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 4گروه آموزش بهداشت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2بخش ارتقاء سالمت ،مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 3گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -93/3/3 :پذيرش مقاله)93/1/24 :

چكيده
زمينه :عفونت ادراري دومين عارضه شايع در حاملگي است كه عوارض و پيامدهاي مادري و جنيني جدي را در پي خواهد داشت .لذا
هدف از اين مطالعه شناسايي عوامل مؤثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده بهداشت سيستم ادراري -تناسلي زنان باردار بر اساس الگوي اعتقاد
بهداشتي ميباشد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر مطالعهاي توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي است كه بر روي  270زن باردار مراجعه كننده به مراكز
بهداشتي -درماني شهرستان بوشهر انجام گرفت .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات دموگرافيک ،سنجش رفتار
ارتقاء بهداشت سيستم ادراري ،آگاهي و سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي ميباشد كه قبل از مطالعه روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار
يافتهها :ميانگين سني افراد تحت مطالعه  25/1±1/1سال بود .بين متغيرهاي دموگرافيک با انجام رفتار بهداشتي رابطهاي ديده نشد .اكثر افراد
( 459نفر معادل  54/6درصد) آگاهي در سطح متوسط داشته و تنها  11نفر ( 45/6درصد) از زنان سطح آگاهي مطلوبي در زمينه عفونت ادراري
داشتند .آزمون آناليز واريانس يكطرفه نشان داد كه بين سطوح مختلف آگاهي ( ،)p=0/026خودكارآمدي ( )p=0/000و موانع درک شده
( )p=0/002با نمره انجام رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت ادراري ارتباط معنادار وجود داشت .در آناليز واريانس چند متغيره نيز نمره سازه
خودكارآمدي ارتباط مثبت و قوي ( )p=0/000با نمره انجام رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت ادراري نشان داد.
نتيجهگيري :بر اساس نتايج اين مطالعه ،لزوم برنامه آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي با تأكيد بر افزايش خودكارآمدي ضروري
بهنظر ميرسد.
واژگان كليدي :رفتار ارتقاء سالمت ،عفونت ادراري ،الگوي اعتقاد بهداشتي ،بارداري
* بوشهر ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
Email : azitanoroozi@yahoo.com
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گرفت .آناليز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  20و توسط آزمونهاي ضريب همبستگي و رگرسيون خطي انجام شد.
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مقدمه
دومين عارضه طبی شايع در حاملگی بعد از آنمی

زير مناسب ،استفاده از مايعات ترش و ماست ،شسته

میباشد ( 1و  .)2تغييرات آناتوميکی و فيزيولوژيکی

بودن ناحيه تناسلی همسر قبل از مقاربت ( ،)13تعجيل

دستگاه ادراري موجب شيوع باالي عفونت ادراري در

در دفع ادرار جزء رفتارهاي مهمی جهت پيشگيري از

بارداري میشود ( .)1عفونت ادراري در حاملگی به

عفونت ادراري هستند ( ،)11که نشان دهنده اهميت و

دو گروه باکتريوري عالمتدار و بدون عالمت تقسيم

نقش رعايت رفتارهاي بهداشتی پيشگيري کننده در

میشود ( .)2شيوع باکتريوري بدون عالمت 2-11

بروز عفونت ادراري میباشد.

