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مقاله پژوهشی

تحليل باورهای مرتبط با سالمت جنسی در بين زوجين در آستانه ازدواج با بهرهگيری از مدل
اعتقاد بهداشتی
*

مجيد ثراتی ،1عليرضب سلطبويبن ،2شُرٌ امدادی ، 3ثُبرٌ ظُيری فرد ،4وفيسٍ ثرزگر
1

4

وبضقٌبؼ اضقس آهَظـ ثْساقت ،هطوع تحميمبت عَاهل اختوبعي هؤثط ثط ؾالهت ٍ گطٍُ ثْساقت عوَهي ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساى،

ّوساى ،ايطاى.
2

زوتطي ترههي آهبض ظيؿتي ،هطوع تحميمبت هسلؾبظي ثيوبضيّبي غيط ٍاگيط ٍ گطٍُ آهبض ظيؿتي ٍ اپيسهيَلَغي ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ علَم پعقىي

ّوساىّ ،وساى ،ايطاى.
3

وبضقٌبؼ اضقس آهَظـ ثْساقت ،گطٍُ ثْساقت عوَهي ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساىّ ،وساى ،ايطاى.

4

وبضقٌبؼ ثْساقت عوَهي ،گطٍُ ثْساقت عوَهي ،زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساىّ ،وساى ،ايطاى.

تبضيد زضيبفت همبلِ:

1392/9/5

تبضيد پصيطـ همبلِ1393/1/25 :

چنيدٌ
مقدمٍ :ؾالهت خٌؿي ،يىپبضچگي ٍ ّوبٌّگي هيبى شّي ،احؿبؼ ٍ خؿن ثَزُ ٍ ّطگًَِ اذتالل وِ هٌدط ثِ ًبّوابٌّگي زض
ضاثطِ خٌؿي گطزز ،هيتَاًس ًبضؾبيي وٌكي خٌؿي ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس .هطبلعِ حبضط ثب ّاس ثطضؾاي ثبٍضّابي هاطتجط ثاب
ؾالهت خٌؿي زض ثيي ظٍخيي زض آؾتبًِ اظزٍاج ثب ثْطُگيطي اظ هسل اعتمبز ثْساقتي اًدبم قس.
مًاد ي ريشَب :ايي هطبلعِ تَنيفي-تحليلي زض ؾبل  1391ثط ضٍي ً 400فط اظ هطاخعِوٌٌسگبى ثاِ هطواع هكابٍضُ اظزٍاج قاْط
ّوساى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي ؾبزُ اًدبم قس .پطؾكٌبهِ هكتول ثط اطالعبت خوعيت قٌبذتي ،آگابّي ٍ ؾابظُ-
ّبي هسل اعتمبز ثْساقتي ثَز وِ اظ ططيك ذَزگعاضـزّي تَؾط ظٍخيي قاطوتوٌٌاسُ زض پاػٍّف تىويال گطزياس .زازُّابي
خوعآٍضيقسُ ثب ًطمافعاض  ٍ SPSS-16ثب آظهَىّبي آهبضي ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ،تيهؿتمل ٍ تحليل ٍاضيبًؽ يهططفِ هَضز
تدعيٍِتحليل لطاض گطفت.
یبفتٍَب :طجك يبفتِّب ،ظٍخيي ؾطح آگبّي هتَؾطي اظ ؾالهت خٌؿي زاقتٌس .ثطآٍضز ولي ًتبيح ًيع ًكبى زاز واِ حؿبؾايت ٍ
قست زضن قسُ پيبهسّبي ضفتبضّبي خٌؿي ًبؾبلن زض ثيي ظٍخيي زض ؾطَح هطلَثي ًيؿت ،ثباييحبل ؾطح هٌبفع ٍ هَاًع زضن
قسُ زض حس ًؿجتبً هطلَثي گعاضـقسُ ثَز .ايٌتطًت ٍ زٍؾتبى اظ هْنتطيي ضاٌّوبّبي عول زض ضاثطِ ثب ؾالهت خٌؿي ثَزًس.
وتيجٍگيری :ثب تَخِ ثِ يبفتِّب خْت اضتمبء ؾطح آگبّي ٍ انالح ثبٍضّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي ،تْياِ ٍ تاسٍيي ثؿاتِّابي
آهَظقي هٌبؾت ثب ًيبظّبي ظٍخيي ٍ ضفع هَاًع زض خْت اًدبم ضفتبضّبي خٌؿي ؾبلن ضطٍضي اؾت.
ياژگبن مليدی :آگبّي ،ظٍخيي ،ؾالهت خٌؿيً ،گطـ
خٌؿي ثْطُهٌس ّؿتٌس ثِگًَاِ اي واِ ٍضاعيت خؿاوي،

مقدمه
هؿبئل خٌؿي اظ لحبظ اّويت زض ضزيف هؿابئل زضخاِ اٍل

ضٍحااي ٍ ضفتاابضي آىّااب هطلااَة ٍ حاابوي اظ يااه ًااَ

ظًسگي ثَزُ ٍ ؾبظگبضي زض ضٍاثط خٌؿي ٍ تٌبؾت ٍ تعابزل

ّوبٌّگي ،اًؽ ٍ هحجت زض ظًاسگي ظًبقاَيي ثبقاس (.)2،3

زض همساض توبيال خٌؿاي زض ظى ٍ هاطز اظ هْانتاطيي علال

ثباييحبل ثط اؾابؼ ًتابيح هطبلعابت هرتلاف  40زضناس اظ

ذَقجرتي ٍ هَفميت يه ظًسگي ظًبقَيي اؾت ( .)1طجاك

ظٍجّبي ضاضي اظ ظًسگي ظًبقَيي زچبض اذتالالتي زض ضٍاثط

تعبضيف ،ؾالهت خٌؿاي( )Sexual Healthيعٌاي هاَلعيتي

خٌؿي يب ًبضضبيتي ًؿجي اظاييگًَِ ضٍاثط هيثبقٌس .تمطيجابً

وِ زض آى ظٍخايي اظ ياه ضاثطاِ ؾابلن ،هٌبؾات ٍ ثٌْدابض

حسٍز  50زضنس ظًابى اظزٍاجواطزُ ثابالي  35ؾابل ّطگاع

*

وًیسىدٌ مسئًل :شُرٌ امدادی ،وبضقٌبؼ اضقس آهَظـ ثْساقت ،گطٍُ

ثْساقت عوَهي ،زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساىّ ،وساى ،ايطاى.
ايويلSh.emdadi@umsha.ac.ir :
تلفي081-38381642 :

http://jech.umsha.ac.ir

هديس ثطاتي ٍ ّوىبضاى

ثبٍض ّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي زض ثيي ظٍخيي

اضگبؾن ضا تدطثِ ًىطزُاًس ٍ  30-40زضنس هطزاى هطاخعاِ-

اًتمبل فطٌّ

وٌٌسُ ثِ وليٌيهّابي اذاتالالت خٌؿاي اظ اًاعال ظٍزضؼ

اضتجبط هعٌيزاض ثيي ًگطـّب ٍ ضفتبضّابي پطذطاط خٌؿاي

ضًح هيثطًس ( .)2ثطذي اظ هحمميي ثط ايي ثبٍضًاس واِ علات

اؾت ( .)8،9ثب تَخِ ثِ هطلت شوطقسُ ٍ احتوبل تغيياط زض

انلي ٍ حميمي 80زضنس اذتالفبت ظًبقاَيي عاسم ضضابيت

ًگطـ اختوبعي زض ذهَل ؾالهت خٌؿي ،تَخِ ّاط چاِ

خٌؿي ظٍخيي اؾت؛ ّوچٌيي  80زضنس افطاز ًبثبضٍض زچبض

ثيكتط هؿئَالى ٍ ثطًبهِضيعاى ثْساقتي ثِ هَضاَ ؾاالهت

ًَعي اذاتالل ضٍاىقاٌبذتي قابهل عاسم ضضابيت خٌؿاي،

خٌؿي ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس؛ چطاوِ ثاب اًدابم هاساذالت

