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مقاله پژوهشي

سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی
در مادران شهرستان آزادشهر در سال 3131
سمانه مظفری،1دکتر محسن شمسی ،*2دکتر نسرین روزبهانی ،2مهدی رنجبران

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -2استادیار گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 -3مربی اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
دریافت9313/92/22 :

پذیرش9314/2/6 :

چكیده:
مقدمه :خود درماني مي تواند معضالت مهمي را برای فرد و جامعه ایجاد نماید و به ویژه در کودکان به دلیل واقع شدن در
سنین رشد و تکامل از اهمیت مضاعفي برخوردار مي باشد ،پژوهش حاضر به سنجش سازههای تئوری رفتار برنامه ریزیشده
در این زمینه پرداخته است.
روش کار :این مطالعه مقطعي– تحلیلي بروی  132مادر دارای کودک زیر 6سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
شهری ،شهرستان آزادشهر به صورت نمونه گیری خوشه ای در سال  2333انجام پذیرفت .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
محقق ساخته ،شامل آگاهي و سازههای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود که نگرش ،هنجارهای ذهني ،کنترل رفتار درک
شده ،قصد رفتاری و عملکرد را در بر مي گرفت؛ روایي و پایایي پرسشنامه ،قبل از مطالعه بررسي شد و در نهایت داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSS/22تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار نمره آگاهي ( ،)62/32±26/21نگرش ( ،)47/23±22/13هنجار ذهني ( ،)41/47±3/21کنترل
رفتار درک شده ( ،)47/47±3/13قصد رفتاری ( ،)27/31±22/21عملکرد ( )27/27±21/23بودند .بین متغیر نگرش با عملکرد
همبستگي مستقیم و معني داری مشاهده شد (  p=1/123و  )r=1/27ولي بین عملکرد و سایر سازه ها ارتباط معناداری مشاهده
نشد (.)p<1/17
نتیجه نهایی :با توجه به نتایج مطالعه حاضر و همبستگي مستقیم متغیر نگرش با عملکرد مادران پیشنهاد مي شود در زمان
طراحي مداخالت اصالح مصرف خودسرانه دارو تاکید بر ایجاد نگرش مثبت در مادران از پیامدهای رفتار و عواقب منفي ناشي
از مصرف خودسرانه داروها در کودکان در نظر گرفته شوند
کلیدواژه ها :آگاهي  /تئوری رفتار برنامه ریزیشده  /عملکرد  /نگرش

ـ

نویسنده مسئول :دکتر محسن شمسی؛ استادیار گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
Email: dr.shamsi@arakmu.ac.ir

http://nmj.umsha.ac.ir

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 1:48 +0430 on Friday August 17th 2018

3

51

سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص ...

مقدمه:

