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Abstract
Introduction: Practicing health promotion behaviours is one of the best ways to
maintain health. Modification of health promoting behaviors is essential for students
and peer education can be an effective way. Therefore, the present study was conducted to evaluate the effect of peer education on nursing students’ health promoting
behaviors.
Methods: In this quasi-experimental study , 80 nursing and midwifery students
were selected by covenience sampling method in 2016-2017. Data gathering tool
was Pender Health Promotion Standard Questionnaire. Before education, health
promoting behaviors were examined. Then, the first and second semester nursing
students were educated in a 4 sessions (each session was 1.5-hour), with lecture and
peer education methods, respectively. Two months after education, post-test was
done. The data was analyzed using statistical test by SPSS 16
Results: There were no significant differences between the two groups in terms
of the mean score of health promotion behaviors (P=0.29) and their related dimensions including spiritual growth (P=0.776), responsibility (P=0.44), interpersonal
relationships (P=0.556), stress management (P=0.238), exercise (P=0.704), and
nutrition (P=0.06) before education. However, after education, the mean score of
health promotion behaviors and their dimensions in the lecture group had a statistically significant increase compared to that of peer education group (P <0.001).
Conclusion: The effectiveness of health promoting behaviors education in lecture group was more than peer group.
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چکیده
مقدمه :از ﺑهترين راههای ﺣﻔﻆ سالمتی ،انجام رفتارهاي ارتقادهﻨدة سالمت است .تﺼﺤیﺢ اين رفتارها در
دانشجويان ﺿروری ﺑوده و آموزش همتا میتواند از شیوههای تﺄﺛیرﮔذار آموزشی ﺑاشد؛ لذا مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑا هدف
تﺄﺛیر آموزش ﺑه روش همتا ﺑر رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت دانشجويان پرستاری انجام شد.
روش کار :در اين مﻄالﻌﮥ نیمهتجرﺑی  80 ،نﻔر از دانشجويان ترم اول و دوم دانشکدة پرستاری و مامايی در سال
 1395-96ﺑه شیوة سرشماری انتﺨاب شدند .اﺑﺰار ﮔردآوری دادهها پرسﺶنامﮥ استاندارد مدل ارتقای سالمت پﻨدر
ﺑود .ﻗبﻞ از آموزش رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت ﺑررسی شد .سﭙﺲ دانشجويان ترم اول و دوم رشتﮥ پرستاری
ﺑهترتیﺐ ﺑا روش سﺨﻨرانی و آموزش همتا طی  4ﺟلﺴﮥ  1/5ساعته آموزش ديدند .دو ماه پﺲ از اتمام آموزش،
پﺲ آزمون ﮔرفته شد .دادهها ﺑا ﮐمﮏ نرمافﺰار  SPSSنﺴﺨﮥ  16تجﺰيهوتﺤلیﻞ شدند.
یافتهها :ﻗبﻞ از آموزش ،دو ﮔروه از نﻈر میانﮕین نمرات رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت ) (P =0/29و اﺑﻌاد مرتبﻂ
ﺑا آن شامﻞ رشد مﻌﻨوی ) ،(P =0/776مﺴﺌولیتپذيری ) ،(P =0/440رواﺑﻂ ﺑین فردی ) ،(P =0/556مديريت
استرس ) ،(P =0/238ورزش ) ،(P =0/704تﻐذيه ) (P =0/060ﺑود ،اختالف مﻌﻨیداری نداشتﻨد؛ لیکن پﺲ از
آموزش ،میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت و اﺑﻌاد آن در ﮔروه آموزش سﺨﻨرانی نﺴبت ﺑه ﮔروه آموزش
همتا افﺰايﺶ مﻌﻨیدار آماری داشته است ).(P>0/001
بحث :اﺛرﺑﺨشی آموزش رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت در دانشجويان پرستاری ﺑا روش سﺨﻨرانی ﺑیشتر از آموزش
ﺑه روش همتا ﺑود.
واژههای کلیدی :ترويﺞ ﺑهداشت ،رفتار ﺑهداشتی ،آموزش ،دانشجويان

مقدمه

امروزه تﺤقیقات نشان داده است ﮐه علت ﺑﺴـیاري از
ﺑیماريهاي مـﺰمن ،سبﮏ زندﮔﯽ و رفتارهاي انﺴان است
[ .]1طبﻖ ﮔﺰارش سازمان ﺟهانﯽ ﺑهداشت )-80 ،(WHO
 %70مرگ در ﮐشورهاي توسﻌهيافته و  %40-50مرگ در
ﮐشورهاي ﮐمتر توسﻌهيافته ،ﺑا رفتارهاي ﺣﻔﻆ و ارتقادهﻨدة
سالمتﯽ مردم ،مرتبﻂ است .همﭽﻨین ﺑﻨا ﺑه ﮔﺰارش همین
سازمان ،سالیانه دو میلیون مرگ ،ﺑهدلیﻞ ﮐمبود فﻌالیت
فیﺰيکﯽ در ﺟهان اتﻔاق مﯽافتد [ .]2،3انجام رفتارهاي
ارتقادهﻨدة سالمت يکﯽ از ﺑهترين راههايﯽ است ﮐه مردم ﺑه
ﮐمﮏ آن مﯽتوانﻨد سالمتﯽ خود را ﺣﻔﻆ و ﮐﻨترل ﮐرده [,5
 ،]4از ﺑروز ﺑیماریها ﮐاسته و میﺰان مرگ ناشی از ﺑیماریها
را پايین آورند [ .]6در واﻗﻊ ارتقای سالمت را فرايﻨد ﻗادرسازی
افراد ﺑرای ﮐﻨترل عوامﻞ مﺆﺛر ﺑر سالمت خود و نهايتاً سالمت
خود تﻌريﻒ میﮐﻨﻨد [ .]7شﺶ ﺟﺰء مهﻢ شیوة زندﮔی
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ارتقای سالمتی شامﻞ رواﺑﻂ ﺑین فردي ،مﺴﺌولیت سالمتی،
رشد مﻌﻨوي ،مديريت تﻨﺶ ،تﻐذيه و فﻌالیت فیﺰيکی است
[ .]8اهمیت مقولﮥ رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت در تمامی
سﻨین و از ﺟمله ﺟوانان و نوﺟوانان مﻄرح است [ .]1علﯽرﻏﻢ
ايﻨکه افراد ﺟوان در شکﻞ ﮔرفتن نﺴﻞ آيﻨده و ارتقای سالمت
اﺟتماع نقﺶ ﺑﺴیار مهمی دارند ،اما در تالشهای ارتقای
سالمت در ايران و سراسر ﺟهان ﺑهعﻨوان يﮏ اولويت در نﻈر
ﮔرفته نمیشوند .يکﯽ از دورههای ﺣیاتﯽ در ﺟوانﯽ ،دورة
دانشجويﯽ است ﮐه ﺑهعﻨوان يﮏ دورة انتقالﯽ پويا شﻨاخته
شده است .در اين دوره ،افراد ﺟوان ﺑا پیشرفت ﺟﺴمﯽ،
روانﯽ ،اﺟتماعﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑهتدريﺞ مﺴﺌولیت سالمتیشان
را پذيرفتهاند و در نتیجه ﺑهترين زمان ﺑراي ايجاد رفتارهاي
سالﻢ است [.]9
در ﺑﻌد ﺟهانﯽ مﺤققان نشان دادند ﮐه دانشجويان زيادي
دوره  26شماره  - 1فروردین و اردیبهشت 1397