وبّف اعتوبزثًِفؽ زض اضتجبط خٌؿي ٍ تعساز ًعزيىايّاب،

آهَظقي هؤثط زض ايي ظهيٌِ افطاز لبزض ذَاٌّس ثَز ثاِؾاَي

وبّف هيل خٌؿي ،ذكن ٍ تأثيطات هٌفي عبطفي هيثبقٌس

ؾالهت ثيكتط هؿبئل ٍ ضٍاثط خٌؿي حطوت وٌٌس (.)2

(.)4

ثطًبهِّبي هساذالتي ظيبزي تبثِحابل ثاطاي تاطٍيح ؾاالهت

ضٍاثط خٌؿي ؾبلن ٍ هٌبؾت زض ظٍخيي هيتَاًاس هَخجابت

خٌؿاي خَاًابى ٍ ًَخَاًابى زض زًياب ططاحايقاسُاًاس واِ

تحىين پيًَسّبي ذابًَازگي ضا فاطاّن آٍضز ٍ اظ پياسايف ٍ

تبثِحبل تعاساز هعاسٍزي اظ آىّاب هَفاك ثاَزُاًاس (.)6،10

تكسيس اذتالالت ضٍاًي ٍ اظّنگؿايرتگي ثٌيابى ذابًَازُ ٍ

ثطذي اظ نبحتًظطاى هعتمسًس وِ علت عسم هَفميات اياي

ثِتجاع آى خبهعاِ خلاَگيطي ًوبياس ( .)3،5ضٍاثاط خٌؿاي

ثطًبهِّب عسم تَخِ ثِ هطبلعبت ؾجت قاٌبذتي ٍ پايضياعي

نحيح ثاِ عٌاَاى پايف ظهيٌاِ اي ثاطاي تمَيات عَاطاف ٍ

آىّب ثسٍى زض ًظط گطفتي هسلّبي ضٍاًي اختوبعي ثِعٌَاى

احؿبؾبت ثيي ظٍجّب عول ًوَزُ ٍ زض ازاهِ ثِناَضت ياه

چبضچَة فىطي هكرم زض ثطًبهِضيعي هساذالت آهَظقاي

زٍض هثجت ثبعث هيقَز وِ تطثيت فطظًساى ثِ ًحَ ثْتط ٍ ثب

اؾت (.)6

وبضايي ثيكتطي اًدبم گياطز .ثطذاَضزاضي اظ ضٍاثاط خٌؿاي

هسلّبي ضٍاًي اختوبعي هرتلفي تبثاِ حابل ثاطاي ثطضؾاي

ؾبلن ثِ عَاهل هرتلفي هبًٌس ثبٍضّاب ٍ اعتمابزات فطٌّگاي،

ضفتبضّبي خٌؿي هَضزاؾتفبزُ لطاضگطفتِ اؾت واِ اظخولاِ

تحهيالت زاًكگبّي ٍ آهَظـّبي ذبًَازگي ثؿاتگي زاضز

هيتَاى ثِ هسل اعتمابز ثْساقاتي()Health Belief Model

()5،6؛ ثِعٌَاىهثبل ،ذدبلت اظ نحجت وطزى زضثبضُ هؿبئل

اقابضُ واطز ( .)9،11هاسل هاصوَض ضاثطاِ ثايي اعتمابزات

خٌؿي ٍ عسم زضن ناحيح ٍ اناَلي اظ چگاًَگي هؿابئل

ثْساقتي ٍ ضفتبض ثْساقتي ضا ًكبى هيزّس ٍ ثاط اياي فاطو

خٌؿي ٍ ًساقتي اطالعبت وبفي زض ايي ظهيٌِ اظ علل هاؤثط

اؾتَاض اؾت وِ ضفتبض هٌبؾت ٍ ثْساقتي ثط اؾبؼ اعتمبزات

زض ثااطٍظ هكااىالت خٌؿااي زض تدطثااِّاابي اٍليااِ ظًااسگي

قرم قىل هيگيطز .ثط اؾبؼ ايي هسل ،ضفتبض فطز تبثعي اظ

هكتطن اؾت (.)2

زاًف ٍ عمبيس اٍؾت .ايي هسل هكرهبً تأوياس هايوٌاس واِ

ثبٍخَزايٌىِ توبيالت خٌؿي ،شاتي ٍ غياطاضازي هايثبقاٌس،

زضن فطز اظ آؾيتپصيطي ًؿجت ثِ يه هؿائلِ ياب هكاىل،

ٍلي ثبٍضّب ٍ ضفتبضّبي خٌؿي آهاَذتٌي ّؿاتٌس؛ ثٌابثطايي

تهوين ٍي ضا زض ضاثطِ ثب ضفتبضّبي ثْساقتي تحت تأثيط لطاض

فعبليتّبي خٌؿي هكبثِ هيتَاًس ثطاي افطاز هرتلف هعبًي

ذَاّس زاز (.)12

هتفبٍتي زاقتِ ثبقس ٍ حتي ثطاي يه قارم اظ ياهظهابى

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ قاطايط ٍ عَاهال اختوابعي ٍ التهابزي ٍ

غٌاي خبهعاِ

فطٌّگي زض ثطزاقت ٍ زضن فطز اظ ضفتبض ٍ توبيالت خٌؿاي

اؾالهي ٍ ايطاًي هب تأويس ثط اظزٍاج ٍ ًعزيىي پؽاظآى اؾت،

هؤثط اؾت ،ثِ ًظط هيضؾس وِ قٌبذت ًگطـّب ٍ اعتمابزات

اهب ثبيس اشعبى ًوَز وِ تَؾعِ ٍؾبيل اضتجبطخوعيً ،اِتٌْاب

ظٍخيي زض ذهَل ًيبظّبي ّوؿط ٍ تفبٍتّابي زٍ خاٌؽ

ٍ ضفتبض ضا ًيع ثاِ

زض ضفاع هكاىل هاؤثط ثبقاس ( .)2ثٌابثطايي ،هطبلعاِ حبضاط

زًجبل ذَاّس زاقت ٍ اياي حميمتاي اًىبضًبپاصيط اؾات واِ

ثبّس ثطضؾي ثبٍضّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي زض ظٍخايي

زٍؾَم خوعيت وكَض يعٌي ًَخَاًبى ٍ خَاًابى زض هعاطو

زض آؾتبًِ اظزٍاج ثب ثْطُگيطي اظ هسل اعتمبز ثْساقتي اخاطا

ذطط تغييط ثبٍضّبً ،گطـّاب ٍ ضفتبضّابي خٌؿاي ثاِ زليال

گطزيس.