درصد است ( )3و در ايران  6-11درصد زنان باردار

انجام رفتار بهداشتی بازتابی از عوامل مختلف است

را تحت تأثير قرار میدهد (.)4

و شناخت عوامل مؤثر بر تغيير رفتار ،دستيابی به

عفونت ادراري عالوهبر هزينه سنگين درمان و بستري،

تغيير را آسان خواهد کرد .يکی از الگوهاي مطرح در

در دوران بارداري عوارض مادري و جنينی متعددي

آموزش بهداشت ،الگوي اعتقاد بهداشتی است که در

در پی دارد که از جمله عوارض مادري میتوان به

سطح فردي عمل کرده و بهطور وسيعی براي توضيح

پيلونفريت ،پره اکالمپسی ،شوک سپتيک ،آنمی و

رفتارهاي پيشگيرانه و پيشبينی عوامل مرتبط با رفتار

آندومتريت اشاره نمود .عوارض جنينی عفونت ادراري

بهکار برده میشود ( .)12مفاهيم مطرح شده در

در دوران بارداري شامل کاهش وزن زمان تولد،

الگوي اعتقاد بهداشتی شامل فاکتورهاي تعديل کننده

زايمان زودرس که بهدنبال آن نارسايی تنفسی ،مرگ

و باورهاي فردي میباشد .فاکتورهاي تعديل کننده

جنين ،عقب ماندگی ذهنی و کاهش ضريب هوشی

بهصورت غيرمستقيم بر رفتار اثر میگذارند و شامل

میباشد ( 5و .)6

متغيرهاي جمعيتشناسی و متغيرهاي ساختاري از

در صورت بروز عفونت ادراري ،بايد بالفاصله درمان

جمله آگاهی درباره رفتار غير بهداشتی میباشد.

دارويی صورت گيرد بر اساس تحقيقات انجام شده

باورهاي فردي که بهصورت مستقيم بر رفتار اثر

عقب افتادگی ذهنی و تکاملی در کودکانی که مادران

میگذارند داراي  6سازه شامل سازههاي حساسيت

آنها در بارداري بهعلت ابتال به عفونت ادراري،

درک شده ،شدت درک شده ،منافع درک شده و

آنتیبيوتيک دريافت کرده بودند بيشتر بود ( .)7در

موانع درک شده ،راهنماهايی براي عمل و خود

مطالعات انجام شده ،درمان ضد ميکروبی عفونت

کارآمدي میباشند .بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتی،

ادراري منجر به کاهش زايمان زودرس نشده (،)8

مردم زمانی نسبت به پيامهاي بهداشتی و پيشگيري از

بهعالوه شانس عود عفونت در تمام درمانها 33

بيماريها عکسالعمل خوب و مناسبی از خود نشان

درصد میباشد (.)1

میدهند که احساس کنند در معرض خطر قرار دارند

با توجه به موارد ذکر شده پيشگيري از عفونت ادراري

(حساسيت درک شده) و اين خطر جدي میباشد

از هر لحاظ مقرون به صرفه میباشد ( .)8انجام

(شدت درک شده) ،پس از آن ،منفعت حاصل از اين

رفتارهاي ارتقاء دهنده بهداشت سيستم ادراري تناسلی

تغيير رفتار را درک کنند (فوائد درک شده) و در
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عفونت ادراري از شايعترين عفونتهاي باکتريايی و

مانند امتناع از فعاليت جنسی مکرر ( ،)9پوشيدن لباس

/ 799طب جنوب

صورت وجود موانع ،سعی در رفع آن کرده (موانع

سال هجدهم /شماره  /3مرداد و شهريور 4391

مواد و روشها

درک شده) و خودکارآمدي خود (اطمينان فرد در

در اين مطالعه توصيفی -تحليلی از نوع مقطعی ،جامعه

مورد توانايی شخصی خود جهت انجام رفتار مورد

مورد مطالعه شامل زنان باردار مراجعه کننده به مراکز

نظر) را افزايش دهند و راهنماي عمل الزم به منظور

بهداشتی– درمانی شهرستان بوشهر بودند .در اين

اتخاذ رفتار پيشگيري کننده را دريافت کنند .شناسايی

مطالعه از کليه مراکز بهداشتی -درمانی شهر بوشهر

سازههايی از الگوي اعتقاد بهداشتی که پيشگويی

نمونهگيري شد به اين ترتيب که حجم نمونه هر مرکز

کننده انجام رفتار است میتواند در طراحی

بر اساس نسبت زنان باردار آن مرکز تعيين و سپس از

برنامههاي آموزشی مؤثر کمک کننده باشد (.)13

زنان مراجعه کننده به هر مرکز به روش نمونهگيري در

در مطالعهاي که توسط تقديسی و همکاران در مورد

دسترس جمعآوري اطالعات صورت گرفت.