مسعود خداویسی و همکاران13 .

در رفتارهاي پرخﻄری مﺜﻞ استﻌمال الکﻞ ،استﻔاده از
تﻨباﮐو ،نداشتن فﻌالیت فیﺰيکﯽ ،رژيﻢ ﻏذايﯽ ناسالﻢ درﮔیر
میشوند [ .]10دانشجويان پرستاري ﺑهعﻨوان ارتقادهﻨدﮔان
سالمتی و اراﺋهدهﻨدﮔان مراﻗبت ﺣرفهای ،نقﺶ ﮐلیدي در
ارتقای سالمت دارند و سبﮏ زندﮔی آنها در فراهﻢ ﮐردن
خدمات ﺑهتر ﺑرای ﺑیماران و مددﺟويان ﺣاﺋﺰ اهمیت است.
همﭽﻨین آنان ﮐه پرستاران آيﻨده هﺴتﻨد ،ﺑهدلیﻞ سن ﮐﻢ،
ﻗاﺑلیت انﻌﻄاف داشته و ﻗادر ﺑه ايجاد تﻐییر در رفتار خود
هﺴتﻨد [ .]11علیرﻏﻢ اهمیت مﺴﺌولیتپذيری در زمیﻨﮥ
ﺣﻔﻆ سالمتی خود و ديﮕران ،دانشجويان پرستاری مراﻗبت از
سالمت خود را در آخرين اولويت ﻗرار میدهﻨد [ .]12ﺑا توﺟه
ﺑه نامﻨاسﺐ ﺑودن رفتارهای ﺑهداشتی در دانشجويان و از ﺟمله
دانشجويان پرستاری ،ﺑرای تﺼﺤیﺢ رفتارهای ارتقادهﻨدة
سالمت ،راهکار آموزش ﺿروری ﺑهنﻈر میرسد .در اين راستا،
ﺑرخی مﻄالﻌات نیﺰ نشان دادهاند ﮐه آموزش پرستاري ﺑا
ﮐاهﺶ مﺼرف سیﮕار و افﺰايﺶ ﺑهزيﺴتی دانشجويان همراه
ﺑوده است [ .]12انتﺨاب روش آموزشی ،اولین ﮔام در فرآيﻨد
ﺑرنامهريﺰی يﮏ ﺑرنامﮥ آموزشی است [ .]13يکﯽ از روشهای
آموزشﯽ ،استﻔاده از آموزش ﺑه روش همتا است .همتای
آموزشﮔیرنده میتواند ﺑا ديﮕر هﻢساﻻن خود ارتباط ﺑرﻗرار
ﮐرده ،اطالعات را ﺑهطور مﺆﺛري انتقال داده و ﺑهصورت يﮏ
مدل در دسترس ،روي افراد هﻢسن خود مﺆﺛر ﺑاشد []14؛
چرا ﮐه در اين روش ﺑا توﺟه ﺑه شﻨاخت خوب هﻢساﻻن از
مﺤیﻂ اﺟتماعﯽ ـ فرهﻨﮕﯽ يکديﮕر ،اطالعات ﺣﺴاس راﺣتتر
ﺑین افراد هﻢسنوسال مﻄرح میشود .آموزش مذﮐور يکی
از استراتژیهای مﺆﺛر ﺑر تﻐییر رفتار ﺑوده و در واﻗﻊ نوعی
آموزش است ﮐه در آن ﮔروههای هﻢسال عالوه ﺑر دريافت
اطالعات و مﻔاهیﻢ مﺨتلﻒ ﺑهداشتی ،مهارت آموزشی فﻌال
ﺑرای آموختن مﻄالﺐ ﺑه ديﮕران را فرا میﮔیرند .در اين
رويکرد ﻗدرت تﻔکر و خالﻗیت افﺰايﺶ میياﺑد و مشارﮐت
همهﺟانبﮥ آنها در مراﺣﻞ ﺑرنامهريﺰی ،اﺟرا و ﺣتی ارزشیاﺑی
شیوههای آموزشی مشاهده میشود [.]15
از آنجا ﮐه مﺤور اساسﯽ فﻌالیت پرستاران ارتقاي سﻄﺢ
سالمتﯽ ﺟامﻌه است ،میﺑايﺴت ﺑراي پیشﮕیري از رفتارهای
پرخﻄر در ﺟامﻌه ،ﺑه ايﻔاي نقﺶهاي مهمﯽ نﻈیر رفﻊ
تهديدات سالمتی از ﺟمله آموزش رفتارهای ارتقادهﻨدة
سالمت ﺑﭙردازند [ .]16ﺑا توﺟه ﺑه شیوع رفتارهای پرخﻄر
در دانشجويان و لﺰوم شﻨاسايی و ﮐﻨترل اين رفتارها از سوی
پرستار ﺑهداشت ﺟامﻌه و لﺰوم اهمیت نقﺶ آموزشی آنان،
انجام پژوهﺶ ﺣاﺿر ﺑا هدف تﻌیین تﺄﺛیر آموزش ﺑه روش
همتا ﺑر رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت دانشجويان پرستاری،
ﺿروری ﺑه نﻈر میرسد.

