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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد آمار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1305/96/90 :تاریخ پذیرش1305/90/90 :

مقدمه :میانساالن ،گروه کثیر و مولد جامعه که تاکنون به دلیل تمرکز بر گروههای پرخطر دیگر مانند کودکان از
بسیاری از خدمات محروم ماندهاند ،نیازمند حمایت جدی برای ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی هستند .مطالعه حاضر با
هدف بررسی تأثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در زنان میانسال انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1305بر روی  199زن میانسال انجام شد 74 .نفر آموزش پیامکی و 76
نفر آموزش چهره به چهره را برای مدت  7هفته دریافت کردند .در ابتدا یک جلسه توجیهی در خصوص هدف مطالعه
ونقش انجام ورزش کگل بر پیشگیری از شلی عضالت لگن و بی اختیاری ادراری برای افراد دو گروه گذاشته شد .گروه
آموزش چهره به چهره ،دو جلسه آموزشی به صورت یک هفته در میان و به مدت  75دقیقه و برای افراد در گروه
پیامکی همان محتوای آموزشی در قالب پیامک ،بهصورت هفتهای  2بار ارسال میشد .پس از اتمام آموزشها ،جهت
انجام ورزشهای کف لگن یک فرصت یک ماهه به افراد داده شد .در این مدت هر  2هفته یکبار با افراد گروه مورد برای
پاسخ به سؤاالت تماس گرفته شد .بعد از زمان ذکر شده ،با افراد هر دو گروه جهت سؤال در مورد انجام ،دفعات و علل
عدم انجام ورزش تماس گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمونهای
آماری تی مستقل و کای اسکوئر انجام شد .میزان  pکمتر از  9/95معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین دو گروه از نظر انجام ورزش کگل ( )p=9/45و دفعات آن ( ،)p=9/25اختالف آماری معناداری وجود
نداشت .دو مانع اصلی انجام ورزش در هر دو گروه به ترتیب اولویت ،فراموشی ( %20/8افراد در گروه آموزش پیامکی و
 %38/7برای آموزش حضوری) و نداشتن وقت کافی برای انجام ( %21/3افراد در گروه آموزش پیامکی و  %10/6برای
آموزش حضوری) بود.
نتیجهگیری :بین دو گروه آموزش پیامکی و آموزش چهره به چهره از نظر انجام ورزش کگل و دفعات آن ،اختالف
آماری معناداری وجود ندارد و استفاده از روش آموزش پیامکی همانند آموزش حضوری میتواند در ارائه آموزشهای
دوران میانسالی مؤثر واقع شود.
کلمات کلیدی :آموزش پیامکی ،آموزش حضوری ،زنان میانسال ،ورزش کگل

