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درزمینه بهداشت ایالم تاثیر آموزش همتایان برسطح آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان 

 روان 

 4عموزاده بهناز و 3رحمن نورعلیزاد ،*2فریبا جاللی، 1عدنان صیدی
 ،ایران ،ایالم ایالم پزشکی علوم ،دانشگاه ایالم استان بهورزی آموزش مسئول کارشناس 1

 ن آبدانان ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم آبدانان ،ایران                   مدیره مرکز آموزش بهورزی شهرستا 2

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول، دانشکده علوم تربیتی،دزفول یران 3

 مدیره مرکز آموزش بهورزی شهرستان دره شهر ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم دره شهر ،ایران          4

                           *نویسنده مسئول

---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش همتایان برسطح آگاهی ،نگرش و عملکرد بهورزان 

 در زمینه بهداشت روان است. ایالم

-94نفر در سال  50به تعداد ایالم  بهورزان پس آزمون  پیش ومواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای 

،  اولیه به منظور ترسیم وضع موجود و تقسیم بهورزان به دو گروهمورد بررسی قرار گرفتند. داده های  1393

 برگزاری کالس آموزشیکه بصورت دو هفته پس از پایان مداخله گردید .  با اجرای پیش آزمون گردآوری

، پس آزمون برای هردو نرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از کتابچه بهداشت روان بودیکروزه به روش سخ

برای تحلیل داده ها ، روشهای آمار توصیفی و آزمون تی  گروه آزمایش و کنترل در هر شهرستان اجراگردید.

دفی به دو زوجی بکار برده شد. سپس بر اساس میانگین نمرات پیش آزمون، بهورزان هر شهرستان بطور تصا

( و گروه بعدی تحت همتا) توسط بهورزگروه مساوی تقسیم شدند. آنگاه یکی از گروهها تحت عمل آموزش 

 پرسشنامه 3قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها غیر همتا(  -) مربیان بهورزیعمل آموزش توسط رده میانی 

هفته پس از مداخله پس آزمون اجرا  بود. دو عملکردو حاوی اطالعات دموگرافیک ، سنجش آگاهی ، نگرش 

 گردید.

که   بود 66/63در گروه رده های میانی  و 9/65از آموزش در گروه همتایان  یافته ها: میانگین نمره آگاهی بعد

 08/15از آموزش در گروه همتایان  (.میانگین امتیاز نگرش بعد=P 00/0 )تفاوت معنی داری با هم داشتند . 

(. P =5/0)، تفاوت معنی داری بین نگرش دوگروه مدرس  مشاهده نشد  بود 95/13ی ودر گروه رده  میان

 معنی تفاوت  که بود 36/7ودر گروه رده میانی 75/6از آموزش در گروه همتایان میانگین امتیاز عملکرد بعد

و  بهورزان دو گروه نمره کلی  پس آزمون تفاوت میانگینآماری  (. مقایسه P= 212/0) نداشتند  هم با داری

افزایش  نشان داد که آموزش همتایان نسبت به روش آموزش توسط رده میانیبعد از مداخله  رده میانی

 معناداری برسطح آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان نداشته است. 

بحث و نتیجه گیری: اجرای آموزش توسط همتایان نسبت به آموزش توسط رده های میانی یک روش موثر 

سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان نیست. لذا بهره گیری از این برنامه آموزشی بعنوان یک  در ارتقای

 روش آموزشی موثر برای بهورزان ، توصیه نمی شود.
 

