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 بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت ي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكيستيگروه آمار ز 3
 

 (24/1/93 مقاله: پذيرش -3/3/93 مقاله: )دريافت

 

  چكيده
 لذا داشت. خواهد يپ در را يجد ينيجن و يمادر يامدهايپ و عوارض كه است يحاملگ در عيشا عارضه نيدوم يادرار عفونت :زمينه

 اعتقاد يالگو اساس بر باردار زنان يتناسل -يادرار ستميس بهداشت دهنده ارتقاء يرفتارها بر ثرؤم عوامل ييشناسا مطالعه نيا از هدف

 باشد. يم يهداشتب

 مراكز به كننده مراجعه باردار زن 270 يرو بر كه است يمقطع نوع از يليتحل -يفيتوص يامطالعه حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 رفتار سنجش ک،يدموگراف اطالعات شامل ساخته محقق پرسشنامه اطالعات يگردآور ابزار گرفت. انجام بوشهر شهرستان يدرمان -يبهداشت

 قرار سنجش مورد آن ييايپا و ييروا مطالعه از قبل كه باشد يم يبهداشت اعتقاد يالگو يها سازه و يآگاه ،يادرار ستميس بهداشت ارتقاء

  شد. انجام يخط ونيرگرس و يهمبستگ بيضر يها آزمون توسط و 20 شيرايو SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده زيآنال گرفت.

 افراد اكثر نشد. دهيد يا رابطه يبهداشت رفتار انجام با کيدموگراف يرهايمتغ نيب بود. سال 1/25±1/1 مطالعه تحت راداف يسن نيانگيم :ها يافته

 يادرار عفونت نهيزم در يمطلوب يآگاه سطح زنان از (درصد 6/45) نفر 11 تنها و داشته متوسط سطح در يآگاه (درصد 6/54 معادل نفر 459)

 شده درک موانع و (=000/0p) يخودكارآمد (،=026/0p) يآگاه مختلف سطوح نيب كه داد نشان كطرفهي انسيروا زيآنال آزمون داشتند.

(002/0p=) سازه نمره زين رهيمتغ چند انسيوار زيآنال در داشت. وجود معنادار ارتباط يادرار عفونت از كننده يريشگيپ يرفتارها انجام نمره با 

 داد. نشان يادرار عفونت از كننده يريشگيپ يرفتارها انجام نمره با (=000/0p) يقو و مثبت ارتباط يخودكارآمد

 يضرور يخودكارآمد شيافزا بر ديكأت با يبهداشت اعتقاد يالگو بر يمبتن يآموزش برنامه لزوم مطالعه، نيا جينتا اساس بر :گيري نتيجه

 رسد. يم نظر به

 يباردار ،يبهداشت اعتقاد يالگو ،يادرار عفونت سالمت، ارتقاء رفتار :كليدي واژگان
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 مقدمه