* نویسنده مسئول مكاتبات :شهناز نجار؛ مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز،
ایران .تلفن961-13438305 :؛ پست الكترونیکnajarshanaz@yahoo.com :
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مقدمه
به دلیل کاهش مرگ و میر و باروری ،پدیده افزایش سن
و پیری جمعیت تقریباً در تمام کشورهای جهان در حال
وقوع است ( 79 .)2 ،1تا  69سالگی را دوران میانسالی
تعریف کردهاند ( .)3پیشبینی میشود که در سال
 2939تعداد زنان میانسال در سنین حوالی یائسگی از
مجموع  764میلیون نفر به  1299میلیون نفر در سراسر
جهان برسد که بیشترین افزایش آن در کشورهای در
حال توسعه خواهد بود ( .)7در ایران جمعیت زنان
میانسال حدود  5/3میلیون نفر برآورد شده است (.)5
افراد در مرحله میانسالی زندگی خود دارای نقشهای
مختلفی هستند ،به عبارتی این گروه سنی دارای نقش
مولد هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر بیولوژیک
میباشد و سایر گروههای سنی در خانواده و جامعه به
آنها وابستهاند (.)6
میانساالن ،گروه کثیر و مولد جامعه که تاکنون به دلیل
تمرکز بر گروههای پرخطر دیگر مانند کودکان از بسیاری
از خدمات محروم ماندهاند ،نیازمند حمایت جدی برای
ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی هستند ( .)4از جمله
مشکالت تأثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان در این دوره
سنی ،شلی عضالت کف لگن است که باعث اختالل
عملکرد اعضای لگنی ،مشکالت ادراری ،مقاربت دردناک،
اختالل عملکرد جنسی و عدم رضایتمندی جنسی
زوجین میشود ( .)8برای داشتن یک رفتار جنسی سالم،
فرد بایـد ابتـدا از سالمت جسمانی و کارایی اندام
تناسلی خود اطمینان داشته باشد (.)0
یکی از مشکالت شایع در بین زنان میانسال ،بیاختیاری
ادراری است که ممکن است به دلیل شلی عضالت کف
لگن رخ دهد ( .)19 ،8در زنان مسنتر شیوع بیاختیاری
ادراری  %14-55و در زنان جوانتر و میانسال %12-72
است ( .)11به طور کلی بیاختیاری در زنان شایعتر از
مردان است و بر اساس مطالعات انجام شده با افزایش
سن ارتباط مستقیم دارد ( .)12زایمان (واژینال) ،چاقی،
سایر عالئم ادراری و اختالل عملکردی از جمله ریسک
فاکتورها و عوامل مستعد کنندهای هستند که اثر آنها با
افزایش سن تغییر میکند .زایمان در زنان جوانتر و
اختالل عملکردی در زنان مسنتر بیشتر نقش دارد
81
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( .)13-29بیاختیاری ادراری مشکالت جدی و عدیدهای
را از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی برای بیمار ایجاد
میکند که تأثیر آن حتی ممکن است برای اطرافیان آن-
ها با شدت بیشتری مشاهده شود و در ضمن ،این
بیماری مستلزم صرف هزینههای زیادی میباشد (.)19
شدت عالئم بیاختیاری با هزینههای سالیانه ارتباط
مستقیم دارد؛ بهطوری که در ایاالت متحده آمریکا،
هزینه بیاختیاری ادراری در بین بزرگساالن در سال
 2999در حدود  10/5بیلیون دالر برآورد شده است
( .)22 ،21افراد مبتال معموالً از عفونت کاندیدای پرینه،
سلولیت ،زخم فشاری به دلیل التهاب پوستی ،عفونت
مجاری ادراری ،اختالل خواب ،شرایط روانی همراه با
بیاختیاری ادراری ،کاهش اعتماد به نفس ،کنارهگیری از
فعالیتهای اجتماعی ،افسردگی ،اختالل فعالیت جسمی
و در نهایت کاهش کیفیت زندگی رنج میبرند (،23 ،13
 .)27در این موارد تعدادی از مطالعات ،تمرینات ورزشی
را مؤثر دانستهاند ( .)25این تمرینات تحت عنوان ورزش
 Kegelو به منظور تقویت ماهیچههای ناحیه لگنی
توصیه میشود .انجام این تمرینات در تقویت اندامهـای
جنسی ،مجاری ادراری ،مثانه و مقعد میتوانـد مؤثر باشد
و فوایدی از جملـه :افـزایش جریـان خون در ناحیه
دستگاه تناسلی ،کاهش دفع غیر ارادی ادرار در هنگام
عطسه و خنده را داشـته باشـد .ورزش عضالت کف لگن
عبارت است از انقباض و شل کردن مکرر ارادی و
انتخابی عضالت خاصی از ناحیه کف لگن که کنترل دفع
باد شکم و جریـان ادرار را بر عهده دارند (.)24 ،26
ورزش  Kegelرایگان ،بدون درد و عارضه است و آن را
میتوان در هر زمانی از شبانهروز انجام داد ( .)28بسیاری
از مطالعات ورزشهای کف لگن را در پیشگیری و درمان
بیاختیاری ادراری و ارتقای عملکرد جنسی مؤثر
دانستهاند ( .)20 ،26در سار ( )2990که جهت بررسی
اثرات ورزش کف لگن انجام گرفت ،نشان داد استفاده از
این ورزشها ،قدرت عضالت کف لگن و نیز کیفیت
زندگی را به طور معنیداری بهبود میبخشد (.)39
در حال حاضر از روشهای مختلفی چون آموزش چهره
به چهره ،بحث گروهی ،ارائه پمفلت آموزشی و  ...جهت
آموزش مسائل بهداشتی و سالمت استفاده میشود (.)31

