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Abstract  
     The aim of this study was to determine the effects of training on anxiety in mothers of 
hospitalized children with urinary tract infection. The study was conducted in 40 mothers of 
hospitalized children in the Qazvin children hospital, during 2012-13. The subjects were selected by 
random sampling method and were divided into intervention and control groups. Data were 
collected through the Spielberger Anxiety Inventory on admission and two days before discharge. 
This questionnaire measures State anxiety and Trait anxiety subscales. Data were analyzed using 
paired T-test and independent sample T-test.  Training had a significant effect on State anxiety in 
mothers of hospitalized children with urinary tract infection but did not affect Trait anxiety. 
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تـا   1391در سـال  مطالعـه  . بودبستري در بیمارستان ان مبتال به عفونت ادراري تأثیر آموزش بر اضطراب مادر کودک تعیینهدف پژوهش حاضر      
در دو ب شدند و انتخامذکور به صورت تصادفی افراد . انجام شددر بیمارستان کودکان قدس قزوین ان بستري نفر از مادران کودک 40بر روي  1392

صـورت پـیش آزمـون در    رد به اد(آشکار و پنهان)  دو خرده مقیاس اضطراب نامه اضطراب اسپیل برگر کهپرسش شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش و
تحلیـل   سـتقل زوجی و م تی آماري هايآزمون ها بادادهشد.  تکمیلابتداي بستري شدن و به شکل پس آزمون دوروز قبل از ترخیص براي دو گروه 

 شت.اما براضطراب پنهان تأثیري نداشد، در بیمارستان  . نتایج نشان داد آموزش باعث کاهش اضطراب آشکار مادران داراي کودك بستريشدند
 

 ادراري هايآموزش، اضطراب، کودك بستري، عفونت :هاواژهکلید
 

 
 
:مقدمه 
 دهکننناتوانی وقت تا و استی عمومی جانیه اضطراب،    

تـرس، اضـطراب و یـأس     )1(.رسدیم نظر بهی عیطب نشود
سـط والـدین کودکـان    رایجی هستند کـه تو هاي احساس

بـا شـدت   اغلـب  د. اضـطراب والـدین   نشـو بیمار ابراز مـی 
توانـد  می و کودك ارتباط دارد هاي درمانبیماري و روش

هـا و  فقـدان اطالعـات در مـورد رویـه    به علل زیر باشـد:  
ن و مقـررات بیمارسـتان،   شنایی بـه قـوانی  ها، عدم آدرمان

 . الؤدوستانه کارکنان یا ترس از پرسیدن سرفتار غیر
در زمینـه  هاي زیاد هاي اخیر با وجود پیشرفتدر سال     

سـاالنه تعـداد زیـادي از    ، هـا پیشگیري و درمـان بیمـاري  
شوند. ل گوناگون در بیمارستان بستري میکودکان به دالی
ترین عفونت باکتریایی اسـت کـه بـه    عشای عفونت ادراري

کـودك و  بایـد  بـه اجبـار    و دهدنمی درمان سرپایی پاسخ
، اسـکن  جهـت انجـام آزمـایش   به عنوان همـراه  (مادر او 

در  روز 10تـا   )بیوتیکی تزریقی آنتیدرمان  و دورهها کلیه
هـا در مـورد   از آن جا که اکثـر خـانواده   .بیمارستان بمانند

از طوالنی بـودن دوره   هی کافی ندارند؛آگا عفونت ادراري
هـاي مختلـف و خطـر    و روند درمان، انجام تصویربرداري

کودك با اشعه ایکس و مـواد رادیوایزوتـوپ دچـار     تماس
بــا تــرخیص زود هنگــام از شــوند و مــیتــرس و نگرانــی 

بیمارستان، کودك را در معرض عود مکـرر بیمـاري قـرار    
تـوان بـا   را می مادراننگرانی اي از بخش عمدهدهند. می

متقابل و تشـویق   هايدر مورد انتظار آناندادن آگاهی به 
به عنوان یاران اصلی شرکت در مراقبت از کودك و براي 

 این مطالعه با هدف )2(در سالمتی کلی کودك تسکین داد.
بـه   مبـتال کودکـان   مـادر اضطراب بر تأثیر آموزش  تعیین

