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چکیده
مقدمــه :رژیــم غذایــی ســالم و کافــی در دوران بــارداری بــرای ســامت مــادر و جنیــن اهمیــت حیاتــی دارد.
مطالعــه حاضــر بــا هــدف ســنجش ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی در رابطــه بــا رفتارهــای تغذیـهای زنــان
بــاردار تحــت پوشــش دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه انجــام شــده اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه مقطعــی تحلیلــی  260نفــر از زنــان بــاردار تحــت پوشــش دانشــکده علــوم پزشــکی
ســاوه بــه روش تصادفــی چنــد مرحلــه انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند .ابــزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه
محقــق ســاخته بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی و چــک لیســت عملکــرد در خصــوص تغذیــه صحیــح در
دوران بــارداری بــود .دادههــا بــا اســتفاده از مصاحبــه ســازمان یافتــه جمــع آوری و در نهایــت بــا اســتفاده از
آزمونهــای آمــاری رگرســیون لجســتیک و ضریــب همبســتگی پیرســون تجزیــه تحلیــل شــدند.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی شــرکت کننــدگان  27/4 ± 5بــود .همــه
ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی پیشــگویی کننــده معنــی دار بــرای عملکــرد تغذیـهای مــادران بــاردار بودنــد
( .)P > 0/05همچنیــن ســازههای موانــع درک شــده ،خــود کارآمــدی و حساســیت درک شــده ،بــه ترتیــب
مهمتریــن پیشــگویی کننــده بودنــد.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه بــرای بهبــود باورهــای مرتبــط بــا عملکــرد تغذیـهای مــادران
بــاردار ،طراحــی برنامههــای آموزشــی بــر اســاس ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی بــا تاکیــد بــر افزایــش
خودکارآمــدی و حــذف موانــع درک شــده توصیــه میشــود.

مقدمه
بــارداری تأثیــر مهــم بــر شــیوه زندگــی زنــان و همچنیــن بــر
رفتارهــای تغذیــهای مــادران بــاردار دارد .عوامــل مختلفــی در
ســامت مــادر و جنیــن دخالــت دارنــد کــه یکــی از ایــن عوامــل
تغذیــه میباشــد [ .]1تغذیــه مــادر بــا موفقیــت او در بــاروری،
زایمــان و همچنیــن مراقبــت از ســامت رشــد و پــرورش جنیــن
رابطــه دارد [ .]2وضعیــت تغذیــهای زنــان در طــی بــارداری
تأثیــر چشــم گیــری بــر ســامت زنــان ،رشــد و نمــو جنیــن
و پیامدهــای حاصــل از تولــد و نیــز بــر ســامت نســلهای
آینــده دارد [ .]3تغذیــه دوران بــارداری نــه تنهــا از مهمتریــن
شــاخصها در تعییــن نتیجــه بــارداری ،بلکــه یــک مســئله مهــم
در ســامت زنــان و ســامت نســل بعــدی محســوب شــده [ ]4و در
پیشــگیری و برطــرف نمــودن برخــی از مشــکالت دوران بــارداری
ماننــد یبوســت ،ســوزش ســر دل ،آنمــی و عفونــت ادراری نقــش
بســزایی دارد .هــم چنیــن تأمیــن ریزمغذیهــای مــورد نیــاز زن
بــاردار بــرای پیشــگیری از تخلیــه ذخایــر بــدن و حفــظ ســامت
او ضــروری اســت [.]5
داشــتن دوره بــارداری طبیعــی و نتایــج موفقیــت آمیــز حاصــل

