
 

 

 

الگوی اعتقاد  بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری  آموزش بر اساسبررسی تاثیر  عنوان طرح پژوهشي

نهای در بیمارستاکننده از پریتونیت در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی 

 6931شهر اصفهان،

 

 550633 كد طرح

 ناهید شاهقلیان نام و نام خانوادگي مجري طرح

 دانشكده پرستاري و مامایي اصفهان دانشكده/مركز تحقیقاتي

 

به توانند هایي هستند كه ب)منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح طور مستقیم 

 (1بیماران مبتال به دیابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقیقأ مشخص كنید.)مخ گیرندگان خدمات سالمتالف. 

 صفاقی بیماران تحت درمان با دیالیز

 (تيبهداش تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

 مدیران بیمارستان ها ،مربیان پرستاري 

 (پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غیره)مثالً  كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 پرستاران شاغل در بخش دیالیز صفاقي 

 

 )مثالً كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

 شركت هاي تولید كننده ملزومات مصرفي بیماران دیالیز صفاقي 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲)فرم  های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

  :الف. اهمیت موضوع

مرحله پنجم آن مرحله به و  است کلیوی ناپذیرعملکرد برگشت و پیشرونده تخریب 6کلیوی مزمن نارسایی

که در این مرحله بیمار نیازمند استفاده از درمان های جایگزین عملکرد 2نهایی نارسایی کلیه اطالق می گردد

 می باشد.9کلیه 

یکی که از درمان های معمول مرحله نهایی نارسایی مزمن کلیه است که با عوارض شایعی  4دیالیز صفاقی

اعث نارسایی کاتتر دیالیز صفاقی شده و در برخی موارد منجر به خارج کردن همراه است که ب 5مانند پریتونیت

تکرار موارد عفونت صفاق  می تواند باعث آسیب غیر قابل بازگشت .کاتتر و شکست این تکنیک درمانی میشود

 صفاق شود .

ه این بیماران ب در این راستا عدم رعایت موازین بهداشتی مهمترین عامل ایجاد پریتونیت  است و آموزش به

  .عنوان مهمترین عامل دستیابی به دیالیز صفاقی ایده آل و پیشگیری از پریتونیت  مطرح است

به شیوه کنونی)سخنرانی(  اماتاثیر اورمی و ازتمی بر فرایند یادگیری و حافظه این بیماران سبب شده آموزش 

تاثیر الزم را نداشته و سبب تغییر رفتار و پیشگیری از پریتونیت نگردد در حالی که ممکن است با ارتقاء 

انگیزه های درونی برای دریافت آموزش های مرتبط با حفظ سالمت در این بیماران بتوان بر این مشکل فائق 

زایش حساسیت افراد نسبت به بروز عوارض ناشی از عدم رعایت آمد. الگوی اعتقاد بهداشتی با تمرکز بر اف

 موازین بهداشتی و افزایش تهدید درک شده ممکن است در ایجاد این انگیزه موثر واقع شود. 

 یشگیریپ رفتارهای بر الگوی اعتقاد بهداشتی آموزش بر اساس تاثیربنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین 

 بیمارستانهای شهر اصفهان به کننده مراجعه صفاقی دیالیز با درمان تحت بیماران در پریتونیت از کننده

 انجام خواهد شد. 6931،

                                                           
6 Chronic kidney disease 

2 End-stage renal disease  

Renal replacement therapy 9 

     peritoneal dialysis 4 

 peritonitis 5
 



 

 

  كار:ب. خالصه روش

 

جهت انجام پژوهش، پژوهشگر با در دست داشتن معرفي نامه كتبي از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

علي اصغر)ع( مراجعه و پس از شرح اهداف و روند پزشكي اصفهان به بیمارستان هاي الزهرا)س(،امین وحضرت 

 بیمارستانها ومسئولین بخش هاي دیالیز صفاقي را جلب نمود. تحقیق، همكاري مسئولین

از بیماران مراجعه كننده به بخش دیالیز صفاقي این سه مركز كه  داراي شرایط  ورود به پژوهش بودند  

نفر كه فرم رضایت نامه كتبي آگاهانه را تكمیل نمودند و مایل  06دعوت بعمل آمد و از بین این بیماران تعداد 

به شركت در پژوهش بودند به روش آسان انتخاب شدند. در اولین دیدار با این بیماران هدف از انجام پژوهش 

نفر( 06توسط محقق توضیح داده شد سپس به روش تخصیص تصادفي )قرعه كشي(نام بیماران انتخاب شده )

برگ 56هاي كوچک نوشته شد و داخل یک كیسه تیره رنگ ریخته شد و با همكاري یكي از بیمارانروي برگه 

نفر دیگري گه نام هایشان روي 56نفر به عنوان گروه مداخله انتخاب شدند و 56از داخل ظرف خارج شد واین 

 برگه هاي داخل كیسه باقي ماند در گروه كنترل قرار گرفتند. 