 نجام شد.اعفونت ادراري بستري در بیمارستان 
 
ها:مواد و روش 

پـس   -به شیوه پیش آزموننیمه تجربی،  این مطالعه     
 کـودك  انجـام شـد کـه    مادرانی نفر از  40بر روي  آزمون

تا تیر  1391بهمن  ها به دلیل ابتال به عفونت ادراري ازآن
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در بیمارستان کودکـان قـدس قـزوین بسـتري      1392ماه 
انتخـاب  از مادرانی  دفیشده بود. این افراد به صورت تصا

و بـراي اولـین بـار    فرزند اول خانواده که کودکشان شدند 
سـپس ایـن    .مان عفونت ادراري بستري شده بودجهت در
قـرار  ش و شـاهد  وزمدر دو گروه آبه طور تصادفی مادران 

 نفر). 20گرفتند (هر گروه 
بهداشت فردي، رعایت عبارت بودند از: موارد آموزشی      

ادرارکـودك،   هايعهتعداد دف کنترل عات کافی،خوردن مای
، تجویز پزشکطبق کید به دادن آنتی بیوتیک به کودك أت

هـا  سونوگرافی کلیـه  تکرار آزمایش ادرار به طور ماهیانه و
بـه صـورت شـفاهی و     ایـن آمـوزش   .بـار  ماه یـک  6هر 

در بیمارسـتان  همچنین نوشتاري در دومـین روز بسـتري   
 45ش به صورت فردي و به مدت زومبراي مادران گروه آ

 شـاهد  همادران گروه آموزش و گروسپس دقیقه گفته شد. 
یل برگر پاسخ اضطراب اسپ نامهپرسش زمان بهطور هم به

هاي جداگانه خودسنجی، نامه مقیاساین پرسش دادند. در
س براي اضطراب آشکار و پنهان قرار داده شده است. مقیا

فرد  هايکه احساس استجمله  20اضطراب آشکار شامل 
کنـد.  گویی ارزشیابی مـی را در این لحظه و در زمان پاسخ

کـه   جملـه اسـت   20ضطراب پنهان هـم شـامل   مقیاس ا
 هاالؤسنجد. سی و معمولی افراد را میعموم هاياحساس

 4(اضــطراب کــم) تــا  1نمــره بــین داراي اي و گزینــه 4
نبـاخ  آلفـاي کرو  )1372( مهـرام  .هسـتند (اضطراب بـاال)  

را درصـد   90براي اضطراب آشـکار و  را درصد  91 معادل
بـا  نیـز  روایی آزمـون   .دست آورده براي اضطراب پنهان ب

تأییـد  در مطالعه مهـرام  ، استفاده از شیوه مالکی همزمان
با توجه به اهمیت آموزش براي کاهش عود عفونت  )3(.شد

ادراري در کودکان و بستري مجدد آنان، به مادران گـروه  
 شاهد نیز پس از پس آزمون، آموزش داده شد.

تحلیل زوجی و مستقل  تی هاي آماريآزمون باها داده    
دار در نظـر  آمـاري معنـی   نظرز ا 05/0از تر کم P شدند و

 گرفته شد.
 

هاافتهی : 
 دار، داراي دفترچهتمامی مادران دو گروه دیپلمه، خانه     

تا  20بین دامنه سنی  و دارايساکن شهر أمین اجتماعی، ت
 16درصد) و  90د (کودك از گروه شاه 18. ندسال بود 25

دامنه سنی  بودند.مؤنث  درصد) 80( وزشمگروه آ کودك از
 سال بود.  5تا  2کودکان هر دو گروه بین 

در دو گروه  رهن اضطراب آشکار و پنهان مادران میزا     
 ). 1 هشمار تفاوت نداشت (جدولکودکان ابتداي بستري 

 
 اضطراب آزمون شیپ نمره نیانگیم سهیمقا -1 جدول

 شاهد و شوزآم گروه در پنهان و آشکار
 

 سطح
 يداریمعن

آماره 
 تی

 درجه
 يآزاد

 اضطراب گروه نیانگیم

7/0 35/0 38 
 شموزآ 6/12±9/54

 آشکار
 شاهد 4/8±7/53

9/0 06/0 38 
 شموزآ 4/8±9/46

 پنهان
 شاهد 4/10±7/46

 
اضـطراب آشـکار    پس از آموزش مـادران، در میـزان       

)، >05/0Pمشـاهده شـد (   يدارش تفاوت معنیوزمآگروه 
 دار نبـود (جـدول  ه این میزان براي گـروه شـاهد معنـی   ک

