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مقاله پژوهشی

چكيده

مقدمه :عفًَت ادراری یکی اس ضایعتزیي عفًَتّای سًاى تِ ضوار هیرٍد ٍ در دٍراى تارداری تِ علت تغییزاتی کِ در تذى رخ هیدّذ ،احتوال اتتال تِ آى تیطتز هیضَد ٍ تِ علت
عَارض تالقَُای کِ تز هادر ٍ جٌیي دارد ،تسیار هْن است .هطالعِ حاضز تا ّذف تعییي آگاّی ٍ ًگزش سًاى تاردار درتارُ عفًَتّای ادراری تز اساس هذل اعتقاد تْذاضتی اًجام ضذ.
روشها :ایي هطالعِ تَصیفی -تحلیلی تز رٍی  140سى تاردار هزاجعِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتی -درهاًی ضْز ساّذاى اًجام گزفت .اتشار جوعآٍری اطالعات ،پزسصًاهِای چٌذ
تخطی ضاهل اطالعات فزدی ،آگاّی ،سؤاالت اجشای هذل (ادراک) ٍ رفتار تَد .رٍایی پزسصًاهِ تا استفادُ اس ًظز استاداى ( 81درصذ) ٍ پایایی آى تا هحاسثِ ضزیة
 67( Cronbachs alphaدرصذ) تأییذ ضذ .دادُّا تا استفادُ اس آسهَىّای  ANOVA ٍ Independent t ،Pearsonدر ًزمافشار آهاری  ٍ SPSSتا سطح اطویٌاى  95درصذ هَرد

on

تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.

یافتهها :هیاًگیي سٌی افزاد هَرد هطالعِ  22/55 ± 4/00سال تَد ٍ  64/3درصذ اس آىّا تحصیالت کوتز اس  9سال داضتٌذً .وزُ آگاّی فقط در  24/9درصذ افزاد خَب تزآٍرد ضذ.

si

ًوزُ حساسیت درک ضذُ در  40/4درصذ خَب ،ضذت درک ضذُ در  49/7درصذ خَب ،هَاًع درک ضذُ در  56/1درصذ خَب ،هٌافع درک ضذُ در  61/0درصذ خَب ٍ رفتار
در  38/0درصذ خَب ارسیاتی گزدیذ .تیي افزاد ضاغل ٍ خاًِدار اس ًظز آگاّی اختالف هعٌی داری ٍجَد داضت ٍ تیي ًوزُ آگاّی تا ًوزات ّوِ اجشای هذل ّوثستگی هثثت

er

هعٌیداری هطاّذُ ضذ.

نتیجهگیری :تز اساس ًتایج تِ دست آهذُ ،هیشاى آگاّی هطارکت کٌٌذگاى در سهیٌِ عفًَت ادراری ضعیف است ٍ ًگزش ٍ رفتار آًاى ًیش در سطح هتَسطی قزار دارد .تٌاتزایي،
پیطٌْاد هیضَد کِ جلسات ٍ کالسّای آهَسضی تا ّذف ارتقای آگاّیً ،گزش ٍ رفتار سًاى در سهیٌِ عفًَت ادراری تز اساس هذل اعتقاد تْذاضتی کِ چارچَب ٍ خطهطی را

fV

هطخص هیکٌذ ،تزگشار گزدد.

واژههای کلیدی :عفًَت ادراری سًاى ،تارداری ،آگاّیً ،گزش ،رفتار ،هذل اعتقاد تْذاضتی

oo

ارجاع :فبعوِ سحیوی سیذُ ،ضبسثبى ایشج ،ضْشکیپَس هٌْبص .ارزیابی آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان باردار شهر زاهدان در زمینه عفونتهای ادراری بر مبنای ساختارهای
مدل اعتقاد بهداشتی .هدلِ تحقیقبت ًظبم سالهت 1395؛  :)1( 12؟؟

