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چکیده
مقدمــه :بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس اســتقالل و توانایــی فــرد را بــرای شــرکت مؤثــر در خانــواده و جامعــه
تهدیــد میکنــد .هــدف ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر آمــوزش بــه روش گــروه همتــا بــر خودکارآمــدی بیمــاران
مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان فرشــچیان و انجمــن بیمــاران مولتیپــل
اســکلروزیس شــهر همــدان در ســال  1394بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه کارآزمایــی بالینــی 80 ،بیمــار مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس بــه صــورت نمونــه
گیــری در دســترس انتخــاب و بــه گــروه آزمــون و کنتــرل بــا روش تخصیــص تصادفــی تقســیم شــدند 4 .جلســه
آموزشــی هــر کــدام بــه مــدت  60دقیقــه ،دوبــار در هفتــه بــرای گروههــا برگــزار گردیــد .اطالعــات توســط
پرسشــنامه خودکارآمــدی عمومــی شــرر ( )Shererقبــل و بعــد از مداخلــه از هــر دو گــروه جمــع آوری گردیــد.
بــا نــرم افــزار  SPSSنســخه  16و آمــار توصیفــی و آزمونهــای تــی مســتقل ،تــی زوجــی تجزیــه و تحلیــل
شــدند.
یافتههــا :بیــن میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــی دار
آمــاری وجــود داشــت ( .)P > 0/05کــه ایــن اختــاف در گــروه کنتــرل معنــی دار نبــود .اختــاف بیــن میانگیــن
نمــرات خودکارآمــدی گــروه آزمــون و کنتــرل قبــل و بعــد مداخلــه معنــی دار نبــود (.)P < 0/05
نتیجــه گیــری :روش آمــوزش همتــا بــر ســطح خودکارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس را
مؤثــر واقــع شــده بــود .میتــوان از ایــن روش بــه عنــوان ابــزار ارزشــمندی جهــت بهبــود درمــان و کنتــرل
عــوارض جســمی و روانــی بیمــاری و همچنیــن افزایــش خودکارآمــدی ایــن بیمــاران اســتفاده کــرد.

مقدمه
اســکلروز متعــدد شــایعترین بیمــاری دســتگاه عصبــی مرکــزی
اســت کــه موجــب ناتوانــی دائمــی در بالغیــن جــوان میشــود [.]1
مولتییپــل اســکلروزیس یــک بیمــاری مزمــن و پیشــرونده سیســتم
عصبــی مرکــزی اســت کــه بــه میلیــن اعصــاب مغــز و نخــاع آســیب
رســانده و اســکارهای ایجــاد شــده در ایــن مکانهــا موجــب بــه کنــدی
عبــور پیامهــای عصبــی میشــود .بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس
بســیار متنــوع و غیــر قابــل پیــش بینــی میباشــد .در بســیاری از
بیمــاران ،بیمــاری در ابتــدا توســط آســیبهای عصبــی قابــل برگشــت
مشــخص میشــود کــه در اغلــب اوقــات بــا ضایعــات عصبی پیشــرونده
ادامــه مییابــد [ .]3 ,2بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس دومیــن علــت

