دوماهنامه طبّ جنوب
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال نوزدهم ،شماره  ،1صفحه ( 77 –09فروردين و ارديبهشت )1901
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کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در پيشگوئي مصرف منظم قرص اسيد
فوليک در زنان باردار و داراي قصد بارداري مراجعه کننده به مراکز
بهداشتي درماني شهر برازجان سال 2931-39
 1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،کميته تحقيقات دانشجويي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4بخش ارتقاء سالمت ،مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه
علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -09/0/8 :پذيرش مقاله)09/12/6 :

چكيده
زمينه :يكي از شايعترين و پراهميتترين اختالالت دوران بارداري ،کمبود فوالت و عوارض ناشي از آن ميباشد .هدف از اين مطالعه ،بررسي
عوامل پيشگوئي کننده مصرف منظم قرص اسيدفوليک در زنان باردار و داراي قصد بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر
برازجان مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي ميباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه ،پژوهشي توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي است که در آن  228نفر از زنان باردار و داراي قصد بارداري مراجعه
کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر برازجان به روش نمونهگيري تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند .اطالعات توسط يک پرسشنامه  4بخشي
شامل مشخصات جمعيت شناختي ،سؤاالت آگاهي ،سؤاالت مربوط به سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي و اطالعات در زمينه مصرف قرص اسيد
فوليک جمعآوري گرديد .بعد از جمعآوري اطالعات ،دادهها توسط نرمافزار آماري  )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSSو با استفاده از
آزمونهاي آماري مناسب تجزيه و تحليل گرديد.
يافتهها :ميانگين سني زنان مورد مطالعه  27/4±1/41بود .از لحاظ مصرف قرص  144نفر ( 69/2درصد) مصرف منظم و  84نفر ( 96/8درصد)
مصرف نامنظم داشتند .از نظر آگاهي در زمينه اسيد فوليک  22/8درصد از زنان آگاهي خوب 10/6 ،درصد آگاهي متوسط و  17/1درصد آگاهي
ضعيفي داشتند .از بين سازهها موانع درک شده ( ،)P>9/991فوايد درک شده ( )P=9/992و خودکارآمدي درک شده ( )P>9/991و از بين
متغيرهاي جمعيت شناختي تنها سطح تحصيالت ( )P=9/94با مصرف منظم قرص اسيد فوليک در ارتباط بود .تحليل رگرسيوني متغير موانع
درک شده را بهعنوان تنها پيشگويي کننده رفتار تعيين نمود .سن و ميزان تحصيالت اثر غير مستقيم بر مصرف منظم قرص داشتند..
نتيجهگيري :موانع درک شده قويترين پيشگويي کننده مصرف منظم قرص اسيد فوليک بود .لذا برنامهريزي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي با
تأکيد بر کاهش موانع به منظور بهبود مصرف اين دارو در دوران بارداري توصيه ميشود.
واژگان کليدي :الگوي اعتقاد بهداشتي ،اسيد فوليک ،بارداري ،عوامل پيشگويي کننده
* بوشهر ،گروه آمار زيستي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
Email: rahimtahmasebi@yahoo.com
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1901

