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 مروريمقاله 

   ینیبال اضطراب کاهش باعث ياوهیش چه به همتا از استفاده
  يمرور مطالعه کی ؟شودیم يپرستار انیدانشجو

  
  ٣ينيفاطمه حس، ٢*يب حاج باقريمحسن اد، ١يفيجه شريخد

 

  08/10/1397تاریخ پذیرش  02/07/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

اضطراب  که باعث کاهش يريادگي يوهايگذارد. استفاده از ش يمتأثيرها آن يريادگيکه بر ، دارند يياضطراب باال ينيط باليان در محيدانشجو: هدف و زمينهپيش
ن يبه ا پاسخ منظوره بمطالعه حاضرلذا  استفاده از همتا است. ييهاوهيشن ياز ا يکي. دهديمرا ارتقا  يت آموزش پرستاريفيشود ک ينيط باليان در محيدانشجو

  شود انجام شد؟يم ينيط باليمح در يان پرستاريدانشجو باعث کاهش اضطراب ياوهيشسؤال که استفاده از همتا به چه 
 Pub Med ،willy onانگليسي و  SID, IranMedex Magiran يفارس يعاتالمنابع اط يجستجوبا  يتيحکا يوه مروريمطالعه حاضر به ش: روش انجام مطالعه

line library ،google scholar  شامل يهاکليدواژهبا  ۲۰۱۸تا  ۱۹۹۵از سال peer near ،Peer mentoring  وNear mentoring ،near teacher ،near tutor ،
peer tutor pear teacher  وnear peer ،ن يعناو يکه پس از بررسپ و همتا انجام شد. يمنتورش، نگيمنتور، رمنتورين، کينزد يهمتا، رمنتوريپ، کيشر يهمتا

شده تنها نه  ين مقاالت بررسياز ب انجام شده بودند وارد مطالعه شدند. يمه تجربيو ن يوه تجربيو به ش يپرستار ينيطه آموزش باليکه در ح يمطالعاتده يو چک
  قرار گرفتند. يکه مورد بررس ط ورود به مطالعه را داشتنديمقاله شرا

دادند.  نشان يپرستار ينيط باليان به دنبال استفاده از همتا در محيش اضطراب دانشجويو دو مطالعه افزا کاهش اضطرابج حاصل از پنج مطالعه ينتا: هاافتهي
  ان ندارد.يبر اضطراب دانشجو يتأثيردو مطالعه نشان دادند استفاده از همتا  کهحاليدر

 . اماشوديم يپرستار ينيط باليان در محياستفاده از همتا باعث کاهش اضطراب دانشجو، گفت توانيم، ج مطالعات حاضريبا توجه به نتاگيري: نتيجهو بحث 
 نکه استفادهيقضاوت در مورد اسه کرده باشند امکان يهمتا را مقا يمتفاوت اجرا يهاروشکه  يمداخله و عدم وجود مطالعات ياجرا يهاروشاد در يتفاوت ز دليلبه

 .باشديمرممکن ياست غ مؤثرتر، وهياز کدام ش

 همتا، اضطراب، استرس، يآموزش پرستار: اکليدواژه

  
 ۸۲۲-۸۳۱ ص، ۱۳۹۷ بهمن، ۱۱۲درپي پي، يازدهمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٣١-٥٥٥٧٨٠١٠: تلفن، کاشان يپزشک علوم دانشگاه، کاشان: آدرس مکاتبه

Email: adib1347@yahoo.com 

  
  مقدمه

ــکده وظيفه ــتاري يهادانش ــتاراني تربيت، پرس  و دانش با پرس
. )۱(ســازند  را برآورده مددجويان يکه نيازها، اســت باليني مهارت

بال  حاظ اهم    ينيآموزش  به تي به ل لب آموزش   عنوان،  فه ق  ياحر
ستار  ست     يپر شده ا شجو  رييادگي. )۲( شناخته   طيمح در انيدان

ــ بخش ينيآموزش بال ــاسـ ــمار آن به ياسـ از  يکي. )۳( ديآيم شـ
ــت يفکر يها ينگران  در مورد ينگران ينياندرکاران آموزش بال    دسـ

                                                             
  رانيکاشان، دانشگاه کاشان، کاشان، ا ييو ماما يمرکز ترما، دانشکده پرستار ١
 مسئول) يسندهنو( رانيا کاشان، کاشان، دانشگاه کاشان، ييو ماما يمرکز ترما، دانشکده پرستار ٢
اشان، کاشان، کاشان، دانشگاه ک ييو ماما ي، دانشکده پرستاريپرستار يدکتر يدانشجو ،راني، ارفسنجان رفسنجان، يعلوم پزشک دانشگاه ک نفس،يشگاه نيزاپرستار،  ٣
  رانيا

 از . نتايج بســياري)۴اســت ( تيفيباک ينيارائه آموزش بال يچگونگ
ست  آن بيانگر، مطالعات سبتاً عميقي  شكاف  كه ا  زشآمو روند در ن

ستاري  علمي شجويان  باليني عملكرد و پر كه يطور، بهدارد وجود دان
 باليني  مهارت  انجام  براي را الزم توانايي ، موجود باليني  يها آموزش