شــایع ناتوانــی در افــراد جــوان بعــد از تصادفــات میباشــد [ .]2دو
میلیــون پانصــد هــزار نفــر در ســرار دنیــا [ ]4و چهــار صــد هــزار نفــر
در ایــاالت متحــده آمریــکا بــه ایــن بیمــاری مبتــا میباشــند .ایــران
بیشــترین میــزان شــیوع را پــس از اســرائیل در خاورمیانــه دارد [.]5
در چنــد ســال اخیــر ،مطالعــات انجــام گرفتــه در منطقــه خاورمیانــه
و ایــران حاکــی از شــیوع بــاال و رو بــه افزایــش مولتیپــل اســکلروزیس
در ایــن نواحــی اســت [.]6
ایــن بیمــاری چهــار شــکل بالینــی دارد .شــایعترین نــوع بیمــاری
مولتیپــل اســکلروزیس ،نــوع عــود کننــده – فروکــش کننــده
میباشــد .حــدود  75درصــد بیمــاران در ابتــدای شــروع بیماریشــان
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 1مربــی ،مرکــز تحقیقــات مراقبــت از بیماریهــای مزمــن در منــزل ،گــروه پرســتاری بهداشــت جامعــه،
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 2دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد پرســتاری بهداشــت جامعــه ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 3دانشــیار ،مرکــز تحقیقــات مراقبــت از بیماریهــای مزمــن در منــزل ،گــروه پرســتاری بهداشــت
جامعــه ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 4دانشــیار ،مرکــز تحقیقــات مــدل ســازی بیماریهــای غیــر واگیــر ،گــروه آمــار زیســتی ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
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روش کار
مطالعــه کارآزمایــی بالینــی حاضر در ســال  1394 – 1395انجام شــد.
از آنجایــی کــه تنهــا دو مرکــز بیمارســتان فرشــچیان و مرکــز بیمــاران
مولتیپــل اســکلروزیس در دســترس بــود ،بــرای انتخــاب واحدهــای
پژوهــش ،افــراد مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس کــه دارای معیارهای
ورود بــه مطالعــه بودنــد ،بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب
و ســپس براســاس سیســتم کدگــذاری تصادفــی ســازی جایگشــتی
بیمــاران مراجعــه کننــده بــه دو گــروه کنتــرل و آزمــون تقســیم بندی
شــدند .در ایــن روش از الگــوی چهارتایــی  ABBAاســتفاده شــد .بــه
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در ایــن نــوع قــرار میگیرنــد کــه در آن ،بیمــار بطــور ناگهانــی دچــار
حمالتــی میشــود کــه یــک یــا چنــد قســمت از بدنــش را درگیــر
میســازد .ســپس بیمــار بطــور کامــل یــا اینکــه تــا حــدود زیــادی
بهبــود مییابــد و بیمــاری تــا حملــه بعــدی کــه پیشــرفت نمیکنــد.
خطرنــا کتریــن نــوع بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس ،نوع پیشــرونده-
اولیــه میباشــد کــه حــدود  15درصــد بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل
اســکلروزیس بــه ایــن نــوع دچــار هســتند [.]7
از آن جایــی کــه بیماریهــای مزمــن ،از جملــه مولتیپــل اســکلروزیس
بــر تمــام جنبههــای اقتصــادی ،مالــی ،اجتماعــی و عاطفــی فــرد،
خانــواده و جامعــه اثــر میگــذارد ،فقــط درمــان دارویــی و کنتــرل
دورههــای بیمــاری ایــن مبتالیــان کافــی نمیباشــد و پرســتاران بــا
توجــه بــه نقــش حســاس در زمینــه توانبخشــی بیمــاران بــا ناتوانــی
جســمی و روانــی قادرنــد کــه بیمــاران را در بــاال بــردن توانایــی انجــام
فعالیتهــای روزمــره یــاری نماینــد [ .]8آمــوزش دهنــدگان بهداشــت
روی تدابیــر توانمنــد ســازی بــه عنــوان یــک راه کار عملــی اصلــی
در ارتقــای بهداشــت تأکیــد دارنــد .یکــی از اجــزای کلیــدی توانمنــد
ســازی کــه توســط آمــوزش دهنــدگان بهداشــت مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت فرآینــد مشــارکت افــراد بــرای ارتقــا و بهبــود کیفیــت
زندگــی اســت [ .]9توانمنــد ســازی باعــث جلــب مشــارکت اعضــای
جامعــه و ســازماندهی آنهــا بــرای ایجــاد تغییــرات محیطــی میگردد،
بــه طــوری کــه آنهــا را کارآمــد میســازد تــا اســتراتژیهای حــل
مسایلشــان را گســترش دهنــد و در چنیــن جامعــهای شــخص
اعتقــاد پیــدا میکنــد کــه قــادر اســت تغییــر ایجــاد کنــد .نظریــه
خودکارآمــدی ،ریشــه در نظریــه شــناختی اجتماعــی بنــدورا دارد.
نظریــه شــناختی اجتماعــی ،چارچــوب جامعــی بــرای درک رفتــار
اجتماعــی وتبییــن عملکــرد انســانها ارائــه میدهــد .ایــن نظریــه
تصویــری از رفتــار انســانی را ترســیم میکنــد کــه مهمتریــن عنصــر
آن ،خودکارآمــدی اســت [ .]10خودکارآمــدی اطمینانــی اســت کــه
شــخص ،رفتــار خاصــی را بــا موفقیــت اجــرا میکنــد و انتظــار نتایــج
بــه دســت آمــده را دارد .بنــدورا و همکارانــش معتقدنــد کــه احســاس
خودکارآمــدی ،در اثــر تحمــل چالشهــا و انجــام متوالــی و گام بــه
گام رفتــار در افــراد شــکل میگیــرد .بنــدورا اظهــار مــیدارد کــه
خودکارآمــدی ،پیــش شــرط اصلــی و مهــم در تغییــر رفتــار ،از جملــه
رفتارهــای بهداشــتی اســت [.]11
آمــوزش بــه بیمــار و پیگیــری مراقبتهــای پرســتاری بــه عنــوان
وظیفــه ایــی مهــم و یکــی از اســتانداردهای کیفیــت مراقبتهــای
پرســتاری بشــمار میآیــد .یکــی از انــواع روشهــای آمــوزش بــه
بیمــاران آمــوزش همتــا اســت کــه در تســهیل و پیشــرفت بهداشــت
و ایجــاد محیــط مناســب بــرای یادگیــری تأثیــر دارد [ .]12آمــوزش
گــروه همتــا نوعــی اســتراتژی آموزشــی اســت کــه بــه صــورت توســعه
دانــش و مهــارت از طریــق کمــک فعــال و حمایــت بیــن افــراد هــم