از آن نیازمنــد دریافــت کافــی مــواد غذایــی اســت [ .]6مطالعــات
نشــان دادهانــد کــه بهبــود تغذیــه مــادر چــه قبــل و چــه در دوران
بــارداری نســبت بــه کمیــت و کیفیــت تغذیــه در دوران نــوزادی
عامــل مهمتــری در کاهــش مــرگ نــوزادی و بهبــود ســامت
آنــان اســت [ .]7اگــر تغذیــه مــادر کافــی نباشــد جنیــن مــواد
غذایــی مــورد نیــاز خــود را از ذخایــر محــدود بــدن مــادر بــه
دســت مـیآورد [ .]8بــه عبــارت دیگــر ،رشــد و نمــو کامــل جنیــن،
رابطــه تنگاتنگــی بــا تغذیــه مــادر دارد و تأمیــن نیازهــای او بــا
دریافــت مــواد مغــذی مــادر آمیختــه شــده اســت [ .]9عــاوه بــر
ایــن تغذیــه در ایــن دوران بایــد انــرژی الزم را بــرای تولــد و نیــز
فعالیــت شــیردهی مــادر را درآینــده فراهــم کنــد [ .]10مــرگ
و میــر نــوزادان بــا وزن کــم هنــگام تولــد کــه ناشــی از رشــد
کــم داخــل رحمــی یــا نارســی اســت  40برابــر بیشــتر از مــرگ
نــوزادان بــا وزن طبیعــی هنــگام تولــد اســت [.]11
اولیــن اقــدام در آمــوزش تغذیــه ،تعییــن باورهــا و نگرشــها در
زمینــه تغذیــه مناســب اســت .زیــرا تغییــر باورهــای تغذیــهای
منجــر بــه تغییــر رفتــار میشــود بدیــن معنــی کــه رفتــار
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مناســب تغذیــهای جایگزیــن رفتارهــای نامناســب یــا غلــط
تغذیــهای میشــود [ .]12مطالعــه اســتاد رحیمــی و همــکاران
در تبریــز و نقاشــپور و همــکاران در اهــواز نشــان داد کــه نگــرش
و باورهــای تغذیــهای عوامــل مهمــی در پیشــگیویی عملکــرد و
رفتارهــای تغذیــهای هســتند [ .]14 ,13امــروزه در کشــور مــا
در دوران بــارداری میــزان ارائــه آموزشهــای مــورد نیــاز طبــق
برنامــه اســتاندارد مراقبتــی دوران بــارداری در حــد مطلــوب
نمیباشــد [ .]10طــرز فکــر و نگــرش دربــاره یــک بیمــاری
عامــل مهمــی در انجــام دادن و یــا نــدادن یــک اقــدام پیشــگیرانه
میباشــد ،زیــرا نگــرش و تفکــرات زیــر بنــای رفتــار و عمــل
میباشــد .از انجایــی کــه مــادران بــاردار بــه دلیــل عالقــه بــه
جنیــن و حفــظ ســامتی او بــه توصیههــای بهداشــتی عالقمنــد
بــوده و در جســت و جــوی دســت یابــی بــه اطالعــات هســتند،
لــذا بررســی آگاهــی و نگــرش ایشــان در ایــن دوره در جهــت
برنامــه ریــزی بــرای تغییــر در عــادات غذایــی اهمیــت بســیاری
دارد [ .]12بنابرایــن الگــوی اعتقــاد بهداشــتی کــه دارای اجــزاء
اعتقــادی اســت الگــوی مناســبی بــرای کمــک بــه تشــخیص و
درک عوامــل مؤثــر در رفتارهــای تغذیــهای و تعییــن نحــوه
عملکــرد ایــن عوامــل میباشــد .ایــن مــدل عمدتــأ بــر رفتارهــای
اتخــاذ شــده بــرای اجتنــاب از زنجیــره ناخوشــیها و بیماریهــا
متمرکــز اســت .از مزیتهــای الگــوی اعتقــاد بهداشــتی ،وجــود
ســازههایی (حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع
درک شــده ،موانــع درک شــده ،و خودکارآمــدی) اســت کــه ابعــاد
مهــم رفتــار را مــورد توجــه قرارمــی دهنــد .ایــن مــدل الگــوی
جامــع اســت کــه بیشــتر در پیشــگیری از بیمــاری نقــش دارد و
اســاس ایــن الگــو بــر روی انگیــزه افــراد بــرای عمــل اســت .ایــن
مــدل بــر ایــن تاکیــد دارد کــه چگونــه ادراک افــراد ایجــاد انگیــزه
