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 .1کارشناسی ارشد ،آموزش بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت ،پژوهشکده سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،
بندرعباس ،ایران.
 .3گروه تغذیه ،دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .4مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .5گروه بهداشت عمومی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت ،پژوهشکده سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله97/01/62 :

پذیرش مقاله97/00/01 :

ارجاع :شیبانی رویا ،حسینی زهرا ،داودی سید حسین ،آقاملایی تیمور ،قنبرنژاد امین .تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر میزان مصرف میوه و سبزی در زنان خانهدار  .طب پیشگیری0197 .؛

مقدمه

زیاد میوه و سبزی خطر ابتلا به کارسینومای سلولهای کلیاوی

میوهجات و سبزیجات بخش مهمی از یک رژیم غذایی ساالم

را کاهش میدهد ( .)2همچنین مصرف زیاد میوه و سبزی باعث

هستند که تأثیرات مثبت متعدد بر سلامت و کاهش خطر ابتلاء باه

کاهش خطر ابتلااء باه سارطان پساتان مایگاردد ( .)3میاوه و

بیماریهای مزمن دارند ( .)1براساس مطالعاهای کاه روی زناان

سبزیجات سرشار از آنتیاکسیدانها ،ویتامینها ،الیاف محلول و

 40تا  35ساله سوئدی انجام گرفت ،نشان داده شد کاه مصارف
نویسنده مسئول :تیمور آقاملایی ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
تلفن+89 66663333 :

پست الکترونیکیEmail:teaghamolaei@gmail.com:

0000-0002-2504-8014 :Orcid

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-01-18

.00-09 :)6(5

رویا شیبانی و همکاران

تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان

دیگر مواد مغذی هستند کاه از اااقی و افاافه وزن جلاوگیری
میکنند (.)4،5

با توجه به اهمیت و فواید مصرف میوه و سبزی در سلامت
افراد جامعه و پیشگیری از بیماریهای مزمن و همچنین با توجه

علیرغم فواید مصرف میاوه و سابزی در بهباود وفاعیت

به اهمیت سلامت تغذیهای زنان هم به عنوان بخشی از اعضاای

تندرستی و کاهش بار بیماریهای مزمن ،هنوز مصرف حداقل 5

جامعه و هم به عنوان مادر و تأثیر زنان در حفظ سلامت کودکان

واحد میوه و سبزی در روز در بین گروههای مختلا جمعیتای

و سایر افراد خانواده ،مطالعه حافر با هدف تعیین تأثیر مداخلاه

پذیرفته نشده است ( .)5براسااس مطالعاات ،کمتار از یاک ساوم

آموزشی از طریق همسانان بر میزان مصرف میوه و سبزی در

بزرگسالان در آمریکا مقدار توصیه شده روزانه میوه و سابزی

زنان خانهدار انجام شد.

را مصاارف میکننااد ( .)3مطالعااات انجااام شااده در ایااران نیااز
نشاندهنده مصرف پایین میوهجات و سبزیجات نسبت به میزان