 یادگیری اختالالت پروری، فرزند های سبک اولیه، ناسازگار های طرحواره واژگان کلیدی:
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 مقدمه

قدرت خالقیتشان پرورش خسته شده ، وش توضیحی و روش سخنرانی فراگیران فعال نیستند ، های آموزش سنتی نظیررکه در روش ازآنجا

هایی با مشارکت فراگیر در یادگیری  ، استفاده از روش شودبه صورت گیرنده اطالعات در می آیند ،باعث یادگیری عمیق نمی "نمی یابد و صرفا

شود. ای آموزشی فراگیر محور است که با ایجاد شرایط جذاب باعث یادگیری میهی پیشنهادشده است. آموزش همتایان از شیوهدهیاد و

مطالعات متعددی به بررسی  .(1شده است)ودرمطالعات متعددی بهبود عملکرد دانشگاهی با استفاده از روش آموزش گروه همتایان نشان داده

 (1) ی عابدینی و همکاران تایج برخی از این مطالعات از جمله مطالعهن. آموزش همتایان و مقایسه آن باروش های مختلف آموزشی پرداخته اند

نشان داده اند که آموزش همتایان ، موثرتر از آموزش مستقیم در ارتقاء امتیاز عملکرد و آگاهی بعداز Maas   (3 )و  (2)و سلمانی و همکاران

 و ( 5)دهقانی و همکاران  ،(4) دبیری و همکاران ، (2)و همکاران سلمانیمداخله نسبت به قبل از مداخله بوده است.اما نتایج مطالعات 

Mahat (6،) شاهد وجود ندارد. روش یادگیری همتا هم پشتوانه های محکم  گروه مداخله و گروه  نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین

 (.7وش جانسون و اسالوین هستند.)نظری دارد و هم از حمایت های دقیق تجربی برخوردار است. از جمله مدافعان این ر

، اما تاکنون تاثیر این  (2)، رفتارهای بهداشتی پرداخته اند HIVاز آنجائی که مطالعات متعددی به بررسی آموزش همتایان در مسائلی از قبیل 

ر مطالعات بسیاری محور اصلی که یکی از ارکان اصلی نظام سالمت هستند و تغییر آگاهی و نگرش و عملکرد آنها دروش در آموزش بهورزان 

تاثیر آموزش همتایان بر  مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا ضروری بنظر می رسید که مطالعه ای با هدف تعیین( 8و9آموزش آنها بوده است )

ن در اختیار متخصصان و انجام گیرد و نتایج آ سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد بهورزان شهرستانهای آبدانان و دره شهر در زمینه بهداشت روان

 .داده شودپژوهشگران قرار 

 روش هامواد و 

تاثیر آموزش همتا بر سطح آگاهی تعیین پس آزمون می باشد که با هدف  –این پژوهش از نوع نیمه تجربی وطرح پژوهش از نوع پیش آزمون 

شامل کلیه بهورزان جامعه ی آماری پژوهش حاضر صورت گرفته است. 94در زمینه بهداشت روان در سال ایالم،نگرش و عملکرد بهورزان 

  باشد.نفر بهورز شهرستان دره شهر می 23 شهرستان آبدانان و  بهورز نفر 27شهرستان های آبدانان و دره شهر به تعداد 

ادغام بهداشت شیابی ارز انستیتو روانپزشکی تهران که در پرسشنامه 3جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای آزمودن فرضیات پژوهش از 

 نسبت به بیماریهای روانی ،صرع  . پرسشنامه آگاهی بهورزاناست استفاده شدهروان در برنامه مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران به کار رفته ، 

. باشد می 81حداقل نمره صفر و حداکثر نمره سوال چند گزینه ای می باشد که  18، شامل  ،عقب مانده ذهنی ،شدید وخفیف روانی 

سوال  دو گزینه ای )بصورت بله ، خیر( می باشد که حداقل نمره  17نسبت به برنامه بهداشت روان ، شامل  پرسشنامه سنجش نگرش بهورزان

در زمینه  عملکرد بهورزانشامل مشخصات دموگرافیک پاسخگویان و  پرسشنامه ارزیابی عملکرد بهورزان می باشد.17صفر و حداکثر نمره 

به منظور  می باشد. 24حداقل نمره صفر و حداکثر نمره می باشد که  بیماریابی ، پیگیری و ارجاع بیماران در برنامه بهداشت روانآموزش ، 