مواد و روشها

مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر يﮏ مﻄالﻌﮥ مداخلهای نیمهتجرﺑی دو
ﮔروهی ﺑهصورت ﻗبﻞ و ﺑﻌد ﺑود ﮐه ﺑهمﻨﻈور تﻌیین تﺄﺛیر
روش آموزش ﺑه شیوة همتا ﺑر رفتارهای ارتقادهﻨدة
دانشجويان پرستاری دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان طراﺣی
شد .ﺟامﻌﮥ پژوهﺶ شامﻞ ﮐلیﮥ دانشجويان ﮐارشﻨاسی
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

پرستاری ترم يﮏ و دو شاﻏﻞ ﺑه تﺤﺼیﻞ در دانشکدة
پرستاری ـ مامايی در سال تﺤﺼیلی  95-96ﺑودند.
روش نمونهﮔیری ﺑهصورت سرشماری ﺑود .از مﻌیارهای ورود
ﺑه مﻄالﻌه ،شرﮐت نکردن دانشجويان در ﮐالسها يا دورههای
آموزشی مرتبﻂ ﺑا رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت ﺑود .همﭽﻨین
مﻨتﺨبین ﮔروه همتا ،میﺑايﺴت داوطلﺐ همکاری ﺑوده ،در
ﮐالس مقبولیت داشته و ارتباط مﻨاسبی ﺑا ديﮕر دانشجويان
ﺑرﻗرار ﮐﻨﻨد .تمايﻞ نداشتن ﺑه ادامﮥ شرﮐت در پژوهﺶ و
شرﮐت نکردن دانشجويان در ﺑیﺶ از يﮏ ﺟلﺴه از ﺟلﺴات
آموزشی ،از مﻌیارهای خروج از مﻄالﻌه مﺤﺴوب میشد .ﺑا
توﺟه ﺑه مﻌیارهای خروج از مﻄالﻌه و تمايﻞ نداشتن يا شرﮐت
نکردن دانشجويان در ﺑیﺶ از يﮏ ﺟلﺴه در ﮐالسهای
آموزشی ،تﻌداد  10نﻔر از دانشجويان ترم يﮏ و  8نﻔر از
دانشجويان ترم دوم ،ﺣذف شدند؛ در نتیجه تﻌداد نمونههای
پژوهﺶشده ﺑه  80نﻔر ) 40نﻔر در هر ﮔروه( ﮐاهﺶ پیدا ﮐرد.
اﺑﺰار ﺟمﻊآوری دادهها شامﻞ دو پرسﺶنامﮥ دموﮔرافیﮏ
)سن ،ﺟﻨﺲ ،شﻐﻞ والدين ،تﺤﺼیالت والدين ،مﺤﻞ
سکونت(و پرسﺶنامﮥ استاندارد مدل ارتقای سالمت پﻨدر
 ، (Health Promoting Life Style) HPLP IIﺑود.
پرسﺶنامﮥ مذﮐور ،ارزياﺑﯽ چﻨدﺑﻌدی از رفتارهاي ارتقای
سالمت فراهﻢ میﮐﻨد .ﺑدينترتیﺐ ﮐه فراوانﯽ ﺑهﮐارﮔیری
رفتارهاي ارتقادهﻨدة سالمتﯽ را در شﺶ ﺑٌﻌد )رشد مﻌﻨوي،
مﺴﺌولیتپذيری سالمتﯽ ،رواﺑﻂ ﺑینفردي ،مديريت استرس،
فﻌالیت فیﺰيکﯽ ،تﻐذيه( اندازهﮔیری میﮐﻨد .اين پرسﺶنامه
ﺣاوي  52سﺆال است و در مقاﺑﻞ هر سﺆال  4پاسخ وﺟود
دارد ﮐه ﺑهصورت هرﮔﺰ ) ،(1ﮔاهﯽ اوﻗات ) ،(2مﻌموﻻً ) (3و
همیشه ) (4نمرهدهﯽ میشود .مﺤدودة نمرة ﮐﻞ رفتارهاي
ارتقادهﻨدة سالمتﯽ ﺑین  52تا  208است .ﺑراي ﺑهدست
آوردن امتیاز ﮐلی پرسﺶنامه ،مجموع امتیازات همﮥ سﺆاﻻت
ﺑا هﻢ ﺟمﻊ خواهﻨد شد .در اين پرسﺶنامه نمرات ﺑاﻻتر
نشانﮕر سبﮏ ارتقای سالمت مﺜبت و نمرات پايینتر ﺑیانﮕر
سبﮏ ارتقای سالمت مﻨﻔی است Cho .و همکاران )(2014
ﺿريﺐ پايايی ﮐﻞ پرسﺶنامه را ارزياﺑی ﮐرده و ﺿريﺐ آلﻔای
ﮐرونباخ اﺑﺰار را 0/94 ،ﮔﺰارش ﮐردند .همﭽﻨین آنها ﺿريﺐ
آلﻔاي ﮐرونباخ ﺑین  0/88تا  0/90را ﺑراي شﺶ خردهمقیاس
اين آزمون مﺤاسبه ﮐردند [ .]17در ايران خﺼوصیات
روانسﻨجی اين پرسﺶنامه در پژوهﺶ Mohammadi Zeidi
و همکاران ) (1390ارزياﺑی شد و ﺿريﺐ آلﻔاي ﮐرونباخ ﺑراي
ﮐﻞ اﺑﺰار  0/82و ﺑراي زير مقیاسها از  0/64تا  0/91ﮔﺰارش
شد .در تﺤلیﻞ عاملی تﺄيیدی مدل شﺶ عاملی ،تﻌداد سه
سﺆال ﺑهدلیﻞ ﺑار عاملی پاﺋین ،از نﺴﺨﮥ اصلی ﺣذف شد؛ در
نتیجه تﻌداد ﮔويههاي اين مقیاس از  52ﺑه  49ﮐاهﺶ پیدا
ﮐرد [ .]18لذا ﺑا اين تﻔاسیر ﺣداﻗﻞ و ﺣداﮐﺜر نمرهای ﮐه هر
پاسﺨﮕو میتواند از اين مقیاس ﮐﺴﺐ ﮐﻨد ﺑین  49تا 196
است.
روش اﺟرای مﻄالﻌه ﺑدين صورت ﺑود ﮐه پﺲ از انجام
مﻄالﻌﮥ مقدماتی و تﺼويﺐ طرح ،مﺤقﻖ ﺑه دانشکدة پرستاری
ـ مامايی دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان مراﺟﻌه ﮐرده و پﺲ
از دادن توﺿیﺤات در خﺼوص اهداف ،نﺤوة انجام و طول
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دادههای مﻄالﻌه ﺑا توﺟه ﺑه اهداف مﻄالﻌه ﺟمﻊآوری شد و
ﺑا استﻔاده از نرمافﺰار آماری  SPSSنﺴﺨﮥ  16و روشهای آمار
توصیﻔی و آزمونهای آماری از ﻗبیﻞ میانﮕین و انﺤرافمﻌیار
و ﺟداول توزيﻊ فراوانی و آزمونهای  tمﺴتقﻞ و  tزوﺟی در
سﻄﺢ مﻌﻨیداری ﮐمتر از  %0/05تجﺰيهوتﺤلیﻞ شدند.