 الهام علی حسینی و همكاران

آموزش چهره به چهره یکی از معمولترین روشهای
آموزشی در سیستم مراقبت بهداشتی است ،اما به دلیل
عدم وجود ساختار از پیش تعیین شده و نیاز به زمان
بیشتر ،امکان استفاده از این روش در مراکز بهداشتی
درمانی شلوغ میسر نیست ( .)33 ،32پیام کوتاه دارای
تعداد زیادی از ویژگیهایی است که باعث میشود برای
استفاده در مراقبت بهداشتی مناسب باشد که شامل:
ارتباط مستقیم با بیمار ،حفظ حریم خصوصی ،محرمانه
بودن ،تحویل سریع پیامها و دریافت پاسخ و راحت بودن
برای ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و بیماران میباشد
(.)35 ،37
آموزش پیامکی میتواند یک ابزار مفید برای ترویج رفتار
سالمت در کودکان باشد ( .)36در مطالعه ویدال و
همکاران ( )2917ارسال پیامک منجر به افزایش انجام
ماموگرافی در زنان  59-65سال شد ( .)34در مطالعه
تامبان و همکاران ( )2913تحت عنوان "استفاده از
سرویس پیام کوتاه برای کنترل دیابت نوع  ،"2بعد از 6
ماه تفاوت معنیداری در تعداد هر وعده غذایی در روز،
میانگین زمان انجام ورزش بر حسب دقیقه و میانگین
هموگلوبین گلیکوزیله مشاهده شد و نشان داد که
استفاده از پیامک میتواند بهعنوان یک روش کمکی در
استانداردهای مراقبتی افراد دیابتی مورد استفاده قرار
گیرد ( .)38در مطالعه کوهورت آیندهنگر لیم و همکاران
( )1009-2919استفاده از تلفن همراه مراجعه افراد
جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی را افزایش داده بود
( .)30پیرزفر و همکاران ( )2919در مطالعه خود نشان
دادند ،استفاده از تله مدیسین ،مالقات چهره به چهره
برنامهریزی نشده را کاهش میدهد ( .)79در مطالعه ون
رایسوک و همکاران ( )2915تحت عنوان "بررسی تأثیر
پیام کوتاه بهعنوان یادآور بر میزان انجام آزمایش تست
تحمل گلوکز خوراکی ( )OGTTدر زنانی که بهتازگی
دیابت حاملگی ( )GDMداشتهاند" ،تفاوت معنیداری
در میزان انجام آزمایش در گروه مورد در مقایسه با گروه
شاهد مشاهده نشد ( .)71مطالعه حاضر با هدف مقایسه
تأثیر پیامک با آموزش حضوری بر انجام ورزش کگل در
زنان میانسال انجام شد.