دارنـد( .)12نگـرانی در مورد خطـرات این داروهـا بـه
دلیـل عـوارض جانبی آنها در بدن وجود دارد چـرا که
اغلب طبیعی و بـیخطـر در نظـر گـرفتـه می شـوند
(.)13-12
با توجه به اینکه والدین به عنوان اولین مراقبان
فرزندان خود مقدار داروی مصرفی در فرزندشان را
مدیریت می کنند و مطالعات گذشته نیز دیدگاه و نگرش
والدین نسبت به چگونگی تأثیر داروها را نشان می دهد و
در واقع آنها میزان نیاز فرزندانشان به داروها را در شرایط
مختلف ارزیابی می کنند(.)17-21
محققـان معتقدند ،آموزش ،رکن اسـاسی تمام
رفتـارهای پیشگیریکننده است .آموزش بهداشت
فرآیندی بـرای آموختن به افـراد یا گروهها در جهت
ارتقـاء ،حفظ و بازسـازی سالمت آنهاست؛ در واقع،
آموزش بهداشت ،عـاملی مهم است بـرای ارتقـاء
تندرستی ،باال بردن کیفیت و استانداردهای زندگی سالم،
افزایش مشـارکت جـامعه در فعالیتهـای رفـاهی،
جسمی ،روانی و اجتماعی .ارزش برنامههای آموزش
بهداشت به میزان اثربخشی این برنامهها بستگی دارد و
اثربخشی این برنامهها نیز به مقدار زیادی به استفاده
صحیح از نظـریهها و مدلهـا در آمـوزش بهـداشت
بستگـی دارد( .)22در عمـل ،نظـریـههـای متعـددی
بـرای ارائـه آمـوزشهـای بهـداشتـی وجـود دارنـد کـه
در انتخـاب آنها بـاید بسیـار دقت کنیـم؛ در ایـن میـان،
یکی از نظـریههـای مهم ،مـدل رفتـار بـرنـامـه ریـزی
شده و یکی از نظـریههای تغییـر رفتـار است؛ بر اسـاس
این نظـریه ،مهم تـرین عامل تعیینکننده رفتار در هر
فرد ،قصد رفتاری است که تحت تأثیر سه سازه «نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده» قرار
دارد(.)23
نظریه رفتـار بـرنـامه ریـزی شده در تشخیص و درک
عـوامل محیطـی و فـردی مـؤثـر بـر رفتــار استفـاده
میشود .در ایـن نظـریه می تـوان عالوه بـر رفتـار
مستقیم فـرد ،قصد رفتـاری را که در واقـع ،ارتبـاطی
نـزدیک با خـود رفتـار دارد ،مورد سنجش قـرار داد.
بنـابـراین ،در مطالعه حـاضـر از این مدل بمنظـور ارتقـاء
رفتـارهـای پیشگیـری کننده از مصـرف خـودسـرانه دارو
استفاده شده است که می توان از طـریـق سنجش قصـد
تـا حـدودی به رفتـار فـرد پـی بـرد .الزم بـه یـادآوری
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خوددرمانی به عنوان کاربرد خودسرانه دارو بدون
دستور پزشک تعریف شده است( .)1خود درمانی معموالً
اولین عمل فرد بیمار به منظور کاهش یا تخفیف عالئم
بیماری قبل از دریافت مراقبتهای پزشکی است(.)2, 3
مصرف نابجای دارو به جهت عوارض جانبی ،خطرات ،مرگ
و میر و همچنین هزینه های بسیار سنگین آن در بودجه
دارویی دولت ها ،شرکتهای بیمه و جمعیت عمومی مردم
از مسائل مهم جوامع به حساب می آید .مصرف نادرست
دارو یک معضل جهانی است و در سراسر جهان مصرف
خودسرانه دارو به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛
به طوری که براساس یک بررسی توسط انستیتوی ملی
سوء مصرف دارو در آمریکا گزارش شده است که در سال
 2003مصرف خودسرانه داروهای ضد درد در افراد  11تا
 22سال در آمریکا از  22/1درصد به  32/7درصد افزایش
یافته است .چهارمین تا هشتمین عامل مرگ و میر مردم
جوامع مختلف دنیا ناشی از عوارض منفی مصرف داروها
است .در سطح جهان ساالنه از هر یکصد نفر یک نفر
دچار مرگ و میر ناشی از عوارض منفی مصرف دارو
میشود .سـاالنه  100هـزار مـرگ و میـر در آمریکـا
ناشی از عوارض دارو ثبت شده است و میلیـونهـا نفـر از
عـوارض آن رنج میبـرند .مصـرف نـاصحیـح دارو از
لحـاظ سالمت ،اقتصـاد ،مصـرف منـابع و امکـانـات
مـردم و مسئـوالن را آزار میدهد .بر اسـاس اعالم وزارت
بهداشت فـروش کـل دارو در سـال  1311بالغ بر
 22/171میلیـارد عدد بـوده که با احتسـاب جمعیت
ایـران هر ایرانی در سال  11بطور متوسط  312عدد دارو
مصرف کرده است و این مسئله حاکی از آن است که
مصرف دارو در کشور فاقد الگوی صحیح است و تالشهای
صـورت گرفتـه بـرای اصـالح این الگـو از موقعیت
چنـدانی برخوردار نبوده است و نظام دارویی کشور
همچنان با مشکل مصرف بی رویه و خودسرانه دارو روبرو
است)1( .
داروهای پیشخوان (OTC( Over-the-counter
معموالً به منظور خوددرمانی استفاده می شوند اما
داروهای مکمل و جایگزین نیز ممکن است مورد استفاده
قرار گیرند( .)11-2این داروها اغلب به عنوان دارو مورد
استفاده قرار نمیگیرند بلکه بیشتر به عنوان مکمل و یا
جایگزینهایی برای مراقبتهای متعارف پزشکی کاربرد
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روش کار:

در این مطالعه مقطعی– تحلیلی ،نمونه ها با توجه به
مطالعه مشابه ( )2و با در نظر گرفتن حداکثر انحراف معیار
 22/72و سطح اطمینان  %52و حداکثر خطای قابل قبول
برابر ( d=)3و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه با
برآورد میانگین به تعداد 231مادر دارای کودک زیر  2سال
انتخاب شدند.
z2s2
n
d2
نمونـه گیـری به روش تصـادفی خوشـه ای صورت
گرفت .بدین صـورت کـه از میـان مـراکـز بهداشتی
درمـانی شهرستـان آزادشهـر ،تعداد چهار مرکز شهری از
 1منطقه مختلف شهر براسـاس نمونه گیـری خوشـه ای
به عنوان خوشه در نظر گرفته شد ( 2مرکز به عنـوان
مورد و  2مـرکـز شـاهد) و از هر یک به نسبت جمعیت
مادران تحت پوشش ،تعداد مشخصی نمونه به صورت
تصادفی ساده (قرعه کشی از لیست دفتـر مراقبت کـودک
یا دفتـر واکسینـاسیـون) انتخاب شدند .معیـارهای ورود
به مطالعه عبارت بودند از :مادران دارای کودک زیر 2سال
و عدم ابتالی کودک به بیماری خاص و از جمله معیارهای
خروج از مطالعه ،عدم تمایل مادر برای تکمیل پرسشنامه
بود.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و چک لیست
پـژوهشگـر سـاختـه ،حاوی  12پرسش مشتمل بر سـه
بخش بـود؛ بخش اول :پرسشهـای دمـوگـرافیـک؛ بخش
دوم :پـرسشهـای آگـاهی بـا ابعـاد عـوارض