ثِ ظهبى زيگط تغييط هييبثاس ( .)2زض فطٌّا

اًتمبل زاًف ٍ فٌّبٍضي ثلىِ اًتمبل فطٌّ

هيثبقٌس (ً .)6،7تبيح تحميمبت ًيع حبوي اظ
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مواد و روشها

ّبي پيكگيطي اظ ثبضزاضي ،تغصياِ ،تاأثيط ههاط ؾايگبض ٍ

ايي پػٍّف يه هطبلعِ تَنيفي تحليلي ٍ اظ ًاَ همطعاي

هَاز هرسض ،افؿطزگي ،اضططاة ٍ ذَاة ثط ؾالهت خٌؿاي

ثَز وِ ثط ضٍي ً 400فط ( 200ظى ٍ  200هطز) اظ ظٍخايي

زض لبلت  20ؾؤال ثب هميبؼ ؾِ گعيٌِاي (ثلي ،ذيطً ،واي-

زض آؾتبًِ اظزٍاج هطاخعِوٌٌسُ ثاِ هطواع هكابٍضُ ؾاالهت

زاًن) ثَز ،ثطاي ّط خَاة زضؾت ًوطُ يه ٍ ثطاي ّط خَاة

ذبًَازُ قْط ّوساى ثِعٌاَاى تٌْاب هطواع هكابٍضُ لجال اظ

غلط ٍ يب ًويزاًن ًوطُ نفط زض ًظاط گطفتاِقاسُ ٍ وؿات

اظزٍاج زض قْط ّوساى اًدبم قس .قطوتوٌٌسگبى ثب اؾتفبزُ

ًوطُ ثبالتط ًكبىزٌّسُ آگبّي ثيكتط ًؿجت ثِ عَاهل هاؤثط

اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي ؾبزُ اظ ثيي ظٍخيي اًترابة ٍ

ثط ؾالهت خٌؿي ٍ پيبهسّبي آى ثَزّ .وچٌيي پبيبيي اياي

پطؾكٌبهِ ططاحيقسُ زض اذتيبض آًبى لطاض زازُ قس.

ثرف پطؾكٌبهِ زض هطبلعِ همسهبتي ثب ثِوابضگيطي آظهاَى

ضٍـ گطزآٍضي زازُّب ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِّبي ثسٍى ًبم ثَز

زًٍيوِ وطزى  0/71ثِزؾتآهسُ ثَز.

وِ خْت تىويل آىّب اظ ً 2فط پطؾكگط وِ زض اياي ظهيٌاِ

ثرف ؾَم پطؾكٌبهِ قبهل ؾؤاالت هتغيطّبي هسل اعتمبز

زٍضُّبي الظم ضا زيسُ ثَزًس ،اؾتفبزُ قاس .اياي پطؾكاگطاى

ثْساقتي ثب ثْطُگيطي اظ ًوًَِ پطؾكٌبهِّبي هكابثِ (ٍ )6

پؽ اظ قطوت زض خلؿِ تَخيْي ،ضاٌّوبييّابي الظم ثاطاي

ثب تَخِ ثِ هَضَ هَضزهطبلعِ ثَز وِ حؿبؾيت زضن قسُ

تىويل يىؿبى پطؾكاٌبهِ ضا زضيبفات وطزًاس .پطؾكاگطاى

ثب  3ؾؤال ،قست زضن قسُ ثب  4ؾاؤال ،هٌابفع زضن قاسُ

ضوي هعطفي ذَز ثاِ ظٍخايي زض آؾاتبًِ اظزٍاجّ ،اس اظ

ثب  8ؾؤال ،هَاًع زضن قسُ ثب  7ؾؤال ثب هميبؼ  5گعيٌاِ-

اخطاي پػٍّف ضا ثيبى ًوَزُ ٍ ثِ آىّب تأويس هيقس واِ اظ

اي ( 1وبهالً هربلفن) تب ( 5وبهالً هَافمن) ٍ ضاٌّوابي عوال

ًَقتي ًبم ذَز ثط ضٍي پطؾكٌبهِّب ذاَززاضي ًوبيٌاس .ثاِ

ثب  8ؾؤال ثب هميبؼ  3گعيٌِاي (ثلاي ،ذياط ،تاب حاسٍزي)

ظٍخيي اطويٌبى زازُ هيقس وِ توبم پطؾكاٌبهِّاب ضاوي

اًااساظُگيااطي قااس .پبياابيي پطؾكااٌبهِ ثااب اؾااتفبزُ اظ ضٍـ

حفع هحطهبًِ ثَزى ،ثطاي تحليال آهابضي يىداب گاطزآٍضي

آظهَى -ثبظآظهَى( )test-retestثط ضٍي يه گاطٍُ ً 40فاطي

ذَاٌّس قس .قطوتوٌٌسگبى زض هطبلعِ ثاب توبيال ٍ وؿات

زيگط هَضز اضظيبثي لاطاض گطفات .هياعاى ضاطيت ّوجؿاتگي

ضضبيتًبهِ وتجي ٍاضز هطبلعِ قسًس .هطبلعاِ حبضاط هاَضز

زضًٍي (آلفبي وطًٍجبخ) ؾؤاالت ًياع ثاطاي حؿبؾايت زضن

تأييس وويتِ اذالق زاًكگبُ علَم پعقىي ّوساى هايثبقاس.

قااسُ  ،0/75قااست زضن قااسُ  ،0/82هٌاابفع زضن قااسُ

زض ايي هطبلعِ  480پطؾكٌبهِ زض ثايي ٍاحاسّبي هطبلعاِ

 ،0/79هَاًع زضن قاسُ  ٍ 0/84ضاٌّوابي عوال  0/72ثاِ

تَظيااع قااس ٍ تعااساز  400فااطم خوااعآٍضي گطزيااس(هيعاى

زؾت آهس.

پبؾدزّي; 84زضنس).

تدعيٍِتحليل زازُّاب ثاب اؾاتفبزُ ًاطم افاعاض

اطالعاابت ثااب اؾااتفبزُ اظ پطؾكااٌبهِ وتجااي ٍ ثااِ ضٍـ

ٍيطايف  ٍ 16ثب ثِوبضگيطي آظهَىّابي تايهؿاتمل()t-test

ذَزگعاضـزّي گطزآٍضي قس .پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ زض

زض ضاثطِ ثب همبيؿِ هيبًگييّب زض زٍ خبهعِ هؿتمل اظ ّان؛

ؾِ ثرف ولي قبهل  5ؾاؤال زضثابضُ هكرهابت خوعيات

ّوچٌيي آًبليع ٍاضيبًؽ يهططفِ( )ANOVAثطاي همبيؿاِ

قٌبذتي افطاز هَضزهطبلعِ زض ثرف اٍل ،آگابّي اظ عَاهال

هيبًگييّب زض ثيف اظ زٍ خبهعِ هؿتمل اظ ّان اًدابم قاس.

هؤثط ثط ؾاالهت خٌؿاي زض ثراف زٍم ٍ ؾابظُّابي هاسل

اضتجبط ثيي ؾبظُّبي هسل اعتمبز ثْساقاتي ًياع ثاب ضاطيت

اعتمبز ثْساقتي زض ثرف ؾَم ثَز .اضظقيبثي ٍ تأييس اعتجبض

ّوجؿااتگي پيطؾااَى هَضزثطضؾااي لااطاض گطفاات .ؾااطح

هحتَا ٍ ؾبذتبض پطؾكٌبهِ اظ ططيك اؾتفبزُ اظ ًظطات گاطٍُ

هعٌيزاضي ثطاي آظهَىّب ووتط اظ  0/05زض ًظط گطفتِ قس.