 و يیايباکتر يها عفونت نيتر عيشا از يادرار عفونت

 یآنم از بعد یحاملگ در عيشا یطب عارضه نيدوم

 یکيولوژيزيف و یکيآناتوم راتييتغ (.2و  1) باشد یم

 در يادرار عفونت يباال وعيش موجب يادرار دستگاه

 به یحاملگ در يرادرا عفونت (.1) شود یم يباردار

 ميتقس عالمت بدون و دار عالمت يوريباکتر گروه دو

 2-11 عالمت بدون يوريباکتر وعيش (.2) شود یم

 باردار زنان درصد 6-11 رانيا در و (3) استدرصد 

  .(4) دهد یم قرار ريثأت تحت را

 ،يبستر و درمان نيسنگ نهيهز بر وهعال يادرار عفونت

 يمتعدد ینيجن و يادرم عوارض يباردار دوران در

 به توان یم يمادر عوارض جمله از که دارد یپ در

 و یآنم ک،يسپت شوک ،یاکالمپس پره ت،يلونفريپ

 يادرار عفونت ینيجن عوارض نمود. اشاره تيآندومتر

 تولد، زمان وزن کاهش شامل يباردار دوران در

 مرگ ،یتنفس يینارسا آن دنبال به که زودرس مانيزا

 یهوش بيضر کاهش و یذهن یندگما عقب ن،يجن

 (.6 و 5) باشد یم

 درمان بالفاصله ديبا  ،يادرار عفونت بروز صورت در

 شده انجام قاتيتحق اساس بر رديگ صورت يیدارو

 مادران که یکودکان در یتکامل و یذهن یافتادگ  عقب

 ،يادرار عفونت به ابتال علت به يباردار در ها آن

 در (.7) بود شتريب دندبو کرده افتيدر کيوتيب یآنت

 عفونت یکروبيم ضد درمان شده، انجام مطالعات

 (،8) نشده زودرس مانيزا کاهش به منجر يادرار

 33 ها درمان تمام در عفونت عود شانس عالوه هب

 (.1) باشد یم درصد

 يادرار عفونت از يريشگيپ شده ذکر موارد به توجه با

 انجام (.8) باشد یم صرفه به مقرون لحاظ هر از

 یتناسل يادرار ستميس بهداشت دهنده ارتقاء يرفتارها

 لباس دنيپوش (،9) مکرر یجنس تيفعال از امتناع مانند

 شسته ماست، و ترش عاتيما از استفاده مناسب، ريز

 ليتعج (،13) مقاربت از قبل همسر یتناسل هيناح بودن

 از يريشگيپ جهت یمهم يرفتارها جزء ادرار دفع در

 و تياهم دهنده نشان که (،11) هستند يرادرا عفونت

 در کننده يريشگيپ یبهداشت يرفتارها تيرعا نقش

 باشد. یم يادرار عفونت بروز

 است مختلف عوامل از بازتابی یبهداشت رفتار انجام

 به دستيابی رفتار، تغيير بر مؤثر عوامل شناخت و

 در مطرح يالگوها از یکي .کرد خواهد آسان را تغيير

 در که است یبهداشت اعتقاد يالگو هداشت،ب آموزش

 حيتوض يبرا یعيوس طور هب و کرده عمل يفرد سطح

 رفتار با مرتبط عوامل ینيب شيپ و رانهيشگيپ يرفتارها

 در شده مطرح ميمفاه (.12) شود یم برده کار هب

 کننده ليتعد يفاکتورها شامل یبهداشت اعتقاد يالگو

 کننده ليتعد يافاکتوره باشد. یم يفرد يباورها و

 شامل و گذارند یم اثر رفتار بر ميرمستقيغ صورت به

 از يساختار يرهايمتغ و یشناس جمعيت يرهايمتغ

 باشد. یم یبهداشت ريغ رفتار درباره یآگاه جمله

 اثر رفتار بر ميمستق صورت هب که يفرد يباورها

 تيحساس يها سازه شامل سازه 6 يدارا گذارند یم

 و شده درک منافع شده، درک شدت شده، درک

 خود و عمل يبرا يیراهنماها شده، درک موانع

 ،یبهداشت اعتقاد يالگو اساس بر باشند. یم يکارآمد

 از يريشگيپ و یبهداشت يها اميپ به نسبت یزمان مردم

 نشان خود از یمناسب و خوب العمل عکس ها يماريب

 دارند قرار خطر معرض در کنند احساس که دهند یم

 باشد یم يجد خطر نيا و شده( درک تي)حساس

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

 در و شده( درک )فوائد کنند درک را رفتار رييتغ
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 )موانع کرده آن رفع در یسع موانع، وجود صورت