 يدر پرستار  ينيبر آموزش بال مؤثر. عوامل )۱( دهدينمدانشجو   به
ــ ، ط آموزشيمح، ياز لحاظ مرب ــجو و برنامه آموزش  توانيم يدانش

  .)۵کرد ( يبررس
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 مروري مطالعه يک شود؟مي پرستاري دانشجويان باليني اضطراب کاهش باعث ايشيوه چه به همتا از استفاده
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 .)۶است ( اضطراب   ينيبر آموزش بال مؤثراز عوامل مهم و  يکي
 و وروددر بد ينيط باليبا مح ييناآشنا  دليلبهان يدانشجو  ازآنجاکه

کارآموز   ــطراب ز يبه  که بر    يادي اضـ ند   تأثير  ها آن يريادگي دار
ــ   )٧( گذارد يم فاده از شـ ــت باعث کاهش       يريادگي  يوها ياسـ که 

 يرت آموزش پرستايفيشود ک ينيط باليان در محياضطراب دانشجو
 اضــطراب را منبع نيترمهممطالعات  ازآنجاکه .)٨( دهديمرا ارتقا 

شجو   يتذکر مرب ص  يشخص  ، گرانيدر حضور د به دان  اتيت و خصو

شجو و مرب  يفرد شجو و مرب  يقبلت يذهن، يدان ند کرد يمعرف يدان
 شيدرســت انتخاب نشــود خود باعث افزا ينيبال ياگر مرب )۱۱-۹(

  .)٧، ٨( شوديم ينيط باليان در محياضطراب دانشجو
ان در يکاهش اضــطراب دانشــجو يمناســب برا يهاياســتراتژ

ستفاده از ، ارائه مشاوره ، ط مناسب يفراهم کردن مح ينيط باليمح  ا
ــتاران بالينقش و ا يفا يا يها روش ــب پرسـ ن با يجاد ارتباط مناسـ

 ينياســاس آموزش بال وآنجاکه اصــل  از. )۱۰اســت (ان يدانشــجو
د اســتفاده از فرد با مانن ييهاوهي) اســتفاده از شــ۱۱اســت ( تجربه
ــجو يريادگي و  يت رواني حما به   ١تجربه  محيط  جاد يان با ا ي دانشـ

ـس ( افزايش اعتماد به باعث مناسب  ـطح   ، )١١، ١٢نف ـاالبردن س ب
ـشجويان    ـين دان ـدمت و دلزدگي     ، تعامل ب ـرک خ ـوگيري از ت جل

توان علمى و عملى  که با ي. کس )۱۳( شود يمدانشجويان پرستاري   
 يو فرد کاران قرار دهد  باال تجربيات باارزش خود را در اختيار تازه     

ص    صو سيل ، ناظر و نقش )۱۴، ۱۵( اتيبا خ ) ۱۶حامي ( کننده وته
سئول که  شجو جانبه ت پرورش همهيم  .)۱۵بگيرد ( برعهدهرا  انيدان

و  يدرســ موضــوعاتدر  يو تخصــصــ يارتباط يهامهارتدر کنار 
ستار  هاچالش سب برا  يمدل، يپر شد ( ز يش ننق يفايا يمنا . )۱۷با
 و ينيبال يســـتگيبه ســـمت شـــا يمبتدت پرســـتاران يهداباعث 

  .)۱۸شود ( ياحرفه يمدآخودکار
ــشنهاد  استفاده     ندکيمتحقيقات اخير در آموزش باليني پيــ

ــجويان نيز   ــاير   عنوانبه تواننديمکـــــه دانش راهنمـــــا براي س
شجويان عمل کنند   يريجلوگجهت  هاآناز  توانيم کهطوريبه دان

ــطراب . که به دو   )۱۹بهره گرفت (  فعال  يريادگي ش يافزا و از اضـ
ان ي. همتارديگيمصورت   ٣کيشر  يهمتا و ٢کينزد يصورت همتا 

ــر ــطح  لحاظ از کيش ــس ــتند.   يليتحص ــجو هس برابر با خود دانش
شجو ک يان نزديهمتا سال باال يدان شجو    ييان  ستند که به دان ان يه

ــاركت و همكاري  جورکي دهندين آموزش مييســـال پا مشـــــــ
ــاندر كنار راهنما عنوان دانشجويان سال باالتر پرستاري به     مربيــ

ــتاري م ان سال يآموزش دانشجو يبرااغلب  شروازاين .باشديپرسـ

                                                             
1 mentor 

Near peers ٢ 

Peer near ٣  

دانشجو محور  يوه آموزشيدو ش ني. ا)۲۰-۲۲( شوديماول استفاده 
 نيدر ا ازآنجاکه. است  يآموزش مشارکت  هاآن ياصل هستند و مفهوم  

گر يدکيبا  تواننديمان هم سن سال هستند بهتر    يوه دانشجو يدو ش 
  .)۲۱، ۲۲(ت کنند يگر حمايکديارتباط برقرار کنند و از 