ٌِ هَضزهطبلعِ اًدابمقاسُ ٍ پاؽ اظ اًدابم
وبضقٌبؼ زضظهي ٔ

يافتهها
زاهٌِ ؾٌي قطوتوٌٌسگبى زض هطبلعِ ثيي  13تب  40ؾبل

گطزيس .آگبّي اظ عَاهل هؤثط ثط ؾالهت خٌؿي ٍ پيبهاسّبي

ثااب هياابًگيي ؾااٌي  23/4±4/5ؾاابل ثااَزُ ٍ اغلاات (67/5

آى زض ضاثطِ ثب هَاضزي ّوچَى ثيوبضيّبي همبضثتي ،ضٍـ-

زضنس) آىّب زض گطٍُ ؾٌي  21تاب  30ؾابل لاطاض زاقاتٌس.

هطبلعِ همسهبتي فطم ًْبيي ؾاؤاالت زض ّاط ثراف تعيايي
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آهابضي SPSS

هديس ثطاتي ٍ ّوىبضاى

ثبٍض ّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي زض ثيي ظٍخيي

 42/2زضنااس اظ ظٍخاايي زاضاي تحهاايالت زيااپلن ٍ 29/2

آهبضُّبي تَنيفي ٍ ّوچٌيي هبتطيىؽ ضطيت ّوجؿاتگي

زضنااس زاضاي تحهاايالت زاًكااگبّي ثَزًااسّ .وچٌاايي 79

ثيي آگبّي ٍ ؾبظُّابي هاسل اعتمابز ثْساقاتي زض خاسٍل

زضنس اظ آىّب ؾبوي هٌبطك قْطي ثَزًس .ثب تَخِ ثِ ًتابيح

قااوبضُ  1اضائااِقااسُ اؾاات .طجااك ًتاابيح آظهااَى آهاابضي،

هطبلعِ  40/2زضنس اظ قاطوتوٌٌاسگبى زاضاي قاغل آظاز،

حؿبؾيت ،قست ٍ هٌبفع زضن قاسُ ٍ ضاٌّوابي عوال ثاب

 25/8زضنس ذبًاِزاض 14/4 ،زضناس زاًكادَ 11/8 ،زضناس

آگبّي ّوجؿتگي هثجت ٍ هعٌيزاض ٍ ثب هتغياط هَاًاع زضن

وبضهٌس ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ  7/8زضنس ثيىبض ثَزًس.

قسُ ّوجؿتگي هعىَؼ زاقتّ .وچٌيي هَاًع زضن قاسُ

جديل شمبرٌ  -1ميبوگيه ،اوحراف معيبر ،محديدٌ ومرٌ قبثل امتسبة ي مبترینس ضریت َمجستگی پيرسًن ثيه سبزٌَبی مدل اعتقبد ثُداشتی
متغيرَب

1

2

آگبّي
حؿبؾيت زضن قسُ
قست زضن قسُ
هٌبفع زضن قسُ
هَاًع زضن قسُ
ضاٌّوبي عول

1
*0/103
**0/262
**0/366
**-0/218
**0/139

1
0/094
0/079
**0/163
0/073

3

1
**0/353
-0/025
-0/052

4

1
**-0/192
-0/018

5

1
**-0/187

6

1

ميبوگيه

محديدٌ ومرٌ

( ±اوحراف معيبر)

قبثل امتسبة

(14/6)±3/4
(7/8)±2/3
(12/9)±2/9
(31/1)±5/9
(16/6)±4/4
(18)±3/5

0 -20
3 -15
4 -20
8 -40
7 -35
8 -24

* ّوجؿتگي زض ؾطح  0/05هعٌيزاض هيثبقس؛ ** ّوجؿتگي زض ؾطح  0/01هعٌيزاض هيثبقس.
جديل شمبرٌ  -2ميبوگيه ي اوحراف معيبر گًیٍَبی مرتجط ثب مىبفع ي مًاوع درك شدٌ ثٍ تفنيل جىسيت
مرد ()N=222

زن ()N=222

ميبوگيه ( ±اوحراف معيبر)

ميبوگيه ( ±اوحراف معيبر)

ضاثطِ خٌؿي هطلَة ثبعث ثْجَز ضٍاثط ظًبقَيي هيقَز.
ضاثطِ خٌؿي ظٍخيي ثبعث نويويت ثيكتط ثيي آًْب هيقَز.
ضاثطِ خٌؿي هطلَة ثيي ظٍخيي ثبعث گطمتط قسى وبًَى ذبًَازگي هيقَز.
ضاثطِ خٌؿي ؾبلن ثيي ظٍخيي ثبعث پيكگيطي اظ ثيوبضي همبضثتي هيقَز.
ضاثطِ خٌؿي ؾبلن ٍ هطلَة ثيي ظٍخيي ظًسگي ظًبقَيي ضا خصاةتط هيوٌس.
ضاثطِ خٌؿي ؾبلن ٍ هطلَة ثبعث ثطلطاضي آضاهف ثيي ظٍخيي هيقَز.

(4/02)±0/96
(4/09)±0/89
(4/06)±0/87
(3/94)±0/95
(4/12)±0/78

(3/86)±1/1
(4/01)±0/96
(4/05)±0/93
(3/69)±1/1
(3/98)±0/94

(4/07)±0/91

(3/96)±1/1

ضاثطِ خٌؿي هطلَة ثبعث عسم احؿبؼ تٌْبيي ططفيي هيقَز.
ضاثطِ خٌؿي ثيي ظٍخيي اظ ًيبظّبي اٍليِ ٍ هْن آىّب هحؿَة هيقَز.

(3/36)±1/26
(3/78)±1/1

(3/32)±1/3
(3/85)±1/1

ثيوبضيّبي همبضثتي زض افطاز زاضاي چٌس قطيه خٌؿي ثطٍظ هيًوبيس.
پطؾيسى ؾؤال زض هَضز هؿبئل خٌؿي اظ زيگطاى ثبعث فبـ قسى اؾطاض ذبًَازگي هي هيقَز.
پطؾيسى ؾؤال اظ زيگطاى (وؿت اطالعبت) زض هَضز هؿبئل خٌؿي ثيحيبيي هحؿَة هيقَز.
هي زض ايي زٍضاى اظ نحجت زض ذهَل هؿبئل خٌؿي ثب ّوؿطم ذدبلت هيوكن.

(2/31)±0/99
(2/51)±1/12
(2/16)±1/1

(2/55)±1/1
(2/47)±1/15
(2/19)±0/95

(1/88)±0/95

(2/65)±1/18

ظٍخيٌي وِ ضٍاثط خٌؿي هطلَة زاضًس زيگط ًيبظي ثِ والؼّبي هكبٍضُ زض ايي ظهيٌِ ًساضًس.
ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي ثب ّوؿط زض زٍضاى عمس پيبهسّبي ذبًَازگي ذَثي ضا ثِ زًجبل ًرَاّس زاقت.
نحجت زض ذهَل هؿبئل خٌؿي زض زٍضاى لجل اظ اظزٍاج ثب ّوؿط قطمآٍض اؾت.

