکه  فکرد ، همتکا  یهکا  مشخصکه زير طبقات شکامل   ه بود، استخراج شد کد 27زير طبقه و  13يک طبقه اصلي،  شاملها  يافته: ها يافته

 یبکرا  یزيک ر برنامکه ، انيک اآمکوزش از همت  افتيدر اي انيآموزش به همتا ارايه نحوه، انيکننده آموزش همتا افتيدر ايدهنده آموزش 

 درخواسکت ، انيک آموزش از همتا افتيدر اي ارايهبر  نظارت، انيهمتابه وسیله شده  ارايهآموزش  يابیارزش، انيآموزش به کمک همتا

، انيک آمکوزش از همتا  افکت يدر ايک  ارايکه  موضوع، انيآموزش از همتا افتيدر اي ارايه مكان، انيآموزش از همتا افتيدر اي ارايهدهنده 

 .بود انياستفاده از همتا یايمزا، انيآگاهانه همتا تيرضا، انيهمتا یو معنو یحقوق ماد تيعاي، رآموزش يطراح داشتن

بکه   یریادگي تیوضع يبررسای برای  پرسشنامهمشخصه های يادگیری به کمک همتايان مستخرج در اين طرح به ايجاد گیری:  نتیجه

 .  کمک شاياني خواهد نمود يآموزش یها مارستانیدر ب يته پزشكرش انيدر دانشجوبه ويژه  انيکمک همتا

 ، ياسوج، ايرانبیمارستانيادگیری، همتا، دانشجو،  :ی کلیدیها واژه

 گروه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي،  تهران ،سمیه اکبری فارمد نويسنده مسئول:*
Email: somayeh.akbari@sbmu.ac.ir 
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 مقدمه

 يپزشکك  انيدانشکجو  و افزايش دانش شآموز

 يعلمکک ئککتیههککای اعضککای  لیککتاز فعا يبخککش مهمکک

در  يمهمکک نقککشدانککش ايککن . (1و 7)اسککت هککا دانشککگاه

گیری رفتار و عملكرد دانشجويان علکوم پزشکكي    شكل

آمکوزش   یها واع روشان قيتوانند از طر يافراد م دارد.

 ني، ايسنت ریو غ يسنت یها ، از جمله روشیریادگيو 

 آمکوزش  شیوه ترين رايج کنون . تادانش را کسب کنند

 و اسکتاد  سکخنراني  بکر  مبتنکي  پزشکكي  دانشجويان به

 ايجاد با ولي ،است بوده دانشجويان منفعالنه يادگیری

روز بککه روز  آموزشککي هککای روش و توسککعه تحککول

های آموزشي دانشجويان حکل شکده    چالشبسیاری از 

 بيککو معا ايککمزا یدارا آمککوزش هککر روش. (3)اسککت

 یریادگيک ماننکد   ،متفاوت است يبا اثربخش ودخاص خ

 ايکککککخکککککودگردان  یریادگيکککککبکککککر وب،  يمبتنککککک

از . (0)بکر کارگکاه   يو آموزش مبتن (1)(SS)خودآموزی

ي، آشنا زشكپ انيدانشجو ی شروع آموزشهمان ابتدا

و  یریادگصکحی  و بکا کیفیکت يک    فرهنگ نها با کردن آ

رسکد   نظکر مکي  ه . بک (5)اسکت  امر ضروری کي سيتدر

با توجه به آمکوزش   (7)( PAL)با کمک همتايان یریادگي

يک روش عالي برای ايکن   بات و نظارت مداوم تیفیبا ک

فراتکر   یزیک چ با کمک همتايان یریادگيالبته  کار است.

 انياست. اغلب اوقکات، دانشکجو   یریادگيو  موزشاز آ

 گکر را  لینقش تسکه  با کمک همتايان یریادگيدر  ریدرگ

مشترک  تیو مسئول يو فرهنگ واقع رندیگ يبر عهده م

بکا   یریادگيک  .(6و 2)کننکد  را ايجاد مي گريكدينسبت به 

 شتریدر ب ريناپذ ييجدا يمفهوم به( PALکمک همتايان)

شکده   ليمدرن تبکد  يپزشكآموزش  يدرس یها برنامه

 یهککا گککروهاز  یشککامل افککراد  روش نيکک. ا(0)اسککت

بلكکه   سکتند ین یا مشابه است که معلمان حرفه ياجتماع

 يپزشك انيانشجوهستند که د يپزشك انيدانشجو نيا

م هک کننکد تکا    يکمک مک  گريكديبه  و دهند يرا آموزش م

يکادگیری   .(2)دنک ریبگ ادخودشان، هم افراد مقابلشان ي

هکای دانشکجو محکور     به کمکک همتايکان يكکي از روش   

 روش يککادگیری از طريککق همتايککان يککک  باشککد.  مککي

اجتماعي  های گروهآموزشي است که در آن افرادی از 

يکادگیری   در امکر  ،ای نیستند های حرفه يكسان که معلم

 .1.(14)آموزنکد  مکي  کنند و خود نیکز  به يكديگر کمک مي

وجکود   همتايکان  بکه کمکک  انواع متفکاوتي از يکادگیری   

توانککد  يککادگیری بککه کمککک همتايککان مککي ،(11ککک10)دارد

رسمي يا غیررسمي، فرد به فرد، فرد به گکروه، گکروه   

بنککدی  رين تقسککیمتکک. در معککروف (15)بککه گککروه باشککد

 همتايککان صککورت دو بککه همتايککان يککادگیری بککه کمککک

 همتايکان . شکود  مکي  شکريک تعريکف   همتايان و نزديک

 سککط  در همیشککه کککه هسککتند دانشککجوياني نزديککک

آکادمیککک  لحککا  از بککه عبککارتي ،دارنککد قککرار بککاتتری

 ککه  دانشکجوياني  از بیشتر يا سال يک نزديک همتايان

 و دارنکد  بیشکتری  بالیني بةتجر دهند، مي آنها درس به

 خککود بککا برابککر آکادمیککک سککط  شککريک در همتايککان

يادگیری به کمکک همتايکان   روش  .(16)هستند دانشجو

                                                           
1-Selfstudy 
2-Peer-Assisted Learning 
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ست بکه عنکوان يکک روش آموزشکي اسکتفاده      ا ها سال