ارزيابی آگاهی ،نگرش و رفتار زنان باردار درباره

حجم نمونه الزم براي مطالعه با توجه به مطالعه

عفونتهاي ادراري انجام شد بين نمره آگاهی با نمرات

تقديسی ( )12و بر اساس ضريب همبستگی بين نمره

موانع ،منافع و حساسيت درک شده و رفتار همبستگی

آگاهی و رفتار ارتقاء سالمت دستگاه ادراري

مثبت معنیدار ( )P<3/331مشاهده گرديد (.)12

( )r=3/19در سطح خطاي  5درصد و توان آزمون 83

نتايج مطالعه باقيانیمقدم و همکاران که به بررسی

درصد 215 ،نفر محاسبه شد .به جهت وجود احتمال

رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري در

ريزش نمونهها و تکميل ناقص پرسشنامهها ،حجم

مادران داراي دختر زير  6سال پرداخته بودند نشان

نمونه  253نفر برآورد گرديد.

داد که بين حساسيت ( )p=3/331و خودکارآمدي

زنان بارداري که براي دريافت مراقبتهاي دوران

وجود داشت (.)14

مراجعه کرده و جهت درک مناسب سؤاالت سواد

در زمينه عوامل پيشگويی کنندهي رفتارهاي

خواندن و نوشتن داشتند و متمايل به شرکت در طرح

پيشگيري کننده عفونت ادراري تا جايی که براي

بودند اقدام به تکميل پرسشنامهها نمودند.

محققين مقدور بود ،تنها دو مطالعه فوق انجام شده

ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود که

که بر اساس يافتههاي اين مطالعات سازههاي

شامل چهار بخش بود )1 :اطالعات دموگرافيک که با

متفاوتی با انجام رفتار در ارتباط بودند ،لذا در اين

 6سوال مورد سنجش قرار میگرفت .اين متغيرها

مطالعه سعی شده تا با شناسايی سازههايی از اين

شامل سن ،ميزان تحصيالت ،شغل ،تعداد بارداري و

الگو که در پيشگويی رفتارهاي ارتقاء دهنده بهداشت

سطح تحصيالت و وضعيت اشتغال همسر میباشد)2 .

سيستم ادراري– تناسلی زنان باردار نقش دارد

آگاهی با  23سؤال در سه حيطه آگاهی از عالئم

برنامهي دقيقی جهت ترغيب زنان براي اتخاذ

عفونت ادراري ( 9سوال) ،سؤاالت در زمينه عوامل

رفتارهاي ارتقاء دهنده در اين زمينه و پيشگيري از

مستعد کننده ،روشهاي درمانی و عوارض مادري و

عوارض عدم رعايت بهداشت فردي در بارداري

جنينی عفونت ادراري ( 7سؤال) و راههاي پيشگيري

طراحی گردد.

از عفونت ادراري ( 7سؤال) بهصورت صحيح و غلط
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درک شده ( )P<3/331با انجام رفتار رابطه مستقيم

بارداري به مراکز بهداشتی -درمانی شهر بوشهر
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سنجيده میشد ،به اين صورت که به پاسخ صحيح