که  ست ين ياديمدت ز`آنها که ازآنجا، کينزد يوه همتايدر ش  
شکالت  با بر اينبنا، اندن دوره را گذراندهيا شجو  يم وبرو ان ريکه دان
ستند    شوند يم شنا ه سب  يراهکارها تواننديم بر اينبنا، آ ه ب يمنا

با کاهش اســترس  هاآن. )۲۰دهند (ن ارائه ييان ســال پايدانشــجو
ن ين ايهمچن. شوند يم انيدانشجو در  فعال يريادگي باعث يطيمح

ها نه روش  گان      تن ند يادگير گان نيز       ، براي  ند ياد ده كه براي  بل
ــت  ــمند اس ميزان توانايي  يابيبر ارز عالوههمتا در اين روش ، ارزش

ــب م ◌ٔ نه يتجارب جديدي درزم   ، خود ، با تكرار . کند يآموزش كسـ
توانايي خود را براي ايفاي ، شـــدهتقويت و توســـعه مطالب آموخته

  .)۲۰-۲۲( دهدينقش آموزشي گسترش م
عليرغم پذيرش جهاني در مورد آموزش بر اســاس شــيوه مربي 

که ست.   هخصوص انجام شد  ن يا در ايران مطالعات اندكي در، همتا
تا  فاوت ين ند    يج مت ثال   .)٢١، ٢٢(رانشـــان داد ته ي بطور م  يها اف

شجو      ٢٠٠٣ ٤سوزان راجر  يامطالعه ضطراب دان شان داد ا ان در ين
ــتفاده کرده بودند       يگروه  ترکم يا توجه قابل   طوربه که همتا اسـ

 نشـــان داد ٢٠١٣ ٥نبرانگام يک مطالعه يهاافتهي. اما )٢٣( اســـت
ــجو ــطراب دانش ــطح  يانياض که در گروه مداخله تحت نظر همتا س

ــر به    مطالعه   در بر اينبنا  .)٢٤دارد ( يباالتر  ــحاضـ ج ينتا  يبررسـ
شد تا به ا ين زميا در يمه تجربيو ن يمطالعات تجرب ن ينه پرداخته 

ستفاده از همتا پاسخ دهد   سؤال  شجو   تأثيرچه  ا ضطراب دان ن ايبر ا
  دارد؟ ينيط باليدر مح يپرستار
  

  مواد و روش کار
بع منا يانجام شد. جستجو يتيحکاوه مرور يمطالعه حاضر به ش

 Pubانگليسي و  SID, IranMedex Magiran يفارس يعاتالاط

Med ،willy on line library ،google scholar  تا  ۱۹۹۵از سال
صورت فردي توسط نويسنده انجام شد. جستجوي اوليه به ۲۰۱۸
انجام شد و سپس صحت جستجو با تكرار روند جستجو توسط سوم 

شد. كلمات كليدي براي جستجو در  دييتأو دوم نويسنده اول 
 Nearو  peer near ،Peer mentoringشامل التين  يهاگاهيپا

mentoring ،near teacher ،near tutor ،peer tutor pear 

teacher  وnear peer هاي گاهيبود. در پاPubMed ،Science 

susan rodger ٤  

Brannagan KB ٥ 
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 حسيني فاطمه باقري، حاج اديب محسن شريفي، خديجه
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Direct انجام و سپسفوق  يهادواژهيابتدا جستجو با استفاده از کل 
 ها تركيب شدند.با ساير واژه OR و AND با استفاده از اپراتورهاي

 AND فارسي به اوپراتورهاي يهاگاهيبه توجه به عدم حساسيت پا

 يهمتا يهادواژهيبا کل اسکوالر گوگل SID در پايگاه فارسي، ORو 
پ و يمنتورش، نگيمنتور، رمنتوريک نينزد يهمتا، رمنتوريک پيشر

ها واژه ريسا "همتا" استفاده شد و سپس از واژه ابتدا .همتا انجام شد
 کهنيد از اناضافه شد. معيارهاي ورود مقاالت به مطالعه عبارت بو

 يپرستارگروه هدف مطالعه دانشجويان ، باشد يامطالعه مداخله
آموزش به شيوه همتا در گروه  باشد ينيبال طيدرمحمطالعه ، باشد

 الاقل يك، داششده بها در گروه كنترل انجاممداخله و به ساير روش
 صيتشخ) قابلاضطراب، استرس (مانند يمتغير پيامد موردبررس

 ترسدسمتن كامل مقاله به زبان انگليسي و يا فارسي قابل، باشد
، مطالعات مروري، علمي يهامهموردي و نا يها. گزارشباشد

تي مقاال، شدندانجام يپرستار ريمطالعاتي كه بر روي دانشجويان غ
 رازيغكه متن كامل آن در دسترس نبود و مطالعاتي كه از روشي به

در گروه مداخله استفاده كرده بودند از مرور كنار گذاشته شدند.  همتا
 ستيلچک از در ارزيابي كيفيت مقاالت براي مطالعات تجربي

 .شدستفادها ٧ردبراي مطالعات نيمه تجربي از معيار گيفو٦كوكران
به آن ، داديهمه معيارهاي موردنظر را پوشش م يااگر مطالعه، ابتدا

