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Background & Aims: This study aimed to determine the effect of peer 

education on the self-efficacy of dialysis patients referred to Urmia Teaching-

Medical Hospital, Urmia, Iran. 

Methods: This clinical trial was conducted on 60 dialysis patients who were 

selected using the convenient sampling and random allocation methods in 

2019. They were then divided into two experimental and control groups of 30 

cases per group. Before the intervention, demographic characteristics form 

and dialysis patient self-efficacy questionnaires were utilized to collect 

information. Subsequently, peer education intervention was designed based on 

the educational needs of the patients in different domains. The experimental 

group was then subjected to the intervention during the two sessions of dialysis 

individually and face to face. One month after the end of the second session, 

the self-efficacy questionnaire of dialysis patients was given to both groups, 

and the data were analyzed using SPSS software (version 19). 

Results: At the pre-test stage, the independent t-test showed no significant 

difference between the control and experimental groups in terms of self-

efficacy scores (P>0.05). However, a significant difference was observed 

between the control and experimental groups in terms of the self-efficacy 

scores at the post-test (P<0.05). Moreover, according to the results of the 

paired t-test, the experimental group indicated a significant difference before 

and after the intervention in this regard (P<0.05).  

Conclusion: Peer education improves the self-efficacy of dialysis patients. 

Therefore, it is recommended to utilize this educational method for dialysis 

patients along with other educational methods. 
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-به مراکز آموزشی کنندهمراجعهآموزش همتا بر خودکارآمدی بیماران دیالیزی  ریتأث

9911درمانی ارومیه در سال 

 9زاده، حسین حبیب*2ییرضا، منیره 9درزادهیحنسرین 

ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد پرستاری، گروه ،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری .1

ایران ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد مامایی، گروهمربی،  .2

 رانیا ،هیاروم ،ی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهعلمئتیه عضو دانشیار، .3

:چکیده

آموزش همتا بر خودکارآمدی بیماران دیالیزی  ریتأثاین مطالعه با هدف تعیین  :هدف و زمینه

درمانی ارومیه انجام شده است.-به بیمارستان آموزشی کنندهمراجعه

نفر از  06با مشارکت  1331حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که در سال  مطالعه :بررسی وشر

ها در دو گروه آزمون و گیری در دسترس و با تخصیص تصادفی نمونهبه روش نمونهبیماران دیالیزی 

از طریق ها نفر( انجام شد. قبل از انجام مداخله اطالعات مربوط به نمونه 36گروه کنترل )در هر 

مداخله آموزش  سپس آوری شد.ی و خودکارآمدی بیماران دیالیزی جمعشناستیجمعهای نامهپرسش

 صورتبههای مختلف برای گروه مداخله طراحی و همتا بر اساس نیازهای آموزشی بیماران در حیطه

 مجدداًجلسه دوم،  چهره و انفرادی در طول دو جلسه از دیالیز اجرا شد. یک ماه بعد از پایانبهچهره

ها با استفاده از نامه خودکارآمدی بیماران دیالیزی در اختیار هر دو گروه قرار گرفت و دادهپرسش

 تحلیل شدند. 13نسخه  SPSSافزار نرم

بین  داری را در نمره خودکارآمدیتفاوت معنی آزمون آماری تی مستقل ،آزمونشیپدر مرحله  ها:یافته

داری در تفاوت معنی ،آزموندر مرحله پس کهیدرحال(. <60/6P)اخله نشان نداد دو گروه کنترل و مد

. همچنین آزمون تی زوجی تفاوت (>60/6Pدو گروه آزمون و کنترل وجود داشت ) نمره خودکارآمدی

 (.>60/6Pداری را بین مرحله قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون نشان داد )معنی

لذا استفاده از این  متا باعث ارتقای خودکارآمدی بیماران دیالیزی می شود؛آموزش با ه گیری:نتیجه

.روش آموزشی برای بیماران دیالیزی در کنار سایر روش های آموزشی پیشنهاد می شود

1333 اردیبهشت 60: دریافت تاریخ

 1333 خرداد 60پذیرش:  تاریخ

 1333پاییز انتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید

 ،دیالیز ،خودکارآمدی ،وزشآم

همتا
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مقدمه

 ESRD: End-Stage Renalبیماری کلیوی مرحله نهایی )

Diseaseطبق آمار (1) ( یک مسئله بهداشتی در سطح جهان است .