کــرده و ســبب ایجــاد تغییــر رفتــار میشــود .بــه طــور کلــی
ایــن مــدل بــر روی تغییــر اعتقــاد تمرکــز دارد و تغییــر اعتقــادات
منجــر بــه تغییــر رفتــار مــی شــو [ .]15-12مطالعــه حاضــر بــا
هــدف ارزیابــی رفتارهــای تغذیــهای زنــان بــاردار بــا اســتفاده از
الگــوی عتقــاد بهداشــتی انجــام شــده اســت.
روش کار
در ایــن مطالعــه مقطعــی ،جامعــه آمــاری شــامل زنــان بــاردار
دارای پرونــده در مراکــز دولتــی و مراکــز جامعــه ســامت شــهر
ســاوه بــود .پژوهــش حاضــر از دیمــاه  93لغایــت اردیبهشــت 94
انجــام شــد و جمــع آوری دادههــای مطالعــه  4مــاه بــه طــول
انجامیــد .حجــم نمونــه مــورد نیــاز در ایــن مطالعــه بــا در نظــر
گرفتــن ســطح اطمینــان  95درصــد ،از طریــق فرمــول ،حداقــل
 n = 235نفــر محاســبه شــد کــه بــا در نظــر گرفتــن ریزشهــای
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احتمالــی  260مــادر بــاردار وارد مطالعــه شــدند .معیارهــای ورود
بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از :رضایــت آگاهانــه ،داشــتن پرونــده
مراقبــت روتیــن بــارداری در مراکــز جامعــه ســامت ســاوه و یــا
ســایر مراکــز دولتــی ،داشــتن قــدرت تکلــم و ســواد خوانــدن
و نوشــتن ،نداشــتن مشــکالت شــناختی و همچنیــن حضــور
نداشــتن در دیگــر مطالعــات پژوهشــی .روش نمونــه گیــری چنــد
مرحلــهای طبقــهای و بدیــن ترتیــب بــود کــه در مرحلــه اول
لیســت کلیــه مراکــز جامعــه ســامت ســاوه و دیگــر مراکــز دولتــی
نظیــر درمانگاههــای تأمیــن اجتماعــی تهیــه و ســپس در مرحلــه
بعــد بــه روش بــر اســاس تعــداد زن بــاردار تحــت پوشــش هــر
مرکــز ،نســبت نمونــه الزم بــرای شــرکت در پژوهــش از هــر مرکــز
مشــخص و در مرحلــه نهایــی تعــداد نمونــه مــورد نیــاز بــرای
ورود بــه مطالعــه از طریــق شــمارههای ثبــت شــده در دفتــر
مراقبــت مرکــز بــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب و بهعنــوان
واحدهــای پژوهــش وارد مطالعــه شــدند .در مرحلــه جمــعآوری
دادههــا ابتــدا توضیحــات کافــی بــه مــادران بــاردار واجــد شــرایط
در مــورد اهــداف پژوهــش و محرمانــه بــودن اطالعــات اخــذ شــده
در مطالعــه ،داده شــد .همچنیــن تأکیــد شــد کــه در هــر زمــان
کــه تمایلــی بــه ادامــه حضــور در پژوهــش مــورد نظــر را نداشــته
باشــند میتواننــد از مطالعــه خــارج شــوند.
ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن مطالعــه پرسشــنامه محقــق
ســاخته مشــتمل بــر دو بخــش کلــی بــود .بخــش اول پرسشــنامه
مربــوط بــه اطالعــات جمعیــت شــناختی نظیــر تعــداد بــارداری،
نمایــه تــوده بدنــی و  ...بــود و بخــش دوم پرسشــنامه مربــوط
بــه ســؤاالت ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی و رفتارهــای
تغذی ـهای بــود .ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی شــامل؛ ســازه
حساســیت درک شــده  7ســؤال بــا مقیــاس رتب ـهای  5گزین ـهای
ا موافــق تــا کامــ ً
لیکــرت (کامــ ً
ا مخالــف) ،دامنــه نمرههــا در
ایــن ســازه بیــن  7تــا  35بــود .ســازه شــدت درک شــده 5
ســؤال بــا مقیــاس رتبــهای  5گزینــهای لیکــرت (کامــ ً
ا موافــق
تــا کامــ ً
ا مخالــف) ،دامنــه نمرههــا در ایــن ســازه بیــن  5تــا