يا بخشي از معيارهاي موردنظر را پوشش  .شديمداده  ۲امتياز 
از معيارها  کيچيه يااگر مطالعه .شديداده م ۱ ازيبه آن امت، داديم

ه ب، از موارد الزم اشاره نشده بود کيچيرا نداشت و يا در مقاله به ه
رور صفر از م تيفيمطالعات باک، تي. درنهاشدين امتياز صفر داده مآ

متن كامل هر مقاله ، مطالعات يسازحاضر حذف شدند. براي خالصه
م نا: شدهشد. موارد استخراج يبردارشيمطالعه و سپس از مقاالت ف

، حجم نمونه، نوع مطالعه، هدف مطالعه، سال انتشار، محقق اصلي
، نوع و نحوه مداخلهها، گروهها به روش انتخاب و تخصيص نمونه

و روش  يريگابزار اندازه، يمتغيرهاي اصلي و پيامدهاي موردبررس
  .۱بودند شکل شماره  بررسي پيامدها

  
  هايافته

ــ يدر ا عد از بررسـ عه      ين مرورب نه مطال ــترده متون   موردگسـ
ــ ماره       يبررسـ ــ جدول شـ ند  که از ب ۱قرار گرفت عه     ي.  طال نه م ن 

 يسيو شش مقاله به زبان انگل يسه مقاله به زبان فارس، شدهيبررس
 يمه تجربيوه نيهفت مقاله به شـ  شـده انجامن مطالعات يبودند. از ب

ــدهانجام  ــ   ي . تنها  )۲۲ ,۲۷،۲۶,۲۵(بود  شـ وه کار  يک مطالعه به شـ
شده بود   ينيبال ييآزما ک مطالعه به ي يو اجرا يطراح .)۲۸(انجام 

                                                             
Cochran ٦ 

ام انج يفيوه کيج به شـــينتا يآورجمعو  يمه تجربين يوه کميشـــ
  .۱جدول شماره  )۲۴(شده بود 

نه نفر  و هفتادتا صد   )۲۲(نفر  يحجم نمونه در مطالعات از س 
ان ســـال آخر يمتفاوت بود. چهار مطالعه دانشـــجودانشـــجو  )۲۴(

ــده     عنوانبه   يالبته مطالعات    )۲۴، ۲۵بود (همتا در نظر گرفته شـ
ان مشخص نبود  يدانشجو  يليسال تحص   هاآنوجود داشتند که در  

 )۲۵( ک همتاياز هفت دانشجو به   به دانشجو همتا  نسبت  )۷، ۲۸(
 يگريدمطالعهدر  .)۲۷(هر دانشجو متفاوت بود  يبه ازا همتاک يتا 
شت   ينفرِ ۹گروه  کي سبت  يدر  )۲۸(از همتا وجود دا ک مطالعه ن

  .)۷نبود (دانشجو به همتا مشخص 
عات متفاوت بود.        ياجرا يبازه زمان  ن يهمچن مداخله در مطال

ســه روز در هفته در ) ۲۲روز (ســه  ياهفته، از ده هفتهکه  يبطور
ته    يط هار هف هار  ۲۷( چ ته ( ک ي  يدر ط وزر) چ ا پنج ي و  )۷هف

 ترمکي يدر ط بارکيهفته  دو ســـههر  دوســـاعتهک تا يجلســـه 
  ).۲۵بود (متفاوت  ياهفته زدهيس

ــيهمچن ــان داد  ين بررس ــده نش ــمطالعات انجام ش  يهاوهيش
ار يبدون وجود مع يا حتيک مطالعه نامشــخص و يانتخاب همتا در 

شجو ياز بهمتا  يگريد مطالعهخاص بود. در  سال دوم  ين دان که ان 
شدند  نقش همتا  يفايبه ال يو تما يکاف مهارت شتند انتخاب   .را دا

 يکار و نحو هيئتدرباره ما ييآشــناســه جلســه  بعد از گذراندن 
ــجو ييراهنما ــدند (وارد مطالعه ان يدانش  يگريد مطالعهدر ) ۲۲ش

تا آزمون عمل     ند و   يجهت انتخاب هم که نمره الزم را   ها آنگرفت
سب کردند   سه  يک . )۲۴، ۲۹(را گذراند  يامرحلهک برنامه آموزش 

ــجو يگرين در مطالعه د  يهمچن که قدرت ارائه مطالب و       ياني دانشـ
شتند   يان خوبيفن ب ن يهمچن )۲۰شدند ( همتا انتخاب  عنوانبهدا

تا از ب  ي مع ــجويار انتخاب هم ــال ي ن دانشـ جام دق ، باال ان سـ ق يان
ــت که در آن همتا    يامطالعه   يحت )۲۷بود (مداخالت   وجود داشـ

شجو  يتعداد يعنيبود  يگروه صورت به سط  ياز دان ان بودند که تو
  )۲۸شدند (يمت يهدا يعلمئتيهک عضو ي

ظا   عات متنوع بود در     يو طال تا در م عه  ف هم طال به    يام تا  هم
شجو يماران بيو ب کارميتقس   يهاهيروو شرکت در   کارآموزان ين دان
ــات بحث و کنترل و نظارت بر  يو درمان ييدارو ــرکت در جلسـ شـ

