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 پوست 3091

بر اساس مدل  یابتیدر زنان د کنسیآلب دایکاند نالیکننده از عفونت واژ یریشگیپ یرفتارها
 0903سال  زدیدر شهر  یاعتقاد بهداشت

 علی دهقانی، بهناز انجذاب، مروتی شریف آباد محمد علی زهرا خواجه*,گان(: ) سندهینو
 علوم پزشکی شهید صدوقی یزددانشگاه سازمان: 

 zkhajeh3@gmail.com پست الکترونیکی:
 

 82-21آلبیکانس عامال  کاندیادا .شاوندمیکاندیدیازیس یک معضل جهانی است که سالیانه میلیون ها زن به این عفونت مبتال : مقدمه

کاندیدا -واژینال هایعفونت. هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از استشدهقارچی واژن شناخته  هایعفونتدرصد از 

 .استشده. تا کنون در این زمینه تحقیقی با این عنوان انجام ناستبودهآلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 

زن  311شاامل  ماوردنظرنموناه  حجم مقطعی انجام گردید. صورتبهتحلیلی است که  -مطالعه حاضریک مطالعه توصیفیروش تحقیق: 

محقاق  نامهپرساش هاادادهگاردآوری  ابازار به کلینیک مرکز دیابت شهر یزد ومطب پزشکان فوق تخصص غدد بود. کنندهمراجعهدیابتی 

اس پی اس  آماری افزارنرماستفاده از  با هاداده مصاحبه تکمیل شد. صورتبهقرار گرفت و  تائیدپایایی آن مورد  ساخته ای بوده که روایی و

پیرساون و  همبساتگی تسات، تای وتحلیل قرار گرفتند ودر انجام آن از ازآزمونهای آمااری پارامتریاک ازقبیال آناوا،تجزیه  مورد 06اس 

 .استفاده شد هادادهرگرسیون خطی جهت تجزیه وتحلیل 

شاده (، حساسات درک 1-80)دامناه نمارات 02/08±62/8 هااآنسال بود. میانگین آگااهی  0/21±86/6ها  میانگین سنی نمونهنتایج: 

-88)دامنه نمرات 81/02±61/8(، منافع درک شده 1-08)دامنه نمرات  22/6±81/8شده (، شدت درک 1-8)دامنه نمرات  61/8±21/2

 08/00±28/0(، خودکارآمادی 1-6)دامنه نمارات 36/8±81/0عمل (، راهنما برای 1-06)دامنه نمرات 12/6±62/8 (، موانع درک شده1

ری کنناده از عفونات درصد از رفتارهاای پیشاگی 8/86میزان پیشگویی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی  .استبوده( 1-08)دامنه نمرات 

 کننده بود. بینیپیشواژینال بوده که خودکارآمدی قویترین درصد 

به کلینیک مرکز دیابتومطب پزشکان فوق  کنندهمراجعهبا توجه به نتایج مطالعه حاضر که سطح آگاهی و رفتار زنان : گیرینتیجهبحث و 

بخصاوص بار اسااس مادل اعتقااد  ی مانظم مرکازآموزشا هایبرنامهادامه و تقویت  لذا تخصص غدد در سطح نسبتاً مناسبی قرار داشت،

 .باشدمیبر خودکارآمدی ضروری  تأکیدبهداشتی و با 

زدی ،یمدل اعتقاد بهداشت ابت،ید نال،یواژعفونت  کلمات کلیدی:
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