درک شده=  ،3/941شدت درک شده=  1و

يک و پاسخ غلط صفر امتياز تعلق میگرفت .بنابراين

خودکارآمدي=  3/951و در زمينه رفتار  3/88و براي

دامنه نمرات آگاهی بين  3-23بود )3 .بخش سوم

سؤاالت آگاهی  3/94بهدست آمد ،جهت تعيين اعتبار

سؤاالت مربوط به سازههاي الگو بود به اين ترتيب که

پرسشنامه از  33نفر زن باردار مراجعه کننده به مراکز

حساسيت درک شده با  4سؤال ،شدت درک شده با 5

درخواست شد تا پرسشنامهها را تکميل و  1هفته بعد

سؤال ،موانع درک شده با  7سؤال ،منافع درک شده

مجدداً سؤاالت مربوط به عملکرد به روش آزمون

توسط  6سؤال و خودکارآمدي با  14سؤال سنجيده

مجدد در اختيار همان افراد قرار گرفت .پايايی

شد که مقياس همگی سازهها ليکرت  5سطحی از

سؤاالت مربوط به سازهها با آلفاي کرونباخ سنجيده

کامالً موافقم=  5تا کامالً مخالفم=  1بود )4 .بخش

شد که شامل حساسيت درک شده ( ،)α=3/916شدت

آخر پرسشنامه رفتار پيشگيري کننده از عفونت ادراري

درک شده ( ،)α=3/711فوايد درک شده (،)α=3/832
درک

شده

(،)α=3/645

خودکارآمدي

شامل  3سؤال در زمينه نحوه لباس پوشيدن 5 ،سؤال

( )α=3/838بود .پايايی سواالت آگاهی با استفاده از

در زمينه عادات غذايی ،عادات ادراري و رعايت

ضريب کودرريچارسون  3/636بهدست آمد .آزمون

نظافت هر کدام با  3سؤال و عادات مربوط به رفتار

مجدد در مورد سؤاالت عملکرد نيز نشاندهنده پايايی

جنسی با  2سؤال بهصورت سؤاالت چند گزينهاي که

مطلوب ( )r=3/91بود .الزم به ذکر است که جهت

بسته به ميزان صحت گزينهها و تعداد گزينههاي هر

رعايت اخالقيات ،قبل از جمعآوري دادهها براي هر

سؤال از نمره صفرتا  3را به خود اختصاص میداد

يک از نمونهها ،اهداف پژوهش توضيح داده شد و به

مورد بررسی قرار گرفت.

افراد اطمينان داده شد که اطالعات بهدست آمده کامالٌ

براي درک و تفسير بهتر نمرات آگاهی و سازهها ،گستره

محرمانه بوده و جمعآوري اطالعات تنها از افرادي

نمرات در سه سطح ضعيف ،متوسط و مطلوب

صورت گرفت که تمايل به شرکت در مطالعه داشتند.

طبقهبندي شده است ،بهطوريکه بر اساس نمره کل

تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرمافزار آماري

شرکت کنندگانی که  33/3درصد نمره قابل کسب و يا

)USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS

پايينتر را کسب کرده بودند در سطح ضعيف ،کسب

ويرايش  23و با ارائه شاخصهاي توصيفی و انجام

نمره بين  33/3-66/6درصد در سطح متوسط و آنهايی

آزمونهاي ضريب همبستگی ،تی مستقل ،آناليز

که  66/6درصد نمره قابل کسب و يا باالتر را بهدست

واريانس و رگرسيون خطی انجام شد .سطح

آورده بودند در سطح مطلوب در نظر گرفته شدند.

معنیداري براي کليه آزمونها کمتر از  3/35در نظر

جهت سنجش روايی صوري و محتوايی پرسشنامهها،

گرفته شد.

ابزار مورد استفاده در اختيار  6نفر از اساتيد آموزش
بهداشت و مامايی قرار گرفت و ميانگين شاخص

يافتهها

روايی محتوا براي سؤاالت سازهها شامل موانع درک

در اين مطالعه  253زن باردار مرجعه کننده به مراکز

شده=  ،3/975فوايد درک شده=  ،3/971حساسيت

بهداشتی– درمانی شهر بوشهر با دامنه سنی  17تا 43
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را با  16سؤال مورد سنجش قرار میداد .اين بخش

موانع
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/ 604طب جنوب

سال و ميانگين سن ( )27/4±4/4شرکت نمودند .از

زمينه اطالعات عمومی  83نفر ( 33/2درصد) آگاهی

نظر تحصيالت  33نفر ( 12درصد) زير ديپلم 83،نفر

در سطح مطلوب 133 ،نفر ( 52درصد) اطالعات

( 32درصد) ديپلم و  143نفر ( 56درصد) تحصيالت

متوسط و  37نفر ( 14/8درصد) اطالعات ضعيف

دانشگاهی داشتند.