ــجو ينيعملکرد بال  ــک يوظ ) يا ۲۲( پرداخت يمان ي دانشـ ل ي فه تشـ
ــه و ــو جلسـ ــجويتشـ ــوص  ي ق دانشـ  ان به بحث و گفتگو در خصـ

ارتقاء  يگذارهدف )۷(نقش  يفايا يبرا يمدل )۲۵( شان يهاآموخته
  .)۲۸(ان بر عهده داشت يدانشجو يريادگي يطيمح

ــانپنج مطالعه ن   ــتفاده از همتا باعث         شـ کاهش  دادند که اسـ
 )٢٥ ,٢٦ ,٢٢ ,٣٠، ٣٢( شــوديم يان پرســتاريدانشــجو اضــطراب

Gifford ٧ 
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ستفاده از همتا   در دو مطالعه  کهحاليدر شان دادند که ا ر ب يتأثيرن
ج دو ير نتايبر خالف ســـا )٣١_٢٧(ان ندارد ياضـــطراب دانشـــجو

ستفاده از همتا باعث افزا  مطالعه شجو  يا ضطراب دان  شود يمان يش ا

ن ياســـتفاده از همتا در ا ييد جانياز فوا يبرخ نيهمچن )٢٤ ,٢٨(
عات     )٢٥( يريادگي بهبود  )٢٥_٢٦( نفس به  ش اعتماد يافزامطال

  .)٢٦(و تصور بهتر از حرفه بود  يبهبود مهارت رهبر
  

  ط ورود به مطالعه را داشتنديشرا ليستچکتوسط  يابيکه بعد از ارز يعاتمطال: )۱جدول (

  جينتا رهيمتغ يريگاندازه
هدف ت يجمع

  تعداد)(
  مقالهعنوان   نوع مطالعه  روش کار مطالعه  طول مدت اجرا

 و سندهينو

  سال چاپ

  نبرگريپرسشنامه اسپر
کاهش 

  اضطراب

 ۲۱گروه کنترل 

نفر گروه مداخله 

  نفر ۲۳

ده  يسه روز در ط

 هفته

ک ينفر  ۴-۵هر  ير گروه مداخله به ازاد

ک يشر يهمتاعنوان به يپرستار ۷ترم  يدانشجو

ان را بر عهده يت دانشجويو حما يينقش راهنما

ط توس ينيز آموزش باليگرفت. در گروه کنترل ن

طورمعمول صورت دانشکده به ينيد بالياسات

  گرفت

مه ين

  يتجرب

برنامه همتا بر  تأثير

ان يدانشجواضطراب 

 ينيط باليدرمح يپرستار

ه و يباقر

 همکاران

)۲۲(  

۲۰۱۵  

  .يآمد خودکارپرسشنامه 

 بر اساسعملکرد  نمره

، ين در پرستاريداليگا

 يريگاندازه پرسشنامه

از شغل  يتمنديرضا

  يپرستار

 يتأثير

  .نداشت

در گروه  نفر ۱۷

  مداخله

نفر در گروه  ۳۲

  کنترل

سه روز در هفته به 

  هفتهمدت چهار 

بودند که قبل از  يان پرستاريان دانشجويهمتا

نه آموزش يدر زم يورود به دوره تجربه کاف

  داشتند.

مه ين

  يتجرب

همتا بر کاهش  تأثير

ان ياسترس دانشجو

  يپرستار

وانگ و  يل

)۲۷ (

  همکاران

۲۰۱۱  

فوکوس  وهيبش مصاحبه

 ليوتحلوتجزيه، گروپ

بين دانشجويان  يهاتفاوت

در مورد اقدامات 

و  يشده ازنظر علمانتخاب

 يبالين

کاهش 

و  اضطراب

ش يافزا

اعتماد بنفس 

بهبود کار 

 ينيبال

نفر دانشجو و  ۵۵

 .هشت نفر همتا

 ۲_۱ لسهپنج ج

هر دو هفته ساعته 

 ۱۴ ترمطولدر 

 شوديمهفته برگزار 

  .ترمکي يدر ط

ک يهمتا به  عنوانبهسال دوم  يک دانشجوي

ان سال اول کمک ينفره دانشجو ۷ تا ۴ گروه

  کردنديم

لوت يپا

مه ين

  يتجرب

نقش همتا در آموزش 

ک يج حاصل از ينتا ينيبال

 يلوت برايبرنامه پا

 ان سال اوليدانشجو

 يپاتس

اتس و ي

 همکاران

)۲۵(۱۹۹

۷ 

باز  يهاسؤالپرسشنامه با 

  و بسته

کاهش 

اضطراب و 

  استرس

  نفر دانشجو يس

  

همتا دو ساعت تا 

چهار ساعت 

  دهيدآموزش

  چهار روز در هفته

 کيشر يهمتا عنوانبه ييان سال باالياز دانشجو

 ياستفاده شد به ازا ينييان سال پايدانشجو يبرا

  ک همتا وجود داشتيهر دانشجو 

مه ين

  يتجرب

 ييکاهش اضطراب دانشجو

با  ين پرستارييسال پا

 نيبال ناتياستفاده از تمر

  همتا

و  نگرياسپر

 ,همکاران

)۲۶(۲۰۰

۴  

شاخص اضطراب شايع در 

سطح استاندارد و فرم 

  اضطراب تجربي باليني

(CEAF). 