 در فرد ناني)اطم خود يخودکارآمد و شده( درک

 مورد رفتار انجام جهت خود یشخص يیتوانا مورد

 منظور به الزم عمل يراهنما و دهند شيافزا را نظر(

 يیشناسا .کنند افتيدر را کننده يريشگيپ رفتار اتخاذ

 يیشگويپ که یبهداشت اعتقاد يالگو از يیها سازه

 یطراح در تواند یم است رفتار انجام کننده

 (.13) باشد کننده کمک ثرؤم یآموزش يها برنامه

 مورد در همکاران و یسيتقد توسط که يا مطالعه در

 درباره باردار زنان رفتار و نگرش ،یآگاه یابيارز

 نمرات با یآگاه نمره نيب شد انجام يادرار يها عفونت

 یهمبستگ رفتار و شده درک تيحساس و منافع موانع،

 (.12) ديگرد مشاهده (>331/3P) دار یمعن مثبت

 یبررس به که همکاران و مقدم یانيباق مطالعه جينتا

 در يادرار عفونت از کننده يريشگيپ يرفتارها

 نشان بودند پرداخته سال 6 ريز دختر يدارا مادران

 يخودکارآمد و (=331/3p) تيحساس نيب که داد

 ميمستق رابطه رفتار انجام با (>331/3P) شده درک

 (.14) داشت وجود

 يرفتارها ي کننده يیشگويپ عوامل نهيزم در

 يبرا که يیجا تا يادرار عفونت کننده يريشگيپ

 شده انجام فوق مطالعه دو تنها بود، مقدور نيمحقق

 يها سازه مطالعات نيا يها افتهي اساس بر که

 نيا در لذا بودند، ارتباط در رفتار انجام با یمتفاوت

 نيا از يیها سازه يیشناسا با تا شده یسع مطالعه

 بهداشت دهنده ارتقاء يرفتارها يیشگويپ در که الگو

 دارد نقش باردار زنان یاسلتن –يادرار ستميس

 اتخاذ يبرا زنان بيترغ جهت یقيدق ي برنامه

 از يريشگيپ و نهيزم نيا در دهنده ارتقاء يرفتارها

 يباردار در يفرد بهداشت تيرعا عدم عوارض

 گردد. یطراح

 ها روش و مواد
 جامعه ،یمقطع نوع از یليتحل -یفيتوص مطالعه نيا در

 مراکز به کننده مراجعه رباردا زنان شامل مطالعه مورد

 نيا در بودند. بوشهر شهرستان یدرمان –یبهداشت

 بوشهر شهر یدرمان -یبهداشت مراکز هيکل از مطالعه

 مرکز هر نمونه حجم که بيترت نيا به شد يريگ نمونه

 از سپس و نييتع مرکز آن باردار زنان نسبت اساس بر

 در يريگ نمونه روش به مرکز هر به کننده مراجعه زنان

 گرفت. صورت اطالعات يآور جمع دسترس

 مطالعه به توجه با مطالعه يبرا الزم نمونه حجم

 نمره بين یهمبستگ بيضر اساس بر و (12) یتقديس

 يادرار دستگاه سالمت ارتقاء رفتار و آگاهی

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

 احتمال وجود جهت به .شد محاسبه نفر 215 ،درصد

 حجم ها، پرسشنامه ناقص ليتکم و ها نمونه زشير

 .ديگرد برآورد نفر 253 نمونه

 دوران يها مراقبت افتيدر يبرا که يباردار زنان

 بوشهر شهر یدرمان -یبهداشت مراکز به يباردار

 وادس االتؤس مناسب درک جهت و کرده مراجعه

 طرح در رکتش به ليمتما و داشتند نوشتن و خواندن

 نمودند. ها پرسشنامه ليتکم به اماقد بودند

 که بود ساخته محقق پرسشنامه ها، داده يگردآور ابزار

 با که کيدموگراف اطالعات (1 بود: بخش چهار شامل

 رهايمتغ نيا گرفت. یم قرار سنجش مورد سوال 6

 و يباردار تعداد شغل، الت،يتحص زانيم سن، شامل

 (2 باشد. یم همسر اشتغال تيوضع و التيتحص سطح

 عالئم از یآگاه طهيح سه در الؤس 23 با یآگاه

 عوامل نهيزم در االتؤس سوال(، 9) يادرار عفونت

 و يمادر عوارض و یدرمان يها روش کننده، مستعد

 يريشگيپ يها راه و ال(ؤس 7) يادرار عفونت ینيجن

 غلط و حيصح صورت به ال(ؤس 7) يادرار عفونت از
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 حيصح پاسخ هب که صورت نيا به شد، یم دهيسنج

