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PREVENTIVE BEHAVIORS OF BRUCELLOSIS BASED ON HEALTH BELIEF MODEL

 

Preventive Behaviors of Brucellosis in Khash City Ranchers Based 
on Health Belief Model in 2015

ABSTRACT
   Background    and objective: Brucellosis is one of the most common zoonosis 
diseases more prevalent in Iran, especially in Sistan and Baluchestan Province, 
Iran. This study was aimed to assess factors influencing the behavior based on 
the Health Belief Model (HBM) among ranchers in Khash city, Iran.
  Materials and methods: In this cross-sectional study 200 rural ranchers of the 
Khash city were selected through randomized multistage sampling method 
from health centers. Data were collected through a researcher-made question-
naire with approved validity and reliability. In this study the role of awareness 
and health belief model constructs (perceived susceptibility, perceived severity, 
perceived benefits, perceived barriers and perceived self-efficacy) for the prog-
nosis and implementation of rubella preventive behaviors were studied and 
analyzed. Data was analyzed using SPSS 18 and Pearson correlation coefficient 
for determining the relations of constructs and behaviors and linear regression 
test to determine the prediction of constructs on behavior.
Results: The mean age of ranchers was 44±16; 53% of participants were male 
and 44.5% were illiterate. The mean age of knowledge of the participants was 
33 ± 6.5. Between the knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, 
perceived benefits and perceived self-efficacy and behavior there was a positive 
and significant association, but between the perceived barriers and behavior 
was a negative and significant association. Furthermore, results showed that 
self-efficacy and perceived benefits were the behaviors’ predictors.
Conclu  sion: Self-efficacy and perceived benefits were the strongest predictor 
of behavior. Educational programs based on the health belief model are recom-
mended with an emphasis on increasing self-efficacy and perceived benefits to 
improve behavior.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Preventive behavior, Brucellosis, Health Belief Model (HBM), Ranch-
ers’ health, Khash.
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رفتارهاى پيشگيرى كننده تب مالت بر اساس الگوى اعتقاد بهداشتىف

بررسى رفتارهاى پيشگيرى كننده تب مالت در دامداران شهرستان خاش بر اساس 
الگوى اعتقاد بهداشتى در سال 1394

چكيد   ه
زمينه و هدف: بيمارى تب مالت (بروسلوز) يكى از مهم ترين بيمارى هاى مشترك بين انسان و دام است 
كه در ايران و به ويژه استان سيستان و بلوچستان شيوع فراوانى دارد. اين مطالعه با هدف بررسى عوامل 

مؤثر بر رفتار بر اساس الگوى اعتقاد بهداشتى در دامداران شهرستان خاش انجام شد.
با  خاش  شهرستان  روستايى  دامداران  از  نفر   200 تحليلى  توصيفى  مطالعه  اين  در  روش ها:  و  مواد 
از  استفاده  با  داده ها  شدند.  انتخاب  درمانى  بهداشتى  مراكز  از  چندمرحله اى  تصادفى  نمونه گيرى  روش 
پرسشنامه محقق ساخته كه روايى و پايايى آن ثابت شده بود گردآورى گرديد. در اين مطالعه نقش آگاهى 
موردبررسى  مالت  تب  از  پيشگيرى  رفتارهاى  انجام  و  پيش بينى  در  بهداشتى  اعتقاد  الگوى  سازه هاى  و 
آزمون هاى  از  استفاده  با  و   18  SPSS از  داده ها  تجزيه وتحليل  براى  گرفتند.  قرار  تجزيه وتحليل  و 
قدرت  تعيين  براى  و  رفتار  و  سازه ها  رابطه  تعيين  براى  پيرسون  همبستگى  ضريب  شامل  آمارى 

پيش بينى كنندگى سازه ها بر رفتار نيز از آزمون رگرسيون خطى استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سنى دامداران 16± 44 سال بود؛ 53 ٪ مشاركت كنندگان مرد و 44/5٪ نيز بى سواد 
بودند. ميانگين نمره آگاهى دامداران 6/5 ±33 بود. بين آگاهى، حساسيت درك شده، شدت درك شده، 
منافع درك شده و خودكارآمدى با رفتار پيشگيرى كننده از تب مالت ارتباط مستقيم معنادار وجود داشت؛ 
اما بين موانع درك شده و انجام رفتارهاى پيشگيرى از بيمارى تب مالت ارتباط معكوس مشاهده شد. 