 25بــود .ســازههای منافــع و موانــع درک شــده ،هــر ســازه 5
ســئوال بــا مقیــاس رتبــهای  5گزینــهای لیکــرت (کامــ ً
ا موافــق
تــا کامــ ً
ا مخالــف) ،دامنــه نمرههــا در ایــن دو ســازه نیــز بیــن

 5تــا  25بــود .ســازه خودکارآمــدی  6ســؤال بــا مقیــاس رتب ـهای
ا مطمئــن نیســتم) تــا ( 4کامــ ً
 4گزینــهای لیکــرت از (1اصــ ً
ا
مطمئــن هســتم) طراحــی گردیــد .دامنــه نمرههــا در ایــن ســازه

بیــن  4تــا  24بــود .در نهایــت  10ســؤال رفتــاری بــا چــک لیســت
ســه گزینــهای (هرگــز ،گاهــی اوقــات و همیشــه) مــورد بررســی

قــرار گرفتــه بــود ،دامنــه نمرههــا در ایــن بخــش بیــن  10تــا

 30بــود .بــرای ارزیابــی بهتــر ســازههای مــدل و رفتــار بطــور

کریمی و همکاران
قــرار دادی افــراد بــر اســاس نمرههــای اکتســابی بــه ســه طبقــه

ضعیــف ،متوســط و خــوب تقســیم شــدند.
جهــت بررســی روایــی صــوری و محتوایــی ابــزار گــردآوری
اطالعــات ،پرسشــنامه ی مربوطــه بعــد از مطالعــات کتابخانــهای
طراحــی و بــا کمــک  8نفــر از متخصصیــن آمــوزش و ارتقــای
ســامت ،تغذیــه و زنــان شــاخص و نســبت روایــی محتــوا محاســبه
گردیــد کــه مقادیــر نســبت روایــی محتــوا بــرای ســؤاالت ســازهها
 0/78محاســبه شــد .شــاخص ســادگی بــرای کل آزمــون ،0/95
شــاخص وضــوح بــرای کل آزمــون  ،0/90همچنیــن شــاخص
اختصاصــی بــودن بــرای کل آزمــون  0/92محاســبه گردیــد .پایایــی
پرســش نامــه بــا محاســبه ضریــب همبســتگی درونــی بــر روی
یــک گــروه  25نفــری از زنــان بــاردار ارزیابــی و بــا آلفــای کرونبــاخ
 0/81مــورد تأییــد قرارگرفــت .اطالعــات جمــع آوری شــده از
طریــق پرســش نامههــا بــه کمــک نــرم افــزار  SPSSویرایــش
شــده  18و بــا اســتفاده از آزمونهــای رگرســیون لجســتیک ،و
ضریــب همبســتگی پیرســون تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتهها
نتایــج نشــان داد بیشــترین فراوانــی ( 48درصــد) مربــوط
بــه گــروه ســنی  30-40ســال و متوســط ســن مــادران مــورد
مطالعــه  27/4ســال بــا انحــراف معیــار  5بــود .ســن حاملگــی
 39درصــد از نمونههــا کمتــر از  20هفتــه بــود 31/5 .درصــد از

مــادران مــورد مطالعــه بــرای اولیــن بــار ،بــاردار شــده و  45درصــد
از آنهــا بــارداری دوم بودنــد .در بیــن مــادران مــورد مطالعــه و
همسرانشــان ســطح تحصیــات دبیرســتانی بــا  55و  51درصــد
بیشــترین فراوانــی را داشــتند .وضعیــت اقتصــادی  73درصــد از
نمونههــا در حــد متوســط بــوده و بیــش از نیمــی از مــادران
بــاردار دارای نمایــه تــوده بدنــی  20-25کیلوگــرم بــر متــر مربــع
بودنــد (جــدول .)1
در ایــن پژوهــش میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره حساســیت
( ،)15/3 ± 4/2شــدت ( ،)9/2 ± 3/6منافــع ( ،)7/9 ± 2/3موانــع
( ،)16/8 ± 5/1خــودکار آمــدی درک شــده ( )9/4 ± 2/7و رفتــار
مــادران بــاردار در خصــوص تغذیــه صحیــح  19/4 ± 4بــود و بیــن
ســازههای حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع
درک شــده ،خودکارآمــدی و رفتــار همبســتگی مثبــت و معنــی
دار و بیــن موانــع درک شــده و رفتــار همبســتگی معکــوس و
معنــی داری مشــاهده شــد ( .) P> 0/001وضعیــت ســازههای
مــدل اعتقــاد بهداشــتی در بیــن شــرکت کننــدگان در مطالعــه
در جــدول شــماره  2ارائــه شــده اســت .طبــق یافتههــا ،میــزان
حساســیت و شــدت درک شــده بــه ترتیــب در  27و  41درصــد