 مبتالبهبیمار  066هزار و 10انجمن نفرولوژی ایران، بیش از 

ESRD  واحد در مناطق پراکنده ایران تحت درمان دیالیز  300در

 و مشکالت زاستاسترس. همودیالیز فرایندی (2) قرار دارند

سبب  تواندیمپی دارد که ی و اجتماعی متعددی در شناختروان

. بهبود کیفیت زندگی (3) بروز زمینه اختالل روانی در بیماران شود

دیالیز،  کنندهافتیدرو خودکارآمدی با اثرات مثبت در بیماران 

و  ریوممرگبهبود عملکرد شناختی و عاطفی، میزان  ازجمله

 . (4) همراه است شدن در بیمارستان و بهبود پیروی از درمانبستری

اصلی برای تغییر رفتارهای بهداشتی  ازینشیخودکارآمدی پ

که  یمارانیب .مزمن است یهایماریدر بیماران مبتالبه ب

بیشتر به مصرف دارو و بهبود  ،دارند خودکارآمدی باالیی

خودکارآمدی بیماران در . (0) کیفیت زندگی خود تمایل دارند

عامل ربوط به خود، های ممورد توانایی خود برای انجام فعالیت

. یکی از (0) کننده معنادار رفتارهای بیمار استینیبشیپ

ی پرستاری، آموزش بیماران دیالیزی است و هاجنبه نیترمهم

 مبتالبهدر بهبود کیفیت زندگی بیماران  تواندیماین موضوع 

. یکی از انواع آموزش به بیماران، (2) همودیالیز مؤثر باشد

که در تسهیل و پیشرفت بهداشت  استا آموزش از طریق همت

 .(0) و ایجاد محیطی برای یادگیری تأثیر بسیار زیادی دارد

آموزش همتایان عبارت است از: استفاده از قدرت روابط 

و  (1) همتا برای ایجاد انگیزه تغییر رفتار با هدف درمانی

ی آموزشی به هاامیپای برای انتشار اطالعات و انتقال وسیله

ی گذاراشتراک. آموزش همتا در به(3)وه هدف یک گر

 کندیمی عملی و پشتیبانی مداوم کمک هایاستراتژاطالعات، 

قادر همتایان  که برای تغییر رفتار پایدار حیاتی است. همچنین

به ارتقای درک و پذیرش اجتماعی، کاهش ننگ و ترس 

 .(16) اجتماعی و کاهش احساس شرم و انزوا در بیماران هستند

های کشور، با توجه به کمبود نیروی انسانی در بیمارستان

 .(11) تواند مفید باشدتربیت همتایان در رفع این مشکل می

با توجه به اهمیت آموزش برای پرستاران و کمبود پرستار 

ها و مزایای آموزش همتا مبنی بر افزایش استقالل در بیمارستان

اقتصادی مربوط به  در رفع نیازهای مربوط به خود و مزایای

و با توجه به اینکه گروه همتا تاکنون در  بیمار و حوزه سالمت

طراحی  مورد خودکارآمدی بیماران به کار نرفته است،

بنابراین، ؛ تر و کارآمدتر احساس شدمداخالت اثربخش

ای را با هدف تعیین تأثیر آموزش پژوهشگر بر آن شد مطالعه

امید مودیالیزی انجام دهد. همتا بر خودکارآمدی بیماران ه

های این مطالعه بتواند پرستاران را به طراحی است یافته

ای مناسب درخصوص افزایش خودکارآمدی های مداخلهبرنامه

 .ی مزمن سوق دهدهایماریببیماران همودیالیزی و سایر 

 روش بررسی
ثبت با کد  بالینی کارآزمایی پژوهش نوعی این

IRCT20191103045314N1 ر سایت کارآزمایی بالینی ایران د

 بوده همودیالیزی بیماران از نفر 06 شامل جامعه پژوهش است.