همچنين خودكارآمدى و منافع درك شده پيش بينى كننده رفتارهاى پيشگيرى بودند.
نتيجه گيرى: خودكارآمدى و منافع درك شده قوى ترين پيشگويى كننده رفتار بودند. لذا برنامه ريزى بر 
اساس الگوى اعتقاد بهداشتى با تأكيد بر افزايش خودكارآمدى و منافع درك شده به منظور بهبود رفتار 

توصيه مى گردد.
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه: رفتارهاى پيشگيرى كننده، تب مالت، الگوى اعتقاد بهداشتى، بهداشت دامداران، خاش.
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مهم ترين  از  يكى  حيوان  و  انسان  بين  مشترك  بيمارى هاى 
مشكالت بهداشتى درمانى به ويژه در مناطق روستايى است. يكى 
از شايع ترين اين بيمارى ها تب مالت است (1). شيوع اين بيمارى 
در  بيمارى  اين  اما  است؛  متفاوت  ديگر  كشور  به  كشورى  از 
كشورهاى اطراف مديترانه (اروپاى جنوبى، شمال و شرق آفريقا)، 
 .(2) است  شايع  بيشتر  مركزى  آسياى  و  هندوستان  خاورميانه، 
حالى  در  اين  است.  شده  ريشه كن  كشورها  از  برخى  در  بيمارى 
است كه بسيارى از كشورها از ظهور مجدد بيمارى آسيب ديده اند. 
به  اما  دارد؛  وجود  بومى  به صورت  بيمارى  كشورها  از  بسيارى  در 
بروز  ميزان  از  قابل اعتمادى  آمار  بهداشتى،  نظام  ضعف  دليل 
بيمارى تب مالت وجود ندارد. بااين حال، سازمان جهانى بهداشت 
500 هزار مورد جديد در سال گزارش مى كند (3). در كشورهايى 
مثل استراليا و كانادا بروز بيمارى بسيار نادر، يعنى 2 در 100 هزار 
استان هاى  از  برخى  در  بيمارى  بروز  ايران  در  اما  است (2)؛  نفر، 
جنوبى 98-130 مورد در 100 هزار نفر گزارش شده است (4). از 
مهم ترين عوارض اين بيمارى در حيوانات سقط جنين، باقى ماندن 
جفت در رحم، اختالل بارورى، ورم دردناك بيضه ها در دام نر و ورم 
پستان و در انسان عوارضى چون مننژيت، آندوكارديت، نفريت و 
و  انسان  در  بيمارى  است (5).  كودكان،  در  به ويژه  پان سيتوپنى، 
حيوان از جنبه اقتصادى و اجتماعى اهميت فراوانى دارد. بيمارى 
و  شده  دامداران  اقتصادى  سرمايه  رفتن  بين  از  باعث  دام ها  در 

هزينه هاى درمانى زيادى را به افراد مبتال تحميل مى كند (6).
و  رفتارى  عوامل  كه  مى دهند  نشان  مختلف  مطالعات  نتايج 
باورهاى غلط در ابتال به بيمارى تب مالت اهميت بسيارى دارند. 
به عنوان نمونه، مطالعه هزئيكا در جنوب غربى نيجريه نشان داد كه 
مصرف شير غيرپاستوريزه و گوشت نپخته و زندگى با حيوانات از 
مهم ترين رفتارهاى پرخطر در انتقال بيمارى تب مالت بودند (7). 
مطالعه عطاءالهى و كازرونى (8) در استان فارس نشان داد كه 
دامداران 77 ٪ جفت و جنين سقط شده را در محيط رها مى كردند 
و 64 ٪ نيز از شير خام براى تهيه پنير استفاده مى كردند. همچنين 