مواد و روشها

توصیه شاده مایباشاد .ارتقااء رفتارهاای تغذیاهای ساالم در

جمعیت مورد مطالعه این پژوهش نیمه تجربی زنان خانهدار

صورتی موفقیتآمیز خواهد بود ،که فاکتورهای مؤثر بر رفتار

ساکن شهرک مروارید و شهرک فجر بندرعباس بودند .حجم

بهداشتی شناسایی شوند (.)8

نمونه  55نفر در گروه مداخله و  55نفر در گروه کنترل در نظر

زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشوری را تشکیل میدهند

گرفته شد .معیارهای ورود به مطالعه متأهل بودن ،داشتن سواد

و برای تأثیرگذاری بر سلامت خانواده نیاز مبرمی به آموزش در

خواندن و نوشتن و تمایل به شرکت در مطالعه بود .معیارهای

زمینههای بهداشت و تغذیه دارند .با توجه به ویژگیهای خاص

خروج از مطالعه عدم تکمیل پرسشنامهها در پیش آزمون و پس

فرهنگی و سنتی ایران ،زنان راحاتتار مایتوانناد موفاوعات

آزمون و فوت بود .شهرک مروارید به عنوان گروه مداخله و

بهداشتی را با یکدیگر در میان بگذارند (.)6

شهرک فجر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند .این دو شهرک

یکی از رویکردهای آموزش بهداشت به منظور تغییر رفتاار

متعلق به شرکت نفت هستند و کارکنان این شرکت در آنها

استفاده از همسانان است .شیوه آموزشای همساانان مایتواناد

ساکن می باشند .فاصله این دو شهرک از هم به گونهای است که

باعث توسعه دانش و مهارت از طریق حمایت فعال باین افاراد و

امکان برقراری ارتباط بین نمونههای پژوهش گروه مداخله و

رویکرد مشارکتی شود .قرار داشتن گروههای همساان در یاک

گروه کنترل وجود ندارد .انتخاب نمونههای پژوهش در هر گروه

طبقه اجتماعی منجر به گفتگویی سازنده با یکدیگر میشاود و در

به صورت تصادفی ساده و از روی پروندههای آنها در مرکز

نهایت یک عملکرد واحد برگزیده خواهد شد که اثر نهایی این ناو

سلامت مستقر در این شهرکها صورت گرفت.

آموزشدهنده افراد همسانی هستند که از ویژگیهای لازم بارای

ماه بعد از اجرای مداخله آموزشی) جمعآوری شد

اجرا یا مشاارکت در اجارای برناماههاای آموزشای برخاوردار

پرسشنامههای مورد استفاده دارای  8بخش است .بخش اول

هستند .این افراد معمولاً مورد قبول گروه هدف باوده و در میاان

شامل مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه (سن،

آنها صاحب نفوذ هستند و با گذراندن دورههای مهارتآموزی،

تحصیلات و  )...و قسمت دوم شامل سوالات منافع مصرف میوه

توانایی کافی برای ایفای نقش به عنوان آموزشدهناده را کساب

با  10سوال و دامنه نمره  ، 10-50موانع مصرف میوه با  8سوال

میکنند (.)10

و دامنه نمره  ، 8-40خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه با 3
سوال و دامنه نمره  ،3-35منافع مصرف سبزی با  6سوال و
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آموزش تغییر رفتار در اعضاای گاروه خواهاد باود .همساانان

دادهها با استفاده از پرسشنامه و طی دو مرحله (قبل و دو
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دامنه نمره  ،6-45موانع مصرف سبزی با  6سوال و دامنه نمره

توزیع و جمعآوری پرسشنامهها با مراجعه به درب منزل

 ،6-45خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی با  3سوال و دامنه

نمونههای پژوهش صورت گرفت.

نمره  3-35و یک سوال در مورد تعداد واحد میوه و سبزی

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزیه و

مصرفی روزانه بود .قبل از پاسخ به این سؤال تعری هر واحد

تحلیل قرار گرفتند .به منظور مقایسه گروه مداخله و گروه کنترل

میوه و سبزی و مثالهایی برای فهم بهتر در پاسخگویی به این

از نظر متغیرهای مورد بررسی از آزمون تیتست و برای

سؤال قرار گرفته بود .روایی با توجه به نظر متخصصان و

مقایسه هر کدام از گروهها قبل و بعد از مداخله از آزمون

پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/61محاسبه شد

تیزوجی استفاده شد و  P-Value>0/05به عنوان سطح

ابتدا  5نفر از زنان جمعیت مورد مطالعه به عنوان همسانان

معنیدار در نظر گرفته شد.

آموزشدهنده انتخاب شدند .انتخاب این افراد براساس معیارهایی

این مطالعه مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم

همچون میزان مقبولیت ،صاحب نفوذ بودن و برخورداری از

پزشکی هرمزگان قرار گرفت ( .)HUMS.REC.1396.77جهت

مهارتهای ارتباطی مناسب صورت گرفت .این افراد

انجام مطالعه هماهنگی لازم با مسئولان شهرک مروارید و

آموزشهای لازم به منظور انتقال مطالب آموزشی به سایر زنان

شهرک فجر صورت گرفت .همچنین زنان برای شرکت در

را دریافت نمودند .همچنین با روشهای آموزشی سخنرانی،

مطالعه آزاد بودند ،قبل از شرو مطالعه رفایت نامه آگاهانه از

بحث گروهی و پرسش و پاسخ آشنا شدند .سپس مطالب

آنها گرفته شد و تمام اطلاعات جمعآوری شده بدون نام و

آموزشی فراگرفته شده در زمینه نقش و اهمیت مصرف

محرمانه باقی ماند.

میوهجات و سبزیجات را به همسانان خود منتقل نمودند.

یافتهها

همسانان آموزشدهنده جهت انتقال مطالب آموزشی به همسانان
خود در گروه مداخله از روشهای آموزشی سخنرانی ،بحث

کل زنان خانهدار شرکتکننده در مطالعه  130نفر بودند که

گروهی ،پرسش و پاسخ ،کانال تلگرام و توزیع یک عدد پمفلت

 55نفر آنها در گروه مداخله و  55نفر دیگر در گروه کنترل قرار

بین آنها استفاده نمودند .زنان در گروه مداخله به سه گروه

گرفتند .بعد از پیگیری و جمعآوری دادهها در مرحله دوم همین

تقسیم شدند و برای هر گروه  3جلسه آموزشی یک ساعته

تعداد در مطالعه باقی ماندند و هیچکس از مطالعه خارج نشد.