روشکار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال
 1307بر روی  199زن میانسال در شهر اهواز انجام شد.
حجم نمونه در هر گروه با راهنمایی استاد مشاور آمار و
با استناد به مقاله الکس و ساتیاپرابنا ( )2917و در نظر
گرفتن  %29ریزش نمونه 59 ،نفر تعیین شد (.)72
افراد بهصورت تصادفی در دو گروه  59نفره قرار گرفتند.
نمونهها از بین مراجعین به درمانگاه ،پس از مصاحبه اولیه
و با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه توسط
پژوهشگر انتخاب شدند و به صورت تصادفی از طریق
پرتاب سکه ،در دو گروه قرار گرفتند .بدین ترتیب که
اولین فرد مراجعهکننده در گروه آموزش پیامکی و دومین
فرد در گروه حضوری قرار میگرفت و نمونهگیری
بهصورت یکی در میان ادامه یافت .در نهایت  74نفر
آموزش پیامکی و  76نفر آموزش چهره به چهره را برای
مدت  7هفته دریافت کردند .روند انجام این مطالعه مورد
تأیید کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
قرار گرفت و در مرکز کارآزمایی بالینی ایران با کد
 IRCT2015090123852N1ثبت شد .اطالعات این
مطالعه در چهار مرکز بهداشتی درمانی شهر اهواز در سال
 1307-1305جمعآوری شد .حجم نمونه از هر مرکز
متناسب با جمعیت خانوار هر منطقه محاسبه شد؛
بهطوریکه هر چه جمعیت تحت پوشش مرکزی بیشتر
بود ،تعداد بیشتری از نمونهها به آن مرکز تعلق میگرفت.
نمونههای پژوهش از میان زنان واجد شرایط دارای پرونده
در مراکز بهداشتی درمانی بودند .سپس از بین این افراد
نمونهها بهصورت تصادفی انتخاب شدند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :داشتن سن  79-69سال ،داشتن تلفن
همراه و سواد خواندن و نوشتن ،آشنایی استفاده از
سرویس پیام کوتاه و در گروه آموزش چهره به چهره،
حداقل حضور در یک جلسه از جلسات آموزشی بود.
دعوت از طریق تماس تلفنی توسط پژوهشگر و یا دعوت
حضوری رابطین بهداشتی انجام گرفت .نمونهها به صورت
تصادفی از طریق پرتاب سکه در دو گروه مداخله آموزش
پیامکی و حضوری قرار گرفتند؛ بدین ترتیب که اولین
فرد مراجعهکننده در گروه مداخله و دومین فرد در گروه
کنترل قرار گرفت و نمونهگیری به صورت یکی در میان
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ادامه یافت .در اولین مالقات که به صورت آموزش چهره
به چهره با تمام نمونهها انجام شد؛ پس از ارائه توضیحات
الزم به نمونهها در خصوص پژوهش و توضیح نقش انجام
ورزش کگل بر پیشگیری از شلی عضالت لگن و بی
اختیاری ادراری ،پرسشنامه اطالعات فردی و فرم
رضایتنامه کتبی تکمیل شد .افراد گروه آموزش چهره به
چهره دو جلسه آموزشی ،به صورت یک هفته در میان و
به مدت  7هفته در مراکز بهداشتی درمانی دریافت
کردند .محتوای جلسات توسط پژوهشگر و بر اساس
نیازهای آموزشی افراد و به روش سخنرانی ایراد شد.
مدت هر جلسه  75دقیقه و جلسات در قالب گروههای
 13و  12نفره در روزهای دوشنبه و چهارشنبه تشکیل
شد .در پایان جلسات به سؤاالت نمونهها پاسخ داده شد
و همچنین جزواتی از مطالب بحث شده در اختیار افراد
قرار گرفت .برای افراد گروه مورد همان محتوای آموزشی
که در آموزش حضوری ارائه میشد ،در قالب سرویس
پیام کوتاه (پیامک) ارسال شد ،بهاینترتیب که هفتهای
 2بار به مدت  7هفته پیامک از ساعت  8صبح تا  8شب،
در روزهای دوشنبه و چهارشنبه توسط پژوهشگر ارسال
میشد .جزوات آموزشی گروه آموزش چهره به چهره
بهصورت یکباره ،در جلسه اول در اختیار افراد گروه
آموزش پیامک قرار گرفت .در روز اول پیام بهصورت
خبری و سؤالی ارسال شد تا افراد نسبت به آن حساسیت
و آمادگی ذهنی پیدا کنند ،سپس در پیامکهای بعدی