مطالعه مظلومى و همكاران (9) در دانش آموزان دبيرستانى نشان 
داد 31 ٪ افراد سابقه مصرف شير خام و 41 ٪ نيز سابقه مصرف 

پنير تازه غيرپاستوريزه را داشته اند. 
باورهاى  و  اعتقادات  كه  داده اند  نشان  نيز  مختلف  مطالعات 
غلط نقش مهمى در پايدارى بيمارى و شيوع باالى آن در بسيارى 
مناطق دارند. مصرف شير شتر نجوشيده براي درمان تنگي نفس و 
بواسير، استفاده از چربى خام داخل شكم يا كوهان شتر بالفاصله 
حيوانات  ادرار  از  استفاده  مفاصل،  درد  درمان  براي  ذبح  از  بعد 
طحال  و  دمبالن  جگر،  مصرف  سرفه،  و  كليه  سنگ  درمان  در 
درمان  براي  خام  جگر  مصرف  شب ادرارى،  درمان  براي  خام 
كرده  زايمان  تازه  گاو  نجوشيده  شير  اولين  مصرف  كم خونى، 
براي افزايش نيروي ايمني و خوابيدن در پوست دام تازه ذبح شده 
و  غلط  باورهاى  مهم ترين  تب  رفع  و  مفاصل  درد  درمان  براي 
بيمارى  بروز  و  شيوع  سبب  كه  هستند  نامطلوبى  زندگى  سبك 
مى شوند. نگهداري دام ها در چادر محل زندگى دامداران از عوامل 
مستعدكننده ابتال به بيمارى در منطقه سيستان و بلوچستان هستند 
(10). مطالعه ادسيجى (11) در ايالت اوسان هند نشان داد 36 
 ٪ گوشت،16  نامناسب  پختن  مانند  عاداتى  پاسخ دهندگان  از   ٪
در  باز  زخم هاى  نكردن  محافظت  نيز   ٪ و 69  خام  شير  نوشيدن 

ضمن كار با حيوانات را ذكر كردند.
جهت  برنامه ريزى  لزوم  نشان دهنده  مختلف  مطالعات  نتايج 
پيشگيرى از ابتال به بيمارى تب مالت در تمام گروه هاى جمعيتى 
به ويژه گروه هاى در معرض خطر ازجمله دامداران است. بسيارى از 
مداخالت به طور مؤثر انجام نمى گيرد. براى رسيدن به مداخله مؤثر، 
شناخت عوامل تأثيرگذار بر رفتار دستيابى به تغيير را آسان خواهد 
كرد. بنابراين، بررسى عوامل مؤثر بر اتخاذ رفتارهاى پيشگيرى كننده 
با استفاده از الگوهايى كه عوامل مؤثر بر رفتار را شناسايى و تقويت 
مى كنند ضرورى است. بدين منظور، پژوهشگران از الگوها براى 
تغيير رفتار كمك گرفتند. يكى از اين الگوهاى مؤثر الگوى اعتقاد 
بهداشتى است؛ كه پايايى و روايى آن در مطالعات انجام شده براى 

پيشگيرى از بيمارى تب مالت به اثبات رسيده است (12). 
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براى ف مى بايست  افراد  بهداشتى،  اعتقاد  الگوى  اين  اساس  بر 