نمونههــا در ســطح ضعیــف بــود 52 .درصــد از مــادران دارای
منافــع درک شــده متوســط و خــوب و در  25درصــد از آنهــا موانــع
درک شــده رفتارهــای تغذی ـهای کــم بــود .میــزان خودکارآمــدی
و عملکــرد بــه ترتیــب در  27و  22درصــد از مــادران خــوب بــود
(جــدول .)2
بــرای بررســی تــوان پیشــگوییکنندگی رفتــار توســط ســازههای
مــدل اعتقــاد بهداشــتی از مــدل رگرســیون لجســتیک اســتفاده
شــد و نتایــج نشــان داد ،پیشــگوییکنندگی همــه ســازهها
معنــادار بــود و در ایــن میــان ،میــزان پیشــگوییکنندگی متغیــر
موانــع درک شــده ( )β = 2/14بیــش از ســایر متغیرهــا بــود و
متغیرهــای خودکارآمــدی و حساســیت درک شــده در مرتبههــای
بعــدی قــرار داشــتند (جــدول .)3

جدول  :1مشخصات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه
مشخصات دموگرافیک

تعداد

درصد

گروه سنی
کمتر از  20سال

25

10

 20-29سال

109

42

 30-40سال

126

48

سن حاملگی
 20هفته و کمتر

101

39

 21-29هفته

86

33

 30هفته و باالتر

73

28

تحصیالت
بی سواد

7

3

ابتدایی و راهنمایی

53

20

دبیرستان

143

55

دانشگاهی

57

22

دفعات حاملگی
1

82

32

2

117

45

 3و بیشتر

61

23

شاخص توده بدنی
18-25

40

15

25-30

134

52

باالتر از 30

86

33
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جدول  :2توزیع فراوانی وضعیت سازههای مدل اعتقاد بهداشتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه
تعداد

دامنه نمره

درصد

حساسیت درک شده
ضعیف ()7-17

70

27

متوسط ()18-29

142

55

خوب ()30-35

48

18

شدت درک شده
ضعیف ()5-12

108

41

متوسط ()13-19

97

37

خوب ()20-25

55

22

منافع درک شده
ضعیف ()5-12

125

48

متوسط ()13-19

110

42

خوب ()20-25

25

10

موانع درک شده
خوب ()5-12

64

25

متوسط ()13-19

162

62

ضعیف ()20-25

34

13

خود کارآمدی
ضعیف ()4-12

97

37

متوسط ()13-19

94

36

خوب ()20-24

69

27

رفتار
ضعیف ()10-17

67

26

متوسط ()18-24

135

52

خوب ()25-30

58

22

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مؤثر بر رفتار تغذیهای مادران باردار
متغیر وابسته