مدت آموزش ،از دانشجويان رﺿايتنامﮥ آﮔاهانﮥ ﮐتبی ﮔرفته
شد .تﺨﺼیﺺ نمونههای مﻄالﻌهشده در دو ﮔروه سﺨﻨرانی و
آموزش همتا ،ﺑهصورت تﺼادفی ساده انجام شد .در اﺑتدای
مﻄالﻌه ﺑه هر دو ﮔروه اﺑﺰار ﮔردآوری دادهها ﮐه شامﻞ
پرسﺶنامﮥ اطالعات دموﮔرافیﮏ و پرسﺶنامﮥ رفتارهای
ارتقادهﻨدة سالمتی ) (HPLP IIﺑود ،داده شد .روش تکمیﻞ
پرسﺶنامهها ﺑهصورت خودﮔﺰارشی ﺑود .پﺲ از ﺟمﻊآوری
اولیﮥ پرسﺶنامهها ،مداخلﮥ آموزشی در دانشجويان ترم اول
و دوم شروع شد .مﺤتوی آموزشی ،تﻌداد ﺟلﺴات آموزشی
)چهار ﺟلﺴﮥ  1-1/5ساعته( و تﻌداد دانشجويان در هر ﺟلﺴﮥ
ﮐالسی ) 10-11نﻔر( در دو ﮔروه آموزشی ﮐامال مشاﺑه ﺑود.
ﺑا اين تﻔاوت ﮐه دانشجويان ترم اول ﺑا روش سﺨﻨرانی و
دانشجويان ترم دوم ﺑا روش آموزش همتا ،آموزش ديدند.
در دانشجويان ترم اول ،ﮐﻞ ﮐالس ﺑه  4ﮔروه  10نﻔره
تقﺴیﻢ شده و ﺑرای هر ﮔروه  4ﺟلﺴﮥ  1-1/5ساعته ،ﺑا
شیوة سﺨﻨرانی از سوی مﺤقﻖ ﮔذاشته شد .ﮔروه همتا )از
همکالسیها( ﺑه دانشجويان ترم دوم و ﺑا نﻈر مﺤقﻖ آموزش
دادند .ﺑدين ترتیﺐ ﮐه  4-5نﻔر از ﮐﺴانی ﮐه ﺑاﻻترين نمرة
ارزياﺑی را دريافت ﮐرده و درعینﺣال عالﻗهمﻨد ﺑه همکاری
ﺑودند و همﭽﻨین ويژﮔیهايی مﺜﻞ مﺴﺌولیتپذيری ،ﺑرﻗراری
ارتباط مﻨاسﺐ و مقبولیت ﺑین دانشجويان داشتﻨد ،انتﺨاب
شدند .آموزشدهﻨدههای همتا طی  4ﺟلﺴه آموزش 1/5-2
ساعته از سوی مﺤقﻖ آموزش ديدند .روش آموزش ﺑهصورت
پرسﺶ و پاسخ و ﺑﺤﺚ ﮔروهی ﺑود؛ عالوه ﺑر آن ﺑه دانشجويان
ﮔروه همتا نیﺰ ﺟﺰوههای مﺼور آموزشی داده شد .پﺲ از
خاتمﮥ دورة آموزش همتا ،هريﮏ از دانشجويان ﮔروه همتا،
ﺑه  10نﻔر از دانشجويان هﻢدورة خود طی  4ﺟلﺴﮥ 1-1/5
ساعته ﺑا نﻈارت مﺤقﻖ آموزش دادند .ﺑﻌد از ﮔذشت دو ماه
از اتمام ﺟلﺴات آموزشی ،هر دو ﮔروه مجددا پرسﺶنامهها
را تکمیﻞ ﮐردند.