ســطح تعریــف میشــود و یکــی از روشهــای مهــم و مؤثــر بــرای
آمــوزش فراگیــران اســت [ .]13ایــن تکنیــک از تئــوری یادگیــری
اجتماعــی بنــدورا منشــأ میگیــرد ،بــر ایــن اســاس کــه افــراد از طریق
مشــاهده ،تقلیــد و مدلســازی از یکدیگــر یــاد میگیرنــد .هــدف ایــن
نــوع آمــوزش توســعه دانــش ،نگــرش و ایجــاد رفتارهــای بهداشــتی
ســالم بــه وســیله کســانی اســت کــه بــه طــور تخصصــی در آن مــورد
تربیــت نشــده باشــند امــا تجــارب مشــترکی دارنــد [ .]14نوعــی
حمایــت بشــر دوســتانه و نــوع دوســتانه اســت و میتــوان از آن بــه
عنــوان یــک رویکــرد مکمــل در کنــار ســایر اســتراتژیهای ارتقــای
ســامت اســتفاده کــرد [.]15
از آنجایــی کــه مهمتریــن وظایــف پرســتاران بهداشــت جامعــه آموزش
میباشــد و لیکــن بــه علــت کمبــود نیروهــای متبحــر بــه نظــر
میرســد پرســتاران بهداشــت جامعــه فرصــت کافــی بــرای برقــراری
ارتبــاط و آمــوزش بــه مددجویــان را ندارنــد [ .]16بنابرایــن تربیــت
همتایــان در رفــع ایــن مشــکل میتوانــد مفیــد باشــد و از طرفــی
آمــوزش از جانــب همتایــان مبتــا بــه بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس
کــه خودشــان شــرایط بیمــاری را تجربــه نمودهانــد بیمــاران را بــرای
ســازگاری بــا ایــن بیمــاری توانمنــد میســازد و بــر حمایــت اجتماعــی
و وضعیــت روحــی بیمــاران تأثیــر گــذار اســت لــذا اســتفاده ازتجــارب
ایــن افــراد بــرای ارائــه برنامــه آموزشــی بــه افــراد همتــای خود بســیار
مناســب اســت [ .]17در زمینـهٔ تأثیــر آمــوزش روش همتــا بــر بیماران
مبتــا بــه مولتیپــل اســکاروزیس مطالعــات اندکی در دســترس اســت.
امــا طــور مثــال در مطالعـهٔ خواصــی و همــکاران ( )1394کــه بــر روی
بیمــاران دیابتــی انجــام گرفــت ،آمــوزش بــه روش همتــا تأثیــر مثبتی
بــر خودکارآمــدی بیمــاران دیابتــی داشــت [ .]3همچنیــن در مطالعــه
ورعــی و همــکاران ( )2014آمــوزش بــه روش همتــا موجــب افزایــش
ســطح خودکارآمــدی ایــن بیمــاران گردیــد [ .]19 ,18مطالعـهٔ حاضــر
بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش بــه روش همتــا بــر خودکارآمــدی
بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس مراجعــه کننــده بــه انجمن
بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس و بیمارســتان فرشــچیان
شــهر همــدان در ســال  1394انجــام گرفــت.
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معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :داشــتن حداقــل ســواد خوانــدن
و نوشــتن ،ســن بیــن  18تــا  50ســال ،مــورد تأییــد بــودن بیمــاری
توســط پزشــک انجمــن و عضــو بــودن در انجمــن ،عــدم ابتــا بــه
ســایر اختــاالت حــاد یــا مزمــن جســمی ذهنــی یــا روانــی ماننــد
افســردگی شــدید ،عــدم اختــال تکلــم یــا شــنوایی و نبــودن در
مرحلــه حــاد بیمــاری بودنــد .معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل:
عــدم رضایــت افــراد جهــت انجــام مطالعــه ،غیبــت بیــش از  2جلســه
در کالسهــای آموزشــی و یــا عــود بیمــاری بودنــد.
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک
و پرسشــنامه خودکارآمــدی عمومــی  Shererبــود .ایــن پرسشــنامه
توســط  Shereو همکارانــش در ســال  1982ســاخته شــد و دارای
 23گویــه اســت کــه  17گویــه آن مربــوط بــه خودکارآمــدی عمومــی
 Shereو  6گویــه دیگــر مربــوط بــه خودکارآمــدی در موقعیتهــای
اجتماعــی اســت .در ایــن پژوهــش از مقیــاس  17گویــه ای اســتفاده
شــده اســت .پرسشــنامه خودکارآمــدی عقایــد فــرد مربــوط بــه
توانای ـیاش بــرای غلبــه بــر موقعیتهــای مختلــف را انــدازه گیــری
میکنــد .گزینههــای هــر گویــه در ایــن پرسشــنامه بــر پایــه مقیــاس
پنــج رتبـهای لیکــرت تنظیــم شــده اســت ،بدیــن صــورت کــه پاســخ
ا مخالــف نمــره  ،1پاســخ کامــ ً
کامــ ً
ا موافــق نمــره  5میگیــرد.
باالتریــن نمــره خودکارآمــدی در ایــن مقیــاس  85و پایینتریــن 17
اســت .از  17تــا  34خودکارآمــدی ضعیــف 35 ،تــا  51خودکارآمــدی
متوســط 52 ،تــا  68خودکارآمــدی خــوب 65 ،تــا  85خودکارآمــدی
خیلــی خــوب محســوب میشــود .امتیــازات باالتــر بیانگــر
خودکارآمــدی قویتــر و امتیــازات پایینتــر بیانگــر خوکارآمــدی
ضعیفتــر اســت ( .)41بختیــاری براتــی ( )1376بــرای ســنجش