 نيبنابرا گرفت. یم تعلق ازيامت صفر غلط پاسخ و کي

 سوم بخش (3 بود. 3-23 نيب یآگاه نمرات دامنه

 که بيترت نيا به بود الگو يها سازه به مربوط االتؤس

 5 با شده درک شدت ال،ؤس 4 با شده درک تيحساس

 شده درک منافع ال،ؤس 7 با شده درک موانع ال،ؤس

 دهيسنج الؤس 14 با يودکارآمدخ و الؤس 6 توسط

 از یسطح 5 کرتيل ها سازه یهمگ اسيمق که شد

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

 يادرار عفونت از کننده يريشگيپ رفتار پرسشنامه آخر

 بخش نيا داد. یم قرار سنجش مورد الؤس 16 با را

ل اؤس 5 دن،يپوش لباس نحوه نهيزم در الؤس 3 شامل

 تيرعا و يادرار عادات ،يیغذا عادات نهيزم در

 رفتار به مربوط عادات و الؤس 3 با کدام هر نظافت

 که يا نهيگز چند االتؤس صورت هب الؤس 2 با یجنس

 هر يها نهيگز تعداد و ها نهيگز صحت زانيم به بسته

 دادیم اختصاص خود به را 3 صفرتا نمره از الؤس

 گرفت. قرار یبررس مورد

 گستره ها، سازه و یآگاه نمرات بهتر ريتفس و درک يبرا

 مطلوب و متوسط ف،يضع سطح سه در نمرات

 کل نمره اساس بر کهيطور هب است، شده يبند طبقه

 اي و کسب قابل نمره درصد 3/33 که یکنندگان شرکت

 کسب ف،يضع سطح در بودند کرده کسب را تر نييپا

 يیها آن و متوسط سطح در درصد 3/33-6/66 نيب نمره

 دست هب را باالتر اي و کسب قابل نمره درصد 6/66 که

 شدند. گرفته نظر در مطلوب سطح در بودند آورده

 ها، پرسشنامه يیمحتوا و يصور يیروا سنجش جهت

 آموزش دياسات از نفر 6 ارياخت در استفاده مورد ابزار

 شاخص نيانگيم و گرفت رقرا يیماما و بهداشت

 درک موانع شامل هاسازه االتؤس يبرا محتوا يیروا

 تيحساس ،971/3 شده= درک ديفوا ،975/3 شده=

 و 1 شده= درک شدت ،941/3 شده= درک

 يبرا و 88/3 رفتار نهيزم در و 951/3 =يخودکارآمد

 اعتبار نييتع جهت آمد، دست هب 94/3 یآگاه االتؤس

 اکزمر به کننده مراجعه باردار زن نفر 33 زا پرسشنامه

 بعد هفته 1 و ليتکم را ها پرسشنامه تا شد درخواست

 آزمون روش به عملکرد به مربوط االتؤس مجدداً

 يیايپا .رفتگ قرار افراد همان ارياخت در مجدد

 دهيسنج کرونباخ يآلفا با ها سازه به مربوط االتؤس

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

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

 يخودکارآمد (،α=645/3) شده درک موانع

(838/3=α) .از استفاده با یآگاه سواالت يیايپا بود 

 آزمون آمد. دست هب 636/3 چارسونيکودرر بيضر

 يیايپا دهنده نشان زين عملکرد االتؤس مورد در مجدد

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

 هر يبرا ها ادهد يآور جمع از قبل ات،ياخالق تيرعا

 به و شد داده حيتوض پژوهش اهداف ها، نمونه از کي

 کامالٌ آمده دست هب اطالعات که شد داده نانياطم افراد

 يافراد از تنها اطالعات يآور جمع و بوده محرمانه

 داشتند. مطالعه در شرکت به تمايل که گرفت صورت

 يآمار افزار نرم از استفاده با يآمار ليتحل و هيتجز

SPSS (SPSS Inc، Chicago، Il، USA )

