بررسی تاثیر آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به دو
شیوه حضوری و غیر حضوری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی
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چکیده
مقدمه :عفونت ادراری دومین عارضه طبی شایع در بارداری بوده و عوارض مادری و جنینی بهه مرهراه دارد .لهذا مهف

ا

مطالعه اخیر مقایسه تاثیر آمو ش به دو روش حضوری و غیر حضوری در ارتقهای رفتارمهای پیگهریری نننهفه ا عفونهت
ادراری در نان باردار بر اساس الروی اعتقاد بهفاشتی می باشف.
مواد و روشها :در این نارآ مایی بالینی 140 ،ن باردار مراجعه نننفه به مرانز بهفاشتی درمانی شهر بوشههر در دو گهروه
(مر گروه  70نفر) مورد بررسی قرار گرفتنف .در گروه آمو ش حضوری  2جلسه آمو ش  1/5ساعته بر اسهاس سها ه مهای
الروی اعتقاد بهفاشتی به فاصله  1مفته برگزار شف .گروه آمو ش غیرحضوری تنها نتابچه تنظهی شهفه بهر اسهاس الرهوی
اعتقاد بهفاشتی را دریافت نرودنف .اطالعات مربوط به آگامی ،سا همای الرو و عرلکرد ا طریق پرسگهنامه مققهق سهاخته
قبل ا مفاخله 1 ،مفته و سپس  3ماه بعف ا آمو ش جرع آوری شف .جواب آ مایگات ادراری قبل و سه ماه بعف ا مفاخله
مورد بررسی قرار گرفت .پس ا جرع آوری اطالعات ،دادهما توسط نرم افزار  SPSSویرایش  20بها اسهتفاده ا آ مونههای
مناسب مورد تجزیه و تقلیل قرار گرفت.
یافتهها :قبل ا انجام مفاخله آمو شی میانرین نرره آگامی ،رفتار پیگریری نننفه ا عفونت ادراری و نلیه سها همهای الرهو
در مر دو گروه یکسان بود .پس ا انجام مفاخله در گروه آمو ش حضوری میانرین سا ه مای حساسیت ،شهفت ،فوایهف و
خودنارآمفی درک شفه افزایش و سا ه موانع درک شفه نامش معنی داری پیفا نرده بهود ( .)p≤0/001در گهروه آمهو ش
غیر حضوری ،نرره آگامی و سا ه مای حساسیت ،فوایف و خودنارآمفی درک شفه افزایش و سا ه موانع درک شفه نامش
معنی دار داشت .بعهف ا مفاخلهه بهین دو گهروه ا نظهر سها ه مهای حساسهیت ،موانهع ،خودنارآمهفی ،آگهامی و رفتهار
پیگریرینننفه تفاوت معنی داری وجود داشت (.)p≤ 0/001
نتیجه گیری :با توجه به تغییرات سا همای الروی اعتقاد بهفاشتی ،آگامی و عرلکرد در مر دو گروه بعف ا آمو ش میتهوان
جهت آمو ش مسائ ل دوران بارداری بها توجهه بهه مگهکالت نهان بهاردار جههت مراجعهه بهه درمانرهاه ،ا طریهق تنظهی
نتابچهمایی بر اساس الروی اعتقاد بهفاشتی به نان باردار آمو ش داد.
کلمات کلیدی :عفونت ادراری ،بارداری ،الروی اعتقاد بهفاشتی ،آمو ش حضوری ،آمو ش غیر حضوری
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این خطر جفی میباشف (شهفت درک شهفه) ،پهس ا آن ،منفعهت

مقدمه
عفونت ادراری ا شایعترین عفونهتمهای بانتریهایی و بعهف ا

حاصل ا این تغییهر رفتهار را درک نننهف (فوائهف درک شهفه) و در

آنری دومین عارضه طبی شایع در حاملری مهی باشهف1.و 2تغییهرات

صورت وجود موانع ،سعی در رفع آن نهرده (موانهع درک شهفه) و

آناتومیکی و فیزیولوژیکی دستراه ادراری در بارداری موجب شهیوع

خودنارآمفی خود (اطرینان فهرد در مهورد توانهایی شخخهی خهود

باالی عفونت ادراری در ایهن دوران مهیشهود 1.عفونهت ادراری در

جهت انجام رفتار مورد نظر) را افزایش دمنف و رامنرای عرهل ال م

حاملری به دو صورت بانتریوری عالمت دار و بفون عالمت دیهفه

به منظور اتخهاذ رفتهار پیگهریری نننهفه را دریافهت نننهف .در ایهن

میشود.

صورت است نه مفاخالت و برنامهریزیمای آمو شی مهوثر واقهع

2

13

نان باردار را تقت تاثیر قرار میدمف 4.عفونهت ادراری عهالوه بهر

بهفاشتی اثرات بهینهای جهت تغییر رفتارمای متفاوت مگامفه شفه

مزینه سنرین درمان و بستری ،در دوران بارداری عوارض مادری و

است ،بطوریکه در مطالعه تقفیسی در مینه عفونتمهای ادراری در

جنینی متعفدی در پی دارد نه ا جرله عوارض مادری میتهوان بهه

طی  5جلسهی آمو شی ،میانرین نرره نلیه سا هما بطهور معنهاداری
14

پیلونفریت ،پره انالمپسی ،شوک سپتیک ،آنری و آنفومتریت اشهاره

افزایش یافت .در مطالعه نیره تجربی انجام شفه توسهط جهوامری

نرهود .عهوارض جنینهی عفونهت ادراری در دوران بهارداری شههامل

طهرانی و مرکاران ،آمو ش  2جلسهای بهر اسهاس الرهوی اعتقهاد

نامش و ن مان تولف ،ایرهان ودرس نهه بهه دنبهان آن نارسهایی

بهفاشتی در گروه آمو ش ،میانرین نرهره نهل رفتارمهای بهفاشهتی

تنفسی ،مرگ جنین ،عقب مانفگی ذمنی و نهامش ضهریب موشهی

مربوط به عفونت ادراری و سا همای الرو نسهبت بهه گهروه ننتهرن

میباشف.