خود  جارى  رفتارى  الگوهاى  به وسيله  رفتار  تغيير  در  موفقيت 
درك  را  موضوع  شدت  و  حساسيت  يعنى  كنند؛  تهديد  احساس 
نموده و باور داشته باشند كه يك نوع رفتار خاص منجر به يك 
همچنين  آن ها  مى گردد.  قابل قبول  هزينه  يك  با  ارزشمند  پيامد 
موانع  بر  غلبه  اليق (كارآمد)  را  خودشان  كه  كنند  احساس  بايد 

درك شده در مسير انجام عمل هستند (13).
مطالعه كريمى و همكاران (12) تحت عنوان «تأثير آموزش با 
استفاده از الگوى اعتقاد بهداشتى بر توانمندسازى مادران روستايى 
در پيشگيرى از بروسلوز»، مطالعه اسماعيلى و همكاران(4) تحت 
عنوان «تأثير آموزش رفتارهاى پيشگيرى كننده از تب مالت در 
و  بهداشتى»  اعتقاد  الگوى  اساس  بر  اصفهان  غرب  خانه دار  زنان 
مداخله  «اثربخشى  عنوان  تحت   (2) همكاران  و  بابائى  مطالعه 
توانمندسازى  جهت  بهداشتى  اعتقاد  الگويى  بر  مبتنى  آموزشى 
دامداران در برابر رفتارهاى پرخطر تب مالت» نشان دهنده كارايى 

الگويى اعتقاد بهداشتى در زمينه رفتارهاى بهداشتى است.
بوده  شايع  گذشته  سال هاى  در  خاش  شهرستان  در  بيمارى 
افزايش  بيمارى  موارد  تعداد  كه   1392 سال  در  به ويژه  است؛ 
از  خاش،  شهرستان  بهداشت  مركز  گزارش هاى  مبناى  بر   يافت. 
علوم  دانشگاه  حوزه  در  مالت  تب  به  مبتال  بيمار  كل 115  ميان 
است.  بوده  خاش  شهرستان  به  متعلق  مورد   83 زاهدان  پزشكى 
با توجه به اينكه از بين 15،397 خانوار روستايى اين شهرستان 
8،327 خانوار دامدار وجود دارد و دام ها در محل زندگى آن ها 
نگه دارى مى شوند و برخى از روستاييان در ذبح، دفع فضوالت و 
دوشيدن شير موارد بهداشتى را رعايت نمى كنند و شرايط را براى 
ابتال به اين بيمارى به وجود مى آورند، اين شهرستان به عنوان يكى 
پزشكى  علوم  دانشگاه  سطح  در  مالت  تب  بيمارى  كانون هاى  از 

زاهدان مطرح شده است.
از  يكى  به عنوان  مالت،  تب  بيمارى  اهميت  به  توجه  با  لذا 
مسئولين  درخواست  همچنين  و  شهرستان،  بهداشتى  اولويت هاى 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان، قرار شد نسبت به تعيين كاربرد 

الگو در اتخاذ رفتارهاى سالم در دامداران و اينكه تغيير كدام يك 
از سازه هاى الگوى بيش ترين تأثير را بر رفتار دارد پرداخته شود.

مواد و روش ها
نمونه هاى  و  بوده  تحليلى  توصيفى  مطالعه  يك  حاضر  پژوهش 
پژوهشى بر اساس مطالعه انجام شده قبلى (12) شامل 200 نفر از 
دامداران تحت پوشش مراكز بهداشتى درمانى روستايى شهرستان 
خاش بودند. سكونت در روستا، داشتن سن باالى 18 سال، اشتغال 
به شغل دامدارى يا دامدارانى كه داراى دام گاو و گوسفند و بز به 
مدت بيشتر از 5 سال بودند، مبتال نبودن فرد به تب مالت در زمان 
از  مطالعه  در  شركت  به  تمايل  و  پژوهش  اجراى  زمان  يا  گذشته 