پــس از کســب مجوزهــای الزم بــه صــورت مســتمر در تمــام ایــام
هفتــه بــه بیمارســتان فرشــچیان و انجمــن بیمــاران مولتیپــل
اســکلروزیس شــهر همــدان مراجعــه شــد و بیمارانــی کــه تمایــل بــه
شــرکت در مطالعــه را داشــتند ،شناســایی و بــا توجــه بــه معیارهــای
ورود بــه مطالعــه  84نفــر جهــت شــرکت در پژوهــش انتخــاب شــدند.
اهــداف پژوهــش بــرای شــرکت کننــدگان توضیــح داده شــد و بــه آنها
ایــن اطمینــان داده شــد کــه در هــر مرحلــه از پژوهــش کــه تمایلــی
جهــت ادامــه نداشــته باشــند ،میتواننــد از پژوهــش خــارج شــوند.
ســپس رضایــت نامــه آگاهانــه کتبــی از آنهــا اخــذ گردیــد .ابتــدا
فــرم مشــخصات دموگرافیــک و ســپس پرسشــنامه خودکارآمــدی
توســط افــراد تکمیــل گردیــد .بــرای انتخــاب گــروه همتــا  4نفــر از
بیمارانــی کــه نمــره کســب شــده باالتــری از پرسشــنامه خودکارآمدی
داشــتند ،شناســایی و  4جلســه آموزشــی بــه مــدت  60دقیقــه (45
دقیقــه آمــوزش و  15دقیقــه ارزشــیابی) دوبــار در هــر هفتــه بــرای
آنهــا برگــزار گردیــد .در طــی ایــن جلســات ،گــروه بــا مباحثــی
چــون ماهیــت بیمــاری ،تشــخیص ،درمــان و عــوارض بیمــاری (بــه
زبــان ســاده) ،شــناخت عالئــم جســمی بیمــاری ،چگونگــی تطابــق بــا
تغییــرات جســمی بیمــاری و مشــکالت آن ،مهارتهــای حــل مســئله،
کنتــرل خســتگی ،درد ،کنتــرل عالیــم روانــی (اضطــراب و افســردگی
بــا اســتفاده از تکنیــک انبســاط عضالنی و تنفــس عمیــق) ،ورزشهای
هماهنگــی و تعــادل مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد .در پایــان هــر
جلســه و همچنیــن هــر دوره جهــت حصــول اطمینــان از یادگیــری
مطالــب ،مــورد ارزشــیابی بــه روش پرســش و پاســخ قرارگرفــت.
ســپس افــراد شــرکت کننــده در پژوهــش بــه طــور تصافــی بــه دو
گــروه  40نفــری تقســیم شــده و براســاس خصوصیاتــی چــون ســن،
جنــس ،تحصیــات ،طــول مــدت ابتــا ،عــود یــک ســاله ،بســتری در
طــی یــک ســال گذشــته هماننــد ســازی شــدند بــه گونــه ایــی کــه
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ایــن صــورت کــه نفــر اول بــه گــروه  ،Aدوم و ســوم بــه گــروه  Bو
نفــر چهــارم بــه گــروه  Aتخصیــص داده شــد .ایــن کار بیســت بــار
تکــرار و هم ـهٔ  80نفــر بــه دو گــروه چهــل تایــی  Aو  Bتخصیــص
داده شــدند .بدیــن صــورت کــه بــا توجــه بــه مطالعــه انجــام شــده
[ ]5انحــراف معیــار نمــره درک از بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس در
بیمــاران مربوطــه در دو گــروه کنتــرل و مداخلــه حــدود  9/1و 14/8
در نظــر گرفتــه شــد همچنیــن حداکثــر تفــاوت معنــی داری حــدود
 9و در ســطح اطمینــان  %95و تــوان آزمــون  %90در نظــر گرفتــه
شــد و بــا اســتفاده از فرمــول زیــر تعــداد حجــم نمونــه بــرآورد گردیــد:

روایــی ســازهای مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی ،نمــرات بدســت
آمــده از ایــن مقیــاس را بــا اندازههــای چندیــن ویژگــی شــخصیتی
(مقیــاس بیرونــی و درونــی راتــر ،خــرده مقیــاس کنتــرل شــخصیتی،
مقیــاس درجــه اجتماعــی مارلــو و مقیــاس شایســتگی بیــن فــردی
روزنبــرگ) همبســته کــرد کــه همبســتگی پیــش بینــی شــده بیــن
مقیــاس خودکارآمــدی و اندازههــای خصوصیــات شــخصیتی متوســط
( 0/61و در ســطح  0/05معنــادار) و در جهــت تأییــد ســازه مــورد نظــر
بــود .همچنیــن ضریــب پایــای مقیــاس بــا اســتفاده از روش دو نیمــه
کــردن آزمــون گاتمــن برابــر  0/76و بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای
کرونبــاخ  0/79بــه دســت آمــده اســت .همچنیــن وقــری ()1379
بــرای بررســی پایــای خودکارآمــدی ،آلفــای کرونبــاخ  0/85را بدســت
آورده اســت .در مطالعــه حاضــر میــزان آلفــای کرونبــاخ پرسشــنامه
خودکارآمــدی بــر اســاس  17گویــه 0/9 ،بــه دســت آمــد کــه نشــان
میدهــد پرسشــنامه از پایایــی مطلوبــی برخــوردار بــود.

محمدی و همکاران

جدول  :1اطالعات جمعیت شناختی واحدهای پژوهش

مداخله ،تعداد (درصد)

کنترل ،تعداد (درصد)