درمانی ارومیه مراجعه -به مراکز آموزشی 1331 در سالاست که 

 نفر 36( هر گروه )مداخله و کنترل در اند. تعداد بیمارانکرده

 تصادفی انتخاب یریگنمونه روش با واحدهای پژوهش. بود

ها به گروه آزمون تخصیص تصادفی نمونه منظوربهسپس  .شدند

 صورتنیاز روش برداشت گوی رنگی استفاده شد. بد ،و کنترل

ریخته  درون یک کیسه به نحوی دیگوی سف 36 و اهیگوی س 36

خواسته  فرداز نباشد. سپس قادر به دیدن رنگ گوی  فردشد که 

متعلق به گروه کنترل  اهیگوی س .را برداردها شد تا یکی از گوی

  .متعلق به گروه مداخله بود دیو گوی سف

درمان با شامل  این پژوهش به بیماران ورود معیارهای

یی برقراری ارتباط با توانا سال، 00تا  11همودیالیز، سن 

و رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه،  لیتما دیگران،

اری روانی داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و نداشتن بیم

شرکت در جلسات آموزشی و پژوهشی مشابه و بود.  حاد

 از خروج نکردن برای شرکت در پژوهش از معیارهایهمکاری

، مورد گروه میانگین نمونه، حجم تعیین برای .مطالعه بود

 گروه واریانس و مورد گروه واریانس، شاهد میانگین گروه

با عنوان  1333از مطالعه عسگری و همکاران در سال  شاهد

محور برای مقایسه دو روش مراقبت بیمارمحور و خانواده»

 فرمول تعیین در( و 12) استخراج شد «بیماران همودیالیزی

 تمامی بیماران. شد تعیین نمونه حجم و گذاشته نمونه حجم

 کردند. مداخله دریافت را روتین یهاآموزش گروه دو هر

 بود. برای نهمتایا توسط آموزش پژوهش، این در مدنظر

 بر اساسو  از طریق متخصصان داخلی ،همتایان انتخاب
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و  هاشیآزماشواهد موجود در پرونده بیمار مانند نتایج 

ای پزشکان داخلی و ارولوژی از نظر معیارهای معاینات دوره

 عنوان، بهخودکارآمدی و موفقیت در مدیریت بیماری خود

 را همتایان ر. پژوهشگشدند یمعرفهمتا  دهندگانآموزش

 مروری اساس بر، دیالیزی آموزشی بیماران نیازهای با مطابق

دوساعته  آموزشی جلسه سه طریق برگزاری از، متون بر

 بیمارستان در جلسات این برگزاری مکان. داد آموزش

نامه ابتدا هر دو گروه پرسش. بود ی سلماسایاالنبخاتم

را تکمیل ی و خودکارآمدی بیماران دیالیزی شناستیجمع

 بدین؛ شد اجرا همتاآموزش  مداخله گروه برای کردند. سپس

 آموزش از ،گرفتندیم قرار کنترل گروه که در بیمارانی منظور

 یا پرستار، پزشک توسط )شامل آموزش بخشروتین 

 بر عالوه مداخله گروه مارانیو ب بخش( داخل پوسترهای

 این. ردندک دریافت را توسط همتایان آموزش، روتین آموزش

 دو در ساعت دو مدت بههر جلسه  و جلسه دو طی آموزش

چهره بهانفرادی و چهره صورتبهو  جداگانهصورت به روز

 در. افراد همتا انجام شد پژوهشگر نظارت با توسط همتایان

. پرداختندخود می تجربیات آموزش و بیان به جلسات این

 نامهپرسش از استفاده با مداخله از یک ماه بعد تیدرنها

از  گروه دو هر در خودکارآمدی، خودکارآمدی بیماران دیالیزی

  .شد بررسی بیماران با تلفنی طریق تماس

شامل  یدوقسمت یانامه، پرسشاطالعات یآورجمع ابزار

 خودکارآمدی بیماران دیالیزی نامهپرسش و یشناستیجمع

 یخودکارآمدنامه برای تعیین روایی پرسش .بود

، 1313همکاران در سال  زاده وگرساخته حبیبپژوهش

که شرایط  از بیماران ارائه شد نفره 16نامه به یک گروه پرسش

ی کرونباخ آلفامشابه با واحدهای پژوهش داشتند و ضریب 

 و قابل 12/6نامه سطح خودکارآمدی بررسی شد. پایایی پرسش

 قبول است. 