معيارهاى ورود به مطالعه بودند.
در پژوهش حاضر نمونه گيرى به صورت تصادفى چندمرحله اى 
انجام شد. ابتدا به صورت تصادفى از بين مراكز بهداشتى درمانى 
تحت پوشش 4 مركز انتخاب شدند. در مرحله بعد، از هريك از 
مراكز انتخاب شده يك خانه بهداشت به صورت تصادفى انتخاب 
شدند. در آخر هم نمونه هاى موردپژوهش از بين دامداران ساكن 
روستاهاى تحت پوشش آن خانه بهداشت انتخاب شدند. با استفاده 
 β=0/2 و α=0/05 از اطالعات به دست از مطالعه قبلى (12) و

حجم نمونه 200 نفر تعيين شد.

جهت جمع آورى داده ها از يك پرسشنامه محقق ساخته مبتنى 
انتزاعى  هنجارهاى  سازه  و  بهداشتى  اعتقاد  الگوى  برسازه هاى 
استفاده شد. جهت تدوين اين پرسشنامه از مقاالت جمع آورى شده 
كشورى  دستورالعمل  و  معتبر  كتاب هاى  موضوع،  با  مرتبط 
مبارزه با بروسلوز استفاده شد (14). پرسشنامه از طريق مصاحبه 
روايي  سنجش  براي  گرديد.  تكميل  پژوهشگر  توسط  حضورى 
و  شد  استفاده  مربوطه  متخصصين  از  نفر   10 ازنظر  پرسشنامه 
نظرات اصالحى آنان در پرسشنامه اعمال گرديد. شاخص روايى 
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محتوا (CVI) و ضريب روايى محتوا (CVR) براى سنجش روايى  ش

محاسبه گرديد. براى محاسبه ضريب پايايى پرسشنامه از روش 
در  كه  افرادى  از  نفر   30 براى  كه  شد؛  استفاده  كرونباخ  آلفاى 

مطالعه نبودند پرسشنامه تكميل شد.

جدول 1. ميانگين مقادير  CVI، CVR  و ضريب آلفاى كرونباخ 
هريك از سازه ها

ضريب آلفاى كرونباخCVICVRسازه ها
968880آگاهى

918277حساسيت درك شده
919680شدت درك شده
948072منافع درك شده
947094موانع درك شده
927876خودكارآمدى
868072هنجارهاى ذهنى

908076رفتار

با توجه به پايين بودن سطح سواد مردم منطقه از مقياس ليكرت 
سه سطحى استفاده شد. پاسخ سؤاالت آگاهى در سه سطح (بلى، 
(هميشه،  سطح  سه  در  رفتارى  سؤاالت  پاسخ  نمى دانم)،  و  خير 
حساسيت،  سازه هاى  سؤاالت  پاسخ  و  هرگز)  و  اوقات  گاهى 
شدت، موانع و منافع درك شده نيز به صورت موافقم، نظرى ندارم 
و مخالفم تدوين شده بودند. در بخش سؤاالت آگاهى (22 سؤال) 
به پاسخ صحيح نمره 2، پاسخ اشتباه نمره صفر و به پاسخ نمى دانم 
نيز نمره يك تعلق گرفت، نمره دهى سؤاالت رفتارى (8 سؤال) 
به پاسخ صحيح نمره 2، پاسخ اشتباه نمره صفر و به پاسخ نمى دانم 
سؤال)   5) خودكارآمدى  سازه  سؤاالت  پاسخ  و  يك  نمره  نيز 
به صورت بلى، تا حدى، خير و به ترتيب با نمرات 1، 2 و صفر 

نمره دهى شده بودند.
سازه هاى حساسيت (6 سؤال)، شدت درك شده (5 سؤال)، 
موانع درك شده (7 سؤال)، منافع درك شده (9 سؤال) به صورت 
موافقم، نظرى ندارم و مخالفم تدوين و به ترتيب با نمرات 3، 2، 