/ 78طب جنوب

فوالت يکي از ويتامينهاي محلول در آب بوده و

درصد گزارش شد و در همين مطالعه ميزان مصرف

مصرف آن در طول حاملگي بسيار مهم ميباشد .سطح

اين مکمل در سال  2114در قطر  21/3درصد ،در

سرمي پائين فوالت در حاملگي ،با افزايش خطر

سال  2115در تايلند  9/7درصد و در سال  2117در

خونريزي پس از زايمان ،زايمان پيش از موعد ،جنين

هندوراس  25درصد گزارش شده است در زنان ايراني

کم وزن ،بيش فعالي دوران کودکي و تأخير رشد

تحت مطالعه تنها  27/6درصد افراد از اثرات پيشگيري

داخل رحمي در ارتباط است ( 1و  .)2اما مهمترين

کننده اسيدفوليک در ايجاد نقايص لوله عصبي مطلع

عارضه کمبود فوالت که باعث آسيب جنين ميشود

بودند (.)8

نقص لوله عصبي شامل اسپاينا بيفيدا ،1انانسفالي

(فقدان مغز) و انسفالوسل 3ميباشد که با شيوع  1تا 2

بارداري در پيشگيري از نقايص لوله عصبي در جنين

مورد در هر 1111تولد منجر به ناتواني و مرگ در

مؤثر ميباشد ( ،)8مصرف منظم اين دارو در دوران

هنگام تولد ميشود (.)1

بارداري در حيطه رفتارهاي بهداشتي (پيشگيري سطح

نقص لوله عصبي ،دومين نقص شايع مادرزادي پس از

اول) قرار ميگيرد ،لذا جهت شناسايي عوامل مؤثر بر

نقايص قلبي بوده و ساليانه در جهان حدود نيم ميليون

مصرف منظم اين دارو به عنوان يک رفتار بهداشتي

کودک با اين نقايص متولد ميشوند ( .)3ميزان شيوع

بايد از نظريهها و الگوهاي رفتاري استفاده نمود (.)9

اين نقايص در ايران بر اساس نتايج مطالعات بين 3/4

الگوي اعتقاد بهداشتي يکي از الگوهاي رفتاري است

مورد در هزار تولد زنده ( )4تا  2/8مورد در هزار تولد

که عالوه بر طراحي برنامههاي آموزشي ،جهت

زنده گزارش شده است ( .)5بيش از نيمي از موارد

شناسايي عوامل دخيل در عدم مشارکت افراد در

نقص لوله عصبي ،با مصرف روزانه  411ميکروگرم

برنامههاي پيشگيرانه بهکار برده ميشود ( .)11اين

اسيد فوليک در دوران قبل از لقاح ،قابل پيشگيري

الگوي نظري در طي دهههاي اخير جهت پيشگويي

ميباشد ( .)6از آنجائي که منابع غذايي به تنهائي قادر

رفتارهاي مرتبط با سالمت ،رفتارهاي پيشگيرانه،

به تأمين اين مقدار نميباشند ،مصرف مکملهاي

رفتارهاي نقش بيمار و همچنين در موارد باليني کاربرد

اسيدفوليک به ميزان  411ميکروگرم از يک ماه قبل از

وسيعي داشته است (.)9

بارداري تا پايان بارداري توصيه ميشود ( .)7عليرغم

الگوي اعتقاد بهداشتي بر تغيير اعتقادات و باورهاي

توصيههاي مکرر جهت مصرف منظم مکملهاي

فردي تمرکز داشته و بر اين نکته تأکيد دارد که ادراک

اسيدفوليک در دوران بارداري ،مصرف اين مکمل در

فرد ،ايجاد انگيزه نموده و سبب ايجاد رفتار ميشود.

مناطق مختلف ،ناکافي گزارش شده است ،بهطوري که

الگوي اعتقاد بهداشتي بر مبناي سازههاي حساسيت

در مطالعهي انجام شده در ايران ( )2118بر روي زنان

درک شده ،شدت درک شده ،منافع درک شده ،موانع

استان گلستان ميزان مصرف مکمل اسيد فوليک 21/1

درک شده ،راهنما براي عمل و خودکار آمدي به پيش
بيني رفتار ميپردازد .بر اساس اين الگو ،براي اتخاذ

1

Spinabifida
Anencephaly
3
Encephalocele
2
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مقدمه

کفايي و همكاران

کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در مصرف فوليک اسيد در زنان باردار70 /

مبتال به نقص لوله عصبي) احساس خطر نمايند

بارداري ناخواسته ،سن کم و حاملگيهاي قبلي داشت

(حساسيت درک شده) ،سپس عمق اين خطر و جدي

و کمبود آگاهي از فوايد مرتبط با مصرف فوليک اسيد

بودن عوارض مختلف آن در ابعاد مختلف جسمي،

عمدهترين دليل عدم استفاده از اين قرص در دوران

رواني ،اجتماعي و اقتصادي خود را درک کنند (شدت

بارداري بوده است ( .)12در مطالعه البروس

درک شده) ،با عالئم مثبتي که از محيط اطراف يا

( )Labrosseکه به منظور بررسي تأثير آموزش بر

محيط داخلي خود دريافت ميکنند (راهنماي عمل)،

اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر آگاهي و مصرف مواد

مفيد و قابل اجرا بودن پيشگيري از ايجاد اين نقايص

غذائي غني از فوالت در دانشآموزان انجام شده بود

را باور نمايند (منافع درک شده) و عوامل بازدارنده از

نشان داد که افزايش معنيداري در زمينه آگاهي در

اقدام به عمل را نيز کم هزينهتر از فوايد آن بيابند

مورد فوليک اسيد در گروه مداخله بهوجود آمده است.

(موانع درک شده) تا در نهايت به عملکرد پيشگيري

همچنين تغيير معناداري در تمام سازههاي مدل اعتقاد

کننده از آن اقدام نمايند (.)11

بهداشتي به جز راهنماي عمل بعد از مداخله رخ داد

طبق بررسي مطالعات پيشين ،تاکنون در ايران

( .)13مطالعهاي توسط وازالو ( )Vassalloو همکاران

مطالعهاي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي در زمينه

در سال  2119جهت بررسي عوامل پيشگويي کننده

بررسي عوامل مؤثر بر مصرف قرص فوليک اسيد

تمايل به مصرف نان غني شده با فوالت بر اساس

توسط زنان باردار انجام نشده است .در ميان مطالعات

سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي در چهار کشور

خارجي ،مطالعه کلوبلن ( )Kloeblenو بتيش

اروپايي (انگلستان ،ايتاليا ،آلمان و فنالند) انجام شد.

( )Batishدر آمريکا به منظور کاربرد الگوي اعتقاد

در اين مطالعه تمايل به مصرف بر اساس دو ديدگاه

بهداشتي جهت پيشگويي عوامل مؤثر بر پيگيري رژيم

جلوگيري از بيماري و يا ارتقاء سالمت مورد بررسي

غذائي با فوالت باال در ميان زنان باردار کم درآمد

قرار گرفت .در هر چهار کشور سازههاي فوايد درک

نشان داد که همبستگي باال بين سازههاي مدل اعتقاد

شده ،موانع درک شده و انگيزش بهداشتي پيشگويي

بهداشتي (شدت ،حساسيت ،منافع و موانع درک شده،

کننده تمايل به مصرف نان غني شده بودند و

خودکارآمدي و راهنما براي عمل) و تمايل شرکت

خودکارآمدي درک شده تنها در فنالند پيشگويي کننده

کنندگان براي پيگيري مداوم رژيم غذائي با فوالت باال

رفتار بهداشتي بود و سازههاي حساسيت و شدت

وجود دارد و سازه منافع درک شده قويترين

درک شده و نيز راهنما براي عمل پيشگويي کننده

پيشگويي کننده تمايل به فوالت بود ( .)11در مطالعه

تمايل به مصرف نبودند (.)9

مک گورن ( )McGovernو همکاران در زمينه

بنابراين با توجه به پايين بودن ميزان مصرف منظم

بررسي عوامل مؤثر بر مصرف مکملهاي فوليک اسيد

اسيد فوليک و اهميت پيشگيري از عوارض جنيني و

در زنان باردار شهر گالسکو ،مشخص شد که فقط 57

مادري ناشي از کمبود فوالت و با اهتمام به اينکه تا

درصد زنان در طول حاملگي و  21درصد قبل از

کنون مطالعهاي در داخل کشور عوامل مؤثر بر مصرف
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(عوارض عدم مصرف منظم قرص مثل تولد نوزاد