 ).  2 شماره
 

پیش آزمون  هايهمقایسه میانگین تفاضل نمر -2ل جدو
 ها در اضطراب آشکار و پنهانو پس آزمون گروه

 
سطح 

 يداریمعن
آماره 

 تی
 درجه

 يآزاد
 اضطراب گروه نیانگیم

03/0 16/2 38 
 شموزآ 49/3±55/7

 آشکار
 شاهد 77/2±85/1

9/0 8/0 38 
 شموزآ 27/2±95/1

 پنهان
 شاهد 13/1±55/1

 
گیري:بحث و نتیجه 

این مطالعه نشان داد آموزش باعث کاهش اضـطراب       
نــت ادراري مبــتال بــه عفوآشــکار مــادران داراي کــودك 

شود. براسـاس نظریـه شـناختی،    بستري در بیمارستان می
بـودن موقعیـت در کـاهش     مهـار قابـل  و بینی پیشقابل 
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در این پـژوهش بـا دادن آگـاهی و     )4(اضطراب نقش دارد.

آموزش به مادران در مورد ماهیت بیماري عفونت ادراري، 
زایـی  و روند درمان، موقعیت اضطراب هاي تشخیصیرویه
و  پذیرتر شـد بینیشدن کودکان براي مادران پیشري بست

توانایی آنان را در مهار این موقعیت افـزایش داد کـه ایـن    
شـد. در   ش اضـطراب مـوقعیتی در مـادران   امر باعث کاه

ـ  هیضـ فر هـاي ایـن پـژوهش بـا    یافته هنتیج  ههـاي نظری
در مطالعــه . درکــو آن را تأییــد  بــودهنــگ شــناختی هما

ــائی و ه  ــري میان ــاران (جعف ــنش و  1391مک ــزان ت ) می
اضطراب در مادرانی که آموزش دیده بودند در مقایسـه بـا   

بین دو داري تر بود و تفاوت معنیزش ندیده کممادران آمو
ترین ) بیش2009ن شن (یدر مطالعه  )5(وجود داشت.گروه 
ی (آشکار) والـدین، میـزان   مرتبط با اضطراب موقعیت عامل

والـدینی کـه   . انشـان بـود  شـدت بیمـاري کودک   آگاهی و
، داشـتند  خـود  تري در مورد بیماري کودكاطالعات بیش

 مطالعـه نتـایج   )6(تري را تجربه کردند.کممیزان اضطراب 
 نشـان  همداني هامارستانیب در همکاران و یتهران حسن

 يروزهـا  تعـداد  و کـودك  سن با مادران تنش نیب که داد
  )7(.شتدا ري وجوددایمعن رابطه يبستر
ــت       ــیوع عفونـ ــان  اوج شـ ــادراري در کودکـ  وندبـ

 50و  سـالگی اسـت   6 تـا  2 هاي ساختاري بینناهنجاري
 )2(شوند.ن دچار عود مجدد عفونت ادراري میدرصد دخترا

در این پژوهش نیز سن کودکان مبتال بـه عفونـت ادراري   
نفر دختر   34کودك بستري  40و از  بود سال 5 تا 2 بین

  .بودند
 نیوالدی آگاه بردن باالثیر تأ مطالعه نیا ور کلی،به ط    
بنـابراین  . داد نشـان در کاهش اضطراب  را مادران ژهیو به
ــنهادیپ ــ ش ــودیم ــتانیب در ش ــامارس ــ( ه ــوصه ب     خص
ي بـرا  یاختصاصـ  طـور  به يفرد )کودکان يهامارستانیب

   .شود گرفته نظر در مادران زشآمو
 
گزاري:سپاس 

 رشته ارشدی کارشناس دوره نامهانیپا حاصل مقاله نیا    
 .است قزوین )رهی(نیخم امام یالمللنیب دانشگاه یشناسروان

 ،یمیسـل  هـا خانم و مطالعه در کنندگانشرکت يهمکار از
توسـعه تحقیقـات   واحـد حمایـت از   و همچنـین   قوطاسلو

 شود.قدردانی میبالینی قدس در تهیه این مقاله 
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