بررسی شدند که برخی گویه ها مورد تجدید نظر قرار  دانشگاه ها بوسیله کارشناسان و استادان  تعیین اعتبار صوری ومحتوایی ،پرسشنامه ها 

در تست اولیه .  (10)پرسشنامه های تنظیم شده  مورد تایید گروه پژوهش و بخش کارشناسی اداره سالمت روان قرار گرفت "ا. نهایتگرفت

، ودر بخش 85/0انجام شده میزان ثبات داخلی هر پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت که آلفای کرونباخ بخش آگاهی پرسشنامه بهورزان برابر 

می باشد  Test- retestه نشان دهنده ی ضرایب پایایی قابل قبولی برای پرسشنامه ها می باشد. روش ارزیابی پایایی بود.ک 82/0نگرش برابر

هفته بعد از ارزیابی اولیه انجام شد . در مورد پرسشنامه های آگاهی و نگرش بهورز تفاوت معنی داری بین میانگین  2که تست مجدد در فاصله 

از روش های آمار توصیفی شامل ی این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها. (P =05/0))  جدد وجود نداشت.های نمرات اولیه و تست م

 SPSSزوجی برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده ازنرم افزار آماری  tاز آمار استنباطی آزمون  ، وفراوانی ، میانگین ، انحراف معیار و درصد 

به  تحلیل قرار گرفته است. برگزاری جلسات به شکل تحلیل محتوا وبه شکل کیفی مورد عات بدست آمده ازهمچنین اطال و استفاده شده است

محرمانه شرکت کننده در طرح  نه تنها در ابتدای ارایه پرسشنامه ها گفته شد، و رضایت در شرکت اخذ گردید، اطالعات و نام افراد صورتی که

 نگهداشته شد .

 ی پژوهشیافته ها

باشد. ابتدا نفر بهورز می23و  27شامل کلیه بهورزان شهرستان های آبدانان و دره شهر به تعداد حجم نمونه پژوهش حاضر  پژوهش در این

از نظر خصوصیات  گروه آموزش غیر همتاو  آموزش همتابرای کلیه بهورزان پیش آزمون اجرا گردید تا پژوهشگر اطمینان حاصل کند گروه 
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در هر شهرستان بهورزی که باالترین نمره پیش آزمون راکسب کرد بعنوان مربی همتا و یک نفر کاردان مبارزه  سپس .مورد نظریکسان هستند

سپس مابقی بهورزان شهرستان آبدانان بطور برگزیده شد. غیر همتا با بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی هر شهرستان بعنوان مربی گروه 

بصورت تصادفی، یکی از  "ومجددا نفره تقسیم شدند. 11ی بهورزان شهرستان دره شهر هم به دو گروه نفره و مابق 13تصادفی به دو گروه

)آموزش توسط رده میانی مراکز بهداشتی  غیر همتا گروهها تحت عمل آزمایش )آموزش توسط مربی همتا( وگروه بعدی بعنوان گروه 

یکروزه به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ با  برگزاری کالس آموزشیبصورت  کهدو هفته پس از پایان مداخله درمانی(در نظر گرفته شد. 

اطالعات دموگرافیک مربوط به  ، پس آزمون برای هردو گروه آزمایش و کنترل در هر شهرستان اجراگردید.استفاده از کتابچه بهداشت روان بود

 د. نر می باشنمونه ها شامل گروه سنی ، جنس ، مدرک تحصیلی ، سنوات کاری و محل کا

 یافته ها : 

 نفر مرد بودند. از نظر  18نفر از بهورزان مورد پزوهش زن و   32بررسی مشخصات دموگرافیک جامعه آماری نشان داد که 

 نفر مدرک آکادمی فوق دیپلم و باالتر داشتند. 13نفر دارای مدرک دیپلم و  31نفر از نمونه مورد پژوهش زیر دیپلم ،  6میزان تحصیالت 

-50نفر  27سال و  30-40نفر دارای سنین بین  16سال ،  30نفر از بهورزان مورد پژوهش کمتر از  6بررسی سنی جامعه آماری نشان داد که 