اختال

5و6

با توجه به موارد ذنر شفه پیگهریری ا عفونهت ادراری بسهیار

معنی داری را نگان داد 15.پهوومش نیرهه تجربهی دیرهری

توسط شجاعی اده و مرکاران بر روی  60مادر دارای نودک یهر

ضروری میباشهف 7.برخهی ا رفتارمهای بهفاشهتی ماننهف امتنهاع ا

 6سان با مف

فعالیت جنسی مکرر 8،پوشیفن لباس یر مناسب ،استفاده ا مایعات

اعتقاد بهفاشتی بر ارتقای رفتارمهای بهفاشهتی پیگهریری نننهفه ا

ترش و ماست ،شسته بودن ناحیه تناسلی مرسر قبل ا مقاربهت 9و

عفونت ادراری نودنان نگان داد نه  4جلسه آمو ش  30دقیقهه ای

عفم به تعویق انفاختن دفع ادرار جزء رفتارمای پیگریری نننهفه ا
ابتالء به عفونت ادراری میباشنف.

10

طراحی و ار شیابی مفاخله آمو شی بر مبنای الروی

باعث افزایش میانرین نررات نلیه سها همها در گهروه آ مهون مهی-
16

شود .در نلیه مطالعات انجام شفه به شهیوه آمهو ش گرومهی بهر

افراد و جوامع برای شهناخت و عرهل بهه شهیوه مهای درسهت

اساس الروی اعتقاد بهفاشتی تاثیرات مطلوبی مگامفه شفه است ،با

نهفگی ،حفههال سههالمت و پرمیههز ا بیرهاریمهها ،نیا منههف آمههو ش

این وجود شیوهمای متفاوتی برای ارائه یک برنامه آمو شهی وجهود

رفتارمای صقیح بهفاشتی مستنف 11.انتخاب یک الروی تغییر رفتار،

دارد نه ا آن جرله میتوان به آمو ش حضوری (گرومی و فردی)

برای آمو ش بهفاشت اولین گام در فرآینف برنامهریزی مهیباشهف و

و آمو ش غیر حضوری (ارائهه نتابچهه و مهواد نرهک آمو شهی و

الروی مناسب ،برنامه را در مسیر صقیح مفایت مهیننهف .یکهی ا

آمو ش الکترونیکی) اشاره نرد نه با توجهه بهه شهرایط مخاطهب و

الرومههای آمو شههی مطههرم در آمههو ش بهفاشههت ،الرههوی اعتقههاد

آمو ش دمنفه و امکانات در دسترس ،در مان و مکان خاص ا مر

بهفاشتی است 12نه در سطح فردی عرل نرده و بطور وسیعی برای

نفام ا این روشما میتوان استفاده نرد .با توجه به مگهکالتی نهه

توضیح رفتارمای پیگریرانه بکار برده میشود 7.بهر اسهاس الرهوی

نان باردار برای مراجعه حضوری به درمانراه دارنف و عهفم وجهود

اعتقاد بهفاشتی ،مردم مانی نسبت به پیاممای بهفاشتی و پیگریری

مطالعهای در مینه تاثیر آمو ش به شیوه حضوری و غیر حضهوری

ا بیراریما عکس العرل خوب و مناسبی ا خود نگان میدمنف نه

در بارداری ال م است تا مقایسه ای در مینه تاثیر برنامه آمو شی بر

احساس نننف در معرض خطر قرار دارنف (حساسیت درک شهفه) و

اساس این دو شیوه آمو شی انجام شود .لذا مقققین بر آن شفنف تها

نشریه علا پژوهش دانشگسه علوم پزشک ال رز ،دوره ،4شاسره  ،4پسیمز 1394

Downloaded from aums.abzums.ac.ir at 5:14 +0330 on Monday March 1st 2021

شیوع بانتریوری بفون عالمت  %2-11بوده 3و در ایران %6-11

میشود .در بسیاری ا مطالعات آمو شی بر اساس الرهوی اعتقهاد
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فرزانه نوروزی و همکاران

مطالعهای تقت عنوان بررسی مقایسهای تاثیر آمهو ش حضهوری و

ترتیب نه حساسیت درک شفه با  4سوان ،شهفت درک شهفه بها 5

غیر حضوری مبتنی بر الروی اعتقاد بهفاشهتی درارتقهای بهفاشهت

سوان ،موانع درک شفه با  7سوان ،منافع درک شهفه بها  6سهوان و

سیست ادراری  -تناسلی در خهان مهای بهاردار انجهام دمنهف تها بها

خودنارآمفی با  14سوان سنجیفه شف نه مقیهاس مررهی سها همها

شناسایی شیوه آمو شی مهوثر در ایهن گهروه ا نهان بها توجهه بهه

لیکرت  5سطقی ا نامالً موافق برابر نرره  5تا نامالً مخالف نرره

مگکالت این دوران بتوان گامی در جهت ارتقای سالمت مهادران و

 1بود .بخش چهارم مربوط به متغیر وابسته بود نه دو ویوگی انجام

نو ادان برداشت.