 از جازها گرفتن شامل پژوهش این مالحظات اخالقی در

 و پژوهش مورد واحدهای به معرفی خود، مربوطه مسئوالن

 از کتبی نامهتیرضا کسب، ماهیت پژوهش و اهداف تشریح

 به مطالعه نتایج ارائه، پژوهش در مشارکت آنان جلب و بیماران

 نیهمچن بود. بیماران خانواده و شدهبیمارستان مطالعه مسئوالن

ها آن شخصی طالعاتا که داده شد اطمینان بیماران به

مطالعه  این یهاتیمحدود از. ماندیم باقی محرمانهصورت به

دیگری  منابع از هانمونه کرد که اشاره احتمال این به توانمی

 کنند. کسب اطالعات

 افزارها با استفاده از نرمدادهی اطالعات، آورجمعپس از 

SPSS  که برای صورتنیبد شدند. لیوتحلهیتجز 13نسخه 

های کیفی، فراوانی و درصد فراوانی و برای آمار توصیفی داده

ی مرکزی و پراکندگی )میانگین و هاشاخصهای کمّی، داده

معیار( محاسبه و برحسب نیاز از جداول و نمودارهای انحراف

ها بعد از بررسی داده لیوتحلهیتجزمنظور آماری استفاده شد. به

یسه میانگین نمرات بین دو گروه ها، برای مقاتوزیع نرمال نمونه

کنترل و مداخله از آزمون تی مستقل و برای مقایسه میانگین 

ی از آزمون تی زوجی استفاده شد. برای گروهدروننمرات 

ی برای قضاوت کمتر داریمعنی آماری سطح هاآزمونتمامی 

 (.>60/6p)درصد در نظر گرفته شد  60/6از 

 هایافته

ی حاکی از آن است که بیشتر شناستیجمعهای یافته

 00تا  40مجرد، در رده سنی  ،در دو گروه، زن کنندگانشرکت

سال بودند و سابقه سرطان در خانواده نداشتند.همچنین 

تحصیالت زیر دیپلم داشتند و تعداد اعضای خانواده بیشتر از 

چهار نفر بود که از لحاظ تمام مشخصات همگن بودند )کای 

 (.<60/6P ،اسکوئر

و  کنترل گروه دو بیماران داد نشان 1جدول  هاییافته

 (.<60/6Pهستند ) همگن فردی مشخصات نظر از مداخله
 

 درمانی ارومیه در دو گروه مداخله و کنترل-به مراکز آموزشی کنندهمراجعهمقایسه مشخصات دموگرافیک بیماران دیالیزی  .9 جدول

 

 کیدموگراف

 گروه مداخله

 (93=تعداد)

 نترلک گروه

 P کای اسکوئر (93=تعداد)

 تعداد تعداد

 یسن محدوده

 4 0 سال 30-11

 12 1 سال 40-30 04/6 26/1

 14 10 سال 00-40
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 .9ادامه جدول 

 جنس
 10 12 مرد

06/6 43/6 
 10 11 زن

 تأهل تیوضع

 2 3 متأهل

 13 11 مجرد 61/6 10/0

 3 3 مطلقه و وهیب

 التیتحص

 11 12 پلمید ریز

 0 11 پلمید 20/6 04/2

 0 0 یدانشگاه

 شغل
 11 12 شاغل

60/6 03/6 
 13 11 بیکار

 درآمد
 11 13 ونیلیمکی از کمتر

00/1 13/6 
 12 10 ونیلیمکی از شتریب

 تعداد افراد خانواده

 16 4 دو نفر

 3 1 دو تا چهار نفر 11/6 32/4

 11 11 چهار نفر و بیشتر

 یروان یماریب سابقه
 0 4 بله

1 31/6 
 23 20 ریخ

 خانواده در دیالیز سابقه
 3 26 بله

06/6 02/6 
 21 16 ریخ

 برخورداری از انواع بیمه
 14 14 بله

6 1 
 10 10 خیر

 