 از آنو فراگیر  مدرس عنوان دانشجويان به شود و مي

 .(12و 10)برند سود مي

يکادگیری بککه   از یاریبسک  اثبکات شککده  یايک زام

بکه عنکوان ملکال، مشکخص      .وجکود دارد  کمک همتايان

از  یریادگيک  نکه یزم نيکنندگان در چنکد  که شرکت هشد

 شککرفتیجملککه شککناخت، محبککت و اعتمککاد بککه نفککس پ 

 یفضککا لیک بککه دل هکا  شککرفتیپ نيک دارنککد. ا یریچشکمگ 

و رونکد   رانیک معلمکان و فراگ  نیآرامش بخش، تعامل ب

 سياز جلسکه تکدر   قبکل  یفکرد  یسکاز  آماده نیحفظ ح

 14حکداقل   و همكاران امزیليو ریاخ يبررس .(12)است

بککا کمککک  یریادگيککملبککت را در  جککهیمطالعککه را کککه نت

. (74)ککرده اسکت   ييانکد شناسکا   گزارش کرده همتايان

 بکا کمکک   یریادگيکه  نددادنشان  نیز گرانيو د لوایسد

 انيدانشککجوثر ؤمکک قيتشککو یتوانککد بککرا يمکک همتايککان

و بهبود ساعات مطالعکه آنهکا مکورد اسکتفاده      يپزشك

ککه   نکد دادنشکان   هم و همكاران ربرنج. (71)ردیقرار گ

 با کمکک همتايکان   یریادگياستفاده کوتاه مدت از  يحت

خکود   حاناتکمک کند تا در امت انيتواند به دانشجو يم

و هککا  پککژوهش. (77)داشککته باشککند  یعملكککرد بهتککر 

 یدارا سکتم یس نيکه ا دهد يگوناگون نشان م اتیتجرب

ايجکاد   چون افزايش میکانگین نمکرات،   مزايای زيادی هم

 شيافزا ،مندی و تشويق به مشارکت در يادگیری عالقه

، تقويککت مهککارت   انيدانشککجوی حککس خودکارآمککد 

ارتباطي، مهارت تدريس و اعتماد بنفس، تفكکر انتقکادی   

نگکران  عات موضکو  ي. برخ(16و 73ک75)به همراه دارد

بکه عنکوان    .وجود دارد ستمیس نيدر مورد ا زیکننده ن

که دانکش   ستآموزش دهنده ممكن ا انيدانشجونمونه 

آمکوزش   انينداشته باشکند، دانشکجو   يو معلومات کاف

بکه افکراد    يحیممكن اسکت ککه اطالعکات ناصکح     هدهند

و  از اندازه بوده شیممكن است اطالعات ب يبدهند، حت

را کاهش دهد، ممكن  رندگانیاعتماد به نفس آموزش گ

بوده و دانکش   ياست آموزش دهندگان فاقد تجربه کاف

 .(76)طور کامل انتقال ندهنده ها را ب تو مهار

ه بسیاری در خصوص يادگیری ب های وهشژپ

مشخص نیست ککه  اما  ،کمک همتايان انجام شده است

هکای مختلکف    های پزشکكي شکكل   اد از دانشكدهچه تعد

يککادگیری بککه کمککک همتايککان را مککورد اسککتفاده قککرار  

هکای يکادگیری بکه کمکک      و مدل و ويژگي (15)دهند مي

 به دلیل ايکن  ؛همتايان در مطالعه آنها چگونه بوده است

هکای   امع مشخصکه ای به صورت جک  که در هیچ مطالعه

 به توجه بايادگیری به کمک همتايان تبیین نشده است. 

با کمک  یریادگيهای  مشخصه وضوح عدم و پیچیدگي

به  یریادگي یها مشخصهکه  با توجه به اين و همتايان

بنکابراين   نشده است. نییتب یا در مطالعه انيکمک همتا

مشخصکه هکای    اين پکژوهش تعیکین و تبیکین   هدف از 

 بود.به کمک همتايان يادگیری 

 

  روش بررسي 

اين مطالعه به صورت کیفکي بکا روش تحلیکل     

  و از انجکام گرفکت   1044محتوای قکراردادی در سکال   

تمامي شرکت کنندگان جهکت شکرکت در ايکن مطالعکه     

نامه آگاهانکه بکه صکورت کتبکي دريافکت شکد.        رضايت

اطالعات مصاحبه شکوندگان در هنگکام انتشکار نتکايج     
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صورت محرمانه حفظ شد و بکرای شکرکت   مطالعه به 

 کنندگان فرصت خارج شدن از مصاحبه فراهم شد.

در ابتدا مطالعات خارجي و داخلي انجام شکده  

و  در خصوص تدريس به کمک همتايان گردآوری شد

منکد مقکاتت بررسکي شکدند و      سپس به صورت هکدف 

های تدريس به کمک همتايان از اين مقکاتت بکه    ويژگي

جمعیت  حلیل محتوای کیفي استخراج شد.کمک تكنیک ت

اطالعکات   هکای  پايگکاه مورد مطالعه مقاتت موجکود در  

گوگل اسکكالر و پابمکد    ، مگیران،علمي جهاد دانشگاهي

مقککاتتي وارد مطالعککه شککدند کککه در خصککوص  بککود. 

موضوع يادگیری به کمکک همتايکان انجکام شکده بکود.      

ات اعضکای هیک  بکا   سکاختارمند نیمه چنین مصاحبه  هم

متخصص آموزش پزشكي که به صورت هدفمند  علمي

متخصککص  اعضککای هیککات علمککي . شناسککايي شککدند

انتخکاب   سکنجي  با کمکک سکامانه علکم   آموزش پزشكي 

انتخکاب   ت علمکي ئک اعضای هیجهت معیار ورود . شدند

شدند ککه در زمینکه آمکوزش همتايکان ککار پژوهشکي       

انجام داده بودند و دارای سابقه  و ککار پژوهشکي در   

روع ت علمي که پس از شک ئاعضای هی اين زمینه بودند.

کککه تمايککل بککه   کردنککدسککوال اول مصککاحبه، اعککالم  

پاسخگويي به ساير سواتت ندارنکد و اعضکای هیکات    

علمکي ککه پککس از انجکام مصکاحبه اعککالم نمودنکد کککه      

سازی و تحلیل مصاحبه آنها صورت نگیکرد و از   پیاده

از  ،نشککودنتککايج ايککن مصککاحبه در پککژوهش اسککتفاده  

 مصاحبه با اعضکای هیکات علمکي    مطالعه خارج شدند.