رفتار پیگریری نننفه ا عفونت ادراری و مرچنین نتایج مربوط بهه
آ مایش ادرار مورد سنجش قرار می داد .پرسگنامه رفتار پیگریری

مواد و روشها

نننفه ا عفونت ادراری ،انجام ایهن رفتارمها را بها  16سهوان مهورد

مورد پوومش را نان بهاردار مراجعهه نننهفه بهه مرانهز بهفاشهتی-

پوشیفن 5 ،سوان در مینه عادات غذایی ،مرچنین عادات ادراری و

درمانی شهر بوشهر نه در مفته  12-18بارداری قرار دارنف تگهکیل

رعایت نظافت مر نفام با  3سوان و عادات مربوط به رفتار جنسهی

می دمف .حج نرونه در سطح خطای  %5و توان آ مهون  %90و بها

با  2سوان بود نه بخورت سواالت چنف گزینهای نرره ای بین صفر

استفاده ا فرمون حج نرونه برای مقایسه میانرین مای دو گروه بر

تا  3را به خود اختخاص میداد ،بعالوه نتهایج مهرتبط بها آ مهایش

اساس مطالعات پیگین 14با در نظر گرفتن میزان ریزش حهفودا %20

ادرار ا جرله وجود یا عفم وجود بانتری ،گلونز ،خون و پهروتئین

برای مر گروه  70نفهر مقاسهبه شهف .معیارمهای ورود بهه مطالعهه؛

در ادرار و تعفاد گلبولهای سفیف ،قرمز و سلولهای اپی تلیان موجود

داشتن رضایت شخخی جهت شرنت در مطالعه ،سهواد خوانهفن و

در ادرار و نگت ادرار بررسی شف .جهت تگخیص وجود یها عهفم

نوشتن ،داشتن سن بارداری  12-18مفته ،نفاشتن ن خونی شهفیف

وجود عفونت ادراری در نرونه مای مورد بررسی ،جواب آ مهایش

یا تاالسری با توجه به آ مایگات انجام شهفه مهی باشهف .معیارمهای

ادرار قبل و  3ماه بعف ا آمو ش جرهع آوری و توسهط متخخهص

خروج ا مطالعه عبارتست ا برو مرگونه فوریتههای مامهایی بجهز

نلیه و مجاری ادرار بررسی گردیف.

عفونتهای ادراری و عفم ترایهل بهه شهرنت یها ادامهه مرکهاری در

جهت سنجش روایی صهوری و مقتهوایی پرسگهنامهمها ،ابهزار
مورد استفاده در اختیار  6نفر ا اساتیف قرارگرفت و شاخص روایی

مطالعه می باشف.
ابزار گردآوری دادهما ،پرسگنامه مققق ساخته ،شامل پنج بخش

مقتوا برای سواالت سا هما به ترتیب برای موانع درک شفه ،0/975

می باشف .بخش اون مربوط به اطالعات جرعیت شناختی است نهه

فوایف درک شفه  ،0/971حساسیت درک شفه  ،0/941شهفت درک

با  6سوان ویوگیهایی نظیر سهن ،میهزان تقخهیالت ،شهغل ،تعهفاد

شههفه  1و خودنارآمههفی  0/951و در مینههه رفتههار  0/88و بههرای

بارداری ،سطح تقخیالت و وضهعیت اشهتغان مرسهر ،بهه منظهور

سواالت آگامی  0/94بفست آمف ،جهت تعیین اعتبار پرسگهنامه در

عوامل مخفوش نننفه مورد توجه

مطالعه مقفماتی ا  30ن باردار مراجعه نننفه به مرانز درخواسهت

قرار گرفت .بخش دوم شامل 23سوان آگامی؛ در سه حیطه آگهامی

شف تا پرسگنامهما را تکریل و یک مفته بعف مجفداً سواالت مربوط

ا عالئ عفونهت ادراری ( 9سهوان) ،سهواالت مربهوط بهه عوامهل

به عرلکرد به روش آ مون-با آ مون در اختیهار مرهان افهراد قهرار

مستعف نننفه ،روشهای درمانی و عوارض مادری و جنینهی عفونهت

گرفت .پایایی سواالت مربوط به سا هما با آلفای نرونبها سهنجیفه

ادراری ( 7سوان) و رامهای پیگریری ا عفونت ادراری ( 7سهوان)

شف نه به ترتیب؛ حساسیت درک شهفه  ،0/916شهفت درک شهفه

بود نه به صورت صقیح و غلط سنجیفه میشهف ،سهنجش آگهامی

 ،0/711فوایهههف درک شهههفه ،0/802موانهههع درک شهههفه  0/645و

بفین صورت بوده نه به پاسخ صقیح مر سوان یک امتیا و پاسهخ

خودنارآمهفی  0/808بهود .پایهایی سهواالت آگهامی بها اسههتفاده ا

غلط امتیا صفر تعلق می گرفت .بنابراین دامنه نررات آگهامی بهین

ضریب آلفای نودرریچارسون  0/606بفست آمف .ضریب مربستری

 23-0بود .بخش سوم سواالت مربوط به سا همای الرو بود به ایهن

نررات آ مون-با آ مون در مورد سواالت عرلکهرد نیهز نگهانفمنفه

بررسی مرسانی گرومها و حذ
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پوومش حاضر یک نارآ مایی بالینی می باشف نه در آن جامعهه

بررسی قرار داد .این بخهش شهامل 3سهوان در مینهه نقهوه لبهاس
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239

240

پایایی مطلوب ( )r =0/91بود.