داشتند .در کل ،اکثر افراد ( 179نفر معادل 71/6

آگاهی در زمينه عاليم عفونت ادراري در اکثر افراد در

درصد) آگاهی در سطح متوسط داشته و تنها  44نفر

سطح مطلوب بود بهطوريکه  152نفر ( 63/8درصد)

( 17/6درصد) از زنان سطح آگاهی مطلوبی در زمينه

در اين زمينه اطالعات مطلوب 82 ،نفر ( 32/8درصد)

عفونت ادراري داشتند .ميانگين و انحراف معيار نمره

اطالعات متوسط و  16نفر ( 6/4درصد) اطالعات

آگاهی کليه افراد  14/98±2/79از  22بهدست آمد.

ضعيفی داشتند .در زمينه راههاي پيشگيري از عفونت

ميانگين وانحراف معيار نمره آگاهی و درک سازههاي

ادراري اکثر افراد ( 138نفر معادل  55/2درصد)

الگوي اعتقاد بهداشتی در  3سطح ضعيف ،متوسط و

اطالعات ضعيف داشتند و تنها  16نفر ( 6/4درصد)

مطلوب در جدول  1گزارش شده است.

داراي سطح آگاهی مطلوب در اين زمينه بودند .در
جدول  )4ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهي و درک سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي
سطوح متغير

ميانگين و

ضعيف

متوسط

مطلوب

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

آگاهی

(27 )13/8

179

(44)17/6

موانع درک شده

(232)81/1

(45)18/1

(2)3/8

17/61±4/35

(14)5/6

(142)57

(93)37/5

13/95±3/35

حساسيت درک شده

(225)93/4

(21)4/8

(21)8/4

6/14±2/27

شدت درک شده

(87)34/8

(152)63/8

(11)4/4

19/51±2/53

(2)3/8

(67)26/8

(181)72/4

33/76±4/89

نوع متغير

منافع درک شده

خودکارآمدي

انحراف معيار
14/98±2/79

دامنه نمره کل رفتار در محدوده  13-38ارزيابی

نداشت .اما بين سطوح مختلف تحصيالت مادر با

گرديد .ميانگين و انحراف معيار نمره لباس پوشيدن

آگاهی رابطه معنیدار مشاهده گرديد ،بهطوري که

( 5/7±2/13از حداکثر نمره قابل کسب  ،)8عادات

ميانگين و انحراف معيار در افراد داراي سطح

غذايی ( 7/6±2/33از حداکثر نمره قابل کسب ،)15

تحصيالت

عادات ادراري ( 6/51±1/39از حداکثر نمره قابل

( ،)14/62±2/78تحصيالت دانشگاهی در رشتههاي

کسب  ،)8نحوه نظافت ( 4/8±1/37از حداکثر نمره

غير علوم پزشکی ( )15/55±2/48و علوم پزشکی

قابل کسب  )5و عادات جنسی ( 4/31±/34از حداکثر

( )15/53±3/93با يکديگر متفاوت بودند.

نمره قابل کسب  )6بهدست آمد.

آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که بين سطوح

زير

(،)p=3/326

در اين مطالعه بين عوامل دموگرافيک (سن ،ميزان

مختلف

تحصيالت ،شغل ،تعداد بارداري ،شغل و ميزان

( )p=3/333و موانع درک شده ( )p=3/332با نمره
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در زمينه رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري

تحصيالت همسر) با انجام رفتار رابطه معناداري وجود

عوامل مؤثر بر بهداشت سيستم ادراري تناسلي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي 602 /