انجکام شکد.    هکا  م و تحلیل محتوای کیفي مصکاحبه انجا

جهت انجکام مصکاحبه، مصکاحبه نیمکه سکاختار يافتکه       

انفرادی صکورت گرفکت. تعکدادی سکؤال در راهنمکای      

مصاحبه قرار گرفت که پژوهشگر اطمینان حاصل کند 

ام اطالعککات دهنککدگان هککای مشککابهي را از تمکک کککه داده

ولي توالي سؤاتت در تمام شکرکت   ،کند آوری مي جمع

ينککد مصککاحبه و آکننککدگان يكسککان نبککود. چککون بککه فر

ولکي در ايکن پکژوهش     ،های آنان بسکتگي داشکت   پاسخ

محقق در راستای اهداف پژوهش مداخالتي انجکام داد  

ککرد. زمکان و شکیوه     و گاهاً مسیر بحث را هدايت مکي 

هکا   ترتیب داده شد ککه شکرکت کننکده   مصاحبه طوری 

راحت باشند تا بتوانند اطالعات بیشتری را با محقق به 

شیوه مصاحبه به صکورت تلفنکي    ، لذااشتراک بگذارند

بود. برحسب ضکرورت بکرای درک بهتکر اطالعکات از     

سؤاتت پیگیکر هکم اسکتفاده شکد. از قبکل طکول مکدت        

تقريبي مصکاحبه بکا شکرکت کننکدگان مطکرح شکد ککه        

ريکزی کننکد. طکول مکدت      وانند در اين زمینکه برنامکه  بت

دقیقه متغیر بود. برای ثبت  04دقیقه تا  15مصاحبه از 

دستگاه موبايل و  به وسیلههای مصاحبه از ضبط  داده

يادداشت برداری طي مصاحبه اسکتفاده شکد و اجکازه    

استفاده از ضبط مصاحبه از شکرکت کننکدگان گرفتکه    

ربکط   زم از نهادهکای ذی شد. بعد از کسب مجوزهای ت

نفعان تماس گرفته شکد   و بر اساس شناخت قبلي با ذی

گر ضمن معرفي خود با آنها ارتباط برقکرار   و پژوهش

کرده و در همان جلسکه بکا آشکنايي بیشکتر سکعي در      

جلب اعتماد آنها کرد و شرح مختصری در باره اهداف 

ه داد. از آنکان بکرای شکرکت در    يک پژوهش به آنکان ارا 

ش دعوت بکه عمکل آورد و آنهکا را بکرای جلسکه      پژوه

دهي به سؤاتت اساسي تحقیق  مصاحبه اصلي و پاسخ
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صکورت  ه هکای فکردی ابتکدا بک     آماده ساخت. مصاحبه

دسکت آوردن اطالعکات فکردی    ه سؤاتت باز، بکرای بک  

کنندگان بکا طکرح سکؤاتت ککم و بکیش يكسکان        شرکت

سابقه  "؟.ً: لطفاً خودتان را معرفي کنید شد، ملالً شروع 

سکواتت   "کار شما در خصوص همتايان چقدر اسکت؟ 

مصاحبه از نوع بکاز بکود تکا پاسکخگو بتوانکد آزادانکه       

های خکود را بیکان کنکد يکک      احساسات، افكار و ديدگاه

در مورد تجربه خکود   "نمونه از سؤاتت اين گونه بود.

 "از يادگیری به کمک همتايان برای مکا صکحبت کنیکد؟   

ه نیز از مشارکت کننکده درخواسکت   در انتهای مصاحب

شد که اگر بحث يا موضوع ديگکری در ذهکنش وجکود    

دارد، که احتماتً آن را ذکر ننمکوده اسکت، بیکان کننکد.     

ها پس از انجام هر مصاحبه فوراً  آوری داده جهت جمع

صوت ضبط شده آن گوش داده شد تا معلوم شود که 

بکه  آيا محتکوای مصکاحبه قابکل فهکم اسکت و يکا نیکاز        

که محقکق چنکدين بکار     پیگیری وجود دارد. پس از اين

آن را  ،صوت را گوش داد و بکا مکتن ککامالً آشکنا شکد     

دار و در ارتبکاط بکا    يهکايي ککه معنک    تايپ کرد و گزاره

سؤال پژوهش بودند را مشخص کرد و پس از خالصه 

کککردن آنهککا را تبککديل بککه کککد کککرد. کککدهای اولیککه      

های مشکابه دسکته   سازماندهي شد بدين نحکو ککه ککد   

های مشخصي قرار گرفت. با هر  بندی شده و در دسته

های قبلي بازنگری شد. سکپس  بکا    مصاحبه جديد طبقه

کنار گذاشتن همه طبقات در عباراتي قابل تعمیم درون 

دست آمد. زمکاني ککه پژوهشکگر بکه اشکباع      ه ها ب مايه

هکا   آوری داده جمکع  ،رسید و کد جديدی استخراج نشد

 ها متوقف شد.  فت و مصاحبهخاتمه يا

هککا از  بککرای اطمینککان از صککحت و پايککايي داده

(، مقبولیککت يککا Confirmabilityمعیارهککای قابلیککت ت)يیککد)

(، اعتمادپککذيری يککا قابلیککت Credibilityقابلیککت اطمینککان)

( Transferability( و انتقککال پککذيری) Dependabilityاتكککا)

های   پژوهشر ها به عنوان معیارهای دقت علمي د يافته

 ،انککد ارايککه شککده لیککنكلنو   گوبککابککه وسککیله کیفکي کککه  

 استفاده شد.

هککا بککا توجککه بککه مککرور صککحت  مقبولیککت داده

مشکارکت کننکدگان در    بکه وسکیله  عبارات بیکان شکده   

(، بککازنگری نککا،رين،  Member checkهککا) دستنوشککته

                            درگیکککککککری طککککککککوتني مکککککککدت و مكککککککککرر   

( و Prolong Engagement with subject matterمحقککق)

تلفیق در تحقیق و مقبولیکت پژوهشکگر میسکر گرديکد.     