تی مستقل نشان داد میانگین و  بر اساس 2نتایج جدول 

و کنترل قبل  معیار خودکارآمدی بین دو گروه مداخلهانحراف

 .(<60/6Pوجود ندارد ) یداریمعن آماری اختالف از مداخله

میانگین  داد مستقل نشان تی آزمون بر اساس 3جدول نتایج 

معیار خودکارآمدی در دو گروه مداخله و کنترل بعد از و انحراف

 (.>60/6Pداری دارد )آموزش همتا اختالف معنیمداخله 

 را داریاختالف معنیجی تی زو بر اساس 4جدول نتایج 

 در گروه مداخله قبل و بعد از انجام مداخله نشان داد

(606P< نتایج اختالف معناداری را در گروه کنترل قبل و .)

 .(606<Pبعد از مداخله نشان نداد )

 
 در دو گروه مداخله و کنترل دیالیزیبیماران  خودکارآمدیمقایسه نمره میانگین  .2جدول 

 
 رلکنت مداخله

P )آزمون تی مستقل( 
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 13/6 00/6 00/3 01/6 33/3 مراقبت از فیستول

 06/6 03/6 20/2 00/6 30/3 جاییتحرک و جابه

 10/6 10/6 20/3 04/6 36/3 لباس پوشیدن

 00/6 11/6 33/3 10/6 20/3 استحمام

 31/6 61/1 20/3 60/1 63/3 بهداشت فردی

 03/6 10/1 3 63/1 36/2 تغذیه
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 .2ادامه جدول 

 1 12/1 16/3 33/6 16/3 کنترل رژیم غذایی

 41/6 10/6 30/3 30/6 26/3 کنترل مصرف مایعات

 01/6 30/6 30/3 33/6 23/3 رعایت رژیم دارویی

 11/6 30/6 30/3 33/6 23/3 خواب و استراحت

 34/6 00/6 43/3 10/6 23/3 آمده پس از دیالیزوجودبهسازگاری با مشکالت 

 34/6 01/6 06/3 00/6 33/3 کنترل اضطراب و نگرانی و امید به آینده

 01/6 1 13/3 11/6 26/3 ارتباط با کادر پزشکی و پرستاری و بخش دیالیز

 11/6 06/6 36/3 31/6 20/3 ارتباط خانوادگی

 60/6 64/1 60/3 02/6 40/3 فعالیت اجتماعی
 

 معیار خودکارآمدی در دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخلهمیانگین و انحراف. 9جدول 