استفاده از مکمل فوليک اسيد ارتباط معناداري با
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قرص اسيدفوليک ،افراد بايد نخست در برابر مسئله

بارداري از مکمل فوليک اسيد استفاده کردهاند .عدم

/ 89طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1901

زمينه فوالت مصرفي از طريق مواد غذايي سازههاي

نمونهگيري در اين مطالعه به شيوه تصادفي چند مرحلهاي

متفاوتي از اين الگو را تعيين کننده شناسايي نمودهاند،

بود ،بدينصورت که از بين  8مرکز بهداشتي درماني

محققين بر آن شدند تا مطالعه حاضر را تحت عنوان

شهري برازجان 4 ،مرکز از طريق قرعهکشي انتخاب شده

کاربرد سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي در پيشگويي

و پس از کسب اجازه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

مصرف منظم قرص اسيد فوليک در زنان باردار و

پزشکي بوشهر و هماهنگي با مسئولين درمانگاهها ،پرونده

داراي قصد بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

زنان باردار و همچنين زناني که تمايل به بارداري داشته و

درماني شهر برازجان انجام دهند تا با شناسائي عوامل

در مراکز پرونده تشکيل داده بودند بررسي و افراد واجد

مؤثر بر مصرف منظم اين مکمل ،برنامه آموزشي

شرايط شناسايي و از طريق قرعهکشي حجم نمونه مورد

کارآمدي جهت ترغيب زنان باردار يا داراي قصد

نظر متناسب با تعداد در هر مرکز انتخاب شد .در مرحله

بارداري به مصرف اين مکمل طراحي نموده و از اين

بعد با افراد منتخب هر مرکز تماس تلفني گرفته و اهداف

طريق گامي در جهت ارتقاي سالمت مادران و نوزادان

طرح براي ايشان بيان و در صورت رضايت به شرکت در

برداشته شود.

مطالعه ،از آنها دعوت شد در روز و ساعت مشخص به
مرکز بهداشتي درماني مراجعه نمايند .در روز مراجعه از

مواد و روشها

شرکت کنندگان درخواست شد تا پرسشنامهها را تکميل

اين مطالعهي توصيفي-تحليلي ،پژوهشي از نوع مقطعي

نمايند .افرادي که پس از دو بار تماس تلفني به مرکز

بود که در آن جامعه آماري مورد پژوهش را زنان باردار

مراجعه ننمودند با دريافت آدرس منزل (با رضايت خود

يا متمايل به بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

فرد) به درب منزل مراجعه و اطالعات کسب گرديد.

درماني شهر برازجان تشکيل ميدادند .از معيارهاي ورود

ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخت بود .به

به مطالعه داشتن رضايت آگاهانه شخصي جهت شرکت

منظور تدوين پرسشنامه ابتدا مطالعات کتابخانهاي و

در مطالعه ،حداکثر سن بارداري  15هفته (براي زنان

اينترنتي پيرامون موضوع توسط پژوهشگر انجام و

باردار) و داشتن پرونده پيش از بارداري در مرکز (براي

پرسشنامهاي بر اساس موضوع پژوهش و الگوي اعتقاد

زنان که قصد بارداري داشتند) و داشتن سواد خواندن و

بهداشتي تنظيم گرديد که شامل  4بخش بود .بخش اول

نوشتن بود .معيار خروج از مطالعه بروز هر گونه

مربوط به اطالعات جمعيت شناختي شامل سن ،شغل،

فوريتهاي مامايي و عدم تمايل به شرکت در مطالعه

ميزان تحصيالت ،شغل و تحصيالت همسر ،تعداد

بود .حجم نمونه بر اساس هدف اصلي مطالعه مبتني بر

اعضاي خانواده ،تعداد بارداري ،سابقه کم خوني در طول

مدل پيشگويي کنندگي رگرسيوني بر اساس سازههاي

حاملگي ،سابقه سقط ،سابقه تولد نوزاد نارس ،سابقه تولد

الگوي اعتقاد بهداشتي و ضريب تعيين مدل بر اساس

نوزاد با نقص لوله عصبي و برنامهريزي براي بارداري

مطالعات گذشته ( )R2=1/47در سطح خطاي  1/15و

بود .بخش دوم سؤاالت مربوط به آگاهي ( 15سؤال) بود

توان  1/91برابر با  148نفر تعيين و در نهايت با در نظر

و به صورت سؤاالت سه گزينهاي با پاسخ درست،
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تغيير رفتار مطالعه ننموده و مطالعات انجام شده در

مدل ،تعداد  228نفر انتخاب گرديد.
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منظم اسيد فوليک در بارداري را بر اساس الگوهاي

گرفتن اثر طرح نمونهگيري  1/5در جهت برازش بهتر

کفايي و همكاران

کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در مصرف فوليک اسيد در زنان باردار81 /

که حساسيت ،شدت ،فوايد ،خودکارآمدي و راهنما براي

شامل مصرف در بعضي مواقع ،به ندرت و هرگز ميشد.

عمل هر کدام با  5سؤال و موانع درک شده با  7سؤال

قبل از شروع مطالعه ،جهت سنجش روايي صوري و

مورد سنجش قرار ميگرفت .اين پرسشنامه مستخرج از

محتوايي ،پرسشنامهها در اختيار  6نفر از متخصصين

مقاله کلوبلن و بتيش ( )13ميباشد .بخش چهارم شامل

شامل  3نفر از متخصصين زنان و اعضاي هئيت علمي

اطالعاتي در مورد چگونگي وضعيت مصرف فوليک

مامايي و  3نفر از اساتيد آموزش بهداشت قرار گرفت و

اسيد با  2سؤال و مهمترين منبع اطالعاتي در زمينه

بر اساس نسبت روايي محتوا اصالحات ضروري در

مصرف قرص اسيدفوليک در زنان تحت مطالعه بود.