خـوددرمـانی ،مصرف صحیح دارو و انواع خوددرمانی با
 11پرسش و بخش سـوم :سـازه نگـرش بـا در نظـر
گرفتن ابعادی چون عقیده مادر در خصوص نقش
خوددرمـانی در پیشگیری از بروز بیماری ،اطمینان
نداشتن به کار پزشکان و توصیـه هـای سیستم بهداشتی
با  5پـرسش ،سـازه هنجـارهای انتزاعی با  1پرسش،
سـازه کنتـرل رفتار درک شده با 11پرسش ،قصد رفتاری
با  2پرسش و ارزیابی چک لیست عملکرد با  22پرسش
بود.
بـرای امتیـازدهی پرسشنـامه در قسمت آگـاهی که
 11پرسش به صـورت چهـار گزینـهای بـودند ،بـرای هـر
پـاسخ درست نمـره یک و بـرای بقیـه گزینـهها نمـره
صقر داده شد و در بخش ارزیـابی عملکـرد بـرای رفتـار
صحیح نمره یک و برای رفتار غلط نمره صفر در نظر
گرفته شد .پرسشهای مربوط به نگرش ،هنجارهای ذهنی
و کنترل رفتار درکشده و قصد رفتاری با استفاده از
مقیاس لیکرت پنجتایی از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم
طبقه بندی شدند .در نهایت نمرات بر اساس نمره 100
تراز شد.
سنجش روایی ( )Validityپرسشنامه با شیوه روایی
محتـوایی سنجیـده شـده است؛ بدین صورت که
پرسشنامه بر اساس مدل رفتار برنامه ریزیشده و باتوجه
به منابع معتبر تهیه و پس از آن توسط اساتید صاحب
صالحیت بـررسی و براسـاس نظریـات ،اصـالح شد
( .)2-2،22در این مرحله تعداد  2سوال به دلیل نسبت
روایی محتوای پایین حذف شدند .پس از آن ضریب پایایی
پرسشنامه برای کل سازه ها و هریک از سازهها به شیوه
آلفای کرونباخ محاسبه شد .نتایج همسانی درونی با
استفاده از ضرایب آلفای کرونبـاخ نشـان می دهد که
همـه ضرایب ،مطلوب و رضایت بخش هستند به طوریکه
مقدار آن در پرسشهای آگاهی  ،0/701نگرش ،0/71
هنجـار ذهنی  ،0/71کنترل رفتار درک شده  ،0/70قصد
رفتـاری 0/12و چک لیست ارزیابی عملکرد  0/72به دست
آمد.
پس از اصالح پرسش ها ،پرسشنامه نهایی ،تدوین شد؛
پس از بیان توضیحات الزم درباره محرمانه ماندن اطالعات
و نیز کسب رضایت از نمونهها ،پرسشنامه در مراکز
بهداشتی – درمانی ،توسط پرسشگران زن جهت مادران
دارای کودک زیر 2سال مراجعه کننده براساس گفته های
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است کـه مطالعـهای با استفاده از نظریه رفتار برنامه
ریزیشده و سنجش قصد رفتاری مـادران در زمینـه
پیشگیـری از مصـرف خـودسـرانه دارو در کـودکـان در
جهـان یـافت نشد؛ لـذا هدف از این طـرح ،تعیین
رفتـارهای پیشگیـری کننـده از مصـرف خـودسـرانه دارو
در کـودکـان براسـاس نظـریـه یـاد شـده در مـادران
دارای کودک زیـر  2سـال مراجعـه کننـده بـه مـراکـز
بهداشتـی شهـری ،شهـرستـان آزادشهـر بـوده است که
نتـایج حـاصل از انجـام آن می تواننـد در زمینـه تهیـه
بـرنـامهریـزیهـای آمـوزشی و اجـرایی بر اساس مدل
رفتـار بـرنـامـه ریـزیشده در سـایر مراکز بهداشتی–
درمـانی در جهت امـر آموزش و پیشگیری از عوارض سـوء
نـاشی از مصـرف خودسرانه دارو در کـودکـان استفـاده
شوند.
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تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSS/22و با کمک آمار توصیفی شامل میانگین و
انحراف معیار و همچنین ضریب همبستگی پیرسون انجام
گرفت p<0/02 .نیز به عنوان سطح معنیدار آماری در
نظر گرفته شد.

در این مطـالعـه تعـداد  231مـادر بـا میـانگیـن
سنـی  21/72±2/31سـال مورد بـررسی قـرار گـرفت،
میـانگین تحصیـالت مـادران  11/20±3/22سال و
میـانگین تحصیـالت همسـرانشـان  11/12±3/71سـال
بـود .سایـر اطالعـات دموگرافیک در جـدول  1آمده است.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه
مشخصات دموگرافیک

درصد

تعداد

شغل
شاغل

33

11/3

خانهدار

151

12/7

درآمد
خوب

12

11/2

متوسط

125

21/1

ضعیف

30

13

مسکن
شخصی

111

21/1

استیجاری

113

11/5

بیمه
دارد

115

11/1

ندارد

12

11/2

تعداد فرزند
یک فرزند

111

11/1

دو فرزند

11

31/1

سه فرزند

22

11/3

چهار فرزند

2

2/2

تعداد فرزند زیر  2سال
یک فرزند

152

13/1

دو فرزند

31

12/2

سه فرزند

1

1

در این مطـالعـه آگــاهی ،نگــرش و ســازههـای
مـدل تئــوری رفتــار بــرنـامـه ریـزیشـده مــادران در
خصــوص پیشگیـــری از مصرف خودسرانه دارو در
کـودکـان خود سنجیـده شد که میـانگین و انحــراف
معیـار نمـره آگـاهی ( ،)21/31±12/12نگرش
( ،)71/13±11/23هنجــار ذهنـی (،)72/71±5/10
کنتــرل رفتــار درک شـده ( ،)72/71±5/05قصد
رفتــاری ( ،)12/32±11/12عملکــرد ()12/11±12/15
می بـاشـد و نتــایج آن در جــدول  2ارائــه شــده
است.