مراجعه نراینف.

جهت انتخاب مرانز بهفاشتی -درمانی ،بعف ا اخذ معرفی نامهه

به منظور ارائه رامنرا برای عرل ،پیریری چرونری انجام توصیه

ا معاونت پوومگی دانگراه ا بین  9مرنز بهفاشتی -درمانی شههر

مای بهفاشتی و یادآوری انجام آ مایگات سری دوم تا مفته 28-30

چهار مرنز بعنوان گروه آمو ش غیهر حضهوری

بارداری دو بار با افراد مر دو گروه تراس تلفنهی گرفتهه شهف .نلیهه

(نتابچهای) و چهار مرنز بعنوان گروه آمهو ش حضهوری انتخهاب

افراد در پایان مفتهه  28-30بهارداری مجهفداً بهه مرنهز مراجعهه و

شفنف .سپس به مرانز انتخابی مراجعه و پرونفه نان باردار بررسهی

پرسگنامهمای مربوط به آگامی ،سا ه مای الروی اعتقاد بهفاشتی و

و افراد واجف شرایط شناسایی و طی تراس تلفنهی بها آنهها ،امهفا

رفتار بهفاشتی را تکریل نروده و با توجه به آ مایگهات ،اطالعهات

طرم برای ایگان بیان شفه و ا آنها دعهوت مهیشهف بها در دسهت

مربوط به عفونت ادراری توسط پوومگرر در پرسگنامه وارد شف.

بوشهر ،به تخاد

داشتن آ مایگات خود در رو و ساعت مگخص به مرنز بهفاشهتی
در رو مراجعه قبل ا شهروع آمهو ش ،بها ارائهه پرسگهنامه ا

ال م به ذنر است نه جهت رعایهت اخالقیهات ،قبهل ا جرهع
آوری دادهما برای مر یک ا نرونه ما ،امفا

پوومش توضیح داده

شف و به افراد اطرینان داده شف نهه اطالعهات بفسهت آمهفه نهامال

شرنت نننفگان درخواست شف تا پس ا اعالم رضهایت و تکریهل

مقرمانه بوده و جرع آوری اطالعات تنها ا افرادی صورت گرفهت

فرم رضایتنامه ،پرسگنامهما را تکریل نراینف و سهپس بها توجهه بهه

نه ترایل به شرنت در مطالعه داشتنف .تجزیه و تقلیهل داده مها بها

آ مایگات ،اطالعات مربوط به عفونت مای ادراری نیز ثبت گردیف.

استفاده ا نرم افزار آماری  SPSSویرایش  20انجام شف .در تقلیهل

افراد گروه آمو ش حضوری طی دو جلسه آمو ش گرومی 1/5

داده ما عالوه بر ارائه شاخصمای توصیفی ا آ مونمای نای دو،

t

ساعته با فاصله مانی  1مفتهه مهورد آمهو ش قهرار گرفتنهف ،بهفین

مستقل t ،وجی ،آنالیز واریانس داده مای تکراری ،آ مون مک نرار

ترتیب نه در مر جلسه گرومی 5-10ن باردار (بر اسهاس ررفیهت

و آ مون دقیق فیگر استفاده گردیف.

نالس آمو شی مرنز انتخهابی) شهرنت نرودنهف .در جلسهه اون در
مینه عفونت ادراری در بارداری و لزوم پیگریری ا آن آگامی مای
ال م جهت ایجاد احساس خطر در برابهر عفونهت ادراری (افهزایش
حساسیت) و سهپس درک عرهق ،شهفت و جهفی بهودن عهوارض
(شفت درک شفه) ارائه شف.
در جلسه دوم (مفته بعف) ابتهفا بها مگهارنت افهراد ،رفتارمهای
پیگریری نننفه لیست شفه و در مهورد فوایهف حاصهل ا اقهفامات
پیگریری نننفه (فوایف درک شفه) و موانهع موجهود در انجهام ایهن
رفتارما با شرنت نننفگان بقث شف .در این جلسه رامکارمایی بهه
شرنت نننفگان ارائه شف تا به توانرنفیهای خود در انجام رفتارمای
ارتقا دمنفه بهفاشت سیست ادراری  -تناسلی دست یابنف .جلسهات
آمو شی با سخنرانی ،ارائه پاورپوینت و پرسش و پاسخ انجام شهف.
در انتهای جلسه ،افراد مجفداً اقفام بهه تکریهل سهواالت آگهامی و
سا همای الروی اعتقاد بهفاشتی نرودنف.
افراد گروه آمو ش غیر حضوری در شروع مطالعه پرسگنامهمها
را تکریل نروده و با ارائه دفترچه آمو شی به آنها ،ا ایگان خواسته
شف تا یک مفته بعف جهت تکریل مجهفد پرسگهنامه مها بهه مرنهز
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یافتهها
در این مطالعه  70نفر در گروه آمو ش حضوری و  70نفهر در
گروه آمو ش غیرحضوری وارد مطالعه شفنف نه در پیریری سه ماه
بعف ا مفاخله 6 ،نفر ا گروه آمهو ش حضهوری ( 2نفهر بهه دلیهل
سقط 2 ،نفر مسافرت به خارج ا اسهتان جههت ایرهان 1 ،نفهر بهه
علت ایران ودرس و  1نفر عفم ترایل مرسر به ادامه مرکهاری)
و  2نفر ا گروه آمو ش غیرحضوری به دلیل سقط ا مطالعه خارج
شفنف و در نل  132نفر مطالعه را نامل نرودنف.
دو گروه در شهروع مطالعهه ا نظهر نلیهه ویوگیههای جرعیهت
شناختی شامل سن با آ مون  ،tمیزان تقخهیالت ،تعهفاد بهارداری،
وضعیت اشتغان و میزان تقخیالت مرسر توسط آ مونهای نای دو
مورد تجزیه و تقلیل قرارگرفتنف نه دو گروه ا نظهر ایهن ویوگیهها
تفاوت معنی داری نفاشتنف بنابراین دو گروه مرسان بوده و عوامهل
مخفوش نننفه در گروهما یکسان بوده انف .تنها بین دو گروه ا نظر
شغل تفاوت وجود داشت نه در گروه آمو ش غیر حضوری میهزان
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– درمانی مراجعه نراینف.
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اشتغان نسبت به گروه آمو ش حضوری بیگتر بهود .میهانرین سهنی