(2/22)±1/1
(2/47)±1/1
(2/47)±1/1

(2/29)±1/03
(2/55)±1/1
(2/55)±1/1

مًاوع درك شدٌ

مىبفع درك شدٌ

گًیٍَبی مرتجط ثب مىبفع ي مًاوع درك شدٌ

جديل شمبرٌ  -3ميبوگيه ي اوحراف معيبر گًیٍَبی مرتجط ثب تُدید درك شدٌ ثٍ تفنيل جىسيت

حسبسيت درك شدٌ

ايي احتوبل ٍخَز زاضز وِ هي زض آيٌسُ تَاًبيي ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي هطلَة ثب ّوؿطم ضا ًساقتِ
ثبقن.
هي اظ ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي هطلَة ثب ّوؿطم ًگطاى ّؿتن.
هؿبئل خٌؿي آىلسض هْن ًيؿت وِ ظًسگي هطا تحت تأثيط لطاض زّس.

شدت درك شدٌ

ٌ

گًیٍَبی مرتجط ثب تُدید درك شدٌ

ًبآگبّي ٍ عسم تَخِ ثِ هؿبئل ثْساقتي زض ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي هوىي اؾت هَخت ثطٍظ ثيوبضي
همبضثتي (ايسظ ،ؾفليؽ ،ؾَظان ٍ  )..گطزز.
ًبآگبّي زض ثب ضاثطِ خٌؿي هٌبؾت هَخت ثطٍظ حبهلگي ًبذَاؾتِ هيقَز
عسم تَاًبيي زض ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي هٌبؾت هَخت اظ ثيي ضفتي ضٍاثط عبطفي ثيي ظٍخيي هيقَز.
زض نَضت عسم ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي هطلَة ظًسگي هكتطن هي ٍ ّوؿطم ثِ ذطط هيافتس

مرد ()n=222

زن ()n=222

ميبوگيه ( ±اوحراف معيبر)

ميبوگيه ( ±اوحراف معيبر)

(2/38)±1/1

(2/45)±1/1

(2/06)±1/1
(2/88)±1/1

(2/69)±1/1
(3/18)±1/1

(2/72)±1/1

(2/91)±0/9

(3/28)±1/1
(3/39)±1/1
(3/26)±1/1

(3/36)±0/9
(3/51)±1/1
(3/37)±1/1
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42

هدلِ آهَظـ ٍ ؾالهت خبهعِ ،زٍضُ  ،1قوبضُ  ،1ثْبض 1393

ثب ؾبظُ حؿبؾيت زضن قسُ ّوجؿتگي هثجت ٍ هعٌايزاض
ٍ ثب هتغياط هٌابفع زضن قاسُ ٍ ضاٌّوابي عوال ّوجؿاتگي

70

هطز
ظى

60

هعىَؼ زاقتِ اؾت .ؾبظُ هٌبفع زضن قسُ ثب قاست زضن

50

قااسُ ًيااع ّوجؿااتگي هثجاات ٍ هعٌاايزاض ضا ًكاابى زاز

40

(.)P<0/05

30

هيبًگيي ٍ اًحطا هعيبض گَياِّابي ؾابظُّابي حؿبؾايت،

20
10

قست ،هٌبفع ٍ هَاًع زضن قسُ هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي ثِ
تفىيه خٌؿايت قاطوتوٌٌاسگبى زض هطبلعاِ زض خاساٍل

0

ريحبويًن

َمسر

ایىتروت

بوًادٌ

متبة

ديستبن

ثُداشتی

قوبضُ  3 ٍ 2اضائِ قسُ اؾت .وؿت هيبًگيي ثابالتط زض ياه
ثبٍض ذبل حبوي اظ ضايحتط ثَزى آى ثبٍض زض ثيي ظٍخايي زض

مبرمىبن

ومًدار شمبرٌ  -1تًزیع فراياوی (درصد) راَىمبَبی عمل مرتجط ثب
سالمت جىسی ثٍ تفنيل جىسيت

آؾتبًِ اظزٍاج ثَز .ثطضؾي ٍضعيت ضاٌّوبّبي عول هاطتجط
ثب ؾالهت خٌؿي ًيع ًكابى زاز واِ ايٌتطًات ٍ زٍؾاتبى اظ

ؾىًَت ٍ ٍضعيت اقتغبل ثب قست زضن قسُ ضاثطِ هعٌي-

هْن تطيي ضاٌّوبّبي عول زض ضاثطِ ثب هؿبئل خٌؿي ثَزًاس

زاض ٍخَز زاضز (ّ .)P<0/05وچٌيي ضاثطِ هعٌيزاض هٌبفع ٍ

(ًوَزاض قوبضُ.)1

هَاًع زضن قسُ ثب هتغيطّبي ؾي ،ؾطح تحهيالت ،هحل

خسٍل قوبضُ  4ثِهٌظاَض ثطضؾاي اضتجابط ثايي هتغيطّابي

ؾىًَت ٍ ٍضعيت اقتغبل اظ زيگط يبفتِّبي هطبلعِ حبضط

خوعيت قٌبذتي ٍ ؾبظُّبي هسل اعتمبز ثْساقتي اضائِقسُ

زض ايي ثرف ثَزُ اؾت ( .)P<0/05ثيي ضاٌّوبي عول ٍ

اؾتً .تبيح آظهَىّبي آهبضي ًكبى زاز وِ ثيي هتغيطّابيي

هتغيطّبي خٌؽ ،ؾطح تحهيالت ،هحل ؾىًَت ٍ ٍضعيت

ّوچَى ؾي ،خٌؽ ٍ قغل قطوتوٌٌسگبى زض هطبلعاِ ثاب

اقتغبل ًيع ضاثطِ آهبضي هعٌيزاضي هكبّسُقسُ ثَز

حؿبؾيت زضن قسُ ٍ هتغيطّبي ؾاطح تحهايالت ،هحال

(.)P<0/05

جديل شمبرٌ  -4ارتجبط ثيه متغيرَبی جمعيت شىب تی شرمتمىىدگبن در مطبلعٍ ي سبزٌَبی مدل اعتقبد ثُداشتی ()n=422
حسبسيت درك شدٌ
هيبًگيي
( ±اًحطا هعيبض)

Pvalue

 10-20ؾبل

(8/42)±2/2

0/003

متغيرَب
سه

جىسيت

تحصيالت

شدت درك شدٌ

هيبًگيي
( ±اًحطا هعيبض)

Pvalue

هيبًگيي
( ±اًحطا هعيبض)

(0/351 12/5)±2/8

(29/1)±6/1

0/001

(17/7)±4/7

هيبًگيي
( ±اًحطا هعيبض)

Pvalue

مىبفع درك شدٌ

مًاوع درك شدٌ

راَىمبی عمل

Pvalue

هيبًگيي
( ±اًحطا هعيبض)