یافتهها

از نﻈر سﻨی ،ﺑیشترين تﻌداد افراد شرﮐتﮐﻨﻨده در ﮔروه
سﺨﻨرانی )ترم اول( در مﺤدودة سﻨی ﮐمتر از  20سال
) (%42/5و در ﮔروه آموزش همتا )ترم دوم( در ردة سﻨی
 20-22سال ) (%42/5ﻗرار داشتﻨد .آزمون آماری ﮐای دو
نشان داد ﮐه تﻔاوت آماری مﻌﻨاداری از نﻈر توزيﻊ سﻨی در دو
ﮔروه وﺟود ندارد ) .(P =0/744ﻏالﺐ افراد شرﮐتﮐﻨﻨده در
هر دو ﮔروه زن ﺑودند .سﻄﺢ تﺤﺼیالت اﮐﺜر مادران )(%62/5
در ﮔروه سﺨﻨرانی و ﮔروه آموزش همتا ) ،(%62زير ديﭙلﻢ ﺑود.
همﭽﻨین سﻄﺢ تﺤﺼیالت اﮐﺜر پدران )  (%52/5نیﺰ در ﮔروه
سﺨﻨرانی و ﮔروه آموزش همتا ) ،(%50زير ديﭙلﻢ ﺑود .از نﻈر
وﺿﻌیت اشتﻐال ،اﻏلﺐ مادران ) (%87/5در هر دو ﮔروه شاﻏﻞ
ﺑودند ) %47/5 .(P=0/369از پدران در ﮔروه سﺨﻨرانی ،شﻐﻞ
آزاد داشتﻨد .در ﺣالی ﮐه در ﮔروه آموزش همتا %17/5 ،پدران
ﮐارمﻨد يا ﺑازنشﺴته ) (%17/5ﺑودند )ﺟدول .(1میانﮕین سن
مادران در ﮔروه سﺨﻨرانی  47/53±4/45و در ﮔروه آموزش
همتا  46/13±7/59ﺑود .همﭽﻨین میانﮕین سن پدران در
ﮔروه سﺨﻨرانی و آموزش همتا ،ﺑهترتیﺐ  49/90±5/10و
 51/97±6/30ﺑود )ﺟدول  .(2اﻏلﺐ دانشجويان در هر دو ﮔروه
سﺨﻨرانی ) (%92/5و آموزش همتا ) (%80در مﻨاطﻖ شهری
سکونت داشتﻨد .آزمون دﻗیﻖ فیشر ،اختالف مﻌﻨیداری را از
نﻈر مﺤﻞ سکونت دانشجويان نشان نداد ) .(P=0/305در ﮐﻞ
ﺑراساس اطالعات مﻨدرج در ﺟداول شمارة  1و  ،2دو ﮔروه از
نﻈر متﻐیرهای دموﮔرافیﮏ همﺴان ﺑودند.

جدول  . 1توزیع فراوانی متﻐیرهای دموگرافیک در دو گروه آموزش همتا و سخنرانی
آموزش همتا

جنسیت

سطﺢ تحصیﻼت مادران

سطﺢ تحصیﻼت پدران

وضعیت اشتﻐال مادران

وضعیت اشتﻐال پدران

سخنرانی

درصد

تعداد

درصد

تعداد

مرد

16

40

15

37/5

زن

24

60

25

62/5

زير ديﭙلﻢ

24

60

25

62/5

ديﭙلﻢ و فوق ديﭙلﻢ

14

35

10

25

لیﺴانﺲ

2

5

4

10

فوق لیﺴانﺲ و ﺑاﻻتر

1

2/5

1

2/5

زير ديﭙلﻢ

20

50

21

52/5

ديﭙلﻢ و فوق ديﭙلﻢ

14

35

12

30

لیﺴانﺲ

5

12/5

4

10

فوق لیﺴانﺲ و ﺑاﻻتر

1

2/5

3

7/5

خانهدار

35

87/5

35

87/5

شاﻏﻞ

5

12/5

5

12/5

ﮐارمﻨد

7

17/5

9

22/5

آزاد

20

50

19

47/5

ﺑازنشﺴته

7

17/5

10

25

ساير

6

15

2

5

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

آزمون آماری
X2=0/053

P=0/818

X2=1/396

P=0/845

X2=8/051

P=0/153
X =3/151
2

P=0/369

X2=4/805

P=0/305
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جدول .2مقایسﮥ میانگین و انحرافمعیار دو گروه آموزش همتا و سخنرانی برحسﺐ سن دانشجویان و والدین
آموزش همتا

متﻐیر

سخنرانی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سن دانشجویان

20/72

2/013

20/78

2/293

سن مادران

46/13

7/59

47/53

4/45

سن پدران

51/97

6/30

49/90

5/10

آزمون آماری
U=-0/326

P=0/744
U=-1/509
P=0/131
U=1/689
P=0/091

جدول  .3مقایسﮥ میانگین رفتارهای ارتقادهندۀ سﻼمت و ابعاد آن در دو گروه آموزش همتا و سخنرانی پیﺶ و پس از مداخله
ابعاد
رفتارهای ارتقادهندۀ سﻼمت