 سال سن داشت. 50سال و یک نفر باالی  41

 11سال و  6-10نفر بین  6ل ، سا 5نفر از بهورزان دارای سوابق خدمت کمتر از  9بررسی سوابق خدمت بهورزان مورد پژوهش نشان داد که 

 سال سابقه خدمت داشتند. 35نفر باالی  7سال و  21-25نفر بین  14سال ،  16-20نفر بین  3سال ،  11-15نفر 

 مورد(آموزش همتا ) از میانگین و انحراف معیارنمره پرسشنامه قبل و بعد -1جدول 

 P-value بعد از مداخله قبل از مداخله آموزش
 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار گینمیان متغیر

 P=0/399 35/11 98/64 19/10 8/61  نمره آگاهی بهورزان

 =000/0P 77/1 52/14 37/2 62/14 نمره نگرش بهورزان

 000/0 0/3 20/7 7/2 08/5 نمره عملکرد بهورزان

 =118/0P 27/12 70/86 85/10 50/81 نمره کل پرسشنامه

(.همچنین =118/0Pبوده است) 70/86و بعداز مداخله  50/81نامه  بهورزان در زمینه بهداشت روان قبل از مداخله میانگین نمره کل پرسش

است) مقایسه میانگین نمره آگاهی بهورزان قبل و بعد از مداخله نشان داد که میانگین بدست آمده از لحاظ آماری تفاوت  معناداری پیدا نکرده 

399/P=0گین نمره نگرش بهورزان قبل و بعد از مداخله نشان می دهد که بین میانگین قبل و بعد از مداخله )آموزش(از (.اما  مقایسه میان

(.همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین عملکرد بدست آمده قبل و بعد از مداخله  =000/0Pلحاظ آماری اختالف  معناداری وجود دارد)

 (. =000/0P) داردو مثبت  وجود آماری تفاوت معنادار )آموزش(از لحاظ 

 همتا وغیر همتا بعد از مداخله آموزشیگروه در  پرسشنامه نمره  میانگین و انحراف معیار  -3جدول 

  غیر همتاگروه  همتاگروه  گروه

 P-value انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین متغیر 

 =06/0P 08/12 66/63 03/11 9/65 نمره آگاهی 

 =5/0P 68/1 95/13 63/1 08/15 ه نگرش نمر

 =212/0P 28/3 36/7 66/2 75/6 نمره عملکرد

 =215/0P 89/12 99/84 76/11 75/87 کل پرسشنامه

)آموزش توسط رده های میانی(  غیر همتا )آموزش توسط همتایان( وهمتامقایسه میانگین نمره کل پرسشنامه دوگروه 

(.همچنین بین =215/0Pانگین بدست آمده ازلحاظ آماری تفاوت معناداری پیدا نکرده است)بعدازمداخله نشان داده است که می

(ونمره عملکرد =5/0P( و نیز بین میانگین نمره نگرش دو گروه )=06/0P) غیر همتاو  همتامیانگین نمره آگاهی دو گروه 

 دارد.ن( بعدازمداخله ازلحاظ آماری اختالف  معناداری وجود =212/0Pدوگروه )
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،سنوات خدمت و سطح  بعد ازمداخله و گروه سنی نمره آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان در مطالعه حاضر رابطه ی بین 

 .آماری مشاهده نشده است ارتباط معنی دارتحصیالت آنها 

 و نتیجه گیری بحث

بعد از مداخله  )غیر همتا ( وه همتا و گروه رده میانیمعنی داری درسطح آگاهی بهورزان گرآماری یافته ها ی این مطالعه نشان داد که تفاوت 

(.و اگر چه نمره سطح آگاهی بهورزان قبل و بعد از مداخله افزایش یافت ،اما پس از  P=0.06در زمینه بهداشت روان مشاهده نمی شود)

ود. بعبارتی آموزش توسط همتایان )بهورز( مداخله نمره سطح آگاهی بهورزان گروه همتا و گروه رده میانی در زمینه بهداشت روان یکسان ب