 انجام و یفيتوص يها شاخص ارائه با و 23 شيرايو

 زيآنال مستقل، یت ،یهمبستگ بيضر يها آزمون

 سطح شد. انجام یخط ونيرگرس و انسيوار

 نظر در 35/3 از کمتر هاآزمون هيکل يبرا يدار یمعن

 .شد گرفته
 

 ها افتهي
 مراکز به کننده عهمرج باردار زن 253 مطالعه نيا در

 43 تا 17 یسن دامنه با بوشهر شهر یدرمان –یبهداشت
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 از نمودند. شرکت (4/27±4/4) سن نيانگيم و سال

 نفر 83پلم،يد ريز (درصد 12) نفر 33 التيتحص نظر

 التيتحص (درصد 56) نفر 143 و پلميد (درصد 32)

 داشتند. یدانشگاه

 در افراد ثراک در يادرار عفونت ميعال نهيزم در یآگاه

 (درصد 8/63) نفر 152 کهيطور هب بود مطلوب سطح

 (درصد 8/32) نفر 82 مطلوب، اطالعات نهيزم نيا در

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

 عفونت از يريشگيپ يها راه نهيزم در داشتند. یفيضع

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

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

 در بودند. نهيزم نيا در مطلوب یآگاه سطح يدارا

 یآگاه (درصد 2/33) نفر 83 یعموم اطالعات نهيزم

 اطالعات (درصد 52) نفر 133 مطلوب، سطح در

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

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

 نفر 44 تنها و داشته متوسط سطح در یآگاه (درصد

 نهيزم در یمطلوب یآگاه سطح زنان از (درصد 6/17)

 نمره اريمع انحراف و نيانگيم داشتند. يادرار عفونت

 آمد. دست هب 22 از 98/14±79/2 افراد هيکل یآگاه

 يها سازه درک و یآگاه نمره اريمع وانحراف نيانگيم

 و متوسط ف،يضع سطح 3 در یبهداشت اعتقاد يالگو

 است. شده گزارش 1 جدول در مطلوب

 
 

 

 ياعتقاد بهداشت يالگو يها و درک سازه يار نمرات آگاهين و انحراف معيانگيم (4جدول 

 ريسطوح متغ

 رينوع متغ
 مطلوب متوسط فيضع

 ن و يانگيم

 اريانحراف مع

  )درصد( يفراوان )درصد( يفراوان )درصد( يفراوان 

44(6/17) 179 27( 8/13) یآگاه  79/2±98/14  

 61/17±35/4 2(8/3) 45(1/18) 232(1/81) موانع درک شده

 95/13±35/3 93(5/37) 142(57) 14(6/5) منافع درک شده

 14/6±27/2 21(4/8) 21(8/4) 225(4/93) ت درک شدهيحساس

 51/19±53/2 11(4/4) 152(8/63) 87(8/34) شدت درک شده

 76/33±89/4 181(4/72) 67(8/26) 2(8/3) يخودکارآمد

 

 يادرار عفونت از کننده يريشگيپ يرفتارها نهيزم در

 یابيارز 13-38 محدوده در رفتار کل نمره دامنه

 دنيپوش لباس نمره اريمع انحراف و نيانگيم د.يگرد

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

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

 قابل نمره حداکثر )از 51/6±39/1 يراراد عادات

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

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

 آمد. دست هب (6 کسب قابل نمره

 زانيم )سن، کيدموگراف عوامل نيب مطالعه نيا در

 زانيم و شغل ،يباردار تعداد شغل، الت،يتحص

 وجود يمعنادار رابطه رفتار انجام با همسر( التيتحص

 با مادر التيتحص مختلف سطوح نيب اما نداشت.