یافتهها
در این مطالعه در نهایت  74نفر در گروه آموزش پیامکی
و  76نفر در گروه آموزش حضوری شرکت کردند.
میانگین سنی واحدهای پژوهش در گروه آموزش پیامکی
 76/81±7/30سال و در گروه آموزش حضوری
 74/71±5/52سال بود .سایر ویژگیهای فردی و مامایی
شامل شغل ،تحصیالت ،درآمد خانواده ،تعداد بارداری،
تعداد زایمان ،نوع زایمان و وضعیت یائسگی واحدهای
پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1توزیع فراوانی مشخصات فردی و مامایی واحدهای پژوهش به تفكیک گروهها
گروه

آموزش پیامکی
انحراف معیار±میانگین

آموزش حضوری
انحراف معیار ±میانگین

نتیجه آزمون تی
مستقل

سن (سال)
تعداد بارداری
تعداد زایمان
درآمد خانواده (ریال)

76/81±7/30
2/83±1/3
2/62±1/24
1038204±1356237

74/71±5/52
3/92±1/45
2/83±1/65
1474826±1255843

9/56
9/55
9/76
9/78

خانهدار

(22 )76/8

(20 )63

شاغل

(25 )53/2

(14 )34

ابتدایی

(4 )17/0

(13 )28/3

متغیر

شغل

تحصیالت

نوع زایمان

راهنمایی

(3 )6/7

(0 )10/6

دبیرستان

(11 )23/7

(4 )15/2

دانشگاه

(26 )55/3

(14 )34

طبیعی

(29 )72/55

(23 )53/78

سزارین

(21 )77/68

(12 )24/09

08
21

9/11

9/956

9/24
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جواب سؤال اول و ایجاد آمادگی برای پیامکهای بعدی
ایجاد میشد .جهت تأیید دریافت پیامک از افراد خواسته
شده بود پس از دریافت ،یک پیامک خالی را برای
پژوهشگر ارسال کنند .پس از اتمام آموزشها ،جهت
انجام آزمونهای غربالگری فرصت یک ماهه به افراد داده
شد .در این مدت  2هفته یکبار با نمونههای گروه مورد،
جهت پاسخ دادن به سؤاالت آنها تماس گرفته میشد.
بعد از زمان ذکر شده ،با افراد هر دو گروه جهت سؤال در
مورد انجام ،دفعات و علل عدم انجام ورزش تماس گرفته
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22و آزمونهای آماری تیمستقل و
کای اسکوئر انجام شد .میزان  pکمتر از  9/95معنیدار
در نظر گرفته شد.
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وضعیت یائسگی

هر دو

(6 )12/46

(8 )18/69

بله

(6 )12/8

(11)23/0

خیر

(71 )84/2

(35 )46/1

بر اساس آزمون کای اسکوئر ،بین انجام ورزش و نوع
آموزش دریافتی ارتباطی وجود نداشت ،همچنین بر
اساس نتایج آزمون تی مستقل در مورد دفعات انجام

9/16

ورزش ،اختالف معناداری بین دو گروه وجود نداشت
(( )p>9/95جدول .)2

جدول  -2مقایسه توزیع فراوانی انجام ورزش کگل و دفعات انجام آن در گروههای آموزشی
متغیرهای
ورزش کگل
انجام

انجام ورزش

عدم انجام
دفعات انجام ورزش در روز (میانگین±انحراف معیار)

آموزش پیامکی
تعداد (درصد)

آموزش حضوری
تعداد (درصد)

سطح معنیداری

(27 )51

(25 )57/3

9/45

(23 )78/0

(21 )75/6

3/13±2

2/62±1/92

9/25

* آزمون کای اسکوئر

نداشتن وقت کافی برای انجام ( 19نفر ( )%21/3در
گروه آموزش پیامکی و  0نفر ( )%10/6در آموزش
حضوری) بود (جدول .)3