1 نمره  داده شدند.
امتياز سؤاالت آگاهى براى هر فرد بين صفر تا 44، سؤاالت 

رفتارى بين صفر تا 16، حساسيت درك شده از 6 تا 18، شدت 
منافع   ،21 تا   7 بين  درك شده  موانع   ،15 تا   5 بين  درك شده 
درك شده بين 9 نمره تا 27 و سؤاالت خودكارآمدى نيز از حداقل 

0 تا حداكثر 10 تدوين شده بودند.
براى توصيف داده ها از آمار توصيفى و براى تحليل داده ها از  
SPSS 18 و آزمون هاى آمارى شامل ضريب همبستگى پيرسون براى 

تعيين رابطه سازه ها و رفتار و براى تعيين قدرت پيش بينى كنندگى 
سازه ها بر رفتار نيز از آزمون رگرسيون خطى استفاده شد. در اين 
مطالعه مالحظات اخالقى نيز رعايت شده بود و اصل امانت دارى و 
محرمانه بودن اطالعات به مشاركت كنندگان توضيح داده شد. سطح 

معنادارى آمارى در اين مطالعه 0/05 و كمتر از آن بود.

يافته ها
موردبررسى  خاش  شهرستان  دامداران  از  نفر  مطالعه 200  اين  در 
 ±16 دامداران  سنى  ميانگين  كه  داد  نشان  نتايج  گرفتند.  قرار 
سنى  گروه  بزرگ ترين   ٪ با 51  باالتر  و  سال  سنى 40  رده    ،44
مشاركت كننده در پژوهش بودند. همچنين 53 ٪ مشاركت كنندگان 

مرد و 44/5٪ آن ها نيز بى سواد بودند.
ميانگين نمره آگاهى دامداران 6/5±33 بود. ميانگين نمره و 
انحراف معيار سازه هاى موردبررسى و همچنين محدوده نمره قابل 

اكتساب در جدول 2 آمده است.

جدول 2. ميانگين، انحراف معيار، محدوده نمره قابل اكتساب 
هريك از سازه هاى موردمطالعه

ميانگين و سازه
انحراف معيار

حداقل نمره 
قابل اكتساب

حداكثر نمره 
قابل اكتساب

6/5044±33آگاهى
3/7016±8رفتار

حساسيت 
2/6618±14درك شده

3515± 10شدت درك شده
3/6927±22منافع درك شده
3/9721±13موانع درك شده
2/4010±6خودكارآمدى
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صلن
ميانگين نمره رفتار 3/7±8 بود. 23/5٪ از دامداران پنير را ف

قبل از مصرف در آب نگهدارى مى كردند، 26٪ قبل از دوشيدن 
را  مرده  دام  جسد   ٪20 مى دادند،  شستشو  را  دام  پستان  شير 
مى سوزاندند يا دفن مى كردند و 23٪ دام زايمان كرده را از ساير 
دام ها جدا و 29٪ پس از زايمان دام محل را ضدعفونى مى كردند.
ميانگين نمره كسب شده اجزاى الگوى اعتقاد بهداشتى شامل 
حساسيت درك شده 2/6±14، شدت درك شده 3± 10، منافع 
درك شده 3/6±22، موانع درك شده 3/9±13 و خودكارآمدى 

2/4±6 بود. 
درك شده  حساسيت   ،(p=0/00 و   R=0/31) آگاهى  بين 
و   R=0/14) درك شده  شدت   ،(p=0/01 و   R=0/23)
و   (p=0/00 و   R=0/33) درك شده  منافع   ،(p=0/00
خودكارآمدى ((R=0/31 و p=0/00) با رفتار ارتباط مستقيم 
خصوص  در  درك شده  موانع  بين  درحالى كه  دارد.  وجود  معنادار 
انجام رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى تب مالت ارتباط معكوس 
مشاهده شد (R=-0/10  و p=0/05). طبق يافته هاى مطالعه بين 