0/016

(18/1)±3/4

 21-30ؾبل

(7/55)±2/2

(13/1)±2/8

(31/7)±5/5

(16/2)±4/3

(17/9)±3/5

 31-40ؾبل

(8/21)±2/1

(12/6)±3/1

(33/3)±6/2

(16/7)±3/3

(18/1)±4/1

هطز

(7/32)±2/1

(0/102 12/6)±2/9

(31/4)±5/3

ظى

(8/32)±2/3

(13/1)±2/8

(30/7)±6/4

اثتسايي

(8/07)±2/3

(0/001 11/1)±2/7

(27/9)±4/5

0/001

0/469

0/220

(16/1)±4/3

0/006

(17/2)±4/5
0/001

(18/4)±3/3

(18/5)±3/1

0/001

(18/2)±3/3

ظيط زيپلن

(7/51)±1/9

(11/9)±2/9

(29/9)±4/9

(17/5)±4/1

زيپلن

(7/84)±2/3

(12/7)±2/8

(30/2)±6/1

(17/1)±4/3

(18/6)±3/3

زاًكگبّي

(7/98)±2/4

(14/2)±2/4

(33/8)±5/5

(15/1)±4/6

(16/7)±4/1

محل

قْطي

(7/89)±2/2

(0/014 13/1)±2/8

(31/4)±6/1

سنًوت

ضٍؾتبيي

(7/55)±2/4

(12/2)±2/9

(29/6)±4/4

يضعيت

وبضهٌس

(7/51)±1/9

(0/001 13/7)±2/8

(34/1)±4/9

اشتغبل

0/235

0/003

0/013

0/006

(17/8)±4/1
0/001

(14/9)±4/1

(17/8)±3/7

0/006

0/001

0/018

(18/8)±2/9
0/001

(17/2)±4/5

آظاز

(7/37)±2/2

(12/3)±2/7

(30/7)±5/2

(16/5)±4/2

(18/6)±3/1

ثيىبض

(8/29)±2/6

(12/9)±3/1

(30/5)±6/9

(19/1)±3/2

(19/5)±3/3

زاًكدَ

(7/98)±2/3

(14/5)±2/7

(32/1)±7/5

(14/8)±5/1

(16/2)±3/6

ذبًِزاض

(8/43)±2/2

(12/5)±2/7

(30/1)±5/5

(17/9)±4/3

(18/1)±3/4
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0/911

(17/5)±3/8
(18/6)±2/9

(16/3)±4/5

Pvalue

0/001

ثبٍض ّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي زض ثيي ظٍخيي
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هديس ثطاتي ٍ ّوىبضاى

بحث

41
اثتال ثِ پيبهسّبي ضفتبضّبي خٌؿاي ًبؾابلن ،ضفتابض خٌؿاي

ايي هطبلعِ ثبّس ثطضؾي ثبٍضّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي

نحيح خْت حهَل ؾالهت خٌؿي اتربش ًرَاّس قس؛ لاصا

زض ثيي ظٍخيي زض آؾتبًِ اظزٍاج ثب ثْطُگيطي اظ هسل اعتمبز

ثبال ثطزى زضن ظٍخيي اظ ايٌىاِ آىّاب ضا زض هعاطو ذطاط

ثْساقتي اًدبم قس .زض ذهَل آگابّي اظ هؿابئل خٌؿاي،

عَاضو اييگًَِ ضفتبضّب هيثبقٌس ،ضطٍضي اؾت.

قطوتوٌٌسگبى زض هطبلعِ  73زضنس اظ حساوثط ًوطُ لبثال

زض ضاثطِ ثب ٍضاعيت ًواطُ حؿبؾايت ٍ قاست زضن قاسُ

اوتؿبة ضا ثِ زؾت آٍضزُاًس واِ حابوي اظ ٍضاعيت ًؿاجتبً

ثطحؿت هتغيطّبي خوعيت قاٌبذتيً ،تابيح اياي هطبلعاِ

هطلَة آگبّي ظٍخيي اظ هؿبئل هطتجط ثب ؾاالهت خٌؿاي

ًكبى زاز وِ ظًبى ثِ طاَض هعٌايزاضي اظ ؾاطح حؿبؾايت

اؾت .زض ايي هطبلعِ ،آگبّي اظ هؿبئلي ّوچَى ًمف تغصيِ

زضن قسُ ثبالتطي ثطذَضزاضًس وِ ثب ًتبيح هطبلعابت هكابثِ

ٍ ذَاة وان زض وابّف ٍ ياب افاعايف هيال خٌؿاي زاضاي

ّورَاًي زاضز ( .)15،16اظآًدبييوِ ظًبى زض ؾاطح خبهعاِ

ووتطيي هيبًگيي ًوطُ ثَزًس .ايي زض حبلي اؾت وِ آگابّي

اظ اؾتمالل ووتاطي ثطذاَضزاض ثاَزُ ٍ ٍاثؿاتگي آىّاب ثاِ

اظ ثيوبضيّبي لبثلاًتمبل اظ ضاُ خٌؿاي ٍ ًماف وبًاسٍم زض

ذبًَازُ ثيكتط اظ هطزاى هيثبقسّ ،طگًَِ پيبهس اختوبعي زض

پيكااگيطي اظ ثااطٍظ ثيواابضيّاابي آهيعقااي ٍ پيكااگيطي اظ

ظًسگي هكتطن ٍ تطؼ اظ خسايي ٍ طاالق زليلاي ثاط زضن

ثبضزاضي زاضاي ثيكتطيي هيبًگيي ًوطُ ثَزًس .اياي ًتابيح ثاب

ثبالتط آىّب زض ضاثطِ ثب حؿبؾيت هؿئلِ هيثبقس .زض ّوايي

يبفتِّبي هطبلعبت ًَضاًي پاَض ٍ ّوىابضاى (ً ٍ )13اَحي ٍ

حبل افطازي وِ ؾٌكبى ووتاط اظ  20ؾابل ثاَز حؿبؾايت

ّوىبضاى ( )5وِ هيعاى آگابّي اظ هؿابئل خٌؿاي ظٍخايي

زضن قسُ ثبالتطي ضا گعاضـ وطزُ ثَزًس وِ ايي هؿئلِ ًياع

خَاى هطاخعِوٌٌسُ ثاِ هطاواع هكابٍضُ ضا زض ؾاطح ًؿاجتبً

هيتَاًس ًبقي اظ تدطثِ وان ظٍخايي ٍ ٍاثؿاتگي اختوابعي

هطلَثي گعاضـ وطزُ ثَزًسّ ،ورَاًي زاضز.

ثيكتط آىّب ثِ اططافيبى ثبقس (.)17

زض ذهَل ٍضعيت حؿبؾيت ٍ قاست زضن قاسًُ ،تابيح

زض ايي ثطضؾي ظًبى ذبًِزاض ثِ زليل عسم اؾاتمالل هابلي ٍ

هطبلعِ ًكبى زاز وِ ظٍخيي ثِ تطتيت  64/5 ٍ 52زضنس اظ

تطؼ اظ فطٍپبقي وابًَى ذابًَازُ ٍ طاالق حؿبؾايت زضن

حساوثط ًوطُ لبثل اوتؿبة ثطاي ايي ؾابظُّاب ضا ثاِ زؾات

قسُ ثبالتطي ًؿاجت ثاِ پيبهاسّبي ضٍاثاط خٌؿاي ًبؾابلن

آٍضزُاًس .ثِطَضولي اعتمابز ظٍخايي ثاِ خاسي ٍ ذططًابن

زاقااتِاًااسّ .وچٌاايي زض ايااي هطبلعااِ افااطاز زاضاي ؾااطح

ثَزى عَاضو ًبقي اظ ضفتبضّبي خٌؿاي ًبؾابلن ٍ احتوابل

تحهيالت ثبالتط ٍ ثبلطجع ايي ؾطح تحهيالت ،وبضهٌس ٍ ياب

آؾيتپصيطيقبى زض حس هطلَة ًويثبقس ٍ تٌْب اظ ًظط 30

زاًكدَ ثَزى آىّب ،قاست زضن قاسُ ثابالتطي ًؿاجت ثاِ

زضنس افطاز تحت هطبلعِ ،هؿبئل خٌؿي آىلسض هْان اؾات

پيبهسّب ٍ عَاضو ضٍاثط خٌؿي ًبؾبلن ضا گعاضـ واطزُاًاس.