بر اساس تجزیه و تحلیل آماری ،دو مانع انجام ورزش
کگل در هر دو گروه که دارای بیشترین اولویت بودند
به ترتیب :فراموشی ( 17نفر ( )%20/8در گروه آموزش
پیامکی و  16نفر ( )%38/7در گروه آموزش حضوری) و

جدول  -3مقایسه توزیع فراوانی موانع انجام ورزش کگل در گروههای آموزشی
آموزش پیامکی

گروه
موانع انجام ورزش
شک به تأثیرگذار بودن
فراموشی
نداشتن وقت کافی برای انجام
متوجه نشدن نحوه انجام
بیتوجه بودن به سالمت خود

آموزش حضوری

موافق تعداد (درصد)

مخالف تعداد (درصد)

موافق تعداد (درصد)

مخالف تعداد (درصد)

(7 )8/5
(17 )20/8
(19 )21/3
(5 )19/6
(8 )14/92

(10 )79/7
(0 )10/1
(13 )24/4
(18 )38/3
(20 )61/4

(6 )13
(16 )38/7
(0 )10/6
(3 )6/5
(12 )26

(15 )32/6
(5 )19/0
(12 )26/1
(18 )30/1
(20 )63

تمایل به آموزش داشته باشند و باید بر رفتارهای و
عملکرد آنان تأکید شود ( .)77تله مدیسین یکی از
روشهای جدیدی است که جهت آموزش مسائل
بهداشتی به کار گرفته میشود و هدف آن ،افزایش کیفیت
و کارایی سالمت الکترونیک جهت بهبود خدمات برای
همگان صرفنظر از زمان و مکان میباشد ( .)75سرویس
پیام کوتاه نیز به عنوان یکی از خدمات تله مدیسین به
واسطه سهولت ،انعطاف و ارزانی ،جایگاه خاصی در بین
کاربران تلفن همراه پیدا کرده است (.)74 ،76
با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،میانگین
سن زنان در گروه آموزش پیامکی  76/81±7/30سال و
در گروه آموزش حضوری  74/71±5/52سال بود که در
مطالعه شریفیراد و همکاران ( )2994ارتباط این فاکتور

بحث
آموزش ورزش کگل یکی از روشهایی است که میتواند
نقش اساسی در پیشگیری و درمان مشکالتی چون
بیاختیاری ادراری و اختالل عملکرد جنسی که کیفیت
زندگی زنان میانسال را تهدید میکند ،ایفا کند (،26
 .)20آموزش بهداشت یکی از کارآمدترین روشهای
مداخله جهت پیشگیری از بیماریهاست ،زیرا هدف از
آموزش بهداشت ،تغییر رفتارهای بهداشتی بهمنظور
ارتقاء و حفظ سالمتی است ( .)73اما تغییر رفتار
مشکلتر از آن است که بتوان با آموزشهای سنتی،
انتظار تحقق آن را داشت .خصوصاً آموزش بزرگساالن به
راحتی امکانپذیر نیست ،چرا که آنها خودشان باید
00