گروه آموزشی

پیﺶ از مداخله

پس از مداخله

آزمون آماری

سﺨﻨرانی

122/12±29/7
126/25±16/47

170/33±18/37
134/25±37/61

**P>0/001

*P=0/292

*P>0/001

22/02±3/91
21/90± 4/52
*P= 0/776

29/80±4/39
23/52±8/19

همتا
آزمون آماری

رشد معنوی

سﺨﻨرانی
همتا
آزمون آماری

مسئولیتپﺬیری

روابﻂ بین فردی

مدیریت استرس

سﺨﻨرانی
آزمون آماری

***P=0/440

***P>0/001

سﺨﻨرانی

21/85±5/76
22/52±4/37

29/37±3/80
24/30±7/45

آزمون آماری

***P=0/556

***P>0/001

سﺨﻨرانی

13/30±3/27
13/35±2/99

16/85±2/34
13/80±3/70
*P>0/001

سﺨﻨرانی

12/35±4/89
12/75±4/48

18/52±4/81
14/97±5/49

آزمون آماری

***P=0/704

***P= 0/003

سﺨﻨرانی

15/80±4/87
17/67±3/86

22/55±4/21
16/55±6/04

P=0/060

P>0/001

همتا

همتا

همتا

تﻐﺬیه

همتا

همتا
آزمون آماری

* آزمون من ويتﻨی

P=0/238

*

***

** آزمون ﮐروسکال والیﺲ ***آزمون تی مﺴتقﻞ

ﺑراساس ﺟدول  ،3میانﮕین رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت
در ﮔروه سﺨﻨرانی ،پیﺶ و پﺲ از آموزش ،افﺰايﺶ يافته ﮐه از
نﻈر آماری اين افﺰايﺶ مﻌﻨیدار نیﺰ ﺑوده است )(P>0/001؛
لیکن در ﮔروه آموزش همتا ،افﺰايﺶ مﻌﻨیدار آماری در
میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقای سالمت مشاهده نشد
) .(P=0/187عالوه ﺑر آن ،اﺑﻌاد رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت
)رشد مﻌﻨوی ،مﺴﺌولیتپذيری ،رواﺑﻂ ﺑین فردی ،مديريت
استرس ،ورزش و تﻐذيه( در ﮔروه سﺨﻨرانی ،پیﺶ و پﺲ از
آموزش افﺰايﺶ مﻌﻨیداری داشته )(P>0/001؛ در ﺣالی ﮐه
در ﮔروه آموزش همتا ،تﻔاوت ﺑین میانﮕین نمرات اﺑﻌاد رشد
مﻌﻨوی ) ،(P=0/204مﺴﺌولیتپذيری ) ،(P=0/182رواﺑﻂ
ﺑین فردی ) ،(P=0/203مديريت استرس ) ،(P=0/556ورزش
) ،(P=0/061تﻐذيه ) (P=0/341در دو مرﺣلﮥ پیﺶ و پﺲ
از مداخله ،مﻌﻨیدار نبود .همﭽﻨین مقايﺴﮥ دو ﮔروه آموزش
سﺨﻨرانی و آموزش همتا ،در مرﺣلﮥ پیﺶ از آموزش ،اختالف
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

**P>0/001
**P=0/204

*

34/22±8/99
35/67±7/64

آزمون آماری
ورزش

P>0/001
49/68±7/79
38/52±12/01

P=0/187

**

****P>0/001
P=0/182

****

****P>0/001
****P=0/203
**P>0/001
****P=0/556
****P>0/001
P=0/061

****

**P>0/001
**P=0/341

***

****آزمون تی زوج

مﻌﻨیدار آماری را از نﻈر میانﮕین نمرات رفتارهای ارتقادهﻨدة
سالمت ) (P=0/292و اﺑﻌاد رشد مﻌﻨوی )،(P=0/776
مﺴﺌولیتپذيری ) ،(P=0/440رواﺑﻂ ﺑین فردی )،(P=0/556
مديريت استرس ) ،(P=0/238ورزش ) ،(P=0/704تﻐذيه
) (P=0/060را نشان نداد ،ﺑدين مﻌﻨی ﮐه میانﮕین نمرات دو
ﮔروه ،ﻗبﻞ از آموزش مشاﺑه ﺑوده است؛ در ﺣالی ﮐه پﺲ از
مداخلﮥ آموزشی ،میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت
و اﺑﻌاد آن در ﮔروه آموزش سﺨﻨرانی افﺰايﺶ مﻌﻨیدار آماری
نﺴبت ﺑه ﮔروه آموزش همتا داشته است ) (P>0/001ﮐه
نشاندهﻨدة تﺄﺛیر ﺑیشتر آموزش در ﮔروه سﺨﻨرانی است
)ﺟدول .(3

بحث

هدف اصلی مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ،تﻌیین تﺄﺛیر آموزش ﺑه روش
همتا ﺑر رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت دانشجويان پرستاری
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دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان ﺑود .ﺑراساس نتايﺞ مﻄالﻌه،
میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت و اﺑﻌاد آن )رشد
مﻌﻨوی ،مﺴﺌولیتپذيری ،رواﺑﻂ ﺑین فردی ،مديريت استرس،
ورزش و تﻐذيه( در دو ﮔروه ﻗبﻞ از مداخله مشاﺑه ﺑوده است؛
اما پﺲ از مداخله میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت
و اﺑﻌاد آن در ﮔروه آموزش سﺨﻨرانی افﺰايﺶ مﻌﻨیداری
نﺴبت ﺑه ﮔروه آموزش همتا پیدا ﮐرد.

مﺆﺛرتر از روش سﺨﻨرانی ﺑوده و در ﮔروه همتا ،آﮔاهی و
اعتقاد ﺑهداشتی ﺑاﻻتری درﺑارة خودآزمايی پﺴتان نﺴبت ﺑه
ﮔروه سﺨﻨرانی وﺟود دارد [ .]25نتايﺞ مﻄالﻌﮥ Al-sheyab
) (2012نیﺰ نشان داد ﮐه آموزش همتا )آموزش دانﺶآموزان
پايﮥ  11ﺟوردن ﺑه دانﺶآموزان پايﮥ  ،(8-10سبﺐ افﺰايﺶ
ﮐیﻔیت زندﮔی ،خودﮐارآمدی مقاﺑله ﺑا مﺼرف سیﮕار و دانﺶ
خودمديريتی آسﻢ در دانﺶآموزان شده است [.]27