کاهش 

اضطراب در 

ان يدانشجو

  يپرستار

 ۱۸گروه مداخله 

  نفر

 ۱۹گروه کنترل 

  نفر

 سه هفته اول ورود

  ينيبه تجربه بال

 کيشر يهمتا عنوانبه ييان سال باالياز دانشجو

 ياستفاده شد از مدل ينييان سال پايدانشجو يبرا

  کرده بود استفاده کرد ينگر طراحيکه اسپر

مه ين

  يتجرب

 يبرا ستفاده از همتاا

 مساليکاهش اضطراب در ن

 ياول پرستار

والکان 

 والکر

)۳۰(.۲۰۱

۴  
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  جينتا رهيمتغ يريگاندازه
هدف ت يجمع

  تعداد)(
  مقالهعنوان   نوع مطالعه  روش کار مطالعه  طول مدت اجرا

 و سندهينو

  سال چاپ

، يآمد خودکارپرسشنامه 

تعامل با ، اعتماد بنفس

رات مثبت و يتات، همتا

  ياحرفهتعامل  يمنف

ش در يافزا

اضطراب و 

 يافسردگ

کاهش اعتماد 

  بنفس

  دانشجو ۱۲۸
 دوساعتهپنج جلسه 

  ترمکي يدر ط

ر گروپ يوه پيک گروه مداخله که آموزش به شي

  دانشگاه ناظر بود. ياجرا شد و مرب هاآن يبرا

اه دانشگ ينظارت مربگروه کنترل که فقط تحت 

  بودند.

 يتجرب

ه ب ر گروپيپ تأثير يبررس

 تيرضا رد يررسميغ وهيش

شدن  ياجتماع و يعاطف

ان يدانشجو ياحرفه

  يپرستار يکارشناس

هگ و 

ک و يروم

همکاران 

)۲۸( 

۲۰۰۳  

 - ينيبال تيآزمون ترب

  (CLLPQ-I) مدرسان

 يريادگياز تجربه  ادراک

ش يافزا

 بر اضطراب

خود کار 

 يامد

ان يدانشجو

  نداشت تأثير

  نفر ۵۱همتا 

 منتور ۱۷۹
  سه ترم

بر آموزش  عالوههمتا را آموزش گروه مداخله 

  افت کردند.يدر معلمان

 افتيتنها آموزش معلمان را درگروه کنترل که 

  کردند

قسمت اول 

مطالعه 

مه ين

  يتجرب

بر  همتا سيتدر تأثير

، يريادگي طيادراک مح

و دانش  يخودآموز

  يپرستار انيدانشجو

)۲۴( 

بارگان 

نگرو يدل

  همکاران

۲۰۱۲ 

بررسـي تجربـه  پرسشنامه

  بـاليني

 بر تأثيرعدم 

اضطراب و 

  استرس

  نفر ۱۹همتا 

  نفر ۲۱ شاهد

در گروه آزمون به 

 ۳-۴ازاي هر 

، دانشجوي ترم دوم

يـک دانـشجوي 

عنوان به ۶تـرم 

  همتا

مربوطه دوره  يمرب ييهر دو گروه تحت راهنما

  کردند. در گروه آزم يخود را سپر يکارآموز

  

ا يمنتور  عنوانبه ۶ترم  يک دانشجويون به 

ت از يت و حمايمربوطه هدا يراهنما به همراه مرب

اصول  يهاان ترم دوم را در انجام مهارتيدانشجو

  .به عهده داشتند يو فنون پرستار

مه ين

  يتجرب

ر ييبرنامه پ ياجرا تأثير

نگ بر عوامل يمنتور

 ينيط باليمح يزاتنش

 يان پرستاريدانشجو

فريده 

سرداري 

 كشكولي

)۳۱(۱۳۹

۲  

 يزاتنشتجربه عوامل 

 ينيط باليمح

کاهش 

اضطراب در 

ان يدانشجو

  يپرستار

 

نفر  ۷۰

 ۲ان ترم يدانشجو

به دو  يپرستار

 ۳۵ يگروه مساو

م يتقس ينفر

 شدند

 ۴-۵هر  يازا

ک دانشجو يدانشجو 

 ۸ترم  ييسال باال

 همتا عنوانبه

دانشجو يك  ۴-۵در گروه مورد به ازاي هر 

يا راهنما را پرستاري  ۸دانشجو سال بااليي ترم 

داشتند در حالي كه در گروه شاهد دانشجويان 

  .تنها با مربي و بدون راهنما و همتا بودند

مه ين

  يتجرب

اجراي برنامه مربي  تأثير

زاي همتا بر عوامل تنش

محيط باليني دانشجويان 

  پرستاري

به محبو

 ،انيعقوبي

فاطمه 

، سالمه

طاهره 

  يعقوبي

)۳۲ (

۱۳۸۷  
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  شکل روند ورود مطالعات : )۱( نمودار
  

  گيرينتيجهبحث و 
هدف بررســي پيامدهاي آموزش  بانه مطالعه حاضــر در مرور 

سط همتاي نزديك در  ستار  ينيط باليمح تو س  يپر  يپکه مورد برر
 توسط همتاي نزديكکاهش اضطراب ، بيشتر مطالعاتقرار گرفتند. 