بککرای مطالعککه و بررسککي مککداوم داده بککرای ارتبککاط   

ها، زمکان ککافي اختصکاص     مناسب و درک حقیقي داده

داده شد. بازنگری مشکارکت کننکدگان در پکژوهش بکا     

               هکککا ککککدهای سکککط  يکککک  بکککازبیني دسکککت نوشکککته

(Member check ) مشککارکت کننککدگان در   بککه وسککیله

پککژوهش مککورد ت)يیککد قککرار گرفککت. جسککتجو بککرای   

               هکککککای  هکککککای مخکککککالف و تحلیکککککل داده  يافتکککککه

به تی صحبت يک  ( در تNegative case analysisمنفي)

مشارکت کننده يا در بکین مشکارکت کننکدگان مختلکف     

( بکا در اختیکار   Peer checkانجام شد. بازنگری نا،رين)

های استخراج شده بکه يکک نفکر از     قراردادن کدها و تم

همكاران پژوهش انجام شد که توافق نظکر بکر ککدهای    

ها انجام شد. کدهای انتخابي يا  بندی تم انتخابي و طبقه

هايي که توافق نظر در مورد آنهکا وجکود    بندی تم طبقه
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بررسکي   نداشت، با مراجعه مجدد به متون مصاحبه و

همكکاران بررسکي شکد. اسکتفاده از      بکه وسکیله  مجدد 

( در ايککن پککژوهش، بککه  Ttriangulationرويكککرد تلفیککق) 

صکککورت تلفیکککق در مشکککارکت کننکککدگان مختلکککف از 

رغم داشکتن مکدرک دکتکری     های مختلف)علي تخصص

نفککع  هککای ذی تخصصککي آمککوزش پزشککكي( و گککروه 

مختلف حاصکل شکد. اعتبکار محققکین بکا همكکاری دو       

هشگر دارای سوابق مطالعه کیفي و داشتن مقاتت پژو

 کیفي مورد توجه قرار گرفت. 

( در Dependabilityدر مککککورد اعتمادپککککذيری) 

مطالعه حاضر، از يک نا،ر خارجي با تجربه در تحقیق 

هککا و   آوری داده ينککد جمککعآکیفککي اسککتفاده شککد کککه فر

ينکد تحلیککل را بررسککي و ت)يیکد نمککود و در نتیجککه،   آفر

اطمینان مطالعه حاصل گرديد. استفاده از نکا،ر   قابلیت

های ضکبط شکده    خارجي که به مواردی از قبیل صوت

هکای   هکا، داده  ها، متون پیاده شکده، يادداشکت   مصاحبه

های مطالعه، معکاني اسکتخراج شکده،     تحلیل شده، يافته

ينکد انجکام   آهکا، جزيیکات فر   بنکدی  و طبقکه  هکا  تکم کدها، 

سؤاتت مصاحبه و در ککل   مطالعه، قصد اولیه مطالعه،

تمامي جزيیکات مطالعکه دسترسکي داشکت، عکالوه بکر       

( مطالعه Conformabilityاعتمادپذيری، سبب قابلیت ت)يید)

هکا بکا ايجکاد موقعیکت      نیز شد. اطمینان يکا ثبکات يافتکه   

مشابه برای مشکارکت کننکدگان و بکا در اختیکار قکرار      

هککا، واحککدهای معنککايي و کککدهای  دادن مککتن مصککاحبه

اسککتخراج شککده بککه برخککي مشککارکت کننککدگان فککراهم  

چنین محقق سعي کرد با کنار گذاشتن عقايد  گرديد. هم

خودش و استفاده از نا،ر خارجي به قابلیت ت)يید نايل 

 آيد.

( سعي شد Transferabilityپذيری) در مورد انتقال

ينکد  آگیری گرفته تا فر که تمام جزيیات تحقیق از نمونه

طکور کامکل شکرح داده    ه ها بک  یل دادهآوری و تحل جمع

پذيری، نقطه مبهمي باقي نمانکد   شود تا در مورد انتقال

 ( به خوبي توصیف شود. Contextو زمینه)

داده ها با اسکتفاده از نکرم افکزار مكکس      لیتحل

 . دا انجام شدویک

 

  ها يافته

هکای يکادگیری بکه کمکک      جهت تعیین مشخصه

 یهکا  گاهيپا اتي شاملهمتايان مقاتت پايگاه های اطالع

گوگل اسکكالر   ران،یمگي، جهاد دانشگاه ياطالعات علم

های همتا، يکادگیری بکه    با استفاده از کلید واژه و پابمد

کمک همتايان، آموزش همتا، همتا نزديک بررسکي شکد   

مقالککه اسکتخراج شککد ککه بککا توجکه بککه     1142و تعکداد  

 موضوع مطالعه و با توجه به حذف مقاتت تكراری در

 ، لکذا مقاله وارد فاز تحلیل محتوای کیفي شکد  74نهايت 

مالحظکه   1گکری مقکاتت را در نمکودار     دياگرام غربال

 نمايید. مي

متخصکص آمکوزش    5عالوه بر ايکن بکا تعکداد    

پزشكي که در اين زمینه دارای تجربه بودند و کارهای 

پژوهشي نیز در ايکن زمینکه داشکتند)طبق بررسکي در     

مصاحبه ساختارمند انجام شکد و   ،(سامانه علم سنجي

 تحلیل محتوای کیفي مصاحبه انجام گرديد.  
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های يادگیری به کمک همتايان حاصل  مشخصه

ها بکه شکرح    از تحلیل محتوای کیفي مقاتت و مصاحبه

 استخراج گرديد. 7و  1جدول 

 یهککا مشخصککه 7و  1بککا توجککه بککه جککدول   

 13 ،يطبقکه اصکل   کيک شامل  انيبه کمک همتا یریادگي

 کد استخراج شد. 27طبقه و  ريز

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دياگرام غربالگری مقاتت1نمودار 

 

یافت شده در جستوی اولیه مقاله 1106تعداد   

مقاله پس از حذف مقاالت تکراری 608 تعداد  

مقاله پس از حذف مطالعه عنوان 666تعداد   

مقاله پس از حذف مطالعه چکیده 180تعداد   

مقاله پس از مطالعه متن کامل 60تعداد   

پس مقاله  160حذف 

از مطالعه متن کامل 

به علت تناقض متن 

وع مورد مقاله با موض

 مطالعه

مقاله پس  816حذف 

از مطالعه عنوان به علت 

متناقض عنوان با 

موضوع مورد مطالعه 

 دلیل

پس از مقاله  666حذف 

مطالعه چکیده به علت 

متناقض چکیده با موضوع 

 مورد مطالعه

مقاله  606حذف 

 تکراری
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 زير طبقه اول( 2): طبقات، زيرطبقات و کدهای استخراج شده از تحلیل محتوای کیفي مقاتت و مصاحبه ها1جدول  
 