 تاثیر بیشتری برسطح آگاهی بهورزان در زمینه بهداشت روان ندارد. )مربی بهورزی ( نسبت به آموزش توسط رده های میانی 

 همخوانی ندارد.  Maas  (3) و (4)، دبیری (2)سلمانی  ، (1)عابدینیپژوهش نتایج این پژوهش با نتایج 

اضر همچنین تفاوت آماری معنی داری  بین تغییرات میانگین نمره نگرش دو گروه آموزش توسط بهورز و رده میانی بعد از نتایج پژوهش ح

تاثیر بیشتری )مربی بهورزی ( (. بعبارتی آموزش توسط همتایان )بهورز( نسبت به آموزش توسط رده های میانی  P=0.5مداخله نشان نداد)

. مطابقت ندارد Mass (3)و  Mahat (6)،  (4)دبیری نتایج مطالعاتبا نتایج این پژوهش  داشت روان ندارد.برنگرش بهورزان در زمینه به

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده است که برنامه های آموزشی هدایت شده از طریق همتایان ، تغییرات بیشتری برنوع نگرش و درک 

نتوانسته است تغییر  (رده میانیغیر همتا )در تحقیق حاضر مربی همتا در مقایسه با  .اما (2،3،5) همتایان در مقایسه باگروه دیگر داشته است

بیشتری در نگرش و سطح درک بهورزان همتای خود در زمینه بهداشت روان ایجادکند . بنظر می رسد با توجه به ادغام بهداشت روان در 

ف اصلی بهورزان ، نگرش بهورزان نسبت به این برنامه کمتر تحت تاثیر مربی همتا یا رده سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه بعنوان یکی از وظای

و عوامل اثر گزار دیگری هست که یا در پژوهشهای پیشین آمده و یا باید قبل از بی اثر دانستن آموزش همتا درآموزش   قرار گیردمیانی 

یافته های مطالعه حاضر ، بهورزان هردو گروه دارای نگرش مثبت نسبت به برنامه  . بنابراین براساسبهورزی مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد 

 بهداشت روان هستند.

ی براساس نتایج این مطالعه میانگین امتیاز عملکرد بهورزان بعداز اجرای برنامه مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد گروه همتایان تفاوت معن

ه رده میانی نداشت. به عبارت دیگر ، آموزش توسط همتایان )بهورز( نسبت به روش آموزش توسط رده داری با امتیاز عملکرد بهورزان در گرو

 = (.212/0P) های میانی برعملکرد بهورزان در زمینه بهداشت روان تاثیر معناداری نداشته است

 همخوانی داشت.  Mahat (6)با نتایج مطالعه ژوهش نتایج این پ اما مطابقت ندارد.، (5)دهقانی و(2)سلمانی پژوهش این نتایج با یافته های 

استفاده از موضوع مورد پژوهش ، از دالیل عدم همخوانی مطالعه حاضر با این مطالعه ها می تواند ، اختالف سطح آگاهی مربی وفراگیران ، 

.  باشدبلی مربی همتا در سابقه مربیگری و مهارت ق کالسرسمی گروههای مشابه ، اطالعات قبلی فراگیران درزمینه موضوع آموزشی ، فضای 

در تحقیقات فوق مربی همتا بعنوان یک الگو ، روی افراد هم سن خود اثر دارد واطالعات بهداشتی خود رابه آنها انتشار می دهد. همچنین 

،اما در تحقیق حاضر اختالف  مربی همتا با احساس همدلی و اعتماد ، بعنوان رابط بین سیستم بهداشت و سایر همتایان خود عمل می کند

گروه همتا و رده های میانی با موضوع آموزش ، ارائه مطالب  در کمتر سطح آگاهی مربی همتا و فراگیران ، آگاهی قبلی بهورزان شرکت کننده

دوره آموزشی ، ایراد  کوتاه بودن ، رده میانی وچهارچوب مشخص وظیفه بهورزان درزمینه بهداشت روان و آموزشی یکسان به هر دوگروه همتا