ف يدر مطالعات حاضر تعار ).۲۵ ,۲۶ ,۲۲ ,۳۰، ۳۲( انددادهرا نشان 
ــه نتايت مقايقابلت و يفيمختلف ک بل از ق .کنديمج را مخدوش يس

ز ا يف اســتانداريد تعريوه همتا بايشــ يانجام هرگونه مطالعه بر رو
صورت گ  ساس  برد مطالعات يرد. بايآن  د شون  يزيريپف يآن تعر ا

ــت  يجيتا نتا ــهيمقاقابل نديآيمکه به دس ــند.  س ال مث طوربهباش
کارورزان در  نيان را از بيهمتا يان و باقريمتوسـل ، يمطالعه صـالح 

صه   شجو انتخاب کردند تا به عر ستار  انيدان مک ن کييسال پا  يپر
ند (  عه اون   که حالي در .)۲۰-۲۲کن ک ي همکاران همتا    و ١در مطال

شد   يب ستاندار  شجو  همار ا ستار يبود در جهت آموزش دان  به يان پر
 انيدانشــجوان يهمتا، در مطالعه بولت .)۱۳(پرداخت يماجرا نقش 

شجو  بودند کهسال چهارم   پرداختند يسال اول م  انيبه آموزش دان
عه   در .)۳۳( طال تا گروه يد يام ــجو يگر هم با   ي از دانشـ ند  ان بود

                                                             
1 Owen 

العه  ن مط ي. در اکردند يممراقبت   ينيبال  طيدرمحمار  يگر از بيکد ي
شگاه  يمرب سه نقش  دان شت  عهده برگروه را  يو حام کنندهليت  دا

)۲۸(.  
ــر  ــواهددر مقاالت حاض ک برنامه همتا از ينکه يبر ا يمبن يش

شت.    هابرنامهر يسا  ست وجود ندا  شده انجامدر اکثر مطالعات بهتر ا
جا ، ريرپين، ورتمنر يپ يها واژه ته  به گر يکد ي يمنتور ب ند.  ودب کاررف

ش  يتوان مقا فيتفاوت در تعار شده را  مطالعات انجام وه اجرا دريسه 
سؤال يز شتر و دق   نيبرد که ايم ر  ين در ا ترقيضرورت مطالعات بي

 رساند.يزمينه م
وه يو شـــ يآموزشـــ يمحتوا ازنظرن مطالعات حاضـــر يهمچن

تا  ــات برخورد و   ، آموزش هم عداد جلسـ مان مدت ت باط وجود   ز ارت
شجو ، همتا، مانند نوع بخش يگرمداخلهر يمتغ  متفاوت، يو مرب دان

، يدر طراحموجود  تنوعبا توجه به     بر اينبنا  .)۲۲ ,۲۵-۲۷( بودند 
سر يج حاصل ميسه نتايدر مطالعات امکان مقا يريگاندازه ابزار، اجرا

به  آموزش ياجرا يچگونگ يبرا يترقيدقاز به مطالعات يست و ن ين
در  تنها، مثالعنوانبهاست.   يپرستار  ينيوه همتا در آموزش باليش 
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ــتفاده يکه افزا ياتمطالعاز  يکي ــطراب را بعد از اس ــ ش اض ه وياز ش
شان داده بود  صيص نمونه     وه يش ، همتا ن سازي در تخ صادفي  ها ت

شده   نين در دو مطالعه که زمان ارتباط بي. همچن)۲۸بود ( رعايت 
ــجو ــجويبود در پا تريطوالنان يهمتا و دانش ــطراب يان دانش ان اض

ــئله ني. ا)۲۴ ,۲۸کردند (گزارش  ينيط باليدر مح يباالتر از ين مس
ن همتا و يســـه زمان ارتباط بيرســـاندکه به مقا يرا م يبه مطالعات

  ند.يدانشجو بپردازند. زمان استاندارد را اعالم نما
شجوياني كه درترم در اکثر مطالعات  سط روش   دان هاي قبل تو

در نظر گرفته شدند   گروه كنترلبعنوان  معمول آموزش ديده بودند
شده روش آموزش و   ).۲۰ ,۲۶، ۲۷(  يساز آمادهدر مطالعات انجام 

ن يبودند که چن   يمطالعات   ينقش متفاوت بود. حت  يفا يا يبرا همتا 
مناســبي را براي  يهاالزم اســت دوره کهحاليدرنداشــتند  يادوره

يان براي     آموزش تا له     ياجراهم گام  مداخ برگزار نموده و در هن
  .ها را پايش كردشده توسط آنكيفيت آموزش ارائه، مداخلهاجراي 