*

با انجام ورزش ثابت شد ( .)78فهرنوالد و همکار ()2993
در مطالعه خود نشان دادند که زنان با تحصیالت باال
تمایل دارند ورزش را به صورت روزانه انجام دهند (.)70
همچنین برخی مطالعات نشان دادهاند که بین مدرک
تحصیلی و تأهل با انجام فعالیت جسمانی ارتباط آماری
معناداری وجود دارد ( .)59در مطالعه حاضر بین دو گروه
آموزشی از نظر تحصیالت تفاوت آماری معناداری وجود
نداشت .در مطالعه ابراهیمی و همکار ( ،)2919بین
پایگاه اقتصادی -اجتماعی افراد و نگرش زنان نسبت به
مشارکت آنها در ورزش ،ارتباط مثبتی وجود داشت
( .)51نتایج مطالعه لهسایی زاده و همکاران ()2996
حاکی از وجود اختالف قابل مالحظه بین میزان
عالقهمندی به ورزش در میان دو قوم فارس و ترک بود
( .)52در مطالعه جلیلیان و همکاران ( %65 )2912زنان
شاغل فعالیت جسمانی نداشتند ( .)53با توجه به این
فاکتورهای تأثیرگذار ،دو گروه از نظر قومیت و شغل نیز
همسانسازی شدند.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر دو روش آموزش پیامکی و
حضوری در مقایسه با هم تأثیر مشابهی داشتند و به طور
یکسان بر انجام ورزش کگل و دفعات آن در زنان
میانسال مؤثر بودند که با مطالعه تامبان و همکاران
( )2913همخوانی داشت ،ولی با مطالعه وان ریسویک و
همکاران ( )2915همخوانی نداشت که آموزش پیامکی را
در انجام آزمایش تست تحمل گلوکز خوراکی ()OGTT
در زنانی که به تازگی دیابت حاملگی داشتند ،بیتأثیر
دانستند ( .)71 ،38این تفاوت در نتیجه میتواند به دلیل
وجود تفاوت در جامعه پژوهش باشد.
رخش خورشید و همکاران ( )2917در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند که استفاده از پیامک یادآور میتواند راهی
مؤثر در بهبود انطباق زنان با مصرف مکمل آهن در دوران
بارداری باشد ( .)57مطالعه پرز -فری و همکاران ()2919
در پیگیری زنان با دیابت حاملگی نشان داد که استفاده از
تله مدیسین ،مالقاتهای چهره به چهره برنامهریزی نشده
را کاهش میدهد ( .)79همچنین لی و همکاران ()2917
استفاده از پیامک را یک روش مقرون به صرفه کارآمد
برای بهبود مشارکت افراد در مناطق روستایی و مناطق

نتیجهگیری
بین دو گروه آموزش پیامکی و آموزش چهره به چهره از
نظر انجام ورزش کگل و دفعات آن ،اختالف آماری
معناداری وجود ندارد و استفاده از روش آموزش پیامکی
همانند آموزش حضوری میتواند در ارائه آموزشهای
دوران میانسالی مؤثر واقع شود.

تشكر و قدردانی
این بررسی با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز انجام شد ،بدینوسیله از همکاری و مساعدت
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز تشکر و قدردانی میشود.
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حومه که به تازگی توسعه یافتهاند و دسترسی محدودی
دارند ،معرفی کردند که نتایج مطالعات بیان شده فوق با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشتند (.)55
در مطالعه حاضر دو مانع انجام ورزش کگل که در هر دو
گروه دارای بیشترین اولویت بودند به ترتیب :فراموشی
( %20/8افراد در گروه آموزش پیامکی و  %38/7برای
آموزش حضوری) و نداشتن وقت کافی برای انجام
( %21/3افراد در گروه آموزش پیامکی و  %10/6برای
آموزش حضوری) بود .یکی از موانع انجام ورزش کگل،
شک به تأثیرگذار بودن این ورزش بود که با مطالعه
لهسائی زاده و همکاران ( )2996همخوانی داشت .در
مطالعه لهسائی زاده نشان داده شد که هرچه آگاهی افراد
از تأثیرات جسمی و روانی ورزش بیشتر باشد،
عالقهمندی افراد به انجام ورزش بیشتر میشود و یا به
عبارتی عدم آگاهی از تأثیرات ورزش میتواند یک مانع
در انجام ورزش باشد ( .)52سایر موانع انجام ورزش کگل
در این مطالعه به ترتیب اهمیت بیتوجه بودن نسبت
بهسالمت خود و متوجه نشدن چگونگی انجام ورزش بود.
با توجه به اینکه مطالعه حاضر در یک دوره زمانی 8
هفتهای انجام شد ،پیشنهاد میشود یک پژوهش طولی
بهمنظور "تعیین اثربخشی آموزش پیامکی بر انجام
ورزش کگل در  6ماه و یک سال بعد از مداخله آموزشی"
انجام شود.
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