متغیر مستقل

P value

نسبت شانس

فاصله اطمینان%95

رفتار تغذیه ای

170

حساسیت درک شده

0/01

1/38

1/15 - 1/72

شدت درک شده

0/03

1/07

1/01 - 1/59

منافع درک شده

0/01

1/25

1/12 - 1/67

موانع درک شده

0/001

2/14

1/35 - 5/22

خودکارآمدی

0/01

1/62

1/12 - 2/38

کریمی و همکاران
بحث
در مطالعــه حاضــر وضعیــت درک مــادران بــاردار از موانــع موجــود
مهمتریــن متغیــر پیشــگو رفتارهــای تغذیــهای بــود .بنابرایــن
میتــوان گفــت عمدهتریــن عامــل جهــت اقــدام افــراد بــه تغذیــه
ناســالم موانــع درک شــده بــود .همســو بــا یافته مــا مطالعــات مختلف
داخلــی و خارجــی نشــان دادهانــد کــه موانــع درک شــده توانمندترین
بعــد در بیــان یــا پیــش بینــی رفتارهــای محافظــت کننــده ســامتی
اســت [ .]16 ,12 ,8از مهمتریــن موانــع درک شــده نمونههــای
پژوهــش در مطالعــه حاضــر میتــوان بــه وضعیــت بــارداری و عــدم
توانایــی و تمایــل بــه پخــت و پــز ،عــوارض و ناراحتیهــای گوارشــی
ناشــی از مصــرف برخــی مــواد غذایــی همچــون میــوه و ســبزی خام،
مشــکالت مالــی و عــدم وقــت و انــرژی کافــی عنــوان شــده بــود.
همســو بــا یافتــه مــا ،در مطالعــه کالبلــن هــم موانــع درک شــده
مهمتریــن پیشــگویی کننــده عملکــرد تغذیـهای مــادران بــود [.]16
در مطالعــه ســان نیــز ارتبــاط معکــوس و معنــاداری بیــن موانــع
درک شــده و عملکــرد تغذیــهای نمونههــا مشــاهده گردیــد [.]17
در مطالعــه محبــی و همــکاران هــم بــا کاهــش موانــع درک شــده
عملکــرد تغذی ـهای مــادران افزایــش یافــت [.]15
بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه خودکارآمــدی بــا رفتــار تغذیـهای
مــادران ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری داشــت و بعــد از موانــع درک
شــده مهمتریــن پیشــگوی رفتــار بــود .در مطالعاتــی کــه رابطــه
خودکارآمــدی شــده بــا رفتارهــای بهداشــتی را مــورد مطالعــه قــرار
دادهانــد نشــان داده شــده کــه خودکارآمــدی اثــر قــوی بــر رفتارهــای
بهداشــتی دارد و در برخــی از بررســیها خودکارآمــدی بیــش از
 %50واریانــس رفتارهــای بهداشــتی را تبییــن میکنــد [ .]18در
مطالعــه ضاربــان هــم خودکارآمــدی رابطــه مســتقیم و معنــی داری
بــا رفتارهــای تغذیــهای داشــت [ .]19آبــود هــم نشــان داد کــه
خودکارآمــدی یــک عامــل تعییــن کننــده معنــی دار در پیــروی از
رژیــم غذایــی ســالم اســت [ .]20بانــدورا خودکارآمــدی را قضــاوت
فــرد در مــورد تواناییهایــش در مــورد انجــام یــک عمــل مشــخص
و مهمتریــن پیــش شــرط تغییــر رفتــار میدانــد و معتقــد اســت
میتــوان از طریــق ایجــاد زمینــه مناســب در جهــت کســب مهارتهــا
و دانــش مــورد نیــاز و حصــول موفقیــت در آن ،خودکارآمــدی و
توانمنــدی شــخص را افزایــش داد یــک فــرد بــا خودکارآمــدی پائین،
کمتــر احتمــال دارد کــه در انجــام رفتارجدیــد بهداشــتی یــا تغییر در
رفتــاری کــه برایــش عــادت شــده ســعی بکنــد [ .]19 ,18مطالعــات
آینــده ،بایــد حــاوی اســتراتژیهایی بــرای بــاال بــردن خودکارآمــدی
و نیــز کاهــش موانــع درک شــده بــرای اتخــاذ رفتارهــای تغذی ـهای
ســالم باشــند.
یافتههــای مــا نشــان داد تقریبــاً نیمــی از مــادران ( )%48منافــع
درک شــده ضعیــف داشــتند ،و بیــن منافــع درک شــده و رفتــار