 که يطور هب د،يگرد مشاهده دار یمعن رابطه یآگاه

 سطح يدارا افراد در اريمع انحراف و نيانگيم

 پلميد (،33/13±37/3) پلميد ريز التيتحص

 يها رشته در یدانشگاه التيتحص (،78/2±62/14)

 یپزشک علوم و (55/15±48/2) یکپزش علوم ريغ

 بودند. متفاوت گريکدي با (93/3±53/15)

 سطوح نيب که داد نشان کطرفهي انسيوار زيآنال آزمون

 يخودکارآمد (،=326/3p) یآگاه مختلف

(333/3p=) شده درک موانع و (332/3p=) نمره با 
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 يادرار عفونت از کننده يريشگيپ يرفتارها انجام

 (.2 )جدول داشت دوجو معنادار ارتباط

 سازه نمره زين رهيمتغ چند انسيوار زيآنال در

 انجام نمره با يقو و مثبت ارتباط يخودکارآمد

 نشان يادرار ستميس بهداشت دهنده ارتقاء يرفتارها

 نيا انجام در ثرؤم سازه تنها رهيمتغ چند زيآنال در و داد

 سازه يرو بر یهمپوشان اثر با یعبارت به بود، رفتار

 يرفتارها انجام در يمعنادار ريثأت یآگاه ريمتغ و انعمو

 داشت. يادرار ستميس بهداشت دهنده ارتقاء
 

 يهانمره انجام رفتار ارين و انحراف معيانگي( م2جدول 

در سطوح مختلف  يادرار عفونت از كننده يريشگيپ

 ها سازهو  يآگاه

 نمرات انجام رفتار
 ن و يانگيم

 اريانحراف مع
p-value 

 یاهآگ

 58/25±83/3 فيضع

 27/27±99/3 متوسط 326/3

 32/28±51/4 مطلوب
    

 موانع درک شده

 33/4±75/27 فيضع

 94/3±51/25 متوسط 332/3

 82/2±24 مطلوب
    

 منافع درک شده

 84/26±33/2 فيضع

 92/26±34/4 متوسط 17/3

 93/27±87/3 مطلوب
    

ت درک يحساس

 شده

 47/27±11/4 فيضع

 14/26±82/3 متوسط 387/3

 33/23±51/2 مطلوب
    

 شدت درک شده

 83/26±92/3 فيضع

 49/27±15/4 متوسط 452/3

 81/27±33/5 مطلوب
    

 يخودکارآمد

 درک شده

 53/29±53/3 فيضع

 72/24±88/3 متوسط 333/3

 23/28±83/3 مطلوب

 

 بحث
 يها افتهي به بار نينخست يبرا ما ر،ياخ پژوهش در

 که شد مشخص مطالعه نيا يها افتهي اساس بر ینيبال

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

 يادرار عفونت نهيزم در یمطلوب یآگاه سطح از

 اطالعات زنان اکثر کهيطور هب بودند، برخوردار

 عفونت نيا از يريشگيپ يها راه نهيزم در یحيصح

 موانع ،یبهداشت اعتقاد يالگو يها سازه نيب از نداشتند.

 در رفتار انجام با یآگاه و يخودکارآمد شده، درک

 گريد سازه دو يرو بر يخودکارآمد یول بودند ارتباط

 یسيتقد توسط که يا مطالعه در داشت. یهمپوشان اثر

 زنان عملکرد و یآگاه نيب زين شد انجام همکاران و

 جهينت (،12) داشت وجود يدار یمعن ارتباط باردار

 يرفتارها یبررس نهيزم در مقدم یانيباق مطالعه

 يدارا مادران در يادرار عفونت از کننده يريشگيپ

 یآگاه يدارا که یمادران داد، نشان سال 6 ريز دختر

 يرفتارها بودند يادرار عفونت نهيزم در يشتريب

 دادند یم انجام یمطلوب نحو به را کننده يريشگيپ

 همکاران و استوار توسط شده انجام یرسبر در (.14)

 به یمقاربت يها يماريب مورد در یآگاه شيافزا زين

 بود شده منجر نهيزم نيا در مناسب يرفتارها انجام

 گريد نهيزم در مطالعات ريسا با حاضر جينتا (.15)