نوروزي و همكاران

انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري

درصد کمی ( 17/6درصد) از زنان باردار مورد مطالعه

ارتباط معنادار وجود داشت (جدول .)2

از سطح آگاهی مطلوبی در زمينه عفونت ادراري

در آناليز واريانس چند متغيره نيز نمره سازه

برخوردار بودند ،بهطوريکه اکثر زنان اطالعات

خودکارآمدي ارتباط مثبت و قوي با نمره انجام

صحيحی در زمينه راههاي پيشگيري از اين عفونت

رفتارهاي ارتقاء دهنده بهداشت سيستم ادراري نشان

نداشتند .از بين سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتی ،موانع

داد و در آناليز چند متغيره تنها سازه مؤثر در انجام اين

درک شده ،خودکارآمدي و آگاهی با انجام رفتار در

رفتار بود ،به عبارتی با اثر همپوشانی بر روي سازه

ارتباط بودند ولی خودکارآمدي بر روي دو سازه ديگر

موانع و متغير آگاهی تأثير معناداري در انجام رفتارهاي

اثر همپوشانی داشت .در مطالعهاي که توسط تقديسی

ارتقاء دهنده بهداشت سيستم ادراري داشت.

و همکاران انجام شد نيز بين آگاهی و عملکرد زنان

جدول  )2ميانگين و انحراف معيار نمره انجام رفتارهاي

باردار ارتباط معنیداري وجود داشت ( ،)12نتيجه

پيشگيري كننده از عفونت ادراري در سطوح مختلف

مطالعه باقيانیمقدم در زمينه بررسی رفتارهاي

آگاهي و سازهها

پيشگيري کننده از عفونت ادراري در مادران داراي

نمرات انجام رفتار
ضعيف
آگاهی

موانع درک شده

منافع درک شده

حساسيت درک
شده

خودکارآمدي
درک شده

انحراف معيار

بيشتري در زمينه عفونت ادراري بودند رفتارهاي

25/58±3/83

متوسط

27/27±3/99

مطلوب

28/32±4/51

ضعيف

4/33±27/75

متوسط

3/94±25/51

مطلوب

2/82±24

ضعيف

26/84±2/33

متوسط

26/92±4/34

مطلوب

27/93±3/87

ضعيف

27/47±4/11

متوسط

26/14±3/82

مطلوب

23/33±2/51

ضعيف

26/83±3/92

متوسط

27/49±4/15

مطلوب

27/81±5/33

ضعيف

29/53±3/53

متوسط

24/72±3/88

مطلوب

28/23±3/83

3/326

پيشگيري کننده را به نحو مطلوبی انجام میدادند
( .)14در بررسی انجام شده توسط استوار و همکاران

3/332

نيز افزايش آگاهی در مورد بيماريهاي مقاربتی به
انجام رفتارهاي مناسب در اين زمينه منجر شده بود

3/17

( .)15نتايج حاضر با ساير مطالعات در زمينه ديگر
رفتارهاي پيشگيري کننده از جمله رفتار پاپ اسمير
جهت پيشگيري از سرطان دهانه رحم ( 16و  )17و

3/387

رفتار خودآزمايی پستان ( )18همخوانی داشت .با
توجه به رابطه معنیداري که بين آگاهی و انجام

3/452

رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري بهدست
آمد بايد نسبت به افزايش سطح آگاهی زنان باردار در
زمينه عفونت ادراري خصوصاً در حيطه راههاي

3/333

پيشگيري اقدامات آموزشی الزم صورت گيرد.
از بين سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتی ،نمره سازه

بحث

موانع درک شده با نمره انجام رفتار رابطه معنیداري

در پژوهش اخير ،ما براي نخستين بار به يافتههاي

داشت که با مطالعه صحرايی و همکاران در زمينه

بالينی بر اساس يافتههاي اين مطالعه مشخص شد که

عوامل پيشگويی کننده خودآزمايی پستان بر اساس
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شدت درک شده

ميانگين و

p-value

دختر زير  6سال نشان داد ،مادرانی که داراي آگاهی
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مطالعه پترو -نستوس ( )23( )Petro-Nustusو