رابطــه مثبــت و معنــی داری وجــود داشــت .بــه نظــر میرســد کــه
توجــه دادن مــادران بــه ایــن مســاله کــه تغذیــه صحیــح باعــث
ارتقــای ســامت مــادر و جنیــن شــده و در کاهــش عــوارض بــارداری
مؤثــر میباشــد میتوانــد در ارتقــاء ســطح منافــع درک شــده مؤثــر
باشــد .مطالعــه شــریفی راد نیــز نشــان داد کــه بیــن منافــع درک
شــده و رفتــار تغذی ـهای رابطــه مثبــت وجــود دارد [ ،]2همچنیــن
مطالعــه محمــود و همــکاران در زنــان بــاردار پاکســتان نشــان داد که
بیــن منافــع درک شــده رژیــم غذایــی ســالم ،و تغذیــه صحیــح رابطه
معنــی داری وجــود دارد [ .]21ســازههای منافــع و موانــع درک
شــده بــرای بیشــتر تئوریهــای رفتــار بهداشــتی معمــول هســتند و
عناصــر مرکــزی در الگــوی اعتقــاد بهداشــتی هســتند .فــرد براســاس
بررســی و تجزیــه و تحلیــل منافــع منهــای موانــع عمــل ،رفتــار را
انجــام میدهــد یــا از انجــام آن خــود داری مینمایــد [.]17
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش %73 ،از مــادران دارای

حساســیت درک شــده متوســط و خــوب و  %41شــدت درک شــده
ضعیــف داشــتند ،ایــن بدیــن معناســت کــه نمونههــای ایــن مطالعــه
هــر چنــد خــود را در معــرض خطــر عــوارض تغذیــه ناســالم و ناکافی
میدانســتند امــا ایــن خطــر و عــوارض را جــدی و خطرنــاک بــرای
ســامتی خــود و جنینشــان در نظــر نمیگرفتنــد .لــذا بــا توجــه
بــه رابطــه مثبــت و معنــی دار بیــن تهدیــد درک شــده و عملکــرد
تغذی ـهای الزم اســت برنامههــا و مداخالتــی طراحــی و اجــرا شــوند
کــه مــادران بــاردار از اهمیــت و خطــرات تغذیــه نامناســب در دوران
بــارداری آگاه شــوند .بــه عقیــده محققــان داشــتن اطالعــات و آگاهی
بــه تنهایــی بــرای انجــام یــک رفتــار کافــی نیســت بلکــه طــرز تفکــر،
نگــرش و حساســیت درک شــده نســبت بــه یــک مســئله ،عامــل
مهمــی در انجــام دادن یــا انجــام نــدادن یــک رفتــار میباشــد [.]12
بــر اســاس مــدل اعتقــاد بهداشــتی ترکیب حساســیت و شــدت درک
شــده انگیــزه و نیرویــی جهــت انجــام یــک رفتــار فراهــم میکنــد
[ .]18همســو بــا یافتــه ایــن پژوهــش ،مطالعــه احمدپــور و همــکاران
در زنــان بــاردار گنبــدکاووس [ ،]22محبــی و همــکاران در زنــان
بــاردار گنابــاد [ ]15نشــان داد کــه حساســیت و شــدت درک شــده
بــا رفتارهــای تغذی ـهای رابطــه مثبــت و معنــی داری دارد.
بــر اســاس یافتههــای مــا رفتــار تغذی ـهای نیمــی از زنــان بــاردار در
حــد متوســط بــود .ایــن یافتــه بــا مطالعــه محبــی و همــکاران در
گنابــاد ( ،)15کمالــی فــرد و همــکاران [ ]5در کــرج همســو بــود کــه
نشــان دادنــد زنــان بــاردار مــورد مطالعــه از نمــره عملکــرد متوســطی
بــر خوردارنــد .بــا مالحظــه عملکــرد نمونههــا ،اقدامــات مداخل ـهای
بــرای تغییــر رفتــار و آمــوزش رفتارهــای ســالم تغذیــهای در ایــن
فرصــت طالیــی ضــروری بــه نظــر میرســد .چــرا کــه در ایــن دوران
مــادران بــاردار حداقــل ماهــی یکبــار بــه مراکــز بهداشــتی مراجعــه
میکننــد و بــه دلیــل شــرایط خــاص خــود (حفــظ ســامت جنیــن)،
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95  پاییز،3  شماره،24  دوره،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
کــه بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی و بودج ـهای تیــم تحقیــق ایــن
مطالعــه را فقــط در مراکــز بهداشــت شــهری انجــام داد لــذا تعمیــم