در اﺑتدای مﻄالﻌه میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة
سالمت در ﮔروه سﺨﻨرانی و آموزش همتا ،در ﺣد متوسﻂ
ﺑود .میتوان ﺑیان ﮐرد ﮐه اين میانﮕین در ﺣد ﻗاﺑﻞﻗبول و
مﻨاسﺐ ﺑوده و تا ﺣد زيادی مشاﺑه ﺑا میانﮕین نمرة مﻄالﻌات
 ]19[ Baghersadو Jaliliو همکاران [ ]20است .از ﺑین
شﺶ ﺣیﻄﮥ رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمتی ،ﺣیﻄﮥ تﻐذيه و
ورزش ،پاﺋینترين نمره را در هر دو ﮔروه ﺑه خود اختﺼاص
دادند .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر هﻢراستا ﺑا مﻄالﻌﮥ  Sheldonو
همکاران ) (2008در يونان است ﮐه در آن فقﻂ  %20از
دانشجويان تﻐذيﮥ مﻨاسﺐ داشتﻨد [ .]21ﺑهعالوه در پژوهشی
ديﮕر %84 ،از شرﮐتﮐﻨﻨدﮔان در مﻄالﻌه ،رفتار تﻐذيهای
ناسالﻢ داشتﻨد [ .]22همﭽﻨین  (2016) Tamimiدر مﻄالﻌﮥ
خود نشان داد ﮐه فقﻂ  %20دانشجويان تﺤت مﻄالﻌﮥ آنها،
دارای فﻌالیت فیﺰيکی مﻨاسبی هﺴتد []23؛ در ﺣالی ﮐه در
مﻄالﻌﮥ  Safabakhshو همکاران ) ،(2013ﺑاﻻترين نمرة اﺑﻌاد
رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت دانﺶآموزان دﺑیرستانی ،مرﺑوط
ﺑه ارتباطات ﺑین فردی و پاﺋینترين نمره مرﺑوط ﺑه مديريت
استرس ﺑود [ .]29علت تﻔاوت در اﺑﻌاد مﻄالﻌات مذﮐور
میتواند مرتبﻂ ﺑا ﮔروه سﻨی متﻔاوت نمونههای پژوهﺶشده
ﺑاشد .در ﮐﻞ میتوان اينﮔونه نتیجهﮔیری ﮐرد ﮐه ﺑا توﺟه ﺑه
ﮐﺴﺐ میانﮕین پاﺋین نمره در ﺑرخی از ﺣیﻄههای رفتارهای
ارتقادهﻨدة سالمت ،میﺑايﺴت روی اين موﺿوع ﺑهعﻨوان يﮏ
مشکﻞ ﺑهداشتی در ﺟامﻌه تمرﮐﺰ ﮐرد.

ﺑا مروری ﺑر مﻄالﻌات میتوان چﻨین نتیجهﮔیری ﮐرد ﮐه
آموزش همتا روش مﻨاسﺐ آموزشی است ﮐه میتواند روی
آﮔاهی ،نﮕرش و رفتارها مﺆﺛر ﺑاشد؛ علت ناهمﺨوانی مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر ﺑا مﻄالﻌات ذﮐرشده ،میتواند مرﺑوط ﺑه اين نکته ﺑاشد
ﮐه شايد دانشجويان ﮔروه آموزش سﺨﻨرانی ،نﺴبت ﺑه ﺣﻀور
در ﮐالس و مشارﮐت در ﺑﺤﺚها نﺴبت ﺑه ﮔروه آموزش ﺑه
شیوة همتا مقیدتر ﺑوده و ﺑه همین دلیﻞ میانﮕین نمرهشان
نﺴبت ﺑه ﮔروه ديﮕر افﺰايﺶ داشته است .همﭽﻨین شايد علت
ناهمﺨوانی نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑا نتايﺞ مﻄالﻌات ذﮐرشده،
ﺑه شرايﻂ مﺤیﻄی و فرهﻨﮕی القاﮐﻨﻨدة ﺑايدها و نبايدهای
انتﺨاب رفتارها ﺑرﮔردد؛ ﺑه نﺤوی ﮐه هر نوع آموزشی چه
از طريﻖ ﮔروه هﻢساﻻن يا ساير روشها ،نتواند مﺴیر ﺣاﮐﻢ
در انتﺨاب رفتارهای مرتبﻂ ﺑا يﮏ موﺿوع خاص را دﮔرﮔون
ﮐﻨد و يا شايد نیاز ﺑه آموزش ﺑلﻨدمدتتر و يا ساير شیوههای
آموزش ﺑاشد .عالوه ﺑر آن هﻢراستا نبودن نتايﺞ اين مﻄالﻌه
و مﻄالﻌات ذﮐرشده ،میتواند اين نکته را يادآوری ﮐﻨد ﮐه
استﻔاده از ﮔروه همتا ﺑايد ﺑﺴته ﺑه مﺤتوای موﺿوع آموزش
ﺑاشد؛ چرا ﮐه اﺣتماﻻ استﻔاده از ﮔروه مذﮐور ﺑهمﻨﻈور پیشبرد
اهداف آموزشی مﺴايﻞ خاص از ﮐارايی ﺑیشتری ﺑرخوردار
است.

در مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر دو ﮔروه از نﻈر نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة
سالمت و اﺑﻌاد آن پیﺶ از آموزش مشاﺑه ﺑودند؛ اما پﺲ از
آموزش در ﮔروه سﺨﻨرانی ،میانﮕین نمرة ﮐﻞ و اﺑﻌاد آن،
افﺰايﺶ يافت .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑا ﺑرخی مﻄالﻌات تﻔاوت
داشته است .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Madaniو همکاران نشان داد
ﮐه میانﮕین نمرة رفتارهای ارتقادهﻨدة سالمت دانﺶآموزان
مدارس راهﻨمايی ،در ﮔروه مداخله ﮐه از سوی همتايان طی
دورة دو ماهه آموزش ديده ﺑودند ،نﺴبت ﺑه ﮔروه شاهد ﮐه
آموزشی دريافت نکرده ﺑودند ،افﺰايﺶ داشته است [ .]24در
مﻄالﻌﮥ  Ayazو همکاران ) (2015نیﺰ نشان داده شد ﮐه
آموزش همتا در مقايﺴه ﺑا روش سﺨﻨرانی ،سبﺐ افﺰايﺶ
میﺰان آﮔاهی دانﺶآموزان آنکارايی شده است [ .]25در
مﻄالﻌﮥ نیمهتجرﺑی ﮐه از سوی Mashو همکاران )(2012
انجام شد ،نتايﺞ نشان داد ﮐه ﺑهﮐارﮔیری از پتانﺴیﻞ نوﺟوانان
ﺟﻨوب آفريقا و ﺟلﺐ همکاری آنان ﺑرای شرﮐت در آموزش
همتا ،سبﺐ ارتقای ﺑرخی رفتارهای پیشﮕیریﮐﻨﻨده از ايدز
در هﻢساﻻن آنان شده است [ .]26عالوه ﺑر آن ،نتايﺞ مﻄالﻌﮥ
 Ayazو همکاران ) (2015در راﺑﻄه ﺑا دانشجويان ﮐارادنیﺰ
دختر ترﮐیه نیﺰ نشان داد ﮐه ﺑهﮐارﮔیری روش آموزش همتا
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﺑرخی مﻄالﻌات نیﺰ در ﮐارايی روش آموزش همتا ﺑهصورت
ﮐامﻞ ترديد ﮐردهاند ﮐه مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر تا ﺣدودی هﻢسو ﺑا
اين مﻄالﻌات است .ﺑهعﻨوان مﺜال در مﻄالﻌﮥ Akbarzadeh
و همکاران ) ،(2009آموزش همتا سبﺐ افﺰايﺶ آﮔاهی
دانشجويان در خﺼوص سرطان پﺴتان و خودآزمايی شده
ﺑود؛ لیکن نﮕرش دو ﮔروه از دانشجويان در پايان هﻔتﮥ
ششﻢ پﺲ از آموزش نﺴبت ﺑه خودآزمايی پﺴتان ،تﻔاوت
مﻌﻨیداری نداشت [ .]28ﺑه نﻈر میرسد در مﻄالﻌﮥ ذﮐرشده،
آموزش همتا توانﺴته روی آﮔاهی تﺄﺛیرﮔذار ﺑاشد؛ در ﺣالی
ﮐه ﺑرای تﻐییر نﮕرش و رفتار ،ﺑه تکرار آموزشها يا افﺰايﺶ
تﻌداد ﺟلﺴات و در ﮐﻞ زمان ﺑیشتری نیاز ﺑوده است .عالوه
ﺑر آن ،تﻐییر در شیوة زندﮔی نیاز ﺑه فرصتهای ﺑیشتر ،ايجاد
انﮕیﺰه و امکانات ﻻزم در ﺟامﻌه دارد .همﭽﻨین در مﻄالﻌﮥ
 Safabakhshو همکاران ) (2013نیﺰ نشان داده شد ﮐه
ﺑهﮐارﮔیری روش آموزش همتا ،نمیتواند روی اﺑﻌاد رفتارهای
ارتقادهﻨدة سالمت دانﺶآموزان تﺄﺛیر ﺑﮕذارد [ ]29ﮐه نتايﺞ
مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر هﻢسو ﺑا مﻄالﻌﮥ مذﮐور است .ﺑه نﻈر میرسد
داشتن آﮔاهی ﺑرای تﻐییر در شیوة زندﮔی نوﺟوانان ﮐافی
نبوده و ﺑايد تداﺑیر ديﮕری ﺑرای تﻐییر رفتار انديشید .تﻐییر در
شیوة زندﮔی نیاز ﺑه فرصتهای ﺑیشتر ،ايجاد انﮕیﺰه و امکانات
ﻻزم در ﺟامﻌه دارد .هﻢراستا ﺑا مﻄالﻌات مذﮐورMerakou ،
و همکاران ) (2006در مﻄالﻌهای ﮐه ﺑا هدف سﻨجﺶ تﺄﺛیر
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آموزش همتا نیﺰ افﺰايﺶ نﺴبی در رفتارهای ارتقادهﻨدة
.سالمت وﺟود داشته؛ لیکن اين افﺰايﺶ مﻌﻨیدار نبوده است
 تشويﻖ و نﻈارت،ﺑه نﻈر میرسد ﺑا فراهﻢ آوردن امکانات
 ﺑتوان درﮔروه تﺤت آموزش ﺑا شیوة همتا نیﺰ ﺑه نتايﺞ،ﺑیشتر
.مﻨاسﺐتری دست يافت

سپاسگزاری

اين مقاله ﺑرﮔرفته از پاياننامﮥ دورة ﮐارشﻨاسی ارشد
پرستاری سالمت ﺟامﻌه مﺼوﺑﮥ شورای پژوهشی دانشﮕاه علوم
95/6/23 پﺰشکی و خدمات ﺑهداشتی درمانی همدان مورخ
 همﭽﻨین اين طرح در. است9506233676 ﺑا شمارة طرح
IR.UMSHA.ﮐمیتﮥ اخالق در پژوهﺶ ﺑا شمارة اختﺼاصی
 نويﺴﻨدﮔان ﺑر خود. تﺄيید شده است1395,286.REC
ﻻزم میدانﻨد تا از مﻌاونت مﺤترم پژوهشی و اعﻀای مﺤترم
 ﮐارﮐﻨان مﺤترم،هیﺌت علمی ﮔروه پرستاری ﺑهداشت ﺟامﻌه
ادارة آموزش دانشکدة پرستاری و مامايی و دانشجويان
 ﮐمال تشکر و ﻗدردانی را داشته،شرﮐتﮐﻨﻨده در اين پژوهﺶ
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