 کنترل مداخله 
P )آزمون تی مستقل( 

 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین 

 62/6 32/6 26/3 32/6 00/2 مراقبت از فیستول

 >661/6P 13/6 10/3 06/6 40/1 جاییتحرک و جابه

 61/6 01/6 60/3 60/1 40/2 پوشیدنسلبا

 >661/6P 30/6 63/3 44/6 20/1 استحمام

 >661/6P 00/6 23/3 01/6 30/1 بهداشت فردی

 >661/6P 02/6 46/3 01/6 30/1 تغذیه

 >661/6P 11/6 46/3 00/6 06/1 کنترل رژیم غذایی

 >661/6P 6/ 00 10/3 06/6 16/2 کنترل مصرف مایعات

 >661/6P 00/6 13/3 34/6 13/1 وییرعایت رژیم دار

 >661/6P 01/6 06/3 33/6 30/2 خواب و استراحت

 >661/6P 02/6 23/3 43/6 23/1 آمده پس از دیالیزوجودبهسازگاری با مشکالت 

 >661/6P 10/6 20/3 60/1 26/2 کنترل اضطراب و نگرانی و امید به آینده

 >661/6P 61/1 03/2 00/6 46/1 لیزارتباط با کادر پزشکی و پرستاری و بخش دیا

 >661/6P 16/6 63/3 11/6 63/1 ارتباط خانوادگی

 >661/6P 31/6 13/2 34/6 13/1 فعالیت اجتماعی
 

 معیار خودکارآمدی در دو گروه مداخله و کنترلمیانگین و انحراف. 4جدول 

 
 کنترل مداخله

 )آزمون تی زوج( P معیاررافانح میانگین )آزمون تی زوج( P معیارانحراف میانگین

 1/6 11/1 30/6 61/6 32/1 00/6 مراقبت از فیستول

 661/6P< 36/6 63/1 02/6 14/6 36/1 جاییتحرک و جابه

 24/6 32/6 26/6 660/6 41/1 13/6 پوشیدنلباس

 661/6P< 36/1 33/1 24/6 13/6 2 استحمام

 661/6P< 33/6 30/1 13/6 10/1 00/1 بهداشت فردی
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 .4دامه جدول ا

 661/6P< 46/6 40/1 14/6 31/6 33/6 تغذیه

 661/6P< 33/6 23/1 21/6 16/1 06/1 کنترل رژیم غذایی

 661/6P< 06/6 20/1 33/6 20/1 16/1 کنترل مصرف مایعات

 661/6P< 23/1 22/1 36/6 30/6 16/2 رعایت رژیم دارویی

 11/6 36/6 20/6 63/6 22/1 06/6 خواب و استراحت

ازگاری با مشکالت س

 آمده پس از دیالیزوجودبه
2 36/6 661/6P< 26/6 10/1 30/6 

کنترل اضطراب و نگرانی 

 و امید به آینده
13/1 40/1 661/6P< 03/6 11/6 12/6 

ارتباط با کادر پزشکی و 

 پرستاری و بخش دیالیز
16/1 33/6 661/6P< 16/6 00/1 26/6 

 661/6P< 20/1 61/1 10/6 30/6 23/2 ارتباط خانوادگی

 661/6P< 20/1 13/6 10/6 60/1 03/1 فعالیت اجتماعی

 
 بحث

بر آموزش همتا  ریتأثهدف از این مطالعه بررسی 

نفر از  06در پژوهش حاضر خودکارآمدی بیماران دیالیزی بود. 

مداخله و کنترل شرکت داشتند. بیماران دیالیزی در دو گروه 

به ارتقای سطح  همتانتایج نشان داد نقش آموزش 

در همه ابعاد آن منجر شده است. میانگین نمره  خودکارآمدی

در دو گروه قبل از اجرای مداخله تفاوت آماری  خودکارآمدی

 طوربهمداخله اما پس از مداخله در گروه  ،معناداری نداشت

شده در مطالعه حاضر در جامعه بررسی ت.افزایش یاف معناداری

ی شد. توجهقابلارآمدی به میزان آموزش باعث افزایش خودک

خودکارآمدی بیماران آموزش همتا بر  ریدر این مطالعه تأث

نشان داد آموزش توسط همتا  شد. نتایجبررسی همودیالیز 

 خودکارآمدیباعث ایجاد اختالف معنادار در نمره میانگین 

 .است شدهبیماران بعد از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل 

بین دو گروه قبل خودکارآمدی ی است که میانگین این در حال

توان نتیجه داری را نشان نداد که میااز مداخله اختالف معن

گرفت اختالف نمره در گروه مداخله به دلیل آموزش از طریق 

 همکاران حیدری ونتایج این مطالعه با مطالعه  همتا بوده است.
یماران آموزش همتا بر خودکارآمدی ب ریتأثدرخصوص  (13)