وِ ظًسگي آىّب ضا تحت تأثيط لطاض زّس.

ثِ ًظط هيضؾس وِ ثب افعايف آگبّيّبي عوَهي ًؿاجت ثاِ

ايي يبفتِ هيتَاًس ًبقي اظ ايي ثبقس وِ ظٍخايي زض آؾاتبًِ

ؾالهت خٌؿي هيتَاى زضن احتوبل اثتالي ثاِ پيبهاسّبي

اظزٍاج ثِ زليل عسم ثطذاَضزاضي اظ تدطثاِ ضاثطاِ خٌؿاي،

آى ضا افعايف زاز (.)18

احتوبل ثطٍظ عَاضو ٍ پيبهسّبي ضفتبضّبي خٌؿي ًبؾابلن ٍ

زض ذهَل هٌبفع زضن قسُ ،افاطاز تحات هطبلعاِ اعتمابز

يب ٍلَ آى ثِطَض قسيس ضا ثطاي ذَز ثؿيبض ون اضظيبثي هي-

ظيبزي ثِ هٌبفع ضٍاثط خٌؿي ؾبلن زاقتٌس ٍ ثِطَض هتَؾط

ًوبيٌس ،ايي زض حبلي اؾت واِ تمطيجابً ثاطاي توابم ظٍخايي

 77/7زضنس فَايس ضٍاثط خٌؿي ؾبلن ضا زضن وطزُ ثَزًاس.

احتوبل ثطٍظ عَاضو قسيس ٍ ًبگَاض ٍخَز زاضز (ً .)14تابيح

زض ايي هيبى اعتمبز ثِ ثْجَز ضٍاثط ظًبقَيي ٍ عسم احؿابؼ

ايي ثرف اظ هطبلعِ ثب زؾتآٍضزّابي ؾابيط هطبلعابت واِ

تٌْبيي ثيي ظٍخيي ثيكتطيي فطاٍاًي ضا زاقات .اياي يبفتاِ

حىبياات اظ ؾااطح هتَؾااط ثبٍضّاابي تْسيااس ٍ تااطؼ اظ

ًكبى هيزّس وِ ثطًبهاِّابي آهَظقاي ثيكاتط ثاِ فَاياس ٍ

پيبهااسّبي ضفتبضّاابي خٌؿااي ًبؾاابلن زاضًااس ّورااَاًي

هٌبفع ضٍحي ٍ ضٍاًي ضٍاثط خٌؿي نحيح تأويس زاضًس .اياي

زاضز( .)5،8، 6-11ثسيْي اؾت واِ ثاسٍى زضن حؿبؾايت

يبفتِ ثب ؾبيط هطبلعابت زض اياي ظهيٌاِ ًياع ّوراَاًي زاضز
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هدلِ آهَظـ ٍ ؾالهت خبهعِ ،زٍضُ  ،1قوبضُ  ،1ثْبض 1393

ثِ طَضي وِ هٌبفع زضن قاسُ افاطاز زض هطبلعاِ ٍ Deptula

زاًف هتفبٍت افطاز ؾابوي زض هٌابطك قاْطي ٍ ضٍؾاتبيي

ّوىبضاى (ّ ٍ Prochaska ٍ )9وىبضاى ( )19زض حاس لبثال-

زاضز ( .)21زض ايي پػٍّف ،هَاًع زضن قسُ خْت ثطلطاضي

لجَل گعاضـ قسُ اؾت.

ضٍاثط خٌؿي ناحيح زض ثايي هاطزاى ثاِطاَض هعٌايزاضي

اظ زيگط يبفتِّبي هطبلعِ ،هياعاى پابييي هَاًاع زضن قاسُ

ثيكااتط اظ ظًاابى هكاابّسُ قااس وااِ زض هطبلعااِ ٍ Deptula

ثطاي ثطلطاضي ضٍاثط خٌؿي نحيح زض خوعيت هَضزهطبلعِ

ّوىبضاى (ً )9يع ّويي ًتبيح ثِ زؾت آهس.

ثَز وِ ثِ لحبظ هسيطيت ثطًبهِّبي آهَظقي هطلاَة هاي-

ٍضعيت ضاٌّوبّبي عول هطتجط ثب ؾالهت خٌؿاي زض حاس

ثبقس ٍ اظ ايي ًظط ثاب هطبلعابت ّ ٍ Laubyوىابضاى (ٍ )20

هتَؾط گاعاضـ قاسُ ثاَز ٍ اياي ثاساى هعٌاي اؾات واِ

ّ ٍ Deptulaوىاابضاى ( )9هكاابثِ اؾاات .ثيكااتطيي هَاًااع

ضاٌّوبّبي عول لبثل لجَلي ثاطاي ثطلاطاضي ضٍاثاط خٌؿاي

گااعاضـقااسُ ،ذدبلاات وكاايسى اظ نااحجت زض ذهااَل

نحيح ٍخَز ًساضز ،يبفتِ فَق ًيع ثب هطبلعبت هكبثِ زض ايي

ثطلطاضي ضاثطِ خٌؿي ثب ّوؿاط ٍ تلماي فابـقاسى اؾاطاض

ظهيٌِ ّورَاًي زاضز ( .)5،22ثِعالٍُ شوط ايي ًىتِ ضطٍضي

ذابًَازگي زض ناَضت پطؾاايسى ؾاؤال زض ذهاَل ضٍاثااط

اؾت وِ ظٍخيي زض آؾتبًِ اظزٍاج هوىي اؾت ثِطَض ٍالعي

خٌؿي نحيح هيثبقس ،وِ ثِ ًظاط هايضؾاس ثاب تَخاِ ثاِ

ضاٌّوبي عولي زض خْت ثطذَضزاضي اظ ؾاالهت خٌؿاي زض

هبّيت هَضَ ايي ًتيدِ طجيعي ٍ هٌطمي ثبقس.

اذتيبض زاقتِ ثبقٌس ٍلاي زضن ظٍخايي اظ اياي ضاٌّوبّاب ٍ

ضاثطِ هعٌيزاضي ثيي ؾاي ٍ تحهايالت ثاب هٌابفع ٍ هَاًاع

وبضثطز آىّب زض ؾطح لبثل لجَلي ًويثبقس.