 کد زيرطبقه طبقه

 یمشخصه ها

به کمک  یریادگي

 انيهمتا

 صه های همتامشخ

 نداشتن حس برتری

 داشتن توانايي مديريت

 داشتن مقطع باتتر و يا هم مقطع بودن

 هم رشته بودن

 داشتن تجربه مشترک

 داشتن هوش هیجاني

 داشتن مهارت تدريس

 توانايي برقراری ارتباط خوب

دهنده آموزش يا  ارايهفرد 

دريافت کننده آموزش 

 همتايان

 شجوی همكالسيدان

 دانشجوی هم مقطع سال پايین تر

 دانشجوی هم مقطع سال باتتر

 دانشجوی مقطع پايین تر

 دانشجوی مقطع باتتر

آموزش به  ارايهنحوه 

همتايان يا دريافت آموزش از 

 همتايان

 فرد به فرد

 فرد به گروه

 فردبه  گروه

 گروه به گروه

آموزش برنامه ريزی برای 

 به کمک همتايان

 وجود برنامه آموزش به کمک همتايان در برنامه درسي رشته

 رشته يدر برنامه درس انيبرنامه آموزش به کمک همتانبود 

شده  ارايهارزشیابي آموزش 

 همتايان به وسیله

 همتايان به وسیلهشده  ارايهنظرخواهي از دانشجويان در خصوص نحوه آموزش 

 انيهمتا به وسیلهشده  ارايهدر خصوص نحوه آموزش  استاد ي ازنظرخواه

يا دريافت  ارايهنظارت بر 

 آموزش از همتايان

 يعلم اتیعضو ه به وسیلهشده  ارايهبر آموزش  نظارت

 يعلم اتیعضو ه به وسیلهشده  ارايهبر آموزش  عدم نظارت

 اي ارايهدرخواست دهنده  

 انيآموزش از همتا افتيدر

 نشجوخود دا

 دانشجوی همكالسي

 عضو هیات علمي

 ساير کارکنان

 دانشجوی هم مقطع سال پايین تر

 دانشجوی هم مقطع سال باتتر

 دانشجوی مقطع پايین تر

 دانشجوی مقطع باتتر
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 زير طبقه دوم( 6ا): طبقات، زيرطبقات و کدهای استخراج شده از تحلیل محتوای کیفي مقاتت و مصاحبه ه7جدول  
 

 کد زيرطبقه طبقه

 یمشخصه ها
به کمک  یریادگي

 انيهمتا

آموزش  افتيدر ايمكان ارايه 
 انياز همتا

 اتاق عمل
 درمانگاه
 بخش
 اورژانس

 کالس های آموزشي
 سالن مطالعه
 پاويون

 مرکز مهارت های بالیني
 ساير مكان ها

موضوع ارايه يا دريافت 
 موزش از همتايانآ

 ها یماریب میمفاه
 پیشگیری از بیماری
 شرح حال گیری

 معاينه
 آزمايشات پاراکلنیک

 تشخیص
 درمان

 پیگیری بیماری
 آموزش انجام يک مهارت يا پروسیجر

 دريافت يا ارايه فیدبک
 (caseبحث در مورد يک بیمار)
 مهارت ارتباطي
 كياخالق پزش

 مهارت زندگي
 مهارت مطالعه

 مطالعه جهت آزمون
 آموزش ادامه تحصیل

 آموزش انتخاب شريک زندگي
 آموزش دوستیابي
 آموزش آيین نامه ها

 آموزش در خصوص کل دوره پزشكي عمومي
 فآموزش در خصوص نحوه آموزش اعضای هیات علمي در بخش ها و آزمون در بخش های مختل

 آموزش نحوه پژوهش
 آموزش نحوه تدريس

 آموزش فرصت های شغلي
 آموزش مهارت های مديريتي و رهبری

 تسكین فشار تدريس و کار
 افزايش انگیزه دانشجو
 آموزش به بیمار
 طرح پژوهشي

 پايان نامه پژوهشي

 داشتن طراحي آموزشي

 تادمشخص بودن نحوه همكاری همتا با اس
 مشخص بودن نقش يادگیرنده ها در ارتباط با ارايه دهنده آموزش همتايان

 مشخص نمودن و،ايف همتای ارايه دهنده آموزش
 داشتن سازوکار مشخص برای يادگیری به کمک همتايان
 ارايه آموزش به همتا قبل از شروع آموزش به وسیله استاد

 ان برای دريافت آموزشايجاد آمادگي ذهني در يادگیرندگ
 آمادگي يا توانمندی همتای ارايه دهنده آموزش

رعايت حقوق مادی و معنوی 
 همتايان

 مذاکره با همتايان جهت تعیین حقوق مادی و معنوی
 رعايت حق دانشجو بر استاد جهت تدريس مطالب
 متا در صورت توافق اولیهرعايت صداقت استاد در اختصاص نمره به دانشجو ارايه دهنده آموزش ه

 رضايت دانشجو از ارايه آموزش به وسیله همتا رضايت آگاهانه همتايان

 مزايای استفاده از همتايان
 

 درک متقابل بهتر
 تقويت حس تیم

 از بین رفتن رقابت بین دانشجويان
 افزايش میانگین نمرات دانشجويان

 ت در يادگیریايجاد عالقه مندی و تشويق به مشارک
 انيدانشجوی حس خودکارآمد شيافزا

 تقويت مهارت ارتباطي
 تقويت مهارت تدريس 
 تقويت اعتماد بنفس 
 تقويت تفكر انتقادی
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  بحث 

آموزشککي  ک روشيککادگیری از طريککق همتايککان يکک 

يادگیری به کمکک  مطالعات بسیاری در خصوص . است

همتايان انجام شده است، اما مشخص نیسکت ککه چکه    

هککای مختلککف  هککای پزشککكي شککكل تعککداد از دانشککكده

يککادگیری بککه کمککک همتايککان را مککورد اسککتفاده قککرار  

های يادگیری به کمک همتايان  دهند و مدل و ويژگي مي

بکا توجکه بکه عکدم     در مطالعه آنها چگونه بوده اسکت.  