پرسشنامهها انجام شد .بر اساس نظرسنجي به عمل آمده

امتيازگذاري پرسشنامه بدينصورت بود که در قسمت

از اساتيد و متخصصين مربوطه نسبت روايي محتوايي

آگاهي به جواب صحيح امتياز يک و به جواب غلط و

جهت سواالت آگاهي  1/865و جهت سازههاي الگوي

نميدانم امتياز صفر تعلق گرفت و در تحليل نهايي ،دامنه

اعتقاد بهداشتي شامل حساسيت درک شده ،1/866

نمرات آگاهي که از  1تا  15بود به سه دسته با فواصل

شدت درک شده  ،1منافع درک شده  ،1/932موانع درک

مساوي تقسيم شد بهطوري که نمرات کمتر يا مساوي

شده  ،1/932خودکارآمدي  1و راهنماي عمل  1بهدست

پنج به عنوان ضعيف ،نمرات  5/1تا  11متوسط و نمرات

آمد .جهت تعيين پايايي پرسشنامه نيز از  41زن باردار

 11 /1تا  15در طبقه خوب تقسيمبندي شد .براي

خواسته شد تا پرسشنامهها را تکميل نمايند .ضريب

سؤاالت سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي از مقياس

آلفاي کودرريچاردسون ،همبستگي دروني سؤاالت

ليکرت  5سطحي استفاده شد که از يک براي گزينه کامالً

آگاهي را  1/76و ضريب آلفاي کرونباخ ،همبستگي

مخالفم تا پنج براي کامالً موافقم امتيازدهي شد .در تجزيه

دروني کل سؤاالت مربوط به سازههاي الگو را 1/84

و تحليل نهايي تمام سازهها نيز مشابه آنچه در مورد

نشان داد .آلفاي کرونباخ محاسبه شده جهت تک تک

آگاهي انجام شده ،دامنهي نمرات به سه دسته ضعيف،

سازههاي الگو عبارت از حساسيت درک شده ،1/71

متوسط و خوب تقسيمبندي شدند که نحوه تقسيمبندي

شدت درک شده  ،1/85منافع درک شده  ،1/77موانع

سازههاي حساسيت ،شدت ،منافع درک شده،

درک شده  ،1/71خودکارآمدي  1/74و راهنماي عمل

خودکارآمدي و راهنماي عمل که دامنه نمره بين  5تا 25

 1/85بود.

داشتند به سه دسته با فواصل مساوي  5تا  11/66به

جهت رعايت مالحظات اخالقي ،پژوهشگر با ارائه

عنوان ضعيف 11/67 ،تا  18/33متوسط و باالتر از

معرفينامه رسمي از دانشگاه علوم پزشکي بوشهر اقدام

 18/34در طبقه خوب تقسيم شدند .امتيازبندي موانع

به پرسشگري نمود و قبل از تکميل پرسشنامه ،اهداف

درک شده با توجه به دامنه نمرات بين  7تا  ،35بدين

پژوهش براي زنان مورد مطالعه توضيح داده شد.

صورت بود که ضعيف امتياز  7تا  ،16/32متوسط امتياز

همچنين شرکت افراد در مطالعه منوط به رضايت و

 16/33تا  25/66و خوب باالتر از  25/66بود .رفتار نيز

تمايل آنها بود و هيچگونه اجباري جهت شرکت در

به دو دسته مصرف منظم و مصرف نامنظم تقسيم گرديد

مطالعه وجود نداشت .به زنان مورد مطالعه اطمينان الزم
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سؤاالت سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي با  32سؤال بود

هميشگي و روزانه قرص را انجام ميدادند و رفتار نامنظم
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نادرست و نميدانم سنجيده ميشد .بخش سوم شامل

که مصرف منظم فقط شامل افرادي بود که مصرف

/ 82طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1901

اطالعات بهدست آمده وارد کامپيوتر شدند .تحليل دادهها

از نظر تعداد سقط  172نفر ( 75/4درصد) بدون سابقه

با استفاده از نرمافزار آماري ،SPSS Inc( SPSS

سقط 39 ،نفر ( 17/1درصد) يک بار سقط و  14نفر (6/1

 )USA ،Il ،Chicagoويرايش  16انجام شد .ابتدا با

درصد) بيش از دو بار سابقه سقط داشتند.

استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف نرمال بودن

سابقه نقص لوله عصبي توسط  3نفر ( 1/3درصد) از

توزيع دادههاي کمي بررسي شد.

نمونهها گزارش گرديد .از نظر سابقه کمخوني در مادر،

در تحليل دادهها عالوه بر ارائه شاخصهاي توصيفي از

 67نفر ( 29/4درصد) از شرکت کنندگان کمخوني داشته

آزمونهاي مناسب آماري نظير آزمون کاي دو ،تحليل

و  159نفر ( 69/7درصد) سابقه کمخوني را گزارش

همبستگي و جهت تعيين عوامل پيشگويي کننده مصرف

نکردهاند .در زمينه برنامهريزي براي بارداري  176نفر

منظم قرص اسيد فوليک از رگرسيون لجستيک

( 77/2درصد) بارداري خواسته (با برنامهريزي قبلي) و

استفاده شد.