مطالعات برهانی و همکاران ( )25همراستا با اين مطالعه

سکجينلين ( )21( )Secginlinکه به بررسی عوامل

بودند .در مطالعه بوندز ( )Bondsو همکاران در سال

مؤثر بر رفتار غربالگري سرطان پستان پرداختند ،مشابه

 2334در بيماران ديابتی آمريکا ،رابطه معنیداري بين

همين نتايج بهدست آمد .چائو و تان ()Chao & Tan

خودکارآمدي و خودمراقبتی آنان بهدست آمد ( .)24به

( 22و  )23نيز بيان کردند که وجود موانع درک شده

عبارتی اطمينان فرد به توانايی خود براي انجام رفتار از

باعث کاهش عملکرد ،در پيروي از رژيم دارويی در

قويترين سازههاي تأثيرگذار بر انجام رفتار بوده و حتی

بيماران ديابتی میگردد .بنابراين میتوان چنين نتيجه

درک از موانع را میتواند کاهش دهد .لذا در برنامههاي

گرفت که تصور و درک فرد از موانع انجام رفتار عامل

آموزشی با

استفاده از استراتژيهاي افزاينده

مهمی جهت متابعت از انجام رفتار بهداشتی میباشد

خودکارآمدي بايد گامی مؤثر در ارتقاء رفتارهاي

لذا در برنامههاي آموزشی بايد تا حد امکان درک فرد

بهداشتی سيستم ادراري تناسلی برداشت.

از موانع را کاهش داده و عوامل تسهيل کننده انجام

در اين مطالعه رابطه معناداري بين فوايد درک شده با

رفتار را به فرد معرفی نمود.

انجام رفتار در اين مطالعه بهدست نيامد که همراستا

در بررسی انجام شده سازه خودکارآمدي قويترين

با مطالعات تقديسی و باقيانی مقدم در اين زمينه

ارتباط را با نمره انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از

میباشد ( 12و  .)14طبق نظر شوارزر

()Schwarzer

عفونت ادراري نشان داد و در آناليز چند متغيره تنها

در فرايند عملکرد بهداشتی ،فوائد درک شده در مرحله

سازه مؤثر در انجام رفتار پيشگيري از عفونت ادراري

انگيزش عمل میکند ولی در مرحله عملکرد تأثير

بود ،به عبارتی با اثر همپوشانی بر روي سازه موانع و

کمتري دارد ( .)26از طرفی به علت کمبود سطح

متغير آگاهی تأثير معناداري در انجام رفتار پيشگيري

آگاهی افراد از منافع انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از

کننده عفونت ادراري داشت .در مطالعات پيشين ،در

عفونت ادراري اين سازه تأثيري در انجام رفتار نداشته

زمينه رفتارهاي سالمتی و خودمراقبتی به نقش

و با افزايش آگاهی زنان در اين زمينه و آماده نمودن

خودکارآمدي توجه زيادي شده زيرا احساس

آنها براي انجام رفتار سپس میتوان انتظار داشت که

خودکارآمدي در مقايسه با ساير عوامل تأثيرگذار از

اين سازه تأثيرگذار باشد .يافتههاي مطالعات سکجينلی

جمله آگاهی و نگرش که در سالهاي گذشته مورد

( )27در بررسی عوامل مؤثر بر رفتار غربالگري

توجه اکثر مؤلفان بوده رابطه قويتري با عملکرد فرد

سرطان پستان نيز گوياي همين مطلب میباشد.

داشته است ( .)24بر اساس تئوري يادگيري اجتماعی

همچنين نتايج حاصل از مطالعه جائو و تان نشان داد

اعتماد به نفس شخص در انجام يک رفتار رابطه قوي

که بين فوائد درک شده و پيروي از دستورات دارويی

با انجام يک رفتار دارد ،بهطوريکه افزايش

در افراد ديابتی ارتباطی وجود ندارد ( 22و .)23

خودکارآمدي سبب رفع موانع و بهبود رفتارهاي

بين سازههاي حساسيت و شدت درک شده در بررسی

پيشگيرانه توسط فرد میشود ( .)25يافتههاي مطالعهي

انجام شده رابطهاي با انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از

باقيانی مقدم و همکاران ( )14در زمينه رفتارهاي

عفونت ادراري يافت نشد ،که میتواند بهعلت پايين
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الگوي اعتقاد بهداشتی همخوانی داشت ( .)19در