افزایش نگان داد ( .)P>0/001علیرغ افزایش نرره آگامی در طون

نرونه مای پوومش در گروه آمو ش حضوری 26/66± 4/40سان و

دوره مطالعه در مر دو گروه ،اما میزان افهزایش در نرهره آگهامی در

در گههروه آمههو ش غیههر حضههوری  27/75 ± 3/96سههان بههود

گروه آمو ش حضوری بیش ا گروه آمهو ش غیهر حضهوری بهود

( .)p=0/715اطالعات مربوط به سایر متغیرمای جرعیهت شهناختی

( .)P>0/001نرودار  1مقایسه تغییرات در میانرین نرره آگامی بهین

نیفی در دو گروه در جفون  1آورده شفه است.

دو گروه را به روشنی نگان می دمف .میانرین نرره سا ه منافع درک

مرچنین دو گروه قبل ا مفاخله ا نظر وضعیت آگامی و سا ه

شفه در طون دوره مطالعه در مر دو گروه افزایش معنی دار را نگان

ما بر اساس آ مون  tدو جامعه مستقل یکسهان بودنهف بطوریکهه دو

داده ( ، )P > 0/001علیههرغ تغییههر معنههی دار در نرههره منههافع در

گروه قبل ا مفاخله ا نظر میانرین نرهره آگهامی و نلیهه سها همها

گرومها در طون مان ،میانرین تغییرات در نرره منافع بین دو گروه

تفاوت معناداری نفاشتنف.

تفاوت معنیداری نفاشت ( .)P=0/174میهانرین نرهره سها ه موانهع

و آگامی در دو گروه آمو ش حضوری و غیرحضوری در سه مقطع

معنی داری داشت ( ،)P>0/001بطوریکه میزان نامش نرهره موانهع

مانی (قبل ا آمو ش ،بالفاصله و سه ماه بعف ا آمو ش) ا آ مون

درک شفه در گروه آمو ش حضوری قابل توجه تر ا گروه آمو ش
غیرحضوری بود (.)P=0/017

آنالیز واریانس دادهمای تکراری استفاده شف .بر اساس ایهن آ مهون،
نرره آگامی در مر دو گهروه در طهون مهان بهه طهور معنهی داری

جفون  :1تو یع فراوانی نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب متغیرمای جرعیت شناختی
گروه آموزش حضوری

گروه آموزش غیر حضوری

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

خانه دار

(56)78/5

(50)37/5

شاغل

(8)12/5

(18)26/5

زیر دیپلم

(12)18/8

(6)8/8

دیپلم

(25)39/1

(22)32/4

تحصیالت دانشگاهی

(27)24/2

(40)58/8

0

(28)34/8

(26)38/2

1

(28 )34/8

(33)48/5

2

(7)10/9

(7)10/3

≤3

(1)1/6

(2)2/9

وضعیت اشتغال

کارمند

(22)43/4

(36)52/9

همسر

شغل آزاد

(37)57/8

(26)38/2

کارگر

(5)7/8

(5)7/4

بیکار

(0)0/0

(1)1/5

میزان تحصیالت

زیر دیپلم

(14)21/9

(4)5/9

همسر

دیپلم

(23)35/9

(29)42/6

تحصیالت دانشگاهی

(27)42/2

(35)51/5

متغیر
وضعیت اشتغال
میزان تحصیالت

تعداد بارداری

P- value

p=0/035

p= 0/100

p= 0/78

p= 0/103

p= 0/28
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به منظور بررسی تاثیر آمو ش و مقایسه تغییر در نررات سا هما

درک شفه در طون دوره مطالعه در مهر دو گهروه آمو شهی نهامش
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میانرین نرره سا ه حساسیت درک شفه در طهون دوره مطالعهه

آمههو ش حضههوری بههیش ا گههروه آمههو ش غیرحضههوری بههود

در مر دو گروه بعف ا مطالعه افزایش معنی داری داشت (> 0/001

( .)P=0/023در جفون  2مقایسه میانرین نررات آگامی و سا همای

 ،)Pدر این خخوص میزان افزایش نرهره حساسهیت درک شهفه در

الروی اعتقاد بهفاشتی در سه مرحله به تفکیک دو گروه آورده شفه

گروه آمو ش حضوری بیگتر ا گهروه آمهو ش غیرحضهوری بهود

است.