ع در خصکککوص تبیکککین   ای جکککام  وجکککود مطالعکککه 

ايکن  از  هکدف  های يادگیری به کمکک همتايکان؛   مشخصه

مشخصکه هکای يکادگیری بکه کمکک       پژوهش تعیین و تبیکین 

 بود. همتايان 

شکامل   انيبه کمک همتا یریادگي یها مشخصه

 کد اسکتخراج شکد.   05طبقه و  ريز 13 ،يطبقه اصل کي

دهنکده   ارايه فرد، همتا یها مشخصهزير طبقات شامل 

 ارايکه  نحوه، انيکننده آموزش همتا افتيدر اي آموزش

، انيک آمکوزش از همتا  افکت يدر ايک  انيک آموزش به همتا

 يابیارزش، انيآموزش به کمک همتا یبرا یزير برنامه

 ارايکه بر  نظارت، انيهمتا به وسیلهشده  ارايهآموزش 

 ارايکه دهنده  درخواست، انيآموزش از همتا افتيدر اي

 افکت يدر ايک  ارايکه  مكان، انيآموزش از همتا افتيدر اي

آمکوزش   افتيدر اي ارايه موضوع، انيآموزش از همتا

حقکوق   تيک عاي، رآموزشک  يطراحک  داشتن، انياز همتا

، انيک آگاهانکه همتا  تيرضکا ، انيک همتا یو معنکو  یماد

   باشد. مي انياستفاده از همتا یايمزا

يكککي از زيککر طبقککات مهککم در ايککن پککژوهش    

ن زيکر طبقکه دارای   باشکد. ايک   هکای همتکا مکي    مشخصه

، تيريمکد  ييتوانکا  داشتنی، نداشتن حس برترکدهای 

رشکته   هکم ، هکم مقطکع بکودن    ايک مقطع باتتر و  داشتن

ي، جکان یهکوش ه  داشکتن ، تجربه مشترک داشتن، بودن

 ارتباط خوب یبرقرار ييتواناو  سيمهارت تدر داشتن

هکا بکه ويکژه مهکارت در      توجه بکه ايکن مشخصکه   بود. 

رسکد   هايي است که به نظر مي صهتدريس يكي از مشخ

در جهت انتخاب همتايان به ويژه زمکاني ککه يکادگیری    

برنامکه درسکي رسکمي گنجانکده     به کمک همتايکان در  

باشکد. در صکورتي ککه همتکا      العاده مهم مي فوق شود،

مهککارت تزم در تککدريس را نداشککته باشککد آنچککه کککه  

بايست به نحو احسن به دانشجو ياد دهکد را موفکق    مي

خواهککد شککد انتقککال دهککد و ايککن باعککث خواهککد شککد   ن

دانشککجويان بککه يكککي از حقککوق خککود کککه اسککتفاده از 

 بکه وسکیله  مطالب به نحو احسکن   ارايهمدرس خوب و 

هکای مهکم    يكي از مشخصکه  مدرس باشد دست نیابند.

ای بودن  ديگر يادگیری به کمک همتايان بحث هم رشته

دهکد يکا    ميدانشجويي که به همتای خود ياد است. اگر 

ای وی نباشد يادگیری بکه   گیرد هم رشته از وی ياد مي

                            کمکککککک همتايکککککان نیسکککککت و آمکککککوزش بکککککین   

 نیآمکککککوزش بککککک  ای خواهکککککد بکککککود.  حرفکککککه

بکه عنکوان    (Interprofessional Education (IPE))ای حرفکه 

نظکام   رانیک در آمکوزش فراگ  نينو یكردهاياز رو يكي

اسکت   يآموزشک  یكردهاياز رو يكي زی( و ن72)سالمت

شده است  دیکه در متون مختلف، بر استفاده از آن ت)ک

و  ای حرفکه  نیبک  های یهمكار شيباعث افزا تواند يو م

(. در آمکوزش  70شکود)  مکار یاز ب مراقبت تیفیک دبهبو

از  گر،يكکد يچنکد حرفکه بکا     ايدو  نیشاغل ،ای حرفه نیب
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 شيتکا بکا افکزا    درنک یگ يمک  ادي گريكديو درباره  گريكدي

را  مکار یخدمات و مراقبکت از ب  ارايه تیفکی ها، یهمكار

 .(72ک37)بهبود بخشند

، مهم ديگر در ايکن پکژوهش   طبقات يكي از زير

اسکت ککه    يا دريافت آمکوزش همتايکان    ارايهموضوع 

، پیشگیری از بیمکاری ، ها مفاهیم بیماریکدهای  ؛شامل

، یکککآزمايشککات پاراکلن، معاينککه، شککرح حککال گیککری 

آموزش انجکام يکک   ، پیگیری بیماری، درمان، تشخیص

بحکث در  ، فیکدبک  ارايهدريافت يا ، مهارت يا پروسیجر

، اخککالق پزشککكي، مهککارت ارتبککاطي، مککورد يککک کککیس

، مطالعکه جهکت آزمکون   ، مهارت مطالعه، مهارت زندگي

، آموزش انتخاب شريک زندگي، آموزش ادامه تحصیل

آمکوزش در  ، هکا  هآموزش آيین نام، آموزش دوستیابي

آمکوزش نحکوه   ، خصوص ککل دوره پزشکكي عمکومي   

هکا و آزمکون در    در بخش اعضای هیات علميآموزش 

آمکوزش  ، آمکوزش نحکوه پکژوهش   ، های مختلف بخش

آمکوزش  ، هکای شکغلي   آموزش فرصکت ، نحوه تدريس

تسكین فشار تدريس و ، های مديريتي و رهبری مهارت

، بکه بیمکار   آمکوزش ، برای افزايش انگیزه دانشجو، کار

در مقالکه  پايان نامکه پژوهشکي بکود.    و  طرح پژوهشي

يا دريافت آمکوزش همتايکان    ارايهسوبرال به موضوع 

زيکادی بکه   هکای   پکژوهش ( و در 33اشاره شده اسکت) 

هکای بکالیني اشکاره     در تکدريس مهکارت   استفاده از آن

  (.30ک32اند) کرده

يکا دريافکت    ارايهمكان ، مهم يكي از زير طبقات

اتکاق عمکل،    ککدهای  ؛شکامل  بکود ککه   همتايان آموزش

های آموزشي، سالن  درمانگاه، بخش، اورژانس،  کالس

هککای بککالیني و سککاير  مطالعککه، پککاويون، مرکککز مهککارت

 ارايکه زيکادی بکه مكکان    هکای   پکژوهش ها بود. در  مكان

آموزش اشاره شده است به عنوان ملال بیمارستان به 

رفتککه شککده هککا در نظککر گ عنککوان يكککي از ايککن مكککان 

 ارايککهمكککان بککه (. در مطالعککه تککای نیککز 30ککک01اسککت)

در مطالعکه  تکای بیشکترين     ،آموزش اشاره شده است

هککا و بعککد از آن اتککاق  مكککان آمککوزش همتايککان بخککش

يکک دانشکجوی    (.04مشترک دانشجويان بکوده اسکت)  

های مختلفکي شکامل    پزشكي در طول تحصیل در مكان

ام ند که در هر کدک  مراکز بهداشتي آموزش دريافت مي

همتايکان ر    تواند يادگیری بکه کمکک   ها مي از اين مكان

  دهد.