پيشگيري کننده از عفونت ادراري و همچنين يافتههاي
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نوروزي و همكاران

میدهد که در آناليز چند متغيره خودکارآمدي بيشترين

بودن سطح آگاهی از عوارض مادري و جنينی در گروه

.تأثير را از بين موارد ذکر شده بر انجام رفتار داشت

 نتايج مذکور با مطالعه تقديسی و.مورد مطالعه باشد

بنابراين توصيه میگردد با برگزاري کالسهاي

 در مطالعه.) همخوانی داشت12( همکاران در اين زمينه

آموزشی با استفاده از استراتژيهاي ارتقاء دهنده

باقيانی مقدم بين شدت درک شده با انجام رفتار

خودکارآمدي اطمينان زنان به توانايی خود براي انجام

رابطهاي ديده نشد ولی در زمينه حساسيت درک شده و

رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت را ارتقاء داد تا

6 انجام رفتار پيشگيري کننده در مادران داراي دختر زير

 آنها را قادر ساخت،بتوان ضمن افزايش آگاهی افراد

،)14(  رابطه مستقيم و معنیداري گزارش گرديد،سال

تا خود بتوانند موانعی را که سد راه انجام رفتارهاي

که اين تناقض میتواند بهعلت افزايش ميزان آگاهی

.بهداشتی آنها وجود دارد از ميان بردارند

افراد مورد مطالعه در گروه باقيانی مقدم نسبت به زنان

سپاس و قدرداني
اين مقاله حاصل پاياننامه کارشناسی ارشد آموزش
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوده و با
حمايت مالی معاونت پژوهشی آن دانشگاه انجام شده
 بدين وسيله از کليهي شرکت کنندگان که با.است
صبر و حوصله در انجام اين پژوهش ما را ياري
.نمودند کمال تشکر و قدردانی را داريم

باردار در مطالعه ما باشد زيرا حساسيت درک شده
داراي جزء شناختی قوي بوده و تا حدودي وابسته به
.دانش فرد میباشد
نتيجهگيري
،يافتههاي اين مطالعه رابطه بين نمره موانع درک شده
خودکارآمدي و آگاهی را با نمره انجام رفتار نشان
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Abstract
Background: Urinary tract infection is the second most common complication of pregnancy that will
follow with maternal and fetal complications. The aim of this study was to identify factors affecting the
urinary system health promoting behaviors in pregnant women based on the health belief model.
Materials and methods: The present study is a descriptive - analytic study was performed on 250
pregnant women referred to health centers of Bushehr. The tools for collecting information was a multi
sectional questionnaire consisting of demographic information, measurement of urinary system health
behavior, knowledge and health belief model constructs, which its validity and reliability were ensured
previously. Data analysis was performed with SPSS version 20 by using correlation coefficient and linear
regression tests.
Results: The mean age of subjects 27/4±4/4 years.The relationship between demographic variables and
health behavior wasn’t found. The most people (179 equivalents to 71/6%) had medium level of
knowledge about urinary tract infection, and only 44 women (17.6%) had appropriate awareness. Mean
score of preventive behaviors was significant difference between different levels of knowledge (p =0/026),
self efficacy (p=0/000) and perceived barriers (p=0/002). In multivariate ANOVA, only the self efficacy
had strong positive relationship with the preventing behaviors of urinary tract infection (p=0/000).
Conclusion: Based on these results, the necessity of education based on health belief model with an
emphasis on increasing the efficacy is necessary.

Key words: Health promotion behavior, Urinary tract infection, Health belief model, Pregnancy.

*Address for correspondence:
E-mail: azitanoroozi@yahoo.com

School

of

Health,

Bushehr

University

of

Website: http://bpums.ac.ir
Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir

Medical

Sciences,

Bushehr,

IRAN.