 رياسم پاپ رفتار جمله از کننده يريشگيپ يرفتارها

 و (17 و 16) رحم دهانه سرطان از يريشگيپ جهت

 با داشت. یخوان هم (18) پستان يیخودآزما رفتار

 انجام و یآگاه نيب که يدار یمعن رابطه به توجه

 دست هب يادرار عفونت از کننده يريشگيپ يرفتارها

 در باردار زنان یآگاه سطح شيافزا به نسبت ديبا آمد

 يها راه طهيح در خصوصاً يادرار عفونت نهيزم

  رد.يگ صورت الزم یوزشآم اقدامات يريشگيپ

 سازه نمره ،یبهداشت اعتقاد يالگو يها سازه نيب از

 يدار یمعن رابطه رفتار انجام نمره با شده درک موانع

 نهيزم در همکاران و يیصحرا مطالعه با که داشت

 اساس بر پستان يیخودآزما کننده يیشگويپ عوامل
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 در (.19) داشت یخوان هم یبهداشت اعتقاد يالگو

 و (23) (Petro-Nustus) نستوس -پترو عهمطال

 عوامل یبررس به که (21) (Secginlin) نينليسکج

 مشابه پرداختند، پستان سرطان يغربالگر رفتار بر ثرؤم

 (Chao & Tan) تان و چائو آمد. دست به جينتا نيهم

 شده درک موانع وجود که کردند انيب زين (23 و 22)

 در يیدارو ميرژ از يرويپ در عملکرد، کاهش باعث

 جهينت نيچن توان یم نيبنابرا گردد. یم یابتيد مارانيب

 عامل رفتار انجام موانع از فرد درک و تصور که گرفت

 باشد یم یبهداشت رفتار انجام از متابعت جهت یمهم

 فرد درک امکان حد تا ديبا یآموزش يها برنامه در لذا

 نجاما کننده ليتسه عوامل و داده کاهش را موانع از

  نمود. یمعرف فرد به را رفتار

 نيتر يقو يخودکارآمد سازه شده انجام یبررس در

 از کننده يريشگيپ يرفتارها انجام نمره با را ارتباط

 تنها رهيمتغ چند زيآنال در و داد نشان يادرار عفونت

 يادرار عفونت از يريشگيپ رفتار انجام در ثرؤم سازه

 و موانع سازه يرو بر یهمپوشان اثر با یعبارت به بود،

 يريشگيپ رفتار انجام در يمعنادار ريثأت یآگاه ريمتغ

 در ن،يشيپ مطالعات در داشت. يادرار عفونت کننده

 نقش به یخودمراقبت و یسالمت يرفتارها نهيزم

 احساس رايز شده ياديز توجه يخودکارآمد

 از رگذاريثأت عوامل ريسا با سهيمقا در يخودکارآمد

 مورد گذشته يها سال در که نگرش و یآگاه جمله

 فرد عملکرد با يتر يقو رابطه بوده لفانؤم اکثر توجه

 یاجتماع يريادگي يتئور اساس بر (.24) است داشته

 يقو رابطه رفتار کي انجام در شخص نفس به اعتماد

 شيافزا که يطور هب دارد، رفتار کي انجام با

 يرفتارها بهبود و موانع رفع سبب يخودکارآمد

 ي مطالعه يها افتهي (.25) شود یم فرد توسط رانهيشگيپ

 يرفتارها نهيزم در (14) همکاران و مقدم یانيباق

 يها افتهي نيهمچن و يادرار عفونت از کننده يريشگيپ

 مطالعه نيا با راستا هم (25) همکاران و یبرهان مطالعات

 سال در همکاران و( Bonds) بوندز مطالعه در بودند.