( .)P=0/041نتایج نگان داد نه میانرین نرره سا ه شفت درک شفه

میانرین نرره رفتار پیگریری نننفه ا عفونهت ادراری در طهون

درگروه آمو ش حضوری در طون دوره مطالعه افزایش داشته است

دوره مطالعه در دو مقطع مانی قبل و  3ماه بعف ا آمهو ش در مهر

( )P=0/001در حالی نه این افزایش در گروه آمو ش غیر حضوری

دو گروه بر اساس آ مون  tوجی افزایش معنهی دار را نگهان داده

معنادار نبوده است ( )P=0/95در عین حان میانرین تغییهرات نرهره

است ( .)P > 0/001میانرین تغییرات نرره رفتار پیگریری نننفه در

شههفت درک شههفه بههین دو گههروه تفههاوتی بهها یکههفیرر نفاشههتنف

گههروه آمههو ش حضههوری  4/19± 3/76و در گههروه آمههو ش غیههر

( .)P=0/107در مورد تغییرات نرره میانرین سا ه خودنارآمهفی در

حضوری  2/692± 4/97بود (نرودار  ،)2علیرغ افزایش نرره رفتار

بین دو گروه ،در طون دوره آمو ش ایهن تغییهرات معنهی دار بهوده

بهفاشتی در گروه آمو ش حضوری نسبت به غیرحضوری ،تغییرات

( ،)P>0/001بطوریکه میانرین تغییرات نرره خودنارآمفی در گروه

نرره رفتار بین گرومها در سطح خطهای  %5تفهاوتی را نگهان نهفاد
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نمودار  :1مقایسه تغییرات میانرین نررات آگامی در گروه آمو ش حضوری و غیرحضوری

آوردهشفهاست.

الرههوی اعتقههاد بهفاشههتی در سههه مرحلههه بههه تفکیههک دو گههروه
جدول :2مقایسه میانرین نررات آگامی و سا ه مای الروی اعتقاد بهفاشتی در شروع ،بعف و3ماه بعف ا مفاخله
متغیرها
آگاهی

شدت

منافع

موانع

خودکارآمدی

رفتار بهداشتی

زمان

میانگی  ±انحراف معیار

میانگی  ±انحراف معیار

روش آموزش

قبل از آموزش

±25/16 2/83

±85/15 2/48

بالفاصله بعد از آموزش

±51/20 2/30

±42/17 2/13

 3ماه بعد از آموزش

±81/20 1/91

±73/17 2/12

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

قبل از آموزش

±54/11 2/36

±83/11 2/44

بالفاصله بعد از آموزش

±92/12 1/55

±27/12 2/31

 3ماه بعد از آموزش

±14/13 1/52

±88/12 2/06

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

قبل از آموزش

±39/22 2/44

±48/23 2/28

بالفاصله بعد از آموزش

±75/23 1/79

±77/23 3/05

 3ماه بعد از آموزش

±71/23 1/96

±32/24 2/57

تغییرات در طول دوره

p<0/001

P=0/095

قبل از آموزش

±50/23 3/14

±19/24 3/26

بالفاصله بعد از آموزش

±25/26 2/49

±32/26 3/06

 3ماه بعد از آموزش

±85/26 2/75

±47/26 3/02

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

قبل از آموزش

±73/17 3/96

±52/17 4/50

بالفاصله بعد از آموزش

±21/14 3/32

±30/15 3/67

 3ماه بعد از آموزش

±34/12 2/95

±76/13 2/99

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

قبل از آموزش

±90/33 4/71

±95/34 3/72

بالفاصله بعد از آموزش

±76/36 3/41

±22/36 4/42

 3ماه بعد از آموزش

±67/37 3/72

±36/37 3/95

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

قبل از آموزش

±95/26 3/99

±50/27 3/73

 3ماه بعد از آموزش

±14/31 3/39

±19/30 3/87

تغییرات در طول دوره

p<0/001

p<0/001

p<0/001

P=0/041

P=0/107

P=0/174

P=0/017

P=0/023

P=0 /056
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نتایج بررسی آ مایش ادرار جهت تعیین فراوانی نسبی عفونهت
ادراری در دو گروه آمو ش حضوری و غیر حضوری در دو مقطهع

نامش عفونت ادراری در گروه مای مورد مطالعه ،بر اساس آ مهون
مک نرار تفاوت معنی داری را نگان نفاد.