عوامل جمعيت شناختى و رفتار هيچ گونه ارتباطى مشاهده نشد.
شناسايى  براى  گام به گام  چندگانه  رگرسيون  تجزيه وتحليل 
اين  انجام  براى  شد.  گرفته  بكار  رفتار  تغيير  تعيين كننده  عوامل 
كار همه سازه هاى الگوى اعتقاد بهداشتى به طور هم زمان در الگو 
منافع  و  خودكارآمدى  سازه هاى  كه  داد  نشان  نتايج  شد،  وارد 
باقى  الگوى  در  رفتارى  كننده هاى  پيش بينى  به عنوان  درك شده 

ماندند. قدرت برازندگى براى اين مدل 0/27 بود.
جدول 3.  آناليز رگرسيون خطى بين ميانگين نمره انجام رفتارهاى 

پيشگيرى كننده از بيمارى تب مالت با ميانگين سازه هاى الگوى 
اعتقاد بهداشتى

سطح
معنادارى t

 ضريب 
رگرسيون 
استاندارد

ضريب رگرسيون 
غيراستاندارد الگوى

Beta Std. error Β

-0/11 1/55 -0/18 ثابت

0/00 4/08 0/27 0/06 0/27 منافع 
درك شده

0/00 3/7 0/24 0/1 0/38 خودكارآمدى

بحث
يا  و  پيشگيرانه  بهداشتى  رفتار  ماهيت  بهداشتى  اعتقاد  الگوى 
قرار  تحليل  مورد  را  عالمت  بدون  مرحله  در  بيمارى  تشخيص 
مى دهد (15). با توجه به شيوع تب مالت در ايران به ويژه در منطقه 
سيستان و بلوچستان، پيشگيرى از اين بيمارى راهكارى با هزينه 

اثربخشى مناسب در نظر گرفته مى شود.
در اين بررسى ميانگين نمره آگاهى نشان دهنده آگاهى متوسط 
نتايج  بود  مالت  تب  بيمارى  زمينه  در  موردمطالعه  نمونه هاى 
مطالعه حاضر با مطالعه بابايى و همكاران (2) جهت توانمندسازى 

دامداران در برابر رفتارهاى پرخطر تب مالت همخوانى داشت.
درك شده،  حساسيت  داد  نشان  حاضر  مطالعه  يافته هاى 
شدت درك شده، منافع درك شده و خودكارآمدى ارتباط مستقيم 
درك شده  منافع  و  خودكارآمدى  متغير  دو  و  داشتند  رفتار  با 
مى شوند؛  محسوب  مالت  تب  رفتار پيشگيرى از  پيش بينى كننده 
با  مرتبط  تغييرات  از  توانستند ٪27  متغيرها  اين  كه  به گونه اى 
در  بهداشتى  اعتقاد  الگوى  اساس  بر  كنند.  پيش بينى  را  رفتار 
است  ممكن  كه  مهمى  عامل  همكاران (16)،  و  معتمدى  مطالعه 
افزايش  شود،  دامداران  در  درك شده  حساسيت  افزايش  باعث 

اطالعات آن ها درباره بيمارى تب مالت است.
 15 حداكثر  از  افراد  درك شده  شدت  نمره  مطالعه  اين  در 
رفتار  با  مستقيم  ارتباط  درك شده  شدت  سازه  بود.   10 نمره 
همكاران  و  نامدار  مطالعه  با  مطالعه  اين  داشت.  پيشگيرى كننده 
نسبت  جامعه  افراد  آگاه سازى  با  درواقع،  دارد.  همخوانى   (17)
به تبعات بيمارى در جوامع و خانواده ها مى توان شدت درك شده 
آن ها را از بيمارى افزايش داد. ميانگين نمره منافع درك شده از 
حداكثر 27 نمره 22 بود؛ كه از متغيرهاى پيش بينى كننده رفتار 
پيشگيرى كننده از تب مالت در دامداران بود. به نظر متخصصين 
را  رفتار  تغيير  رفتار،  منافع  از  شخص  درك  بهداشت  آموزش 
و  حسنى  مطالعه  با  مطالعه  اين  يافته هاى   .(14) مى كند  تسهيل 