مقذمٍ
عفًَت ادساسی یکی اص ضبیعتشیي عفًَتّب دس هشداى ٍ صًبى ٍ دس ّوِ گشٍُّابی
سٌی ٍ دٍهیي عفًَت ضبیع پس اص عفًَت تٌفسای دس خبههاِ اسات ( .)1حاذٍد
 40دسغذ اص صًبى حذاقل یک ثبس دس عَل عواش واَد ثاِ عفًَات ادساسی هجاتال
هایضااًَذ کااِ ضایَد آى دس دٍساى ثاابسداسی  2-7دسغااذ ٍ دس ثشوای هٌاابثع تااب
 10دسغذ ّن گضاسش ضذُ استّ .وچٌیي ،عفًَتّبی دساتگبُ ادساسی دٍهایي
عبسضِ عجی ضبیع دس دٍساى ثبسداسی ثهذ اص کنوًَی هحسَة هیگاشدد کاِ اگاش
دسست کٌتشل ًطَد ،هیتَاًذ تأثیش عوذُای ثش ًتیدِ ثابسداسی داضاتِ ثبضاذ (.)2
تحقیقبت  40سبلِ اویش ثیبًگش اّویات ثابکتشیَسی دٍساى حابهلگی اسات کاِ دس
ایدبد اوتالالت هبدس ٍ خٌیي ًقص هْوی ایفب هیکٌاذ .اص خولاِ ایاي اواتالالت

Pr

دریافت هقالِ1393/3/13 :

پذیزش هقالِ1394/6/17 :

هیتَاى ثِ فطبس وَى ،آهٌیًَیت ،صایوابى صٍدسس ،هاشدُصایای ٍ پاشُ اکالهیسایب
( )Pre-eclampsiaاضبسُ ًوَد (.)3
ثشوی اص سفتبسّبی ثْذاضتی هبًٌذ فهبلیت خٌسی هکشس ،اًتخبة ًَد ٍ خٌس
لجبس صیش ،دفهبت تهَیض لجبس صیش ،عذم هػشف هبیهبت تشش ٍ هبسات ،ضساتِ
ًجَدى ًبحیِ تٌبسلی ّوسش قجل اص هقبسثت ،ثاِ تهَیاا اًاذاوتي دفاع ادساس ٍ ًیاض
سبثقِ قجلی اثتال ثِ عفًَت ادساسی ،خضء عَاهل هساتهذ کٌٌاذُ اثاتال ثاِ عفًَات
ادساسی هیثبضٌذ کِ ًطبى دٌّذُ اّویت ٍ ًقص آگبّی ٍ ًگشش دسست دس ایاي
صهیٌِ ثِ هٌظَس سعبیت سفتبسّبی خٌسی ٍ عبدات پیطگیشی کٌٌاذُ اص ثاشٍص ایاي
عفًَت است (.)4
ًقص تئَسیّبی آهاَصش ثْذاضات دس صهیٌاِ استقابی ساالهت ،آگابّی اص

 -1کبسضٌبس اسضذ ،هشکض تحقیقبت عَاهل اختوبعی هؤثش ثش سالهت ،داًطکذُ ثْذاضت ،داًطگبُ علَم پضضکی ثیشخٌذ ،ثیشخٌذ ،ایشاى
 -2استبدیبس ،گشٍُ آهَصش ثْذاضت ،داًطکذُ ثْذاضت ،داًطگبُ علَم پضضکی صاّذاى ،صاّذاى ،ایشاى
 -3استبدیبس ،گشٍُ آهبس صیستی ،داًطکذُ ثْذاضت ،داًطگبُ علَم پضضکی صاّذاى ،صاّذاى ،ایشاى
نویسنده مسؤول :سیده فاطمه رحیمی
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آگاّی سًاى تاردار درتارُ عفًَتّای ادراری تز اساس هذل اعتقاد تْذاضتی

آصهااَىّاابی ّوجسااتگی  ANOVA ٍ Independent t ٍ Pearsonثااشای
تحلیل دادُّب استفبدُ ضاذ .دس ًْبیات ،دادُّاب دس ًاشمافاضاس ً SPSSساخِ 16
( ٍ )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILدس سااغح ههٌاایداسی
 P > 0/05هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت.