ان يدانشجو يانتخاب همتابرا ين چگونگيمرور شده بدرمقاالت 
ات يخصــوصــ کهحاليدر. )۲۵ ,۲۶ ,۲۲ ,۳۲نداشــت (وجود  يتوافق

ن يت ارتباط ب ي فيبر ک يفرد يباورها  و  ها ارزش، علمي، کي دموگراف
ــجو    تا و دانشـ نا ؛ گذارد يم تأثير هم نه و       بر اينب عاقال خاب  انت

ان جهت يهمتا و دانشــجو يات فرديبراســاس خصــوصــ خردمندانه
  است. شدههيتوصوه ين شيت در اجرا ايموفق

ــب ــت که به دنبال جا يافراد يبرا يهمتا مدل مناس امن  ياس
 ردنکوه ارتباط برقرار ين شيو در ا گردنديم شانالتمشکان يب يبرا

ــ چکدام از مطالعات    يه که حالي در. کند يمفا  يا يار مهمي نقش بسـ
د. بودن نکردهف يهمتا و دانشــجو را توصــن يند ارتباط بيحاضــر فرا

ــات و چگونگيفقط به ب ــنده کرده  ياجرا يان تعداد جلس برنامه بس

 برنامه را مشخص  ياجرا يابيارزش  يبودند. در اکثر مطالعات چگونگ
امد يسنجش پ يبرا يوه خود گزارش دهينکرده بودند. استفاده از ش

عه   طال تا  ي قابل ؛ م ــاب ن ند. د يمج را کم يت انتسـ  يبرا که حالي ر ک
که  يهاوهيشــن روش بهتر اســت که از يا تأثيرقضــاوت در مورد 

  سنجند استفاده شود.يم يط واقعيدرمحان را يعملکرد دانشجو
سط    گفت  توانيم بر اينبنا شيوه همتاي نزديك تو آموزش به 

سال باالتر م    شجويان  شجو    باعث توانديدان ضطراب دان ن ايکاهش ا
ــي و ينيبال  طيدرمح به  ، بهبود محيط آموزشـ ماد نفس افزايش اعت

 يپرستار  ينياستفاده از آن درآموزش بال  ي. اما برادانشجويان شود  
  وجود ندارد. يروش استاندارد

شکده       شجو در دان شد پذيرش دان  يهابا توجه به روند رو به ر
ــتار ــاتيد به يپرس ــي، در حوزه باليني ژهيوو كمبود تعداد اس ه توص

ــوديم ــتر الزم جهت به برنامه  ش ــي بس اين  يريکارگريزان آموزش
در حال استفاده است را فراهم    شيوبشيوه نوين آموزشي را كه کم  

ند.   ماي جام چن   ن بل از ان مه ر  يق به طراح ي ن يزين برنا عات   ياز   مطال
ا را وه متفاوت از برنامه همتيت است که ش  يفيبا ک ينيبال ييکارآزما

  د.يسه نمايمقا
  

  يتشکر و قدردان
ــنيبد  قاالت      له يوسـ كه م قاني  عه      ها آناز محق طال در اين م

ــ . همچنين از واحد شـــوديماســـت تقدير  قرارگرفته يموردبررسـ
اطالعات و فناوري دانشـــكده پرســـتاري كه شـــرايط الزم را براي 

بر اين از  عالوه. شــود يمجســتجوي مطالعات فراهم آورد تشــكر   
ــد تقدير    باعث بهبود   ها آنداوران محترم كه نظرات   اين مطالعه شـ

  شود.يم
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Abstract 
Background & Aim: High levels of anxiety in the clinical environment affect the quality of learning in 
students. Using some learning styles reduce students' anxiety in the clinical setting and help to improve 
the quality of nursing education. One of the common styles of learning is peer-based approach. 
Therefore, the present study aims to determine the type of peer-based approach that reduces the anxiety 
of nursing students in the clinical setting. 
Materials & Method: The present study was conducted in a review of the anecdote by searching the 
Persian and English sources of SID, Iran Medex Magiran and English Pub Med, Willy on line library, 
and Google scholar from 1995 to2018. Researchers searched the aforementioned databases using Peer 
approaching Peer mentoring and Near mentoring near teacher, near tutor, peer tutor pear teacher and 
near peer partner Piermenorur's partner, close counterpart Nirmourntour, Mentoring, Mentoring and 
Peer-to-Peace as keywords.. After reviewing the titles and abstracts of the studies that were conducted 
in the field of nursing clinical education and the effect of peer-to-peer mode on anxiety in empirical and 
semi-experimental way, nine articles were included. 
 Results: The findings from the five studies showed that peer use reduces anxiety. Two articles showed 
that the use of peer group had no effect on the anxiety of nursing students in the clinical setting, and two 
articles showed that using peer support could increase the anxiety of students in the clinical setting. 
Conclusion: Because of the large differences in intervention methods and due to the fact that no studies 
were conducted on different methods of peer implementation, it is not possible to judge about the 
appropriate method for decreasing anxiety in students. However, it can be concluded that using peers 
help to reduce students' anxiety in nursing clinical settings. 
Keywords: nursing education, stress, anxiety, peer 
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