تخرج در ايکن  مسک  مهم طبقات يكي ديگر از زير

دهنکده يکا دريافکت کننکده آمکوزش       ارايهفرد  ،پژوهش

دانشجوی همكالسي، دانشجوی هم مقطع سکال   ؛شامل

تر، دانشجوی هم مقطکع سکال بکاتتر، دانشکجوی      پايین

تر و دانشجوی مقطع باتتر بود. در مطالعه  نمقطع پايی

ريافت کننده آموزش اشاره دهنده يا د ارايهتای به فرد 

دهنکده   ارايکه (. در مطالعه تمکي بکه فکرد    04شده است)

آموزش همتايان در تعريفي که در خصوص يکادگیری  

(. در 01اشککاره کککرده اسککت) ،بککه کمککک همتايککان دارد

بکه  همتايکان شکريک   تعريفي که از همتايکان نزديکک و   

دهنکده   ارايکه بکه بحکث فکرد    نیز اون شده است  وسیله

اشاره شده است. طبق تعريف اون  آموزش از همتايان

متايان نزديک دانشکجوياني هسکتند کککه همیشککه در   ه

بکاتتری قکرار دارنککد، بککه عبککارتي از لحککا         سکط 

نزديککک، يککک سککال يککا بیشککتر از  آکادمیکککک همتايکککان
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دهند، تجربه بالیني  مي ککه بکه آنهکا درسدانشجوياني 

سط  آکادمیک  باتتری دارند، ولي همتايان شکريک در

(. بکا توجکه بکه ايکن     07)برابر با خود دانشکجو هسکتند  

باشکد و   تعريف دانشجوی همكالسي همتای شريک مي

دانشجوی هم مقطکع سکال بکاتتر و دانشکجوی مقطکع      

يکن نكتکه مهکم    توجه به ا باشد. باتتر همتای نزديک مي

که در يادگیری به کمک همتايان، همتايکان لزومکاً   است 

ای هستند. اگر دانشجويي که به همتای خکود   هم رشته

ای وی  گیکرد هکم رشکته    دهد يکا از وی يکاد مکي    ياد مي

نباشد يادگیری به کمک همتايان نیست و آموزش بکین  

 ای خواهد بود. حرفه

 داشکتن طراحکي   مهکم ديگکر  طبقات  يكي از زير

 یمشخص بودن نحوه همكکار کدهای شامل  آموزشي

هکا در   رنکده یادگيبکودن نقکش    مشکخص ، همتا با استاد

 مشککخص، انيککدهنککده آمککوزش همتا ارايککهارتبککاط بککا 

 داشکتن ، دهنکده آمکوزش   ارايکه  یهمتکا  فينمودن و،ا

، انيک بکه کمکک همتا   یریادگيک  یسازوکار مشخص برا

 یلهبه وسک آموزش به همتا قبل از شروع آموزش  ارايه

 یبککرا رنککدگانیادگيدر  يذهنکک يآمککادگ جککاديا، اسککتاد

 ارايکه  یهمتکا  یتوانمنکد  اي يآمادگ، و آموزش افتيدر

و  در مطالعکه علیکزاده و همكکاران    بود. دهنده آموزش

دهنکدگان آمکوزش همتايکان     ارايهبه آموزش به  هرمن

که توضی   با توجه به اين(. 03و 00اشاره کرده است)

بکه  به آنهکا در کیفیکت آمکوزش    ندادن و،ايف همتايان 

دد گکر  پیشنهاد مکي  ،ثیر بسیاری دارد)همتايان ت وسیله

همتايککان بککه آنهککا ای آموزشککي و،ککايف  کککه در دوره

 نکه یدر زمهکا   پکژوهش  شکتر یدر بآموزش داده شکود.  

بکا  مداخلکه   ينوعدهندگان آموزش همتا  ارايهآموزش 

هکا از   آمکوزش  نيوجود دارد. ا "آموزش معلم"عنوان 

اسکت و از نظکر مکدت و     یتا اجبار یاریاخت یها هدور

 (. 05)دهد يرا نشان م یاديمختلف تنوع ز یمحتوا

 یزيک ر برنامکه يكي از طبقات مهکم ايکن مطالعکه    

وجکود  شکامل دو ککد    انيک آموزش به کمکک همتا  یبرا

 يدر برنامکه درسک   انيک برنامه آموزش بکه کمکک همتا  

در  انيک نبکود برنامکه آمکوزش بکه کمکک همتا     و  رشته

در مقالکه کیکت بکه موضکوع      بود. رشته يبرنامه درس

رسمي بودن يا غیر رسمي بودن آموزش همتا اشکاره  

رسمي اين بود ککه آيکا    ارايهمنظور از (. 06شده است)

در برنامککه درسککي دانشککگاه اسککتفاده از همتايککان بککه  

بايسکت در قالکب    صورت مكتوب آمده و دانشکجو مکي  

غیکر   ارايکه ر از نمکود. منظکو   گروه همتايان فعالیت مکي 

رسمي اين بود که در قالب برنامه درسي بکه موضکوع   

استفاده از همتايان اشاره نشکده اسکت و دانشکجو بکه     

 صورت خودجوش در اين خصوص اقدام نموده است.