عَاهل وغش ثشای سالهتی ،تغییش سفتبس دس عی هشاحل هختلف ثشًبهِسیضی ،اخشا ٍ
اسصضیبثی یک ثشًبهِ هطخع ضذُ است؛ الجتِ ّوِ ثشًبهِّبی آهَصش ثْذاضات
ٍ استقبی سالهت هَفا ًیستٌذ ،اهب احتوبل هَفقیت ثشًبهِّبیی کِ هجتٌی ثش یک
تئَسی وَة ّستٌذ ،دس هقبیسِ ثب ثقیِ ثیطتش است.
هذل اعتقبد ثْذاضتی ،یکی اص هاذلّابی هغبلهاِ سفتابس دس صهیٌاِ آهاَصش
ثْذاضت است کِ اص سفتبس ،دس خْت استقبی سالهتی استفبدُ هایکٌاذ ( ٍ )5اص آى
ثِ غَست گستشدُای ثِ عٌَاى اثاضاس ثشًبهاِسیاضی آهاَصش ثْذاضات دس خْات
استقبی تجهیت اص سفتبسّبی پیطگیشاًِ استفبدُ ضذُ است ( .)6ثٌبثشایي ،دس هغبلهاِ
حبضش اص هذل اعتقبد ثْذاضتی کِ ثیطتش ثش پیطگیشی تأکیذ داسد ٍ ثاِ سفتبسّابی
هشتجظ ثب سالهتی تَخِ هیکٌذ ،ثِ عٌَاى چْبسچَة هشخاع اساتفبدُ گشدیاذ .ثاِ
هَخت هذل اعتقبد ثْذاضتی ،فشد ٌّگبهی یک عول ثْذاضتی سا اًدبم هیدّذکِ
تْذیذ ،حسبسیت ،ضذت ٍ اسصش ثْذاضتی آى عول سا دسک کٌذ (.)7
ایي هذل داسای اخضای حسبسایت دسک ضاذُ ،ضاذت دسک ضاذُ ،هَاًاع ٍ
هٌبفع دسک ضذُ هیثبضذ ٍ تبکٌَى اصآى دس هغبلهبت گًَبگًَی ثِ هٌظاَس تهیایي
آگبّیً ،گشش ٍ عولکشد افشاد استفبدُ ضذُ است ( ٍ )8هذل هٌبسجی هایثبضاذ ٍ
ثِ ًظش هیسسذ کِ چْبسچَة هفیذی ثشای تهییي ایي عَاهل است.

یافتٍَا
ً 140فش اص صًبى ثبسداس هشاخهِ کٌٌاذُ ثاِ هشاکاض ثْذاضاتی -دسهابًی ضاْش
صاّذاى هَسد هغبلهِ قشاس گشفتٌذ .هیبًگیي سٌی ایي افاشاد  22/55 ± 4/00سابل
ثَد 64/3 .دسغذ اص آًابى تحػایالت کوتاش اص  9سابل داضاتٌذ .هیابًگیي تهاذاد
صایوبىّب  1/12 ± 0/97ثَد ٍ  62/9دسغذ اص هطبسکت کٌٌذگبى اعالم کشدًذ کِ
سبثقِ عفًَت ادساسی دس دٍساى ثبسداسی سا داضتِاًاذ .خاذٍل  1تَصیاع فشاٍاًای ٍ
اعالعبت افشاد هَسد هغبلهِ سا ًطبى هیدّذ.