 نيب يدار یمعن رابطه کا،يآمر یابتيد مارانيب در 2334

 به (.24) آمد دست به آنان یخودمراقبت و يخودکارآمد

 از رفتار انجام يبرا خود يیتوانا به فرد نانياطم یعبارت

 یحت و بوده رفتار انجام بر رگذاريثأت يها سازه نيتر يقو

 يها برنامه در لذا دهد. کاهش تواند یم را موانع از درک

 ندهيافزا يها ياستراتژ از استفاده با یوزشآم

 يرفتارها ارتقاء در ثرؤم یگام ديبا يخودکارآمد

 برداشت. یتناسل يادرار ستميس یبهداشت

 با شده درک ديفوا نيب يمعنادار رابطه مطالعه نيا در

 راستا هم که امدين دست به مطالعه نيا در رفتار انجام

 نهيزم نيا در مقدم یانيباق و یسيتقد مطالعات با

 (Schwarzer) شوارزر نظر طبق (.14و  12) باشد یم

 مرحله در شده درک فوائد ،یبهداشت عملکرد نديفرا در

 ريثأت عملکرد مرحله در یول کند یم عمل زشيانگ

 سطح کمبود علت به یطرف از (.26) دارد يکمتر

 از کننده يريشگيپ يرفتارها انجام منافع از افراد یآگاه

 نداشته رفتار انجام در يريثأت سازه نيا يارادر عفونت

 نمودن آماده و نهيزم نيا در زنان یآگاه شيافزا با و

 که داشت انتظار توان یم سپس رفتار انجام يبرا ها آن

 ینليسکج مطالعات يها افتهي باشد. رگذاريثأت سازه نيا

 يغربالگر رفتار بر ثرؤم عوامل یبررس در (27)

 باشد. یم مطلب نيهم يايگو زين پستان سرطان

 داد نشان تان و جائو مطالعه از حاصل جينتا نيهمچن

 يیدارو دستورات از يرويپ و شده درک فوائد نيب که

  (.23 و 22) ندارد وجود یارتباط یابتيد افراد در

 یبررس در شده درک شدت و تيحساس يها سازه نيب

 از کننده يريشگيپ يرفتارها انجام با يا رابطه شده انجام

 نييپا علت هب تواند یم که نشد، افتي يادرار عفونت
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 گروه در ینيجن و يمادر عوارض از یآگاه سطح بودن

 و یسيتقد مطالعه با مذکور جينتا باشد. مطالعه مورد

 مطالعه در داشت. یخوان هم (12) نهيزم نيا در همکاران

 رفتار انجام با شده درک شدت نيب مقدم یانيباق

 و شده درک تيحساس نهيزم در یول نشد دهيد يا رابطه

 6 ريز دختر يدارا مادران در کننده يريشگيپ رفتار انجام

 (،14) ديگرد گزارش يدار یمعن و ميمستق رابطه سال،

 یآگاه زانيم شيافزا علت به تواند یم تناقض نيا که

 زنان به نسبت مقدم یانيباق گروه در مطالعه مورد افراد

 شده درک تيحساس رايز اشدب ما مطالعه در باردار

 به وابسته يحدود تا و بوده يقو یشناخت جزء يدارا

  باشد. یم فرد دانش

 

 يريگ جهينت

 شده، درک موانع نمره نيب رابطه مطالعه نيا يها افتهي

 نشان رفتار انجام نمره با را یآگاه و يخودکارآمد

 نيشتريب يخودکارآمد رهيمتغ چند زيآنال در که دهد یم

  داشت. رفتار انجام بر شده ذکر موارد نيب از را ريثأت

 يها کالس يبرگزار با گردد یم هيتوص نيبنابرا

 دهنده ارتقاء يها ياستراتژ از استفاده با یآموزش

 انجام يبرا خود يیتوانا به زنان نانياطم يخودکارآمد

 تا داد ارتقاء را عفونت از کننده يريشگيپ يرفتارها

 ساخت قادر را ها آن افراد، یآگاه شيافزا ضمن بتوان

 يرفتارها انجام راه سد که را یموانع بتوانند خود تا

 بردارند. انيم از دارد وجود ها آن یبهداشت
 

 يقدردان و سپاس

 آموزش ارشد یکارشناس نامه انيپا حاصل مقاله نيا
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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.  
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