سخنرانی و بحث گروهی توسط همسانان آموزشدهنده برگزار

میانگین سنی زنان گروه مداخله  35/3سال با انحرافمعیار 5/2

گردید .در فمن به منظور تعامل بیشتر با زنان در جلسات از

و گروه کنترل  38/6سال با انحرافمعیار  5/6بود .در هر دو

روش پرسش و پاسخ نیز استفاده میشد .همچنین یک گروه

گروه اکثریت زنان خانهدار دارای تحصیلات متوسطه بودند.

مصرف میوهجات و سبزیجات از طریق این کانال تلگرامی به

گروه از نظر منافع مصرف میوه ،موانع مصرف میوه،

جمعیت هدف منتقل و به ابهامات آنها از طریق همین کانال

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه ،منافع مصرف سبزی،

تلگرامی پاسخ داده میشد.آموزشها در گروه مداخله به مدت

موانع مصرف سبزی ،خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی و

یک ماه ادامه یافت .در طول این مدت همسانان آموزشدهنده با

تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه اختلاف آماری

تیم پژوهش در ارتباط بودند و راهنمایی های لازم را دریافت

معنیداری با هم نداشتند.

مینمودند .پس از گذشت دو ماه از پایان آموزش ،مرحله دوم
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تلگرامی تشکیل و پیامهای آموزشی در خصوص اهمیت و نقش

قبل از مداخله آموزشی و با توجه به نتایج جدول  ،1دو

رویا شیبانی و همکاران

تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان
جدول  -1مقایسه گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای مورد بررسی قبل از اجرای مداخله آموزشی
گروه مداخله

متغیرها

آزمون تی مستقل

گروه کنترل

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

t

P

منافع مصرف میوه

33/4

4/5

35/5

5/1

1/04

0/30

موانع مصرف میوه

25/5

2/6

25/2

4/2

0/58

0/55

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه

15/1

3/5

15/6

3/5

-1/28

0/20

منافع مصرف سبزی

32/8

3/4

32/5

3/6

0/23

0/81

موانع مصرف سبزی

33/1

3/5

33/5

3/5

-0/85

0/38

خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی

13/2

3/1

13/1

3/3

0/05

0/65

تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه

1/33

0/33

1/68

0/80

-1/38

0/03

بعد از مداخله آموزشی با توجه به نتایج جدول  ،2دو گروه از

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه  ،منافع مصرف سبزی،

نظر منافع مصرف میوه ،موانع مصرف میوه ،خودکارآمدی

خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی و تعداد واحد میوه و

نسبت به مصرف میوه ،منافع مصرف سبزی ،موانع مصرف

سبزی مصرفی روزانه در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل و

سبزی ،خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی و تعداد واحد

برعکس موانع مصرف میوه و موانع مصرف سبزی در گروه

میوه و سبزی مصرفی روزانه اختلاف آماری معنیداری با هم

مداخله کمتر از گروه کنترل بود.

داشتند ( ،)P-Value>0/001به طوری که منافع مصرف میوه،
جدول  -2مقایسه گروه مداخله و کنترل از متغیرهای مورد بررسی بعد از اجرای مداخله آموزشی
گروه مداخله