از دالیل تفاوت نتایج این پژوهش با می تواند  داشتن روش آموزش و پایین بودن اعتبار پرسشنامه و محاسبه جدا از هم آیتمهای پرسشنامه

 باشد.  سایر پژوهش ها

و آموزش به ویژه ن فاصله بیشتر می شد هفته ای بین مداخله و اجرای پس آزمون می باشد، که چنانچه ای 2از این عوامل فاصله ی دیگر کی ی 

ممکن بود تاثیر بیشتری بر عملکرد بهورزان بگذارد. عامل تاثیرگذار دیگر ، فعالیت و نظارت ضعیف برای تغییر نگرش ماهها پیگیری می شد 

در برنامه های بهداشت روان فعالیت های بهداشت روان درخانه بهداشت است که باعث عملکرد ضعیف بهورزان هر دو گروه  بر سطوح باالتر

م شده است. لذا بمنظور بهبود عملکرد بهورزان ، می توان با ارائه آموزشهای عملی و نظارت برفعالیت آنان، درجهت بهبودعملکرد بهورزان گا

 موثری برداشت. 

ارتباط معنی و سطح تحصیالت آنها  بعد ازمداخله و گروه سنی،سنوات خدمت در مطالعه حاضر بین سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان 

آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان زن نسبت به بهورزان مرد را می توان بدلیل درصد باالتر زنان . اما بهتر بودن آماری مشاهده نشده است دار
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جام وظایف بهداشت روان شرکت کننده در پژوهش نسبت به مردان و احساس مسئولیت بیشتر بهورزان زن در مقایسه با بهورزان مرد در ان

 دانست

 نتیجه گیری نهایی

یک روش موثر در ارتقای سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد  ) شاهد( نسبت به آموزش توسط رده های میانی)مورد( آموزش توسط همتایان 

طح آگاهی ، نگرش و عملکرد نیست. بهتراست برای روشن شدن تاثیر آموزش همتا برسبا توجه به این مطالعه کوتاه مدت و محدود بهورزان 

 این حیطه انجام گیرد.و رفع سایر محدودیتها ی بهورزان ، مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر 

 تشکر و قدردانی:

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم برای تامین بودجه پژوهش حاضر ، همچنین از کارشناس مسئول آموزش بهورزی استان 

،مدیران مراکز آموزش بهورزی شهرستان های آبدانان ودره شهر،مسئوالن ،کارشناسان ،کاردانان و بهورزان محترم شبکه های بهداشت ایالم 

 ودرمان شهرستان های دره شهر و آبدانان برای همراهی ارزشمندشان ، صمیمانه قدر دانی بعمل می آید.
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Abstract 
Objective: The aim of the current study was to the effect of peer education on behvarze awareness, 

attitude and practice in Ilam province of mental health. 

Materials Method: This quasi- experimental study was done on 50 behvarzes in Ilam province. The data 

was collected using knowledge, attitude and performance questionnaires of behvarze. Behvarzes were 

randomly assigned in to two groups. In one group the behvarze were directly educated and another the 

kardan were educated. The data was collected using 3questionaires containing demographic data, assess 

the knowledge, , assess the attitude and assess the behvarze performance. Knowledge, attitude and 

performance of behvarze were measured at baseline and2 week after the intervention. 
Findings: The mean score of knowledge after the training in peer education group was 65.9, in the kardan 

education group was 63.66. The mean score of attitude after the training in peer education group was 

15.08, in the kardan education group was 13.95. The mean score of performance after the training in peer 

education group was6.75, in the kardan education group was 7.36. This study showed that there was no 

significant in knowledge, attitude and performance scoured between two group's behvarze after the 

intervention.  
Discussion and Conclusion: Peer group education could not be considered as an effective approach to 

increase behvarze knowledge, attitude and performance .Hence the conduction of this program is not 

recommended as an effective teaching method for behvarze. 
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