on

جذيل  .1تًزیع فراياوی يیژگیَای فردی زوان باردار مًرد مطالعٍ
بیسواد

si

ريشَا

مشخصات فردی
تحصیالت

er

ایي هغبلهِ تَغیفی -تحلیلی -هقغهی ثش سٍی  140صى ثبسداس هشاخهِ کٌٌذُ ثاِ
هشاکض ثْذاضتی -دسهبًی ضْش صاّذاى کِ خْت ضشکت دس عشح اعالم سضابیت ٍ
آهبدگی کشدًذ ،اًدبم ضذ .اثضاس خوعآٍسی اعالعبت ،پشسصًبهِای ثش پبیِ اخاضای
هذل اعتقبد ثْذاضتی هتطکل اص چْبس ثخاص ثاَد .ثخاص اٍل ضابهل اعالعابت
فشدی (سي ،سغح تحػیالتٍ ،ضهیت اضتغبل صى ثبسداس ،تهذاد صایوبىّب ٍ سبثقِ
عفًَت ادساسی) ٍ دس ثشداسًذُ  30سؤال ثشای ساٌدص هیاضاى آگابّی دس صهیٌاِ
عفًَت ادساسی ثَد .ثخص دٍم ضبهل  3سؤال سبصُ ساٌّوبیی ثشای عول ،ثخاص
سَم ضبهل  19سؤال دس صهیٌِّبی حسبسیت ٍ ضذت دسک ضذُ ،هَاًاع ٍ هٌابفع
دسک ضذُ ٍ ثخص ًْبیی ضبهل  26سؤال سفتبسی (ًحَُ لجبس پَضیذى ،عابدات
غزایی ،عبدات ادساسیً ،حَُ سعبیت ًظبفت ٍ عبدات هشثَط ثِ سفتبس خٌسی) ثَد.
دس ثخص سؤاالت آگبّی ،ثشای ّش خَاة دسست ًوشُ  ٍ 1ثشای ّاش خاَاة
غلظ ًوشُ غفش ٍ ثشای گضیٌِ ًویداًن ًوشُ  1دس ًظشگشفتِ ضذ .سؤاالت ًگاشش
ثش اسبس هقیبس لیکشت (هَافقن ،هخبلفن ٍ ثیًظشم) تٌظین گشدیاذ کاِ دس ایاي
ثخص ثشای ّش ًگشش غحیح ًوشُ  ،2ثیًظش ثَدى ًوشُ ً ٍ 1گشش غلظ ًواشُ
غفش هحبسجِ ضذ.
سؤاالت سفتبس ثش اسبس هقیبس لیکاشت (ّویطاِ ; ًواشُ  ،3گابّی اٍقابت ;
ًوشُ  ،2ثِ ًذست ; ًوشُ ّ ٍ 1یچ ٍقت ; ًوشُ غافش) ًواشُگازاسی گشدیاذ .دس ّاش
ثخص (آگبّیً ،گشش ٍ سفتبس) ،حذ فبغل ثیي ثیطتشیي ٍ کوتشیي ًواشُ آصهاَى ثاِ
سِ دستِ ضهیف (یک سَم اٍل) ،هتَسظ (یک سَم دٍم) ٍ وَة (یک ساَم آواش)
عجقِثٌذی ضذ .سٍایی پشسصًبهِ اص عشیا سٍایی هحتَا ٍ ثب ًظشواَاّی اص اساتبداى
آهَصش ثْذاضت ٍ ثْذاضت ثبسٍسی هَسد تأییذ قشاس گشفت ٍ پبیبیی پشساصًبهاِ ثاب
سٍش آصهَى هدذد ثش سٍی  10صى ثبسداس ضشکت کٌٌذُ 81 ،دسغذ هحبسجِ ضذ.
وبًنّبی ثبسداس هشاخهِ کٌٌذُ ثِ هشاکض ثْذاضاتی -دسهابًی پشساصًبهاِ سا
دسیبفت کشدًذ ٍ سیس تَضیحبت دس صهیٌِ پبسخگَیی هٌبست ثِ آىّب دادُ ضذ.
اص ضبوعّبی هشکضی ٍ پشاکٌذگی ٍ خذاٍل تَصیع فشاٍاًای ثاشای تَغایف ٍ اص

تعذاد (درصذ)