همكاران (18) همسو است.
پيش بينى  مهم ترين  از  يكى  خودكارآمدى  مطالعه  اين  در 
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به  ش بيشتر  باالتر،  خودكارآمدى  با  افراد  بود.  رفتار  كننده هاى 

رفتارهاى پيشگيرى كننده از تب مالت اقدام كردند. در مطالعات 
بسيارى از نقش خودكارآمدى در پيش بينى رفتارهاى پيشگيرانه 
 (19) همكاران  و  نيوول  مطالعه  به عنوان مثال،  است؛  شده  دفاع 
نشان داد كه خودكارآمدى توضيح دهنده 21٪ تغييرات پيشگيرى 
با  باالتر  خودكارآمدى  ازآنجاكه  است.  فشارخون  به  ابتال  از 
مديريت بهتِر شيوه زندگى در انتخاب رفتارهاى سالم همراه است، 
در نظر گرفتن راهكارهاى افزايش خودكارآمدى با غلبه بر موانع 

مى تواند به بهبود رفتار پيشگيرى كننده كمك كند.
اين  كه  بود؛   13 نمره   21 حداكثر  از  درك شده  موانع  نمره 
كاهش  داشت.  پيشگيرى كننده  رفتار  با  معكوس  ارتباط  سازه 
پيشگيرى كننده  رفتارهاى  انجام  در  مهمى  نقش  مى تواند  موانع 
داشته باشد. بعضى از موانع درك شده توسط افراد موردبررسى در 
اين مطالعه جهت انجام رفتارهاى پيشگيرى كننده نظير اين عوامل 
مطرح شده بودند: نداشتن فرصت كافى براى جوشاندن شير، وقت 
نداشتن براى شستن ظرف دوشيدن شير و سوزاندن جسد دام و 
انجام  همچنين استفاده از دستكش و چكمه به عنوان مانعى براى 
اين  از  هيچ كدام  جوشاندن.  اثر  در  شير  مزه  تغيير  و  كار  راحت 
عوامل نمى تواند مانع جدى براى انجام رفتار پيشگيرى كننده باشد. 

پيشگيرى كننده  رفتارهاى  منافع  بر  بايد  آن ها  كاهش  جهت  لذا 
تأكيد بيشترى شود. 

پراكندگى  و  مشاركت كننده  افراد  كم سوادى  و  بى سوادى 
مشكل  اين  رفع  براى  بود.  مطالعه  محدوديت هاى  ازجمله  منطقه 
سعى شد كه پرسشنامه ها به صورت گروهى و با استفاده از مصاحبه 

تكميل گردند.
سالمت  ارتقاى  برنامه هاى  موفق  اجراى  و  توسعه  نتيجه گيرى: 
در زمينه پيشگيرى از بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان، 
به ويژه تب مالت، به شناسايى عوامل تعيين كننده رفتار پيشگيرانه 
مؤثر  زمانى  بهداشت  آموزش  مداخالت  تالش هاى  دارد.  بستگى 
به  ابتال  استعداد  پيرامون  افراد  ادراكات  و  باورها  كه  بود  خواهد 
توانايى  و  بيمارى  از  ناشى  پيامدهاى  وخامت  و  شدت  بيمارى، 
درك شده جهت انجام رفتار پيشگيرى كننده شناسايى و راهكارهاى 
طراحى  بيمارى  براى  رفتار  انجام  موانع  رفع  جهت  علمى مناسب 

شوند.

سپاسگزاري
اجراى  در  كه  كسانى  ساير  و  خاش  شهرستان  دامداران  كليه  از 
اين پژوهش همكارى داشته اند صميمانه تشكر و قدردانى مى شود.
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