مرد

)35(14

)37/5(15

زن

)65(26

)62/5(25

جنسیت

نتیجه آزمون
x = 0/054؛ P = 0/816
2

سن

x = 0/881؛ P = 0/644
2

<25

)37/5( 15

)42/5( 17

25-35

)47/5( 19

)37/5( 15

< 35

)15( 6

)20(8

7/29 ± 28/85

7/09 ± 28/63

میانگین  ±انحراف معیار
وضعیت تاهل

Fisher's Exact = 0/62؛ P = 0/962

مجرد

)65( 26

)60( 24

متأهل

)27/5( 11

)32/5( 13

مطلقه

)5( 5

)5( 2

)2/5( 1

)2/5( 1

همسر فوت کرده
تحصیالت

Fisher's Exact = 1/442؛ P = 0/957

سیکل

)10( 4

)10( 4

دیپلم

)40( 16

)47/5( 19

فوق دیپلم

)32/5( 13

)30( 12

کارشناسی

)15( 6

)12/5( 5

کارشناسی ارشد

)2/5( 1

)0( 0
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یافتهها
یافتههــا نشــان دادنــد کــه بیمــاران دو گــروه کنتــرل و آزمــون از
لحــاظ جنــس ،ســن ،شــغل و ســطح تحصیــات بــا یکدیگــر مشــابه
بودنــد( .جــدول  .)1نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن (انحــراف معیــار)
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پــس از هماننــد ســازی افــراد دو گــروه از نظــر ویژگیهــای ذکرشــده
یکســان بودنــد .گــروه کنتــرل توســط خــود پژوهشــگر آمــوزش روتین
را دریافــت کــرد (طبــق مباحثــی کــه در بــاال تعییــن شــده اســت)،
همچنیــن شــرکت کننــدگان در گــروه مداخلــه بــه  4گــروه  10نفــری
تقســیم شــدند .تمایــل افــراد بــرای شــرکت در هــر گــروه مــورد توجــه
قــرار گرفــت .جهــت هــر کــدام از گروههــا  4جلســه آموزشــی هــر
کــدام بــه مــدت  60دقیقــه ،هفتــه ایــی دو مرتبــه بــه اداره افــراد
آمــوزش دیــده بــا نظــارت پژوهشــگر برگــزار گردیــد .در پایــان مداخله
بعــد از یــک مــاه از آخریــن جلســه آموزشــی مجــددا ً پرسشــنامه
خودکارآمــدی توســط هــر دو گــروه آزمــون و کنتــرل تکمیــل گردیــد.
اطالعــات جمــع آوری شــده بــه وســیلهٔ نــرم افــزار  SPSSنســخهٔ 16
و بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمونهــای آمــاری تــی مســتقل،
تــی زوجــی و آنالیــز کوواریانــس ،در ســطح اطمینــان  0/95تجزیــه و
تحلیــل شــدند.

نمــرات خودکارآمــدی در گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه 55/82
( )8/87و بعــد از مداخلــه  )10/07( 59/45بــود .آزمــون آمــاری تــی
زوج نیــز نشــان داد کــه در گــروه آزمــون ،بیــن میانگیــن نمــرات
خودکارآمــدی قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف معنــی دار آمــاری
وجــود داشــت ( .)P > 0/05در فاصلــه اطمینــان صفــر مشــاهده
نشــد .لــذا ایــن تفــاوت مثبــت بــود .میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات
خــود کارآمــدی در گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه مداخلــه 55/82
( )8/87و در گــروه کنتــرل  )10/17( 54/08بــود .آزمــون آمــاری تــی
مســتقل تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن نمــرات خودکارامــدی دو گــروه
کنتــرل و مداخلــه قبــل از مداخلــه نشــان نــداد ( .)P < 0/05کــه
میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات خودکارامــدی در گــروه آزمــون
بعــد از مداخلــه  )10/07( 59/45و در گــروه کنتــرل بعــد از مداخلــه
 )9/12( 55/85بــود .تفــاوت بیــن دو گــروه بعــد از آمــوزش افزایــش
معنـیداری داشــت و بعــد از آمــوزش گــروه مداخلــه بــه طور متوســط
نمــره خودکارآمــدی بیشــتری را نشــان داد .امــا آزمــون تی-مســتقل
تفــاوت بیــن دو گــروه بعــد از آمــوزش تفــاوت معنــادار آمــاری نشــان
نــداد( .جــدول  )2نمــره خودکارآمــدی دو گــروه آزمــون و مداخلــه،
بعــد از آمــوزش بــه طــور متوســط افزایــش یافــت .امــا ایــن افزایــش
در گــروه آزمــون بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود( .تصویــر .)1
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گروه
کنترل
مداخله
نتایج آزمون تی مستقل

قبل ،انحراف استاندارد  ±میانگین بعد ،انحراف استاندارد  ±میانگین
54/08 ± 10/17

55/85 ± 9/12

t = 0/82؛ df = 78؛ P = 0/415

t = 1/675؛ df = 78؛ P = 0/098

55/82 ± 8/87

بحث
هــدف ایــن مطالعــه تعییــن تأثیــر آمــوزش بــه روش گــروه همتــا
بــر خــود کارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس
بــود .نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل دادههــای آمــاری نشــان
داد کــه میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات خودکارآمــدی قبــل از
مداخلــه  )8/87( 55/82و بعــد از مداخلــه  )10/07( 59/45بــود.
آزمــون آمــاری تــی زوج نیــز نشــان داد کــه در گــروه آزمــون ،بیــن
میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف
معنــی دار آمــاری وجــود داشــت ( .)P > 0/05در فاصلــه اطمینــان
صفــر مشــاهده نشــد .لــذا ایــن تفــاوت مثبــت بــود .بنابرایــن آمــوزش
همتــا باعــث افزایــش خودکارآمــدی در بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل
اســکلروزیس در گــروه آزمــون گردیــد .بــه بیــان دیگــر آمــوزش
همتــا مؤثــر واقــع شــد.
همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،نتایــج مطالعــه خواصــی و همــکاران
( )1394بــود کــه بــا هــدف تأثیــر آمــوزش همتــا بــر خودکارآمــدی
دیابتــی بیمــاران دیابتــی نــوع  2انجــام گرفــت .عالرغــم وجــود تفاوت
در روش کار ،ابــزار و همچنیــن گــروه هــدف مطالعــه ایشــان بــا
مطالعــه حاضــر ،نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات خودکارآمدی
بیمــاران گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــادار آماری
داشــت .بــه عبــارت دیگــر ،آمــوزش همتــا بــر خودکارآمــدی بیمــاران
دیابتــی گــروه آزمــون تأثیــر مثبــت داشــت [.]3
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* t = -4/516؛ df = 39؛ P > 0/001
* t = -3/766؛ df = 39؛ P = 0/001

همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،مطالعــه دهقانــی و همــکاران
( )1390بــود کــه بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش همتــا محــور بــر
میــزان افســردگی بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس
انجــام گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه در گــروه آزمــون میانگیــن
نمــرات افســردگی در گــروه آزمــون قبــل و بعــد از مداخلــه اختــاف
معنــادار آمــاری نشــان داد .بــه ایــن معنــی کــه آمــوزش بــه روش
همتــا در گــروه آزمــون و در کاهــش نمــرات افســردگی مؤثــر واقــع
شــده بــود [.]20
همچنیــن در مطالع ـهای کــه توســط ســلمانی و همــکاران ()1390
انجــام گرفــت ،تأثیــر روش آمــوزش همتــا بــر وضعیــت آگاهــی و
عملکــرد دانــش آمــوزان مقطــع راهنمایــی در مــورد فقــر آهــن و
مصــرف مکمــل آهــن مــورد بررســی قــرار گفــت .نتایــج نشــان داد
کــه میــزان آگاهــی دانــش آمــوزان گــروه آمــوزش همتــا بعــد از
مداخلــه نســبت بــه قبــل افزایــش داشــت کــه ایــن افزایــش از لحــاظ
آمــاری معنــادار بــود [ .]21در مطالعــه دیگــری کــه توســط دهقانــی
و همــکاران ( )1391تحــت عنــوان تأثیــر برنامــه آمــوزش گــروه
همتــا بــر میــزان اضطــراب بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس انجــام
گرفــت ،آزمــون تــی زوجــی اختــاف معنــادار آمــاری در ســطح
اضطــراب بیمــاران گــروه مداخلــه ،بعــد از مداخلــه نشــان داد [.]20
نتایــج مطالعــه میالنــی و همــکاران ( )1390نیــز همســو بــا نتایــج
مطالعــه حاضــر بــود .در مطالعــه میالنــی و همــکاران کــه بــه بررســی
تأثیــر گــروه همتایــان بــر ارتقــاء ســامت جســمی بیمــاران مبتــا
بــه مولتیپــل اســکلروزیس پرداخــت ،شــرکت در گــروه همتایــان
ســبب افزایــش معنــادار در میانگیــن نمــرات خود-تعالــی و وضعیــت
جســمی بیمــاران گردیــد [.]22
نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات خــود
کارآمــدی در گــروه آزمــون قبــل از مداخلــه مداخلــه 55/82
( )8/87و در گــروه کنتــرل  )10/17( 54/08بــود .آزمــون آمــاری
تــی مســتقل تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن نمــرات خودکارامــدی دو
گــروه کنتــرل و مداخلــه قبــل از مداخلــه نشــان نــداد (.)P < 0/05
نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــا نتایــج مطالعــات گارفیــن و
همــکاران ( ،)2007شــریف و همــکاران ( ،)1391مســعودی و
همــکاران ( ،)1386میالنــی و همــکاران ( ،)1390و ورعــی شــکوه
و همــکاران ( )1392بــود .در مطالعــه گارفیــن و همــکاران کــه بــه
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تصویــر  :1مقایســه نمــره خودکارآمــدی دو گــروه کنتــرل و مداخلــه
قبــل و بعــد از آمــوزش

59/45 ± 10/07

نتایج آزمون تی زوجی

] [ DOI: 10.21859/nmj-25025

جدول  :2مقایسه خودکار آمدی بیماران در دو گروه کنترل و مداخله و قبل و بعد از آموزش

محمدی و همکاران

] [ DOI: 10.21859/nmj-25025
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منظــور بررســی تأثیــر آمــوزش همتــا بــر کاهــش رفتارهــای پرخطــر
تزریــق بــرای عفونــت ویروســی هپاتیــت  cو ویــروس ایــدز انجــام
گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه بیــن آگاهــی افــراد در مــورد رفتارهــای
پرخطــر تزریــق دو گــروه آزمــون و کنتــرل ،قبــل از مداخلــه تفــاوت
معنــادار آمــاری وجــود نداشــت [ .]23در مطالعـهٔ شــریف و همــکاران
کــه بــا هــدف بررســی تأثیــر آمــوزش همتایــان بــر کیفیــت زندگــی
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پســتان پــس از جراحــی صــورت گرفــت،
بیــن کیفیــت زندگــی بیمــاران گــروه آزمــون و کنتــرل قبــل از
مداخلــه تفــاوت معنــادار آمــاری یافــت نشــد [.]24
نشــان داد کــه میانگیــن (انحــراف معیــار) نمــرات خودکارامــدی در
گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه  )10/07( 59/45و در گــروه کنتــرل
بعــد از مداخلــه  )9/12( 55/85بــود .تفــاوت بیــن دو گــروه بعــد
از آمــوزش افزایــش معنــیداری داشــت و بعــد از آمــوزش گــروه
مداخلــه بــه طــور متوســط نمــره خودکارآمــدی بیشــتری را نشــان
داد .امــا آزمــون تی-مســتقل تفــاوت بیــن دو گــروه بعــد از آمــوزش
تفــاوت معنــادار آمــاری نشــان نــداد.
غیــر همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،نتایــج مطالعــه خواصــی
و همــکاران ( )1394بــود کــه بــا هــدف تأثیــر آمــوزش همتــا بــر
خودکارآمــدی دیابتــی بیمــاران دیابتــی نــوع  2انجــام گرفــت .نتایــج
نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی بیمــاران دو گــروه
آزمــون و کنتــرل بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــادار آمــاری داشــت
[ .]3بــه عبــارت دیگــر ،آمــوزش همتــا بــر خودکارآمــدی بیمــاران
دیابــت تأثیــر مثبــت داشــت .وجــود تفــاوت در روش کار ،ابــزار و
همچنیــن گــروه هــدف میتوانــد علــت تفــاوت در نتایــج دو مطالعــه
باشــد.
نتایــج بدســت آمــده غیــر همســو بــا نتایــج مطالعــه گارفیــن و
همــکاران ( )2007بــود .در مطالعــه گارفیــن و همــکاران کــه بــا
هــدف تأثیــر آمــوزش همتــا بــر کاهــش رفتارهــای پرخطــر تزریــق
بــرای عفونــت ویروســی هپاتیــت  cو ویــروس ایــدز صــورت گرفــت،
تفــاوت معنــادار آمــاری بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل بعــد از
مداخلــه دیــده شــد .بدیــن معنــا کــه آمــوزش همتــا تأثیــر مثبتــی
در جهــت افزایــش اگاهــی افــراد در کاهــش رفتارهــای پــر خطــر
تزریــق بــرای عفونتهــای منتقلــه داشــت [ .]23شــاید علــت تفــاوت
در نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج مطالعــه گارفیــن و همــکاران،
تفــاوت در گــروه هــدف مــورد مطالعــه ،محتــوای آموزشــی و روش
کار دو مطالعــه باشــد.
همچنیــن در مطالعــه دیگــری کــه توســط وراعــی و همــکاران
( )2014انجــام گرفــت ،تأثیــر روش آمــوزش همتــا بــر میــزان
خودکارآمــدی و میــزان بســتری بیمــاران بســتری تحــت جاحــی
عــروق کرونــر مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه بیــن
میانگیــن نمــرات خودکارآمــدی بیمــاران دو گــروه آزمــون و کنتــرل

بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــادار آمــاری وجــود داشــت .همچنیــن
تعــداد روزهــای بســتری بیمــاران گــروه آزمــون کمتــر از بیمــاران
گــروه کنتــرل بــود [.]18
همچنیــن غیــر همســو بــا نتایــج ایــن مطالعــه ،نتایــج پژوهــش
دهقانــی و همــکاران ( )1390بــود .در ایــن مطالعــه کــه بــه بررســی
تأثیــر آمــوزش همتــا محــور بــر میــزان افســردگی بیمــاران مبتــا
بــه بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس پرداختــه شــد ،پــس از اجــرای
مداخلــه ،آزمــون تــی مســتقل بیــن میانگیــن نمــرات افســردگی در
دو گــروه آمــوزش همتــا و کنتــرل اختــاف معنــادار آمــاری نشــان
داد ( .]20[ )P = 0/001شــاید علــت تفــاوت در نتایــج ،تفــاوت در
متغیــر وابســته و تفــاوت در روش کار باشــد .در مطالعــه دهقانــی و
همــکاران میــزان افســردگی بیمــاران ســنجیده شــد در حالیکــه در
مطالعــه مــا میــزان خودکارامــدی ســنجیده شــد کــه گویــا بــه مــدت
زمــان بیشــتری جهــت ســنجش احتیــاج دارد .در مطالعــه دهقانــی 4
مــاه جهــت مداخلــه زمــان داده شــد در حالیکــه در پژوهــش حاضــر،
یــک مــاه جهــت مداخلــه زمــان داده شــد.
غیــر همســو بــا نتایــج مطالعــه حاضــر ،نتایــج مطالعــه مســعودی و
همــکاران ( )1386بــود .آنهــا تأثیــر الگــوی توانمنــد ســازی خانواده
محــور بــر کیفیــت زندگــی و خودکارآمــدی مراقبیــن خانوادگــی
بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس را مــورد بررســی قــرار
دادنــد .در ایــن مطالعــه  8جلســه برنامــه منطبــق بــا مراحــل الگــوی
توانمندســازی بــر اســاس نیازســنجی در طــول ســه مــاه در گــروه
آزمــون بــه کار گرفتــه شــد و بــا اســتفاده از چــک لیسـتهای خــود
گــزارش دهــی میــزان بــه کارگیــری برنامههــا پیگیــری و انــدازه
گیــری شــد .پــس از ســه مــاه اجــرای برنامــه و جمــع آوری چــک
لیســتهای خودگــزارش دهــی ،پرسشــنامههای ســنجش کیفیــت
زندگــی و خودکارآمــدی مجــددا ً در اختیــار گــروه آزمــون و شــاهد
قــرار گرفــت و تکمیــل شــد .آزمــون آمــاری تــی مســتقل اختــاف
معنــاداری در دو گــروه بعــد از اجــرای مداخلــه نشــان داد (0/001
=  .]11[ )Pشــاید علــت تفــاوت در نتایــج ،تفــاوت در روش کار و
مــدت زمــان مداخلــه باشــد .در مطالعــه حاضــر تأثیــر آمــوزش همتــا
بــر خودکارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس بررســی
شــد در حالیکــه در مطالع ـهٔ فــوق ،تأثیــر آمــوزش الگــوی خانــواده
محــور بــر خودکارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس
ســنجیده شــد .همچنیــن طــول مــدت مداخلــه در مطالع ـهٔ حاضــر
یــک مــاه امــا در مطالعــه مســعودی و همــکاران ســه مــاه بــود.
در مطالعــه دیگــری کــه توســط ورعــی شــکوه و همــکاران ()1392
بــا هــدف تأثیــر آمــوزش همتــا بــر اضطــراب بیمــاران کاندیــد عمــل
جراحــی پیونــد عــروق کرونــر ،یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینــی
صــورت گرفــت ،نتایــج نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمــرات
اضطــراب دو گــروه کنتــرل و آزمــون (گــروه آمــوزش همتــا) بعــد
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نتیجه گیری
آمــوزش بــه روش همتــا یکــی از روشهــای دادن آمــوزش و
اطالعــات کافــی بــه افــراد میباشــد .در ایــن رویکــرد آموزشــی بــا
توجــه بــه ویژگیهــای مشــابه اعضــا ،یادگیــری ســاده و مطمئــن
ایجــاد میگــردد .در مطالعــه حاضــر ،روش آمــوزش همتــا توانســت
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ســامت جامعــه مصوبــه شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
و خدمــات بهداشــتی درمانــی همــدان مــورخ 1394/12/04
شــماره طــرح  94120446702اســت .همچنیــن ایــن طــرح در
کمیتــهٔ اخــاق در پژوهــش مــورخ  1394/10/06بــه شــماره
/16/35/9/5359پ تأییــد شــده اســت .و در مرکــز ثبــت کارآزمایــی
بالینــی ایــران بــه شناســه  IRCT201608229014N112ثبــت
گردیــده اســت .نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد تــا از معاونــت
محتــرم پژوهشــی و اعضــا محتــرم هیئــت علمــی گــروه پرســتاری
بهداشــت جامعــه ،کارکنــان محتــرم بیمارســتان فرشــچیان و انجمــن
بیمــاران مولتیپــل اســکلروزیس همــدان و بیمــاران شــرکت کننــده
در ایــن پژوهــش ،کمــال تشــکر و قدردانــی را نماینــد.
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از مداخلــه اختــاف معنــادار آمــاری دیــده شــد [ .]25در مطالعــهٔ
ورعــی شــکوه و همــکاران ،اضطــراب بیمــاران هــردو گــروه در روز
بســتری انــدازه گیــری شــد .ســپس گــروه کنتــرل آمــوزش روتیــن
بخــش و گــروه مداخلــه ،عــاوه برآمــوزش روتیــن بخــش ،توســط
همتایــان نیــز آمــوزش دیدنــد .مجــددا ً اضطــراب بیمــاران قبــل از
عمــل ،پنــج روز و چهــار هفتــه بعــد از عمــل نیــز ســنجیده شــد.
شــاید علــت تفــاوت در نتایــج ،تفــاوت در گــروه هــدف و روش کار
متفــاوت دو مطالعــه باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده روش آمــوزش همتــا موجــب
افزایــش ســطح خودکارآمــدی بیمــاران گــروه مداخلــه گردیــد .بــه
بیــان دیگــر تأثیــر روش آمــوزش همتــا مؤثــر واقــع شــد .از نتایــج
مطالعــه حاضــر میتــوان جهــت بــه عنــوان یــک روش مکمــل جهــت
افزایــش ســطح کارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس
اســتفاده کــرد .پیشــنهاد میگــردد کــه مطالعاتــی در زمینــه بررســی
تأثیــر آمــوزش روش همتــا برکیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه
مولتیپــل اســکلروزیس انجــام شــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود
کــه مطالعاتــی بــا حضــور تــوام اعضــای خانــواده بــه منظــور حمایــت
از بیمــار مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس انجــام شــود .در تعمیــم
نتایــج بایســتی فاکتورهایــی همچــون گزینــش صحیــح همتایــان و
آمــاده ســازی مناســب و انتخــاب آموزشــگر مناســب بــا قــدرت بیــان
بــاال کــه مــورد تأییــد دیگــران باشــد ،مــورد توجــه و دقــت قــرار گیرد.