fV

وضعیت اشتغال

سابقه عفونت ادراری

(21 )21/9

راهنمایی

(30 )02/7

دبیزستان

(07 )12/3

دانشگاه

(20 )9/0

جمع

(232 )222

خانهدار

(212 )18/7

شاغل

(12 )23/0

جمع

(232 )222

دارد

(11 )21/9

ندارد

(81 )07/2

جمع

(232 )222

oo

ابتدایی

(19 )12/7

Pr

ًوشُ آگبّی دس  62/7دسغذ افشاد هَسد هغبلهِ ضهیف ،دس  12/4دسغذ افاشاد
هتَسظ ٍ دس  24/9دسغذ افشاد وَة ثاشآٍسد ضاذ ٍ حاذٍد  78/0دسغاذ ضاشکت
کٌٌذگبى اص وغشات احتوبلی عفًَت ادساسی ثش خٌایي واَد آگابّی ًذاضاتٌذ .ثاش
اسبس اخضای هذل ،هیضاى دسیبفت اعالعبت ثشای ساٌّوبیی ضاذى ٍ ثاشٍص سفتابس
هٌبست دس خْت پیطگیشی اص عفًَت ادساسی اص عشیاا ّوساش ( 31/1دسغاذ) ،اص
عشیا دیگش اعضبی وبًَادُ هبًٌذ هبدس ،وَاّش ٍ یاب ّوسابیِ ( 57/2دسغاذ) ٍ اص
عشیا سسبًِّب ( 36/9دسغذ) گضاسش ضذ (ایي سؤاالت ثِ تفکیک عشاحی ضاذًذ
ٍ دس استجبط ثب ّن ًیستٌذ تب هدوَعطبى  100ضَد).
ًوشُ حسبسیت دسک ضذُ دس  40/4دسغذ اص صًابى واَة اسصیابثی ضاذً .واشُ
هٌبفع دسک ضذُ دس  61/0دسغذً ،واشُ هَاًاع دسک ضاذُ دس  56/1دسغاذ ٍ ًواشُ
ضذت دسک ضذُ دس  49/7دسغذ هطبسکت کٌٌذگبى وَة اسصیبثی گشدیذ (خذٍل .)2
دس هَسد سفتبسّبی هشتجظ ثب اثتال ثاِ عفًَاتّابی ادساسی ،ایاي سفتبسّاب دس
ًحَُ لجبس پَضیذى دس  50/0دسغذ ،عبدات غزایی دس 15/0دسغذ ،عبدات ادساسی
دس  47/6دسغذً ،حَُ ًظبفت دس  23/4دسغذ ٍ عابدات خٌسای دس  38/7دسغاذ
ضشکت کٌٌذگبى وَة اسصیبثی ضذ (خذٍل .)3
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سیذُ فاطوِ رحیوی ٍ ّوکاراى

جذيل  .2تًزیع ومرٌ آگاَی ي حساسیت ،شذت ،مىافع ي مًاوع درک شذٌ شرکت کىىذگان
سطحبىذی متغیر
متغیر