 نارسایی قلبی همسو بود. مبتالبه

آموزش همتا در خودکارآمدی در حیطه  دهدیمنتایج نشان 

در سال  (14) همکاران و Johnبوده است.  مؤثررژیم بیماران 

 و خودکارآمدی بین قوی و مثبت همبستگی که بیان کردند 2613

. دارد وجود مایعات و غذایی رژیم یهاتیمحدوداز  تبعیت

، بودند برخوردار باالیی خودکارآمدی از که بیمارانی صورتنیبد

 هاتیمحدود این از تبعیت جهت دررفتار مطلوب نگرش 

ای به این در مقاله 2663در سال  (10) و همکارانداشتند. زرینی 

بیمارانی که خودکارآمدی بیشتری در رژیم نتیجه رسیدند که 

تری داشتند و غذایی داشتند، پتاسیم سرم و افزایش وزن کم

در  نشان دادند. زشدهیتجوی هامیرژرفتارهای مطلوبی نسبت به 

این مطالعه روشی برای افزایش خود کارآمدی بیماران صورت 

نگرفته، ولی در مطالعه حاضر از آموزش همتا برای افزایش 

 خودکارآمدی بیماران استفاده شده است.

یطه خودکارآمدی در ح بر همتا نتایج نشان داد آموزش

 همودیالیز بیماران اضطراب در و کنترل با مشکالتسازگاری 

بوده است.  مؤثر ایاالنبخاتم درمانی آموزشی بیمارستان

به این نتیجه رسیدند  2614در سال  (3) و همکاراننظر خوش

 دیالیزی بیماران روانی یهاحالت و بررسی خودکارآمدی که

 همچنین. شودیم شامل را پرستاری یهامراقبتاز  مهمی بخش

 افراد این در خودمراقبتی و رفتارهای خودکارآمدی آموزش

 افسردگی مخصوصاً یشناختروان کاهش مشکالت به تواندیم

شود. در این پژوهش روش آموزشی برای  منجر اضطراب و
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که نتایج این  افزایش خودکارآمدی به کار گرفته نشده است

 مطالعه همسو با مطالعه حاضر بود.

 گیریهنتیج
 شیبر افزا یآموزش همتا مبن یایمزاپژوهش  ینا یجنتا

مربوط به  یازهایدر رفع ن را یزیالید مارانیب یخودکارآمد

و حوزه سالمت را  ماریمربوط به ب یاقتصاد یایخودشان و مزا

 دیام .دهدینشان م مارستانیبه ب مارانیبا کاهش مراجعات ب

آموزش  به نمسئوال شود موجبپژوهش  نیا جیاست نتا

 توجه ،به آن شده است یحال توجه کمتوسط همتا که تابه

در برنامه  یاساس یعنوان بخشرا به آن و ای داشته باشندژهیو

مزمن ازجمله سرطان  یهایماریمبتالبه ب مارانیآموزش به ب

 قرار دهند.

 ها در بالینکاربرد یافته

 یمدخودکارآ شیافزا باعث همتا آموزش نکهیا به توجه با

 در شودیم شنهادیپ ،است شده زیالیهمود تحت مارانیب در

 از و شود نیتدو مارانیب یبرا یآموزش یهابرنامه ها،مارستانیب

 .شود استفاده نیبال در نیروتصورت به همتا آموزش روش

 مالحظات اخالقی
 در تحقیقات، معاونت از مجوز اخذمطالعه ضمن  این

 تصویب ارومیه اسالمی آزاد دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته

 افراد همه از آگاهانه نامهو همچنین قبل از مطالعه، رضایت شده

 .است شده گرفته کنندهشرکت

 تعارض منافع

 است. نشده گزارش منافعی تضاد گونههیچدر این مطالعه، 

 تشکر و قدردانی

 بیکد تصو با یقاتیتحق طرح از مقاله نیا

IR.iau.tabriz.rec.1398.046 تهیکم 12/0/1331 مورخ 

. است گرفته شده زیتبرواحد  یاسالم آزاد دانشگاه اخالق

دانشکده  دیاسات ،پژوهشگران از معاونت محترم پژوهش

اطالعات دانشگاه  یوراو فن قاتیمعاونت محترم تحق ی،پرستار

 یمارانیو ب یکارکنان پرستار تمامو  هیاروم ی واحداسالم آزاد

تشکر  مانهیصم همکاری کردند،وهش پژ نیکه در طول انجام ا

 د.کننیم یو قدردان
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