جدول  :2آگاهی ،نگرش و سازههای مدل تئوری رفتار برنامه
ریزیشده مادران مورد مطالعه در خصوص پیشگیری از مصرف
خودسرانه دارو در کودکان n=231
حداقل

حداکثر

متغیر

میانگین

انحراف معیار

آگاهی

21/31

12/12

11/11

100

نگرش

71/13

11/23

10

100

هنجار ذهنی

72/71

5/10

12

100

کنترل رفتار درک شده

72/71

5/05

12/12

100

قصد رفتاری

12/32

11/12

20

100

عملکرد

12/11

12/15

12/31

100
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با توجـه به اینکـه تـوزیـع دادههـا با استفـاده از
آزمـون کـولمـوگـروف اسمیـرنـف نـرمـال بـود

است.
در ایـن مطالعـه بیـن نمـره متغیـر نگـرش با
عملکــرد همبستگی مستقیم و معنیداری مشاهده شد

( ،)p>0/02امـا در خصـوص نگـرش و سـازه هـای
تئـوری رفتـار برنامه ریزیشده این همبستگی معنادار
نبـود.

جدول  :3بررسی هم بستگی بین سازههای تئوری رفتار برنامه ریزیشده در رابطه با پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در کودکان
آگاهی
آگاهی
نگرش
هنجار ذهنی
کنترل رفتار درک شده
قصد رفتاری
عملکرد

هنجار ذهنی

کنترل رفتار درک شده

قصد رفتاری

عملکرد

_1
r=0/12

p>0/01

**

r=0/22
p=0/01

**

r =0/22

p>0/01
r=0/21

**

p>0/01

**

r =0/101

1
r=0/15
p=0/01

**

r=0/21

p>0/01
r=0/32

**

p>0/01

**

r=0/122

1
r =0/32

p>0/01
r=0/25

**

p>0/01

**

r= -0/022

1
r=0/12

p>0/01

**

r=0/121

1
r=0/072

1
*p<0.05
**p<0.01

بحث:

الگوی رفتار برنامه ریزیشده می تواند به عنوان ابزاری
در ارزیابی رفتارهای پیشگیریکننده از مصرف خودسرانه
دارو در ،کودکان استفاده شود .براساس یافته های
پژوهش ،میانگین آگاهی مادران در خصوص خوددرمانی
 21/31از  100می باشد .این وضعیت در خصوص آگاهی
مادران در موارد مختلف خوددرمانی در کودکان از جمله
عوارض خوددرمانی ،مصرف صحیح دارو و انواع خوددرمانی
وجود داشت و در مطالعه مشابه انجام شده در خصوص
خوددرمانی نیز آگاهی افراد مورد مطالعه پایین بیان شده
است( .)21در خصوص افزایش آگاهی مادران نقش
رسانههای جمعی و همچنین ارایه آموزشهای حضوری از
طریق پرسنل مـراکـز بهداشتی درمانی می تواند موثر
باشد.
اگرچه استفاده از داروها براساس دستور پزشک برای
کودکان می تواند در درمان بیماری ها مفید باشد ولی باید
توجه داشت که مصرف بدون تدبیر و ناآگاهانه آنها می
تواند سبب مخاطراتی برای سالمت کودکان گردد،