میاوگیه  ±اوحراف معیار

آگاهی

21/02 ± 2/22

(17 )21/7

حساسیت درک شده

2/27 ± 2/12

(82 )02/1

(00 )10/3

شدت درک شده

7/22 ± 1/22

(32 )11/1

(02 )11/2

(29 )39/7

موانع درک شده

2/33 ± 2/17

(11 )28/3

(32 )11/8

(71 )82/2

منافع درک شده

1/23 ± 1/00

(20 )9/0

(31 )19/7

(18 )22/2

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

(21 )21/3

(08 )13/9
(82 )32/3

تالشّبی خْت داس دس استقابی آگابّی افاشاد ثاِ عٌاَاى عبهال تهاذیل کٌٌاذُ،
هیتَاًذ ًوشات حبغل اص سبصُّبی هذل هزکَس سا استقب دّاذ ٍ دس ًْبیات ،هٌداش
ثِ استقبی سفتبس ضَد .پبییي ثَدى ًوشُ آگبّی دس هغبلهبت صیبدی کِ ثش سٍی صًبى
غَست گشفتِ ،ثِ اثجبت سسیذُ است .عالٍُ ثش ایي ،پبییيتش ثَدى ًوشُ آگابّی دس
صًبى وبًِداس ًسجت ثِ افشاد ضبغل ،ثیبًگش آى است کِ صًابى وبًاِداس احتیابج ثاِ
آهَصش ثیطتشی داسًذً .تبیح هطبثْی دس هغبلهِ تقذیسی ٍ ًژادغابدقی دس هاَسد
تأثیش آهَصش ثْذاضت ثش استقبی سفتبسّبی پیطگیشی کٌٌذُ اص عفًَتّبی ادساسی
صًبى (ّ ٍ )9وچٌیيً ،تابیح پاژٍّص هطایشی ٍ ّوکابساى دس صهیٌاِ آگابّی اص
ثْذاضت خٌسی صًبى دس ضشف اصدٍاج ( ،)10یبفتِ هغبلهِ حبضش سا تأییذ ًوَدًذ.
یکاای اص هْاانتااشیي یبفت اِّاابی هغبلهااِ حبضااش ،حسبساایت دسک ضااذُ
 40/4دسغذی صًبى دس صهیٌِ احتوبل اثتال ثاِ عفًَات ادساسی دس دٍساى ثابسداسی
هیثبضذ کِ هیتَاى آى سا ثِ آگبّی ضهیف دس ایي صهیٌِ ًسجت دادً .تبیح حبغل
اص هغبلهِ سفیهی ٍ ّوکبساى دس صهیٌِ ثْذاضات ثابسٍسی صًابى تابصُ اصدٍاج کاشدُ
(ً )11یض ثب هغبلهِ حبضش هغبثقت داضت.
دس هَسد خضء ساٌّوبیی ثشای عول کِ دس هغبلهِ حبضش ثب  3ساؤال تفکیکای
هَسد پشسص قشاس گشفت 57/2 ،دسغذ اص هَاسد اضبسُ ثِ دسیبفت ساٌّوبییّابیی اص
افشاد ًضدیک وَد هبًٌذ وَاّش یب هبدس داضتٌذ ٍ ضبیذ پبییي ثَدى ًوشُ آگبّی ایي
صًبى سا ّن ثتَاى ثِ علت دسیبفت ّویي اعالعبت ًبدسست ٍ غیاش علوای اص ایاي
افشاد ًسجت داد .ثٌبثشایي ،ضبیستِ است تذاثیشی اًذیطیذُ ضاَد تاب کاالسّابی
آهَصش دٍساى ثبسداسی دس هشاکض ثْذاضتی -دسهبًی ثِ غَست فهابلتاشی ثشگاضاس
ضَد ٍ اص الگَی اعتقبد ثْذاضتی کِ ثشای تَلیذ پیبمّبی تشغیت کٌٌاذُ ثاِ ٍیاژُ
افضایص آگبّی ٍ تغییش عقبیذ هفیذ است ،ثْشُ ثشد.
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ثش اسبس تدضیِ ٍ تحلیل اًدبم ضذُ ثب استفبدُ اص آصهَى ،Independent t
ثیي ٍضهیت اضتغبل ٍ آگبّی افشاد اوتالف ههٌیداسی ٍخَد داضت؛ ثِ عَسی کِ
هیبًگیي ًوشُ آگبّی دس افشاد وبًِداس 12/48 ± 2/21 ،ثِ دست آهذ؛ دس حبلی کِ
ایي هقذاس دس افشاد ضبغل 12/48 ± 3/84ثشآٍسد ضذ (.)P ; 0/019
ًتبیح یبفتِّب ثش اسبس آصهَى  ،ANOVAتفبٍت ههٌایداسی سا دس ساغَح
هختلااف تحػاایلی ًطاابى داد ( .)P ; 0/001ثااش اساابس آصهااَى  ،Tukeyثاایي
هیبًگیي ًواشُ آگابّی دس ساغح صیاش ضاص کاالس ثاب ساغَح ثابالتش ،تفابٍت
ههٌیداسی هطبّذُ ضذ؛ ثِ عَسی کِ پس اص تجذیل هتغیش کوی تهذاد سابلّابی
تحػیل ثِ هتغیش کیفای (ثایساَاد ،اثتاذایی ،ساٌّوابیی ،دثیشساتبى ٍ داًطاگبُ)،
هیبًگیي ًوشُ آگبّی دس سغَح تحػیالت ثیساَاد ،اثتاذایی ٍ ساٌّوابیی ثسایبس
پبییيتش اص سغَح دثیشستبى ٍ داًطگبُ ثَد ٍ ثیي ساغَح تحػایالت ثایساَاد ٍ
اثتذایی ثب سبیش سغَح تحػیلی استجبط ههٌیداسی ٍخَد داضت.
دس ثیي سؤاالت سفتابسی ًیاض ،کوتاشیي ًواشُ هیابًگیي ثاِ عابدات غازایی
( ٍ )9/12 ± 1/22ثیطتشیي ًوشُ ثاِ عابدات لجابس پَضایذى ()14/02 ± 2/58
صًبى اوتػبظ داضت .ضوي ایي کِ ًوشُ عابدات خٌسای ٍ عابدات هشثاَط ثاِ
ًظبفت ّن داسای هیبًگیي پابییٌی دس استجابط ثاب اًدابم سفتابس هاَسد ًظاش ثَدًاذ
(خذٍل .)3