 48مورد ( 21/1درصد) بارداري ناخواسته (بدون
برنامهريزي) داشتهاند .از نظر مصرف قرص اسيد فوليک

يافتهها
بر اساس حجم نمونه مشخص شده پرسشنامه بين 228
نفر توزيع و تمام پرسشنامهها با نظارت محقق تکميل و
تجزيه و تحليل بر روي آن انجام شد .بر اساس نتايج به
دست آمده ميانگين و انحراف معيار سن افراد شرکت
کننده در مطالعه  27/4±5/41سال بود .بعد خانواده
 2/9±1/14و تعداد حاملگي  1/17±1/98بود .از نظر
سطح تحصيالت 58 ،نفر ( 25/4درصد) تحصيالت زير
ديپلم 118 ،نفر ( 47/4درصد) تحصيالت ديپلم و  61نفر
( 26/3درصد) تحصيالت دانشگاهي داشتند .از نظر
شغل 194 ،نفر ( 85/1درصد) خانهدار و  32نفر (14
درصد) شاغل بودند .تحصيالت همسر  83نفر (36/4
درصد) زير ديپلم 74 ،نفر ( 32/5درصد) ديپلم و  69نفر
( 31/3درصد) دانشگاهي بود .از نظر شغل همسر  79نفر
از شرکت کنندگان ( 34/6درصد) شغل همسر را کارمند،
 111نفر ( 48/7درصد) آزاد و  38نفر ( 16/7درصد)
کارگر گزارش کرده بودند .از لحاظ تعداد زايمان  69نفر
از زنان ( 31/3درصد) تا کنون زايماني نداشته 86 ،نفر
http://bpums.ac.ir

 144نفر ( 63/2درصد) قرص را بهطور منظم مصرف
ميکردند و  84نفر ( 36/8درصد) مصرف نامنظم داشتند.
مهمترين منبع اطالعاتي در زمينه مصرف قرص
اسيدفوليک را  127نفر ( 55/7درصد) پزشک 82 ،نفر
( 36درصد) کارکنان مراکز بهداشتي 7 ،نفر ( 3/1درصد)
تلويزيون و تنها دو نفر ( 1/9درصد) اينترنت عنوان
نمودند .ميانگين نمرات آگاهي و سازههاي الگوي اعتقاد
بهداشتي در جدول  1نشان داده شده است.
در بررسي ارتباط بين سازههاي الگو و آگاهي با مصرف
منظم قرص اسيدفوليک همانطور که در جدول  2نشان
داده شده است ،بر اساس آزمون کاي دو ،بين مصرف
منظم قرص و سازههاي الگو ،سازههاي منافع درک شده
( ،)p=1/112موانع درک شده ( )p<1/111و
خودکارآمدي ( )p<1/111با مصرف منظم قرص ارتباط
معنادار آماري داشتند .در حالي که بين مصرف منظم
قرص و آگاهي ارتباط معنيداري مشاهده نشد
(.)p=1/374
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بعد از جمعآوري پرسشنامهها و کدگذاري آنها،

زايمان و  18نفر ( 7/9درصد) سه يا بيشتر زايمان داشتند.
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مبني بر محرمانه بودن اطالعات آنها داده شد.

( 37/7درصد) يک زايمان 44 ،نفر ( 19/3درصد) دو

کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در مصرف فوليک اسيد در زنان باردار89 /

کفايي و همكاران

وضعيت نمره

آگاهي

1-15

8/24±2/88

(52)22/8

حساسيت درک شده

5-25

16/17±3/6

(57)25

شدت درک شده

5-25

18/34±3/93

(111)48/7

(115)46/1

منافع درک شده

5-25

19/96±3/51

(159)69/7

(65)28/5

موانع درک شده

7-35

15/64±4/52

(6)2/6

(77)33/8

خودکارآمدي

5-25

19/78±3/83

(155)68

(67)29/4

راهنماي عمل

5-25

21/15±4/17

(181)78/9

(36)15/8

متغير

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

(136)59/6

(41)17/5

(151)62/2

(21)8/8
(12)5/3
(4)1/8
(145)63/6
(6)2/6
(12)5/3

جدول  )2رابطه نحوه مصرف قرص اسيدفوليک با سازههاي الگوي اعتقاد
بهداشتي در زنان باردار
نحوه مصرف قرص اسيد فوليک
سازههاي الگو و سطوح آنها

حساسيت درک شده

شدت درک شده

منافع درک شده

موانع درک شده

خودکارآمدي درک شده

راهنماي عمل

آگاهي

http://bpums.ac.ir

منظم

نامنظم

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

ضعيف

(14)%71

(6)%31

متوسط

(92)%61/9

(9)%39/1

خوب

(38)%66/7

(19)%33/3

ضعيف

(4 )%33/3

(8)%66/7

متوسط

(67)%63/8

(38)%36/2

خوب

(73)%65/8

(38)%34/2

ضعيف

(1)%1

(4)%111

متوسط

(34)%52/3

(31)%47/7

خوب

(111)%69/2

(49)%31/8

ضعيف

(112)%77/2

(33)%22/8

متوسط

(31)%41/3

(46)%59/7

خوب

(1 )%16/7

(5 )%83/3

ضعيف

(1 )%16/7

(5 )%83/3

متوسط

(29 )%43/3

(38 )%56/7

خوب

(114 )%73/5

(41 )%26/5

ضعيف

(8 )%66/7

(4)%33/3

متوسط

(22 )%61/1

(14 )%38/9

خوب

(114)%63/3

(66 )%36/7

ضعيف

(22)%55

(18 )%45

متوسط

(86)%63/2

(51 )%36/8

خوب

(36)%69/2

(16)%31/8

P

1/598

1/185

*1/112

*1/111

*1/111

1/937

1/374
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دامنه نمره

Mean±SD

خوب

متوسط

ضعيف
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جدول  )1مشخصات کلي آگاهي و سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي در زنان باردار شهر برازجان