همچنین کـاربرد خودسـرانه چنـین ترکیباتی ممکن است
سبب بـه تـأخیر افتـادن و طـوالنی شدن بیماری گردد.
بنابراین لزوم اطالع رسانی از طریق رسانه ها و متخصصان
به منظور تشویق به عدم مصرف خودسرانه داروها در
کودکان امری بدیهی است.
آجزن و فیش بین پیشنهاد میکنند ،مداخالتی که
هدفشان تغییر رفتار است الزم است عقاید برجسته و
باورهای تاثیرگذار را مد نظر قرار دهند ( .)22در پژوهش
حاضر از عقایدی مانند تجربه خوب خود درمانی قبلی،
نقش خوددرمانی در پیشگیری از بروز بیماری ،اطمینان
نداشتن به کار پزشکان و توصیه های سیستم بهداشتی در
طراحی پرسشنامه استفاده شده بود که نمونه گویایی از
عقاید رفتاری جامعه پژوهش بودند.
بر اساس یافته های پژوهش در خصوص نگرش مادران
در زمینه خوددرمانی ،میانگین نمره نگرش  71/13از 100
می باشد و در مطالعه صورت گرفته توسط Sanna
 Siponenو همکاران به صورت مطالعه مبتنی بر جمعیت
در فنـالنـد نگـرش والـدیـن در خصـوص خـوددرمـانـی
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( ،)p<0/02بـه منظـور تعیین همبستگی آگـاهی ،نگرش
و سـازههـای تئـوری رفتـار بـرنـامـه ریـزیشده با
عملکـرد از ضریب همبستگـی پیـرسـون استفـاده
گــردیـد کـه نتــایج آن در جـدول  3قـابـل مشــاهـده

نگرش

51

02

سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص ...

کودکانشان مثبت ذکر شد(.)22

بر اسـاس یـافتـه های پژوهش در خصوص نقش
تعیین کننده هنجارهای انتزاعی مادران در زمینه
خوددرمانی در کودکانشان ،میانگین نمره هنجارهای
انتزاعی  72/71از  100می باشد .هنجـارهای انتزاعی
نشان دهنده تصور فرد از تایید یا عدم تایید دیگران مهم
نسبت به انجام رفتار است .بنابراین اگر مادران احساس
کند مصرف خودسرانه دارو در کودکشان توسط اعضای
خانواده ،دوستان ،کادر پزشکی و سایر افراد بانفوذ از دید
آنها مورد تایید قرار دارد ،تمایل بیشتری برای مصرف
دارند .در پژوهش رشیدی نشان داده شده است که
سفارش و تبلیغ داروهای گیاهی از طرف دوستان و
آشنایان یکی از عوامل تأثیرگذار در مصرف داروهای
گیاهی است(.)27
با توجه به خانهدار بودن اغلب زنان و داشتن وقت آزاد
بیشتر ،آنان از طریق رسانههایی مانند تلویزیون و رادیو و
شرکت در مباحث گروهی مختلف نسبت به مسائل مختلف
از جمله تجربههای خوب خوددرمانی قبلی به همدیگر
اطالعرسانی میکنند و یکی از عوامل مؤثر در مصرف
خودسرانه دارو در کودکان ،اطالعات دریافتی از طریق
مباحث مطرح شده در رسانههای گروهی و تبلیغات و
مباحث شفاهی آشنایان و دوستان است.
بر اساس یافته های مطالعه حاضر الزم است به منظور
اصالح الگوی مصرف دارو ،اطالع رسانی مناسب از طریق
رسانه های گروهی انجام شود و در مراجعات مردم به
مراکز بهداشتی درمانی نسبت به عدم مصرف خودسرانه
دارو در همه گروهها و بخصوص کودکان آموزش الزم
صورت پذیرد.
میانگین نمره کنترل رفتاری درک شده مادران در
خصوص عدم خوددرمانی در کودکانشان  72/71از 100
می باشد .کنترل رفتار درک شده مادر نشان دهنده این
است ک ه مادر چقدر احساس می کند که مطابق با رفتار

مشخص شده برخورد نماید .بنابراین اگر مادر به آن درک
و باور رسیده باشد که مصرف خودسرانه دارو علی رغم
برخی شرایط نظیر بودن دارو در منزل ،نداشتن وقت
جهت مراجعه به پزشک ،تجربه خوب خوددرمانی قبلی
ولی همچنان مصمم است که برای کودکش خوددرمانی
نکند.
میانگین نمره قصد رفتاری مادران در خصوص عدم
خوددرمانی در کودکانشان  12/32از  100می باشد .و با
توجه به تعریف ،قصد رفتاری عبارت از اندیشه انجام رفتار
که عامل تعیین کننده بالفصل رفتار مشخص می
باشد.بنابراین اگر مادر نگرش و هنجار ذهنی مثبت نسبت
به عدم خوددرمانی کودک خود داشته باشد ،هرگز تصمیم
به خوددرمانی نمی گیرد.
میانگین نمره عملکرد مادران در خصوص عدم
خوددرمانی در کودکانشان  12/11از  100می باشد .این
درحالی است که در مطالعه انجام شده توسط شمسی در
شهر اراک میزان خوددرمانی مادران برای خود را بیشتر از
مطالعه حاضر ذکر نمودند( .)22علت این امر می تواند
توجه بیشتر مادران به حفظ سالمتی کودکانشان نسبت به
خودشان باشد.
نتیجه نهایی:

سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در
خصوص ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف
خـودسـرانـه دارو در مـادران دارای کـودک زیـر  2سـال،
میتـواند بـه عنـوان ابزاری در ارزیابی رفتارهای
پیشگیـریکننـده از مصـرف خـودسـرانـه دارو در
مـادران ،استفـاده شـود و بـا تـوجه بـه اینکـه بیـن نمـره
متغیـر نگـرش با عملکـرد همبستگـی مستقیم و
معناداری وجود داشت باید در راستای افزایش نگرش
مادران در این زمینه تالش کرد تا از این طریق عملکرد
نیز ارتقاء یابد.عالوه براین با توجه به اهمیت سایر سازه-
های تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،همه عوامل باید بطور
جامع در زمان طراحی مداخالت به منظور اصالح مصرف
خودسرانه دارو و مصرف آگاهانه در جامعه در نظر گرفته
شوند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که
گردآوری اطالعات پرسشنامه از طریق خودگزارشدهی
بوده و لذا باید در تعمیم نتایج احتیاط نمود هر چند با
ارائه وقت کافی و بیان اهداف مطالعه به مادران تا حدودی
http://nmj.umsha.ac.ir
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مطالعه مشابه دیگر نیز نشان داد که بسیاری از بیماران
دالیل استفاده از داروهای گیاهی را کم ضرر بودن این
داروها ،اعتقادات خانوادگی به این نوع روش درمانی و
خسته شدن از بیماری خود و استفاده از داروهای
شیمیایی ،مزمن شدن بیماری خود و در عین حال کم اثر
بودن داروهای شیمیایی در درمان بعضی بیماریها عنوان
کردند(.)22

سمانه مظفری و همکاران
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اراک در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش
 به1132  و با کد1353/02/31 بهداشت که در مورخ
تصویب رسیده است؛ بدین وسیله از همکاری کارکنان
مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر و سایر استادان بزرگوار
.سپاسگزاری می شود

 پیشنهاد می گردد انجام.این مشکل برطرف گردیده است
مطالعات مشابه در ابعاد بزرگتر و در سایر شهرها و
.گروههای جمعیتی نیز صورت پذیرد
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Abstract
Background: Since the self-medication it can make an important problem for the individual and

society. Especially in young children due to the fact that the development were double importance,
the aim of this study was to measure the theoretical constructs theory of planned behavior model in
behavior has been investigated.
Methods: This is an analytical and cross-sectional study that was carried out on 231 mothers of
children under 6 years of attending urban health centers, city Azadshahr. Sampling performed as
cluster in 2014. Data collection, via questionnaire, including information and construct theory of
planned behavior is that attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and behavioral
intention and performance was reliability , validity and reliability, before the study was conducted
and data finallay analyzed through SPSS/22.
Result: Based on finding the mean and standard deviation of knowledge (61.31±16.82), attitude
(74.13±11.23), subjective norm (72.74±9.1), perceived behavioral control (75.74±9.9), behavioral
intention (85.32±11.82), practice (85.84±12.89) observed. The direct and significant correlation
was observed between practice and attitude (p=0.019, r-0.15). Between attitudes and other
constructs were significantly correlated with performance (p<0.05).
Conclusion: The results of this study the direct correlation between attitude and behavior it is
proposed to amend the design of self-medication interventions emphasizing positive attitude and
the consequences of maternal behavior and negative consequences caused by self-medication in
children be considered.
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