زضن قسُ هكبّسُ قس ،ثب ايي تفبٍت وِ ثاب افاعايف ؾاي ٍ

ثيكتطيي ضاٌّوبّابي عوال ذابضخي گاعاضـ قاسُ تَؾاط

ؾطح تحهيالت هيعاى هٌابفع زضن قاسُ خْات ثطلاطاضي

ظٍخيي ،ايٌتطًت ٍ اظ ططيك زٍؾتبى ثَز ٍ ًىتِ لبثالتَخاِ

ضٍاثط خٌؿي نحيح افعايف هييبثس ،ايي زض حبلي اؾت وِ

زض ايي ظهيٌِ عسم اطال ضؾبًي نحيح زض خبهعِ ٍ اؾاتفبزُ

هَاًع زضن قسُ ثطلطاضي ضٍاثط خٌؿي ناحيح ثاب افاعايف

ووتط اظ وتت علوي ٍ وبضقٌبؾبى ثِهٌظَض وؿت اطالعابت

ؾي ٍ ؾطح تحهيالت وبّف هييبثس .ايي يبفتِّب طجيعاي

الظم زض هَضز ضاثطِ خٌؿي نحيح اؾت وِ زض يه هطبلعاِ

ثِ ًظط هيضؾس چطاوِ ثاب افاعايف ؾاي ٍ وؿات تدطثيابت

گصقتِ زض ايطاى ًيع ثِ ايي هؿئلِ تأويس قاسُ اؾات (.)23

زضظهيٌِ هؿبئل خٌؿي ٍ ّوچٌايي افاعايف آگابّي
ٔ
ثيكتط

ايي هؿئلِ زض هطبلعِاي وِ ثِ همبيؿِ ظٍجّبي اًگليؿاي ٍ

ثيكتط زض ايي ظهيٌِ ثب ثبال ضفاتي ؾاطح تحهايالت هياعاى

تبيَاًي پطزاذتًِ ،يع عٌَاى قسُ اؾت .ظٍجّبي اًگليؿي وِ

هٌبفع هطتجط ثب ضٍاثط خٌؿي ؾبلن افعايف يبفتِ ٍ زض همبثل

زضظهيٌاِ ضٍاثاط
ٔ
اظ وتبةّبي ضاٌّواب ثاطاي وؿات آگابّي

ًيع ثب ثْطُگيطي اظ ؾطح آگبّي ٍ تدطثاِ ثيكاتط زض خْات

خٌؿي نحيح اؾتفبزُ هيوطزًسً ،ؿجت ثِ ّوتبيبى تبيَاًي

ضفع هَاًع هَخَز اظ هيعاى هَاًع زضن قسُ وبؾاتِ ذَاّاس

ذَز وِ ثيكتط اظ ًؿلّبي پيكيي هؿابئل خٌؿاي ضا هاي-

قس .يبفتِّبي ايي ثرف ثب ًتبيح هطبلعاِ هكابثِ ّوراَاًي

آهَذتٌس ،آگبّي ٍ ًگاطـ ثْتاطي ضا گاعاضـ واطزُ ثَزًاس

زاضز ( .)6،9ايي ًتيدِ ثط لعٍم آهَظـ هساٍم ثِ ظٍخايي زض

( .)24ايي يبفتِ لعٍم اخطاي واالؼّابي هاٌظن ٍ ّسفوٌاس

آؾتبًِ اظزٍاج زض خْات افاعايف هٌابفع زضن قاسُ تأوياس

آهَظقي ٍ تْيِ هَاز ٍ هتَى آهَظقي هٌبؾات ثاب ًيبظّابي

زاضز.

آهَظقي ايي گطٍُ اظ افطاز خبهعِ ضا ثيفاظپيف ًكبى هاي-

ّوچٌيي زض ايي هطبلعِ ثيي هحل ؾىًَت ظٍخيي ٍ هٌابفع

زّس.

ٍ هَاًع زضن قاسُ ضاثطاِ هعٌايزاضي هكابّسُ قاسُ ثاَز.

عسم توبيل ثطذي ظٍخيي خْت قطوت زض هطبلعِ ثِ زليال

هيعاى هٌبفع زضن قسُ زض ثيي ؾابوٌيي هٌابطك قاْطي اظ

حؿبؼ ثَزى هَضاَ ٍ ووجاَز ٍلات ضا هايتاَاى يىاي اظ

هيعاى هٌبفع زضن قسُ افطاز ؾبوي زض ضٍؾتب ثيكتط ثاَزُ ٍ

هحسٍزيتّبي اخطايي هطبلعِ حبضط ثيبى وطز ايي هَضاَ

ثبلعىؽ هيعاى هَاًع زضن قسُ ضٍؾتبئيبى اظ افطاز ؾبوي زض

ثبعث وبّف زضناس پبؾادزّاي افاطاز هاَضز هطبلعاِ قاس.

قْط ثيكتط ثَز .ايي اذتال ًيع ضيكِ زض ؾطح آگبّيّاب ٍ

ثسيْي اؾت وِ ثبال ثَزى زضنس پبؾدزّي افاطاز هايتَاًاس
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هديس ثطاتي ٍ ّوىبضاى

ثبٍض ّبي هطتجط ثب ؾالهت خٌؿي زض ثيي ظٍخيي

ِاًدبم ضفتبضّبي خٌؿي ؾبلن زاقتِ ثبقٌس ٍلي هعتمسًس و

ِلسضت تعوينپصيطي هطبلعِ ضا افاعايف زّاس ٍ اياي هؿائل

ايي ضاٌّوبّبي عول زض آى حس ًيؿت وِ ثتَاًس ووىاي زض

.ًمطِ عطفي زض هطبلعبت تَنيفي تحليلي ذَاّس ثَز

.اًدبم ضفتبض ثىٌس

نتيجهگيری
زضهدوَ ظٍجّبي خَاًي وِ زض ايي هطبلعِ هاَضز ثطضؾاي

تشكر و قدردانی
ايي همبلِ هٌتح اظ ططحي تحميمبتي ههاَة زاًكاگبُ علاَم

لطاض گطفتٌس ؾطح آگبّي هتَؾطي اظ ضٍاثط خٌؿي ناحيح

) ٍ ثاب891119176666 :پعقىي ّوساى اؾت (قوبضُ ثجت

ٍ  ثاطآٍضز ولاي ًتابيح ًكابى زاز واِ حؿبؾايت.ضا زاقتٌس

پكتيجبًي هبلي هعبًٍت تحميمبت ٍ فيآٍضي زاًكگبُ (هطواع

قست زضن قسُ پيبهسّبي ضفتبضّبي خٌؿي ًبؾبلن زض ثيي

ِتحميماابت علااَم ثْساقااتي) اًداابم پصيطفتااِ اؾاات واا

 ثباييحبل ؾطح هٌابفع،ظٍخيي زض ؾطَح هطلَثي ًويثبقس

 هٌابفع.ثسييٍؾيلِ ًْبيت ؾپبؼ ٍ لسضزاًي ثِ عول هيآياس

.ٍ هَاًع زضن قسُ زض حس ًؿجتبً هطلَثي گعاضـ قاسُ ثاَز

ِقرهي ًَيؿٌسگبى ثب ًتبيح اياي تحمياك اضتجابطي ًساقات

ًِثِعالٍُ شوط ايي ًىتِ ضطٍضي اؾت واِ ظٍخايي زض آؾاتب

.اؾت
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Abstract
Introduction: Sexual health is the integrity between mind, emotions, and body, and any disorder leading to discoordination, can be associated with sexual dysfunction. The aim of this
study was to investigate the beliefs of couples attending marriage counseling centers toward
sexual health based on the health belief model.
Materials and Methods: This cross sectional descriptive study was performed on 400 couples referring to marriage counseling centers of Hamadan recruited with a random sampling
method. The participants completed a self-administered questionnaire including demographic
characteristics, knowledge and health belief model constructs. Data analysis was performed
using SPSS-16 software, by Pearson’s coefficient correlation, independent T-test, and oneway ANOVA.
Results: Couples had a moderate knowledge of sexual health. In addition, perceived susceptibility and severity of the consequences of unsafe sexual behavior among couples were not satisfactory; however, perceived benefits and barriers were reported in a relatively good level.
Internet and friends were the most important sources for sexual health information.
Conclusions: Promoting knowledge and beliefs toward sexual health by preparing training
packages based on the needs of couples and removing obstacles to have normal sexual behavior are necessary.
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