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1901

/ 84طب جنوب

منظم قرص اسيدفوليک همانطور که در جدول 3

معنيدار نشان داد (.)p=1/14

نشان داده شده است ،از بين تمامي متغيرهاي جمعيت
جدول  )9ارتباط متغيرهاي جمعيتشناختي با نحوه مصرف قرص اسيدفوليک در
زنان باردار
نحوه مصرف قرص اسيد فوليک
متغير جمعيت شناختي و سطوح آن

اشتغال

تحصيل همسر

شغل همسر

بعد خانواده

برنامهريزي براي بارداري

کم خوني

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

زير ديپلم

(31 )%51/7

(28 )%48/3

ديپلم

(69 )%63/9

(39 )%36/1

دانشگاهي

(44 )%73/3

(16 )%26/7

خانه دار

(127 )%65/5

(67 )%34/5

شاغل

(16 )%51

(16 )%51

زير ديپلم

(49 )%59

(34 )%41

ديپلم

(49 )%66/2

(25 )%33/8

دانشگاهي

(45 )%65/2

(24 )%34/8

کارمند

(51 )%63/3

(29 )%36/7

آزاد

(71 )%63/1

(41 )%36/9

کارگر

(24 )%63/2

(14 )%36/8

 2نفر

(59 )%68/6

(27 )%31/4

 3نفر

(42 )%56/8

(32 ) %43/2

 4نفر

(31 )%66/7

(15 )%33/3

 5به باال

(8 )%57/1

(6 )%42/9

خواسته

(116 )%65/9

(61 )%34/1

ناخواسته

(28 )%58/3

(21 )%41/7

دارم

(41 )%61/2

(26 )%38/8

ندارم

(113 )%64/8

(56 )%35/2

*

1/14

1/171

1/598

1/999

1/414

1/211

1/357
()P>1/15

*

ارتباط بين متغيرهاي جمعيت شناختي سازههاي مدل

( )r=-1/134 ،p=1/149رابطه معنيدار داشت .در اين

اعتقاد بهداشتي (آن دسته از سازهها که با مصرف منظم

راستا افرادي که سطح تحصيالت خود و همسرشان

قرص رابطه داشتهاند) جهت بررسي اثر غيرمستقيم

باالتر بود موانع کمتري را براي مصرف منظم قرص

ويژگيهاي جمعيتشناختي بر رفتار مصرف قرص

متصور بودند و زناني که همسرانشان کارگر بوده و يا

اسيدفوليک بررسي گرديد که از بين اين ويژگيها،

شغل آزاد داشتند موانع بيشتري را براي مصرف منظم

موانع درک شده با تحصيالت ( ،)p<1/111تحصيل

قرص درک مينمودند .بين منافع درک شده با سن

همسر ( ،)p=1/115شغل همسر ( )p=1/137و سن

( )r=1/161 ،p=1/118رابطه معنادار وجود داشت و
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از نظر ارتباط بين متغيرهاي جمعيتشناختي با مصرف

شناختي تنها تحصيالت با مصرف قرص رابطه

کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتي در مصرف فوليک اسيد در زنان باردار81 /

کفايي و همكاران

جمعيتشناختي رابطه معنادار نداشت.

ضعيف به عنوان مبناي مقايسه در نظر گرفته شد که در

به منظور پيشگويي انجام رفتار منظم مصرف قرص

نهايت از بين سازههاي وارد شده ،سازه موانع درک

اسيدفوليک با استفاده از سازههاي الگوي اعتقاد

شده معنيدار شد ( )p<1/111و به عنوان پيشگويي

بهداشتي در تحليل رگرسيوني لجستيک از ميان

کننده رفتار تعيين گرديد .به طوريکه افراد با درک

سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي ،سازههايي که با انجام

متوسط موانع  4برابر افراد با درک ضعيف موانع،

رفتار مصرف منظم ارتباط معنيدار داشته وارد مدل

بهطور منظم قرص را مصرف ميکردند.

رگرسيون لجستيک شده بهطوري که سازهها در سه

برازجان در مورد مصرف منظم قرص اسيدفوليک
ß

SE

OR

P

متوسط

-21/92

19412/45

1/1

1/999

خوب

-21/18

19412/45

1/1

1/999

متوسط

1/413

1/327

4/16

p<1/111

خوب

1/991

1/23

7/32

1/116

متوسط

-1/819

1/24

1/441

1/512

خوب

-1/827

1/23

1/161

1/141

اجزاي مدل اعتقاد بهداشتي
منافع درک شده
موانع درک شده

خودکارآمدي

بحث

موانع کمتري نسبت به زناني که شغل همسرانشان آزاد

در مطالعه حاضر اکثر افراد ( 63/2درصد) قرص را

يا کارگر بود درک مينمودند.

بهطور منظم مصرف ميکردند و بين ميزان تحصيالت

در رابطه با ميزان مصرف قرص اسيدفوليک برخي

و مصرف منظم قرص ارتباط معنادار وجود داشت

مطالعات يافتهاي مشابه مطالعه اخير داشتهاند ،بهطوري

بهطوري که افراد با سطح تحصيالت باالتر قرص را

که در مطالعه ملکي و احمدنيا ( 61/3 )14درصد زنان

بهطور منظمتر مصرف ميکردند .همچنين از بين

و در مطالعه محمدينيا و همکاران ( 55/3 )15درصد

سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي بين سازه موانع ،فوايد

افراد قرص را بهطور منظم مصرف ميکردند اما در

و خودکارآمدي درک شده با مصرف منظم قرص

مطالعه رياضي و بشيريان ( )16اين ميزان باالتر و در

ارتباط وجود داشت ولي در مدل رگرسيوني تنها سازه

حدود  81/4درصد گزارش شده و دليل آن تفاوت در

پيشگويي کننده مصرف منظم قرص درک فرد از موانع

نحوهي بررسي الگوي مصرف ميتواند باشد بهطوري

مصرف قرص بود .از بين متغيرهاي جمعيتشناختي

که در اين مطالعه تنها مصرف قرص (منظم يا نامنظم)