ضعیف

متًسط

خًب

fV

oo

ًتبیح هغبلهِ حبضش ًطبى هیدّذ کِ ًوشُ آگبّی دس ثیطتش اص ًیوی اص صًبى هاَسد
هغبلهِ ( 62/7دسغذ) ضهیف هیثبضذ ٍ ّوبىگًَِ کِ دس ثخص یبفتاِّاب اضابسُ
ضذ ،ثیي آگبّی ٍ اخضای هذل ًیاض ّوجساتگی ٍخاَد داضات؛ ثاذیي ههٌای کاِ
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بحث

جذيل  .3تًزیع فراياوی رفتار در زمیىٍ عفًوتَای ادراری در زوان مًرد مطالعٍ
سطحبىذی متغیر
متغیر

میاوگیه  ±اوحراف معیار

ضعیف

متًسط

خًب

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

نحوه لباس پوشیدن

23/21 ± 1/81

(02 )12/3

(09 )17/1

(72 )82/2

عادات غذایی

9/21 ± 2/11

(87 )32/7

(21 )33/0

(12 )28/2

عادات ادراری

21/11 ± 0/22

(87 )32/7

(22 )22/3

(27 )37/2

نحوه نظافت

22/10 ± 2/22

(27 )37/1

(32 )11/2

(00 )10/3

عادات مزبوط به رفتار جنسی

22/27 ± 1/22

(02 )11/2

(12 )87/1

(11 )01/7
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آگاّی سًاى تاردار درتارُ عفًَتّای ادراری تز اساس هذل اعتقاد تْذاضتی
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هقبلِ حبضش ثشگشفتِ اص پبیبىًبهِ کبسضٌبسی اسضذ ٍ عشح تحقیقبتی ثب ضوبسُ ثجت
 هػَة داًطگبُ علَم پضضکی صاّذاى هیثبضذ کِ ثب حوبیت هبلی ههبًٍت،5938
.تحقیقبت ٍ فيآٍسی داًطگبُ اًدبم گشفتِ است