ســطح خودکارآمــدی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس را
افزایــش داده و بهبــود بخشــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهــش و ســایر مطالعــات بررســی شــده مبنــی بــر تأثیــر آمــوزش
روش همتــا بــر زندگــی بیمــاران مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس،
میتــوان از ایــن روش بــه عنــوان ابــزار ارزشــمندی جهــت بهبــود
درمــان و کنتــرل عــوارض جســمی و روانــی بیمــاری و همچنیــن
افزایــش خودکارآمــدی ایــن بیمــاران اســتفاده کــرد .وجــود فوایــدی
همچــون مشــارکت خــود بیمــاران در آمــوزش ،تســهیل در یادگیــری
مطالــب ،مقــرون بــه صرفــه بــودن میتوانــد روش آمــوزش همتــا را
بــه عنــوان روشــی مفیــد معرفــی نمایــد.
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Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis threatens independence and ability of individuals in
their family and society. The purpose of this study was to determine the effect of peer eduKeywords:
cational program on multiple sclerosis patient’s self-efficacy referred to Farshchian hospital
Peer education
and the Multiple Sclerosis Association of Hamadan City in 2015.
Self- Efficacy
Methods: In this quasi-experimental study, 80 Patients with multiple sclerosis were selectMultiple Sclerosis
ed with convenience sampling and randomly allocated to control and experimental groups.
Four sessions, each 60 minutes, was performed twice a week. After one month after the
How to Cite this Article:
last training session, self-questionnaires were completed by both experimental and conMohammadi N, Takarli F, Khodaveisi M, Soltanian AR. The Effect of trol groups. Data were collected from both groups using the Sherer General Self-Efficacy
Peer Educational Program on the Questionnaire. Data were analyzed with SPSS/16 using descriptive statistics, independent
Self-Efficacy of Multiple Sclerosis t and paired t tests.
Patients: A Randomized‐Con- Results: There was a significant difference between the mean scores of self-efficacy in the
trolled Trial. Sci J Hamadan Nurs
experimental group. The difference was not significant in the control group. There were no
Midwifery Fac. 2016;25(2):36-44.
significant differences between the mean scores of self-efficacy of experimental and control
DOI: 10.21859/nmj-25025
groups before and after the intervention.
© 2017 Scientific Journal of Hamadan Conclusions: Peer education methods could increase the level of efficacy in patients with
Nursing & Midwifery Faculty
multiple sclerosis. This method could be used as a valuable strategy to improve the treatment and control of physical and psychological effects and increase the efficacy of the patient.