سن از طريق درک از موانع و فوايد مصرف قرص و

مدنظر بوده است .بهعالوه در مطالعه صفدريان ()17

تحصيالت از طريق موانع ،مصرف منظم قرص را

ميزان مصرف منظم بسيار پايينتر و در حدود 31

تحت تأثير قرار ميدادند .همچنين زناني که تحصيالت

درصد گزارش شده که با توجه به فاصله زماني زياد

همسر آنها باالتر بود و شغل همسر ايشان کارمند بود

بين مطالعات (حدود ده سال) اين يافته توجيهپذير
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خودکارآمدي درک شده با هيچ يک از متغيرهاي

سطح ضعيف ،متوسط و خوب طبقهبندي شده و سطح

/ 86طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1901

مصرف ميکنند حال آنکه در مطالعات خارج از کشور

ميافتد ،اين يافته با نتايج برخي از مطالعات همراستا

اين ميزان بسيار باالتر و در حدود  89درصد گزارش

ميباشد ( 19 ،16و .)21

شده است ( 18و  )19که گوياي ضرورت طراحي

لذا طراحي برنامههاي مداخلهاي بهويژه براي زنان

مداخالت مناسب در اين زمينه است.

باردار جوان با سطح تحصيالت و سطح اجتماعي

در اين مطالعه از ميان متغيرهاي جمعيتشناختي

پايين بايد مد نظر قرار گيرد.

تحصيالت عالوه بر اثر مستقيم به صورت غيرمستقيم

عمدهترين منبع کسب اطالعات در زمينه اسيدفوليک

و از طريق موانع درک شده نيز با مصرف قرص در

در اين مطالعه ،پزشک ( 55/7درصد) و کارکنان

ارتباط بود بهطوري که افراد با سطح تحصيالت باالتر

بهداشتي ( 36درصد) بودند که با نتيجه مطالعه

موانع کمتري را براي مصرف منظم قرص متصور

محمدينيا و همکاران ( ،)15ملکي و احمدنيا ( )14و

بودند .اين يافته با نتايج مطالعات متعدد ()16-21 ،8

بخشنده نصرت ( )8مطابقت داشت .از اين رو تأکيد و

هم راستاست .بنابراين ميتوان گفت افراد با

توصيه پزشکان و توضيحات کارکنان بهداشتي در

تحصيالت باالتر اطالعات بيشتري در رابطه با

زمينه فوايد و اهميت مصرف اسيد فوليک بر افزايش

ضرورت مصرف منظم قرص جهت جلوگيري از

آگاهي و مصرف زنان باردار و سنين باروري تأثير

عوارض مادري و جنيني داشته و مصرف منظم قرص

مثبت خواهد داشت.

را کاري دشوار و پر هزينه درک نميکنند به عبارتي

از نظر آگاهي در زمينه اسيدفوليک در اين مطالعه

بر هزينه اثر بخشي مصرف منظم قرص اسيدفوليک در

 22/8درصد از زنان آگاهي خوب 59/6 ،درصد آگاهي

دوران بارداري واقف هستند.

متوسط و تنها  17/5درصد آگاهي ضعيفي داشتند و

در مطالعه اخير افرادي که در زمان بارداري سن

بين ميزان آگاهي با مصرف منظم قرص رابطه

باالتري داشتند به دليل اينکه فوايد بيشتري را براي

معناداري وجود نداشت که اين يافته با نتايج مطالعات

مصرف قرص متصور بودند و نيز موانع مصرف را

ديگر ( 8-16و  .)21مغاير است که علت اين تناقض

کمتر ميدانستند قرص را بهطور منظمتر مصرف کرده

سطح باالي آگاهي در نمونههاي مورد بررسي در اين

بودند که اين يافته توسط برخي مطالعات ( 17و )19

مطالعه بوده بهطوري که تنها  17/5درصد افراد آگاهي

تأئيد ميشود.

ضعيفي در اين رابطه داشتند .به عبارتي اکثر افراد مورد

عالوه بر تحصيالت زن باردار ،تحصيالت و شغل

بررسي به دليل اطالعاتي که از طرف پرسنل مراکز

همسر وي نيز بهطور غيرمستقيم و با کاهش درک فرد

بهداشتي دريافت ميکنند آگاهي مطلوبي در مورد

از موانع بر روي مصرف منظم دارو تأثير ميگذارد.

قرص داشته با اين وجود باورها و اعتقادات آنها در

بنابراين افرادي که به ضرورت مصرف دارو براي

مورد مصرف قرص مناسب نيست.

جلوگيري از عوارض مادري و جنيني پي نبردهاند

در زمينه ارتباط سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي با

هزينه خريد دارو و مصرف روزانه آن را مانعي دانسته

رفتار ،بين مصرف منظم قرص با موانع ،فوايد و
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داشتند و خود را کارآمد و توانمند در مصرف منظم

رفتارهاي بهداشتي و منافع و موانع درک شده

قرص ميدانستند بهعالوه درک ضعيفي از موانع

قويترين پيشگويي کنندههاي رفتار ميباشند که توجيه

مصرف منظم قرص داشتند قرص را بهطور منظم

کننده يافتههاي مطالعه اخير ميباشد ( .)22در متاآناليز

مصرف ميکردند .در اين پژوهش سازه موانع درک

ديگري که توسط جانز و بکر ()Janz & Becker

شده قويترين پيشگويي کننده مصرف منظم قرص

( )23انجام شد استفاده از سازههاي الگوي اعتقاد

بود .در بين مطالعات داخلي مطالعهاي در زمينه ارتباط

بهداشتي در آموزش بهداشت توصيه گرديد .در اين

مصرف قرص اسيد فوليک و سازههاي الگوي اعتقاد

مطالعه موانع و منافع درک شده بهترين پيشگويي

بهداشتي يافت نشد.