si

تشکر ي قذرداوی

،ضوي ایي کِ اهشٍصُ ثب ساُاًذاصی ضجکِ اوتػبغی سالهت دس سسابًِ هلای
هیتَاى دسیچِ آهَصش اص عشیا سسبًِ سا فشاتش ًوَد تب تهذاد ثیطاتشی اص صًابى اص
ایي عشیا دس صهیٌِّبی هختلف ثْذاضتی ثاِ وػاَظ دس صهیٌاِ هشاقجاتّابی
 سحیوی ٍ سیذ سسَلی ًیض دس هغبلهِ واَد.دٍساى حسبس ثبسداسی ساٌّوبیی ضًَذ
 ایي تأکیذ دس هغبلهِ اساتَاس.)12( ثِ ًقص هْن سسبًِّبی گشٍّی ارعبى داضتٌذ
.)13( ٍ ّوکبساى دس صهیٌِ ثیوبسیّبی هقبسثتی ّن ٍخَد داضت
 هَاًاع ٍ هٌابفع دسک، ضذت،هیبًگیي هدوَد سؤاالت سبصُّبی هذل (حسبسیت
 دسغاذ اص صًابى هطابسکت54/2 ضذُ) ثِ عٌَاى هیبًگیي ًوشُ ًگشش ثشآٍسد ضذ کِ دس
ِ دسغاذ صًابى ًواشُ واَثی دس صهیٌا38/0  ثب ایي ٍخاَد تٌْاب،کٌٌذُ وَة اسصیبثی ضذ
ُسفتبسّبی هٌبست پیطگیشاًِ اص اثاتال ثاِ عفًَات ادساسی دٍساى ثابدساسی کسات کاشد
 ًتبیح هطبثْی کِ ًطبى دٌّذُ پبییي ثَدى ًوشُ سفتبس ثب ٍخَد ثابال ثاَدى ًساجی.ثَدًذ
ِ ًتابیح هغبلها.) هطابّذُ ضاذُ اسات14 ،15(  دس هغبلهبت هختلف،ًوشُ ًگشش ثبضذ
ِ ًگاشش ٍ سفتابس صًابى ضاْش اسدثیال دس صهیٌا،دادوَاُ ٍ هحواذی دس صهیٌاِ آگابّی
 دسغاذ ًوًَاِّاب ًساجت ثاِ وَدآصهابیی51/3 وَدآصهبیی پستبى ًطبى داد کِ ًگشش
 دسغاذ) ٍ فقاظ47/6(  اهب عولکشد کلی آًبى دس ایي صهیٌِ ضهیف ثَد،پستبى هثجت ثَد
 ایي ًتیدِ دس هغبلهِ دالسام دس صهیٌاِ ًگاشش.)14(  دسغذ عولکشد وَثی داضتٌذ10/6
ٍ عولکشد صًبى دسثبسُ سٍشّبی اضغشاسی پیطگیشی اص ثبسداسی ًیض ثِ چطن هایواَسد
 دسغذ آًابى20/5  فقظ، دسغذ ًوًَِّبی پژٍّص70 کِ ثب ٍخَد ًگشش وَة ثیص اص
.)15( اص ایي سٍشّب استفبدُ هیکشدًذ

on

ثشًبهِسیضی ثْذاضتی ّش کطَس ثِ عٌاَاى ساتَى اغالی ّاش وابًَادُ ثاِ ضاوبس
 ثِ کست اعالعبت دسست ٍ هذاٍم دس خْات اًدابم سفتبسّابی، ثٌبثشایي.هیسًٍذ
.هٌبست ًیبصهٌذ هیثبضٌذ
 ثاِ ضاٌبوت،اسصیبثی ّبی اًدبم ضذُ ثش اسبس الگَی اعتقبد ثْذاضاتی
 ثاِ هحققابى ٍ ثشًبهاِ سیاضاى دس،ًیبصّب ٍ اٍلَیت ّبی هخبعجبى ٍ ّوچٌیي
 ثاب.خْت تطخیع هَاًع احتوبلی ٍ ًقبط ضهف خبههِ ّذف کوک هی کٌذ
، هْان تاشیي هابًع احتوابلی،ِتَخِ ثِ ًتبیح تحقیا حبضش ٍ تحقیقبت هطبث
کوجَد آگبّی هی ثبضذ کِ ضبیذ علت پبییي ثَدى ًوشُ سبیش سبصُ ّبی هاذل
 ثبعا عاذم اًدابم سفتابس ثْذاضاتی هٌبسات،ِّویي اهش است کِ دس ًتید
ِ ثب تَخِ ثِ استهذاد ثابالی صًا بى ثاِ اثاتال ثاِ عفًَات ادساسی ثا.هی ضَد
 پیطٌْبد هی ضَد کبسگبُ ّبی آهَصضی،وػَظ صًبى خَاى دس سٌیي ثبسٍسی
سفتبسّبی پیطگیشی کٌٌذُ اص عفًَت ّبی ادساسی دس کالس ّبی هطبٍسُ قجل
ٍ  دسهاابًی ثااشای صًاابى ثاابسداس ثشگااضاس ضااَد- اص اصدٍاج ٍ هشاکااض ثْذاضااتی
پکیح ّبی آهَصضی هٌبست هبًٌذ پوف لت ٍ کتبثچِ ّبی آهَصضی سبدُ ٍ قبثل
فْن اسایِ گشدد ٍ هذل ثبٍس ثْذاضتی ثشای تغییش ًگشش ٍ سفتبس صًبى دس ایي
.صهیٌِ هَسد استفبدُ قشاس گیشد
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