متغیرها

آزمون تی مستقل

گروه کنترل

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

t

P

43/1

2/3

33/5

4/5

14/4

>0/001

موانع مصرف میوه

22/1

4/1

25/4

5/3

-5/08

>0/001

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه

20/3

3/5

13/3

3/2

4/6

>0/001

منافع مصرف سبزی

41/5

3/1

33/6

3/6

12/2

>0/001

موانع مصرف سبزی

23/1

4/3

32/3

5/5

-5/2

>0/001

خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی

22/3

3/2

18/1

3/6

5/8

>0/001

تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه

4/20

0/81

2/15

0/35

14/5

>0/001

منافع مصرف میوه

بعد از مداخله آموزشی افزایش معنیداری در نمره منافع

واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه و کاهش معنیداری در

مصرف میوه ،خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه ،منافع

نمره موانع مصرف میوه و موانع مصرف سبزی در گروه

مصرف سبزی ،خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی و تعداد

مداخله ایجاد شد (جدول .)3

متغیرها

21

بعد از مداخله

قبل از مداخله

تفاوت میانگینها

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

منافع مصرف میوه

33/4

4/5

43/1

2/3

6/3

موانع مصرف میوه

25/5

2/6

22/1

4/1

-4/4

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه

15/1

3/5

20/3

3/5

4/2

منافع مصرف سبزی

32/8

3/4

41/5

3/1

8/3

موانع مصرف سبزی

33/1

3/5

23/1

4/3

-5/0

خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی

13/2

3/1

22/3

3/2

5/1

تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه

1/33

0/33

4/20

0/81

2/43

آزمون تی زوجی
t

P

-14/5

>0/001

3/1

>0/001

-5/5

>0/001

-14/5

>0/001

8/4

>0/001

-12/1

>0/001

-20/1

>0/001
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جدول -3مقایسه متغیرهای مورد بررسی در گروه مداخله قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی

رویا شیبانی و همکاران

تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان

براساس یافتههای جدول  ،4منافع مصرف میوه ،موانع مصرف

همانگونه که نتایج نشان میدهد اختلاف آماری معنیداری در

میوه ،خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه ،منافع مصرف

هیچکدام از متغیرهای مورد بررسی بجز خودکارآمدی نسبت به

سبزی ،موانع مصرف سبزی ،خودکارآمدی نسبت به مصرف

مصرف سبزی و تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه

سبزی و تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه قبل و بعد از

مشاهده نشد.

اجرای برنامه آموزشی در گروه کنترل با هم مقایسه شدهاند.
جدول  -4مقایسه متغیرهای مورد بررسی در گروه کنترل قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی
متغیرها

بعد از مداخله

قبل از مداخله

تفاوت میانگینها

آزمون تی زوجی

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

35/5

5/1

33/5

4/5

1/0

موانع مصرف میوه

25/2

4/2

25/4

5/3

0/2

-0/25

خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه

15/6

3/5

13/3

3/2

0/4

-0/35

منافع مصرف سبزی

32/5

3/6

33/6

3/6

1/3

-4/5

منافع مصرف میوه

t

P

-1/3

0/16
0/36
0/45
0/06

موانع مصرف سبزی

33/5

3/5

32/3

5/5

-1/3

1/4

0/15

خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی

13/1

3/3

18/1

3/6

1/0

-3/4

>0/05

تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه

1/68

0/80

2/15

0/35

0/18

-2/2

>0/03

موانع مصرف سبزی کاهش یافت .این یافتهها از نظر تأثیر مثبت

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه نیمهتجربی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی

آموزش بر افزایش منافع درک شده نسبت به مصرف سبزی با

از طریق همسانان بر منافع ،موانع ،خودکارآمدی و میزان

نتایج مطالعات  Di Noiaو  Prochaskaهمخوانی دارد ( .)14از

مصرف میوه و سبزی در زنان خانهدار انجام شد .همانگونه که

سوی دیگر با نتایج مطالعات مطالعه مروتی شری آباد و

نتایج نشان داد پس از اجرای برنامه آموزشی از طریق همسانان

همکاران و مطالعه  Vetو همکاران همخوانی ندارد که میتواند به

منافع مصرف میوه و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه در

دلیل تفاوت در نو مداخله ،طول مدت مداخله و محتوای

گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش و موانع مصرف میوه

آموزشی استفاده شده در این مطالعات باشد (.)15،15

منافع و خودکارآمدی درک شده بعد از اهار جلسه آموزش

سبزی با مطالعات  Mainbolaghو همکاران و  Farvidو همکاران

شیوه تغذیه سالم به طور معنیدار افزایش یافت ( .)11در مطالعه

همخوانی دارد ( .)13،18درحالیکه در مطالعه حشمتی و همکاران

علیزاده و همکاران موانع درک شده نسبت به رفتارهای تغذیهای

میانگین نمره موانع درک شده مصرف سبزی پس از مداخله

بعد از آموزش کاهش یافت (.)12

آموزشی در سطح بالایی بود که با مطالعه حافر همخوانی

مطالعه  Di Noiaو  Thompsonنیز نشان داد که برنامههای

ندارد ( .)16در مطالعه  Vassalloو همکاران استفاده از مداخله

آموزشی برای بهبود رژیم غذایی باعث کاهش موانع درک شده

آموزشی سبب افزایش خودکارآمدی درک شده نسبت به

میشود (.)13

رفتارهای تغذیهای و مصرف میوه و سبزیجات گردید که با

همچنین نتایج نشان داد پس از اجرای برنامه آموزشی از

مطالعه حافر همخوانی دارد ( .)20خودکارآمدی میتواند باعث

طریق همسانان منافع مصرف سبزی و خودکارآمدی نسبت به

حفظ و نگهداری رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت شود ( .)21در