کنندههاي رفتار معرفي شدند در حاليکه موانع درک

بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي ميان مطالعات خارجي

شده قويترين پيشگويي کننده رفتار بهداشتي شناخته

نيز مطالعات اندکي در زمينه ارتباط سازههاي مدل و

شد که مؤيد يافتههاي مطالعه اخير ميباشد.

مصرف اسيدفوليک يافت شد .در مطالعه انجام شده

از محدوديتهاي مطالعه اخير استفاده از پرسشنامه

توسط کلوبلن و بتيش ( )11در زمينه کاربرد الگوي

جهت جمعآوري اطالعات بود ،که اين عامل ميتواند

اعتقاد بهداشتي در پيگيري يک رژيم غذايي پر فوالت

با احتمال عدم گزارش دقيق و يا گزارشدهي اغراقآميز

که در بين زنان باردار کم درآمد انجام شد نتايج نشان

و در بعضي مواقع عدم همکاري در تکميل پرسشنامه

داد که بين تمام سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي و

همراه باشد .بهعالوه اکثر افرادي که تمايل به بارداري

تمايل شرکت کنندگان براي پيگيري مداوم رژيم

دارند جهت انجام مراقبتهاي قبل از بارداري به مراکز

غذايي پر فوالت ارتباط وجود دارد و سازه منافع درک

بهداشتي -درماني مراجعه نميکنند لذا دسترسي به اين

شده قويترين پيشگويي کننده تمايل به مصرف

افراد در مطالعه اخير محدود بوده است.

فوالت بود که در اين راستا با مطالعه اخير همخواني
وجود دارد .وازالو و همکاران در چهار کشور اروپايي

نتيجهگيري

نيز همراستا با نتايج اين مطالعه يافتند که سازههاي

اين مطالعه بر اساس توان و کارآيي الگوي اعتقاد

فوايد درک شده ،موانع درک شده و انگيزش بهداشتي

بهداشتي در پيشگوئي عوامل مؤثر بر انجام رفتار

پيشگويي کننده تمايل به مصرف نان غني شده بوده و

پايهريزي گرديد .نتايج اين مطالعه در رابطه با ميزان

خودکارآمدي درک شده تنها در فنالند پيشگويي کننده

مصرف منظم قرص اسيدفوليک گوياي ضرورت انجام

رفتار بهداشتي بود و مشابه مطالعه اخير سازههاي

مداخالت آموزشي بوده که بهويژه براي زنان باردار و

حساسيت و شدت درک شده و نيز راهنما براي عمل

داراي قصد بارداري که جوان بوده و سطح تحصيالت

پيشگويي کننده تمايل به مصرف نان غني شده نبودند

و وضعيت اقتصادي اجتماعي پاييني دارند بايد طراحي

( .)9در يک متاآناليز انجام شده در زمينه ارتباط

گردد .در اين برنامههاي آموزشي بايد بر روي فوايد

سازههاي الگوي اعتقاد بهداشتي و انجام رفتار ،تحليل

مصرف قرص تأکيد شده و با استفاده از راهکارهاي
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افرادي که درک بهتري از فوايد مصرف اسيدفوليک

حساسيت درک شده ضعيفترين پيشگويي کننده
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خودکارآمدي ارتباط معنادار وجود داشت بهطوري که

انجام شده بر روي  18مطالعه نشان داد که سازه
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سپاس و قدرداني

مناسب سعي در ارتقاء خودکارآمدي افراد گردد و از

اين مقاله حاصل يافتههاي طرح تحقيقاتي مربوط به

)آنجايي که موانع (از جمله هزينه بر بودن و فراموشي

پاياننامه کارشناسي ارشد آموزش بهداشت دانشگاه

از مهمترين عوامل تأثيرگذار در مصرف قرص

 بدين وسيله از شرکت.علوم پزشکي بوشهر ميباشد

شناسايي گرديد بايد راهکارهايي جهت کاهش موانع

کنندگان محترم در اين طرح و همچنين معاونت

درک شده در زمينه مصرف منظم قرص از جمله ارائه

پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر کمال تشکر و

 توصيه به استفاده از جعبههاي يادآور،رايگان دارو

.قدرداني داريم

قرص و در صورت لزوم تماسهاي تلفني از طرف
مرکز جهت يادآوري مصرف در چند ماه ابتداي
.مصرف صورت گيرد
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Abstract

Background: One of the most common disorders in pregnancy is Folic Acid deficiency and its
complications. The aim of this study was to examine the predictors of regular use of folic acid
supplements based on HBM in pregnant women referred to Borazjan’s health centers.
Material and Methods: In this cross-sectional study, 228 pregnant women or women with planning of
pregnancy referred to health centers of Borazjan with random sampling method evaluated. Data was
collected with questionnaire in 4 parts included demographic characteristics, knowledge, health belief
model constructs and questions about folic acid supplement use. Data was analyzed by SPSS software
with using appropriate statistical tests.
Results: The mean age of samples was 27.4±5.41. 144 patients (63.2%) consumed Folic Acid pills
regularly, and 84 patients (36.8%) had irregular use. The awareness of folic acid in 22.8% of women was
good, 59.6% and 17.5% of samples had intermediate and poor awareness, respectively. The perceived
barriers (P<0.001), perceived benefits (P=0.002) and self-efficacy (P<0.001) had relation with
consumption of folic acid and among demographic variables, only education level (P=0.04) had relation
with the consumption of pills. In logistic regression perceived barriers was only predictor. Age and
educational level had indirect effect in regular consume pill.
Conclusion: Perceived barriers was strongest predictors of folic acid use, therefore intervention based on
health belief model, with emphasis on reducing barriers is necessary for improving the use of this
medicine during pregnancy.
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