مانی قبل و سه ماه بعف ا آمو ش نگان داد نه در گهروه آمهو ش
حضوری قبل ا آمو ش  1نفر و در گروه آمو ش غیر حضهوری 2
نفر ،دچار عفونت ادراری بودنف نه فراوانی نسبی عفونت ادراری در
گروه آمو ش حضوری 2/02و در گروه آمو ش غیر حضوری 1/97
بفست آمف نه ا این نظر دو گروه قبل ا آمو ش بر اساس آ مهون
دقیق فیگر وضعیت یکسهانی داشهتنف ،بعهف ا آمهو ش تغییهری در
تعفاد افراد دچار عفونت ادراری در دو گروه ایجاد نگفه بود ولی با
توجه به ریزش افراد در گروه آمو ش غیر حضوری و رسیفن تعفاد
آنها به  68نفر فراوانی نسبی عفونت ادراری پس ا گذشت  3ماه در
این گروه  3/88و در گروه آمو ش حضوری تعفاد افهراد باقیرانهفه
پس ا  3ماه  64نفر بود نه فراوانی عفونت ادراری در این گروه بهه
 2/06رسیف .نتایج بررسی انجهام شهفه در مینهه تهاثیر آمهو ش بهر
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بحث
یافتهمای این پوومش نگان داد نهه برنامهه آمو شهی بهه شهیوه
حضوری و غیر حضوری بر اساس الروی اعتقاد بهفاشتی در بهبهود
آگامی نان باردار در مینه رفتارمای ارتقاء دمنفه بهفاشت سیسهت
ادراری تاثیر مطلوبی داشته است نهه بها نتهایج بررسهی تقفیسهی و
مرکاران 14،جوامری طهرانی و مرکاران بر روی نان دارای سهابقه
15

ابتال به عفونت ادراری ،شجاعی اده و مرکاران در مینه ارتقهای
رفتارمای پیگهریری نننهفه ا عفونهت ادراری نودنهان در مهادران
دارای نودک یر  6سان 16در یک راستا میباشف .مقایسهی آمهو ش
به روش حضوری و غیر حضوری در مطالعه حاضر نگان داد نه بها
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نمودار  :2مقایسه تغییرات میانرین نررات عرلکرد در گروه آمو ش حضوری و غیر حضوری

وجود افزایش آگامی در مر دو شیوه آمو شی ،آمو ش حضوری در

و مرکاران در پیگریری ا ملیکوبانتر 19،بررسی مزاوه ئی در مینه

تغییر آگامی تاثیر بیگتری داشته است نه این یافته با نتهایج مطالعهه

تاثیر آمو ش بر ارتقای رفتارمای پیگریری ا لیگرانیو  20مرخوانی

سلیرانی و مرکاران در مینه تاثیر آمو ش به روش حضوری و غیر

دارد نه نگانفمنفه تاثیر بسیار مطلوب آمو ش گرومهی بهر اسهاس

حضوری بر اساس الرهوی اعتقهاد بهفاشهتی ،بهر آگهامی تغذیههای

الروی اعتقاد بهفاشتی در تغییر نررش و باورمای فهردی در مهورد

سالرنفان 17در یک راستا می باشف.

عفونت دوران بارداری میباشف.

منافع درک شفه تفاوت معنی داری بهین دو روش آمو شهی وجهود

عرلکههرد و رفتارمههای بهفاشههتی در مینههه رفتارمههای ارتقهها دمنههفه

نفاشت بطوری نه آمو ش حضوری تاثیر بیگتری در افزایش منهافع

بهفاشت سیست ادراری در نان باردار گردیفه است نه با مطالعات

و شفت درک شفه نسبت به آمو ش غیهر حضهوری ایجهاد نکهرده

انجام شفه در مینه عفونت ادراری 16-14،مرچنین پوومگهای انجهام

است نه با مطالعه ایریاما در مینه بیراری ایف  18مرراستا می باشهف

شفه با مف

تاثیر آمهو ش در پیگهریری ا سهایر عفونتهها شهامل

ولی با مطالعه سلیرانی و مرکاران 17مرخوانی نفارد ،ایهن تضهاد را

ملیکوبانتر 19،آلودگی به ژیاردیا 21،لیگرانیو جلفی 20و بیراری سل

می توان به دلیل تفاوت در نوع گرومهای آمو شی ( نهان بهارداردر

ریوی22و 23در یک راستا می باشف.

مقایسه با سالرنفان) و حساسهیت خهاص دوران بهارداری و نسهب

در بررسی تاثیر آمو ش بر نهامش عفونهت ادراری در مطالعهه

اطالعات در مینهمای مختلف ا طریهق منهابع اطالعهاتی متفهاوت

انجام شفه ،رابطه معنی داری در میچ یک ا گرومها بفسهت نیامهف

دانست ،نه باعث افزایش نرره شفت و منافع درک شفه حتهی قبهل

نه با مطالعه انجام شفه در مینه تاثیر آمو ش بر میزان ابتال و مفت

ا مفاخله در گروه آمو ش غیهر حضهوری شهفه اسهت و آمهو ش

عفونتهای تنفسی حجاج نه آمو ش بر پایه الروی اعتقهاد بهفاشهتی

حضوری با توجه به افزایش معنی دار قبل و بعف ا مفاخله تفهاوت

مزیتی بر آمو ش رایج نفاشته است 24در یک راستا می باشف ،ولی با

واضقی را در بین گرومها ایجاد نکرده است ولی با توجه به امکهان

نتایج مطالعه انجام شهفه توسهط جهوامری طهرانهی و مرکهاران در
می باشف 15.علت این تناق

بقههث گرومههی و بیههان تجربیههات و پرسههش و پاسههخ در آمههو ش

تناق

حضوری ،تغییر نررات در این آمو ش بیگتر بوده است .مرچنین با

نوع جامعه آماری و مرچنین بررسی شیوع عفونت ادراری در افهراد

مهی-

به رامر سال و نامش حج نرونه در این مطالعه باشف ،یرا ا علل

باشف نه میتوانف به دلیل ارائه نتابچه در گروه آمو ش غیرحضوری

افزایش شهیوع عفونهت ادراری در بهارداری تغییهرات آنهاتومیکی و

باشف ،بطوری نه نتابچه توانسته منافع و شفت درک شفه را افزایش

فیزیولوژیکی خاص این دوران می باشف بنابراین آمو ش رفتارمهای

دمف و حتی در حیطه منافع درک شفه این افهزایش معنهی دار بهوده

بهفاشتی به تنهایی در نامش عفونت ایهن دوران تاثیرگهذار نیسهت.