مصرف سبزی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش و

مطالعه داودی و همکاران عبور از مرحله پیش تفکر به مرحله
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کاهش یافت .این یافتهها با نتایج مطالعه پیمان و همکاران میزان

مطالعه حافر از جهت کاهش موانع درک شده مصرف

رویا شیبانی و همکاران

تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان

حفظ و نگهداری رفتارهای مرتبط با مصرف میوه و سبزی

( .)15این در حالست که مطالعه  Parkو همکاران نیز نشان داد

ارتباط معنیداری با افزایش خودکارآمدی شرکتکنندگان داشت

که مداخله آموزشی سبب افزایش مصرف سبزی می گردد ،اما

(.)8

بر مصرف میوه تاثیری ندارد (.)25
بعد از مداخله آموزشی از طریق همسانان ،افزایش

از محدودیتهای این مطالعه جمعآوری دادهها به صورت

معنیداری در تعداد واحد میوه و سبزی مصرفی روزانه در

خودگزارشدهی بود که میتواند احتمال خطا را به علت احتمال

زنان خانهدار هر دو گروه مداخله و کنترل ایجاد شد ،اما میزان

گزار شهای غیرواقعی ،افزایش دهد.

افزایش میوه و سبزی مصرفی روزانه در گروه مداخله به طور

آموزش از طریق همسانان موجب افزایش منافع و

قابل توجهی بیشتر از گروه کنترل بود .مطالعات متعددی با

خودکارآمدی ،کاهش موانع و افزایش تعداد واحد میوه و سبزی

استفاده از برنامههای آموزشی باعث ارتقاء رفتارهای تغذیهای

مصرفی روزانه در زنان خانهدار میشود .بنابراین توصیه

شرکتکنندگان در مطالعه شدهاند (.)22

میشود از این رویکرد آموزشی جهت افزایش مصرف میوه و

نتایج مطالعه عباسیان و همکاران که اثر یک مداخله آموزشی

سبزی در زنان خانهدار استفاده شود.

بر دریافت میوه و سبزی را بررسی کرد نشان داد که دریافت
میوه و سبزی در گروه مداخله به طور معنیداری از گروه کنترل

تشکر و قدردانی

بیشتر شد ( .)23در مطالعه  Greenو همکاران نیز که یک مداخله
آموزشی  24ماهه جهت تغییر در مصرف میوه و سبزیجات در
بزرگسالان بود ،میانگین مصرف روزانه میوه و سبزی به طور

نویسندگان بر خود لازم میدانند از شرکتکنندگان در
مطالعه تقدیر و تشکر نمایند.

معنیداری افزایش یافت ( Steptoe .)24و همکاران نیز نشان دادند
که با استفاده از برنامه مداخلاتی میزان وعدههای مصرفی
روزانه میوه و سبزی به طور معنیداری افزایش می یابد که با
مطالعه حافر همخوانی دارند ( .)25مطالعه  Vetو همکاران
نتوانست تاثیر مداخله آموزشی را بر مصرف میوه نشان دهد
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ABSTRACT
Introduction: The consumption of fruits and vegetables is lower than the recommended level, the aim of this study was
to determine the effect of educational intervention by peers on the consumption of fruits and vegetables in housewives.

Methods: The current semi-experimental study was conducted on housewives living in Morvarid and Fajr towns in
Bandar Abbas, Iran. In each of the intervention and the control groups, 65 subjects were recruited. Samples were taken
randomly from the files at the health center of the towns. Data were collected using a questionnaire. Data were collected using
a questionnaire in two stages (before and two months after the intervention). The training was conducted on the importance
and benefits of fruit and vegetable consumption by the peers and for one month in the intervention group. Data were analyzed
by SPSS software and inferential statistics.
Results: There was no significant difference in pre-intervention assessment between the intervention and control groups in
terms of the evaluated variables, however, the post-intervention assessments showed a significant increase in the scores of
benefits and self-efficacy of fruits and vegetables consumption and a significant decrease in the scores of the perceived barriers
to fruits and vegetables consumption in the intervention group compared to the control group (P <0.001). Also, the number of
fruits and vegetables daily intake unit in the intervention group increased from 1.73 to 4.20 and in the control group from 1.96
to 2.16; a statistically significant difference was also observed in this regard between the groups (P <0.001).
Conclusion: Peer education improves benefits and self-efficacy, reduces barriers, and increases the daily intake of fruits
and vegetables in housewives.
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