.نتایــج بــه کلیــه زنــان بــاردار بایســتی بــا احتیــاط صــورت گیــرد
تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد

سپاسگزاری
پ/16/12 پژوهــش حاضــر حاصــل از طــرح پژوهشــی شــماره
 لــذا، دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه میباشــد93/10/15 مورخــه
 محققیــن بــر،ضمــن تشــکر از حــوزه معاونــت پژوهشــی دانشــکده
خــود الزم میداننــد از دانشــجویان کارشناســی رشــته اتــاق عمــل
 مســئولین حــوزه معاونــت بهداشــتی،دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه
 مســئولین و کارشناســان مامایــی مراکــز و نیــز کلیــه مــادران،ســاوه
.بــاردار شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش تشــکر و قدردانــی نماینــد

 مطالعــات قبلــی نشــان دادهانــد کــه.از آمــوزش اســتقبال میکننــد
تــرس از ابتــا جنیــن بــه عــوارض ناشــی از تغذیــه نادرســت بــه عنوان
یکــی از عوامــل مهــم بــرای ترغیــب مــادران بــاردار بــرای شــرکت در
.]16-12[ کالسهــای آموزشــی و رعایــت رژیــم غذایــی ســالم اســت
نتیجه گیری
بــا بررســی تــوان ســازههای مــدل اعتقــاد بهداشــتی در تبییــن
عملکــرد تغذی ـهای مــادران بــاردار و متوســط بــودن میانگیــن نمــره
 و نیــز اهمیــت و جایــگاه ســازههای،ســازههای مــدل و عملکــرد
 ضــروری اســت کــه در دیگــر،موانــع و خودکارآمــدی درک شــده
پژوهشهــا ایــن ســازهها بــا جزئیــات بیشــتری مطالعــه گردنــد و
مداخــات مناســب جهــت افزایــش ایــن پیــش بینــی کنندههــا و
توانمنــد ســازی مــادران بــاردار در بهبــود رفتارهــای تغذیـهای توصیــه

 از محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان بــه عــدم شــرکت.میشــود
دادن زنــان بــاردار روســتایی و بخــش خصوصــی در مطالعــه اشــاره کرد
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Abstract
Introduction: Healthy and adequate diet during pregnancy is critical to maternal health
as well as to infant growth and development. The aim of this study was to measure health
Keywords:
belief model (HBM) constructs in regards with nutritional practices of pregnant women in
Health Belief Model
Saveh University of Medical Sciences.
Pregnancy
Methods: A cross- sectional and analytical study was conducted in 2014. The study popuNutritional Practices
lation was a random multi-stage selection of 260 pregnant women in health centers dependent to Saveh University of Medical Sciences. The data were collected through a self-adHow to Cite this Article:
ministered questionnaire based on HBM constructs and the checklist of pregnant women’s
Karimy M, Taher M, Azarpira
H. Measurement of Health Be- practice on diet and was analyzed by statistical methods such as logistic regression test and
lief Model Construct in Rela- chi- squared test through SPSS version 18.
tion With Nutritional Practices Results: According to the findings, the mean age of pregnant women was 27.4 ± 5 years.
of Pregnant Women in Saveh Regression analysis showed that all HBM constructs were significant predictors for nuUniversity of Medical Sciences.
tritional practices (P < 0.05). In addition, variables of perceived barriers, self efficacy and
Sci J Hamadan Nurs Midwifery
Fac. 2016;24(3):167-173.DOI: perceived sensitivity were identified as the most important constructs of the HBM in predicting nutritional practices.
10.20286/nmj-24034
Conclusions: Our study highlights the need for improving the beliefs related with nutrition© 2016 Scientific Journal of Hamadan al behaviors, designing educational programs with emphasis on increasing self-efficacy, and
Nursing & Midwifery Faculty
removal of barriers to healthy diet behaviors.