است.

مرچنین در بررسی جوامری طهرانی مطالعه بر روی  170ن دارای

مطالعات انجام شفه در مینه عفونهت ادراری 16-14در تنهاق

می توانف بهه دلیهل تفهاوت در

طبق نتایج حاصل ا مطالعه ،تفاوت معنی داری بین حساسهیت،

سابقه عفونت ادراری در  3ماه گذشته انجام شفه بود نه در مطالعهه

موانع و خودنارآمفی درک شفه بهین دو گهروه وجهود دارد نهه بها

حاضر افراد دچار عفونت ادراری قبهل ا مطالعهه در مهر دو گهروه

توجه به افزایش میانرین نرهره آمهو ش حضهوری نسهبت بهه غیهر

جرعا  5نفر می باشنف.

حضوری ،این افزایش می توانف نگان دمنفه تاثیر آمهو ش گرومهی

با توجه به اینکه مطالعه حاضهر بهرای اولهین بهار در ایهران بهه

باشف نه با یافته مای حاصل ا مطالعهات تقفیسهی و مرکهاران 14و

بررسی مقایسه دو روش آمو ش حضوری و غیر حضوری در انجام

جوامری طهرانی و مرکاران 15مرخوانی دارد.

رفتارمای پیگریری نننفه ا عفونت ادراری نان باردار پرداخته ،لذا

ترامی سها همهای الرهوی اعتقهاد بهفاشهتی در گهروه آمهو ش

مقفودیتی نه در این مطالعه وجود داشت در دست نبودن مطالعات

گرومی بعف ا آمو ش بطور معنی داری نسبت به قبهل ا آمهو ش

مگابه جهت انجام بقث و مقایسه دو روش آمو شی بود .مرچنهین

تفاوت داشتنف نه با مطالعه تقفیسی و مرکاران 14،مطالعه علیفوستی

در این مطالعه سعی شفه تا با جرع آوری جهواب نگهت آ مهایش
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ا میان سا همای الروی اعتقاد بهفاشهتی ،بهین سها ه شهفت و

در این مطالعه آمو ش حضوری و غیر حضهوری باعهث بهبهود
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این موضوع نه طبق برنامه و ارت بهفاشهت فاصهله مراجعهات بهه

 ماه بعف ا مفاخلهه تهاثیر آمهو ش را در3 ادراری نان باردار قبل و

،مرانز بهفاشتی جهت انجام مراقبتهای دوران بارداری افزایش یافتهه

شیوع عفونت ادراری نرونهما مورد بررسی قهرار دمهف نهه بهین دو

تگکیل نالسهای حضوری در مان مگخص برای نهان بهاردار بهه

 بنابراین توصیه می شود برای،گروه تفاوت معنی داری بفست نیامف

سختی امکان پهذیر اسهت بنهابراین اسهتفاده ا مهواد چهاپی بجهای

تعیین دقیق نقش رفتارمای پیگهریری نننهفه ا عفونهت ادراری یها

نالسهای آمو ش حضهوری در ایهن گهروه ا افهراد جامعهه بسهیار

 تناسلی در بارداری در بهرو-وجود تغییرات طبیعی سیست ادراری

-سودمنف است و ا طرفی باعث صرفه جویی در وقت و مزینه مهی

عفونت این دوران انجهام مطالعهات بعهفی بها حجه نرونهه بهاالتر

.گردد

.صورت گیرد

تشکر قدردانی

نتیجهگیری

این مقاله منتج شفه ا پایان نامه سرنار خهان فر انهه نهورو ی
دانگجوی نارشناسی ارشف آمو ش بهفاشت دانگراه علوم پزشهکی
بوشهر بوده و با حرایت مالی معاونت پوومگی آن دانگهراه انجهام
شههفه اسههت و در مرنههز ثبههت نارآ مههایی بههالینی بهها نههف
 بفین وسیله ا نلیه. به ثبت رسیفه استIRTC2013112215482N
شرنت نننفگان نه با صبر و حوصله در انجام ایهن پهوومش مها را
. یاری نرودنف نران تگکر و قفردانی را داری

نتیجه به دست آمفه ا این مطالعه و تاثیر آمو ش حضوری بهر
سا همای الروی اعتقاد بهفاشتی و بهبود رفتارمای پیگریری نننهفه
ا عفونت ادراری در نان باردار مویف این مطلهب اسهت نهه نلیهه
دست انفرناران و ارائه نننفگان مراقبتهای بهفاشتی در صورتی نهه
 شهفت و،برنامه مای آمو شی خود را در جههت ایجهاد حساسهیت
خودنارآمفی و بیان منافع و غلبه بر موانع موجهود در انجهام رفتهار
تفوین نننف به تغییرات مثبت قابل تهوجهی در ایهن مینهه خوامنهف
 ا آنجا نه در گروه آمو ش غیر حضوری نیهز، عالوه بر این،رسیف
تغییر باورما و انجام رفتار بهفاشتی ایجاد شفه است لذا با توجه بهه
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