گکککردد در مطالعککات آينککده موضکککوع    پیشککنهاد مککي  

 ريزی برای آموزشي به همتايان بررسي گکردد.  برنامه

ويان پزشککكي نشککان بررسککي برنامککه درسککي دانشککج

دهد که در برنامه درسي رسمي آنها جايگاهي برای  مي

 وهمتايان در نظر گرفته نشده است  به وسیلهآموزش 

م توجکککه بکککه ايکککن موضکککوع را لکککزو پکککژوهش ايکککن

 .(02)رساند مي

 ،اسکتخراج شکده   مهکم  طبقات يكي ديگر از زير

شکامل   انيک آمکوزش از همتا  افتيدر اي ارايهنظارت بر 

عضکو   بکه وسکیله  شده  ارايهرت بر آموزش نظادو کد 



 تبیین مشخصه های يادگیری به کمک همتايان

 716                                                  (                                               150شماره پي در پي )1041ک آذر و دی 5ک شماره 72ک دوره  مجله ارمغان دانش

 

بکه  شکده   ارايکه م نظارت بر آمکوزش  ي و عدعلم تئیه

و ي بکود. در مطالعکه علیکزاده    علمک  تئیعضو ه وسیله

به نظارت بر آموزش همتايان اشاره کرده مقاله هرمن 

بکه  شکده   ارايکه نظکارت بکر آمکوزش    (. 03و  00 است)

يکن  همتايان کمکک خواهکد ککرد ککه ايرادهکای ا      وسیله

آموزش حذف گردد بنکابراين   ارايهآموزش در صحنه 

بهتر است نظکارت بکر آمکوزش همتايکان بکه ويکژه در       

ات استاد انجام گیکرد و در دفعک   به وسیلهه دفعات اولی

هکا کمتکر    بعدی پس از اطمینان از کار دانشجو نظکارت 

 شود.

ارزشکیابي از   طبقکات مهکم ديگکر،    يكي از زيکر 

 ينظرخواه متايان است.ه به وسیلهشده  ارايهآموزش 

شکده   ارايکه در خصوص نحوه آموزش  انياز دانشجو

از استاد در خصوص  ينظرخواه، و انيهمتا به وسیله

دو ککد هکم    انيهمتا به وسیلهشده  ارايهنحوه آموزش 

مختلفکي در خصکوص   هکای   پکژوهش  اين طبقه هستند.

بررسي اثربخشي آموزش همتايان انجام گرديده است 

تکوان بکه مقالکه علیکزاده و همكکاران،       ککه از جملکه مکي   

انجککام  (.00و  02مجیککدی و همكککاران اشککاره نمککود)  

همتايان چکه   به وسیلهشده  ارايهارزشیابي از آموزش 

دوره آموزشکي همتکا محکور و چکه در      ارايکه در حین 

رسکد   نظر مکي  پايان دوره آموزشي امری ضروری به

نقاط ضعف در حین ککار و پکس    که کمک خواهد نمود

پايان دوره شناسايي و نسکبت بکه رفکع آنهکا اقکدام      از 

گککردد در هککر دوره  پیشککنهاد مککيتزم را اخککذ نمککود. 

ای بکرای ارزشکیابي    همتايان برنامکه  به وسیلهآموزش 

  همتايان طراحي گردد. به وسیلهشده  ارايهآموزش 

نحکوه  يكي از طبقات مهم ديگر در اين مطالعکه  

 انيآموزش از همتا افتيدر اي انيآموزش به همتا ارايه

گکروه  ، فرد به گکروه ، فرد به فردبود که شامل کدهای 

رسکد در   بکود. بکه نظکر مکي     گکروه بکه گکروه   و  به فرد

يکا دريافکت    ارايکه بیشکترين  يادگیری به کمک همتايان 

صکورت فکرد بکه گکروه     ه آموزش از طريق همتايان بک 

آن به صورت فکرد بکه فکرد بکوده     بوده است و بعد از 

هايي که از اين روش  ه بررسي در محیطاست که نیاز ب

بايسککت بککه  البتککه مککيشککود وجککود دارد.  اسککتفاده مککي

های ديگر آموزش از جمله گکروه بکه گکروه نیکز      شیوه

 توجه نمود که برونداد آموزشي خوبي خواهد داشت.

 

 گیری نتیجه

هکايي   يادگیری به کمک همتايکان دارای ويژگکي  

نکده آمکوزش   ده ارايه فرد، همتا یها مشخصهچون  هم

آمکوزش   ارايه نحوه، انيکننده آموزش همتا افتيدر اي

 یزير برنامه، انيآموزش از همتا افتيدر اي انيبه همتا

آمکوزش   يابیارزشک ، انيک آموزش بکه کمکک همتا   یبرا

 ايک  ارايکه بکر   نظکارت ، انيک همتا بکه وسکیله  شکده   ارايه

 ايک  ارايهدهنده  درخواست، انيآموزش از همتا افتيدر

 افکت يدر ايک  ارايکه  مكکان ، انيک ش از همتاآمکوز  افتيدر

آمکوزش   افتيدر اي ارايه موضوع، انيآموزش از همتا

حقکوق   تيک عاي، رآموزشک  يطراحک  داشتن، انياز همتا

، انيک آگاهانکه همتا  تيرضکا ، انيک همتا یو معنکو  یماد

به  ها باشد. اين مشخصه مي انياستفاده از همتا یايمزا

به  یریادگي تیوضع يبررسای برای  ايجاد پرسشنامه
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 يرشکته پزشکك   انيدانشکجو  به ويژه در انيکمک همتا

 ي کمک شاياني خواهد نمود. آموزش یها مارستانیدر ب
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Abstract: 

Background & aim: Peer-to-peer learning is an educational method. Many studies have been 
conducted on peer-assisted learning, but it is not clear how many medical schools use different 
forms of peer-assisted learning and what the model and characteristics of peer-assisted learning 
were in their study. Because no study has comprehensively explained the characteristics of peer-
assisted learning. Therefore, the purpose of the present study was to determine and explain the 
characteristics of learning with the help of peers. 
 
Methods: The present qualitative study was conducted using the contractual content analysis 
method in 2021. First, a semi-structured interview was conducted with 5 medical education expert 
faculty members who were purposefully selected, and external and internal research conducted on 
peer-assisted teaching was collected, and the characteristics of peer-assisted teaching were 
collected from interviews and articles with the help of the technique. Qualitative content analysis 
was extracted. Interviews were entered into Max Kyuda version 10 software and data analysis was 
done using Granheim's content analysis method. 
 
Results: The findings included one main class, 13 sub-classes and 92 extracted codes, the sub-
classes included peer characteristics, the person providing training or receiving peer training, how 
to provide training to peers or receive training from peers, planning for training with the help of 
Peers, evaluation of training provided by peers, supervision of providing or receiving training from 
peers, applicant for providing or receiving training from peers, place of providing or receiving 
training from peers, subject of providing or receiving training from peers, having an educational 
design, respecting rights The material and spiritual of peers, the conscious consent of peers, were 
the benefits of using peers. 
 
Conclusion: The characteristics of peer-assisted learning extracted in the present project may 
help to create a questionnaire to investigate the status of peer-assisted learning, especially among 
medical students in teaching hospitals. 
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