سنجش آگاهي،   العات دموگرافیک با استفاده از پرونده بیمار و پرسشنامه هايدر شروع پژوهش فرم اط

الگوي اعتقاد بهداشتي و رفتارهاي پیشگیري كننده توسط پژوهشگر به روش پرسشگري براي هر دو گروه تكمیل 

 بهداشتي اعتقاد لگويا با استفاده از آموزش بیمار و پریتونیت از پیشگیري به مربوط كتب مطالعه با پژوهشگرشد. 

  ،شد تایید آموزشي جلسات برگزاري جهت مشاور استاد توسط پژوهشگر مهارت و پرداخته مهارت كسب به

 دش تنظیم آموزشي اهداف اساس بر  آموزشي محتوي آزمون پیش از آمده بدست اطالعات اساس بر سپس

و است سپس بالفاصله و د گریده تدوین عملكردي– رفتاري و عاطفي- شناختي حیطه دو در اموزشي اهداف.

جلسه آموزشي در گروه  1جلسه آموزشي در گروه آزمون و بالفاصله و دو ماه بعد از اتمام  4ماه بعد از اتمام 

 كنترل،  مجددا پرسشنامه هاي آگاهي، الگوي اعتقاد بهداشتي و رفتارهاي بهداشتي در هر دو گروه تكمیل شد.  

 

 

 نویسید:بزبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشپیام ج.

 1شماره پیام 
اقي بهتر از الگوهاي جهت ایجاد رفتارهاي بهداشتي در بیماران تحت درمان با دیالیز صف

 آموزشي استفاده شود



 

 ت .دیالیز صفاقي موثر اساستفاده از الگو هاي آموزشي جهت غلبه بر موانع آموزشي در بیماران  ۲شماره پیام 

 3شماره پیام 
هاي آموزشي در رابطه با چگونگي بكارگیري آموزش براساس الگوي اعتقاد برگزاري كارگاه

 در بیماران دیالیز صفاقي باید مورد توجه قرار گیرد. بهداشتي

  4شماره پیام 

  5شماره پیام 

  6پیام شماره 

 

  



 

 

 

 توانید چندین مورد را انتخاب كنید()مي نتایج پژوهش چیست؟پیشنهاد شما برای كاربست د. 

  براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 و مجالت كثیراالنتشار هانتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه 

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس 

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس 

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته 

  هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال 

 هكنندگان بالقوسایت براي دسترسي استفادهدن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وبقرار دا 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره 

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري 

  ببرید(سایر موارد )لطفاً نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي

الگوی اعتقاد  بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری  آموزش بر اساسبررسی تاثیر 

تانهای در بیمارسکننده از پریتونیت در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی 

 6931اصفهان،شهر 

 550633 كد طرح 

 ناهید شاهقلیان نام و نام خانوادگي مجري طرح

 دانشكده پرستاري و مامایي اصفهان دانشكده/مركز تحقیقاتي

 

 ....................................................................................( كلمه بنویسید 06و هدف پژوهش را حداكثر در )مقدمه  زمینه:

تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پریتونیت در بیماران 

 6931مراجعه کننده به بیمارستانهای شهراصفهان ،تحت درمان با دیالیز صفاقی 

 ( كلمه بنویسد 46روش انجام پژوهش را حداكثر در ) اجرا:روش 

 46دقیقه ( پیشگیري از پریتونیت به شیوه سخنراني و براي گروه آزمون طي چهار جلسه) 46براي گروه كنترل یک جلسه آموزش)

روهي و سه جلسه سه گدقیقه( رفتارهاي پیشگیري كننده از پریتونیت بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي آموزش داده شد )یک جل

 ساختار جلسات آموزشي  برگزارشد انفرادي(

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  



 

 

  ( .كلمه بنویسد 46نتیجه و پیام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداكثر در ) نتیچه:

آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي توانست  با افزایش حساسیت درک شده ،شدت تهدید درک شده  ،منافع درک شده و 

خودكارآمدي درک شده  و كاهش موانع درک شده  بر ارتقاء رفتارهاي پیشگیري كننده از پریتونیت موثرتر از شیوه آموزش به 

 روش سخنراني باشد لذا طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس این الگو در مراكز دیالیز  پیشنهاد مي گردد.

 


