
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  نه مصرف خودسرانه داروهاي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زميآگاه

 
   اراکي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيا ، گروه بهداشت حرفهيمرب: کيرضا تاج

   اراکي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکعمومي، گروه بهداشت يمرب ∗ :يمحسن شمس

  قم ي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکعموميهداشت ، گروه بيمرب :يگيابوالفضل محمد ب

  

  

  فصلنامه پايش

  ١٩٧-٢٠٤ صص ١٣٩٠ بهار  دوم شمارهدهمسال 

  ۳۱/۵/۱۳۸۸ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ بهمن ٢٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

 مطالعـه  از ايـن رو، . ديـ جـاد نما ي را ايتواند مشکالت متعدد    ي بدون عارضه وجود ندارد و مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو م             يدارو

  .  استانجام شده نه مصرف خودسرانه داروهاي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمين آگاهييحاضر با هدف تع

.  اسـت اجـرا شـده   شـهر اراک  ي ـ درمـان  ي نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشـت ۳۰۰ ي بر روو بوده ين مطالعه از نوع مقطعيا

، تحليـل  مجـذور كـاي    ي آمار يها  ها از آزمون    افتهيل  يه و تحل  ي تجز يده و برا  ي گرد ي جمع آور  ،ستيالعات به کمک پرسشنامه و چک ل      اط

  . شده استاستفاده >۰۵/۰P داري با سطح معنيرسون ي پيب همبستگيانس و ضريوار

 در ح داروهـا ي در خـصوص مـصرف صـح    آنها يان آگاه زي سال و م   ۵/۳۴ ±۶/۶ مادران   ين سن يانگين پژوهش نشان داد که م     ي ا يها  افتهي

 از   درصـد  ۲/۱۵ ياز نظر نگرش نسبت عدم خـود درمـان        .  درصد خوب بود   ۲/۱۰  در  درصد متوسط و   ۶/۲۸  در ،فيضع درصد از موارد     ۲/۶۱

 بـه طـور   يـز  ننه مـصرف خودسـرانه داروهـا   يعملکرد مادران در زم.  درصد خوب بود۳/۳۶ درصد متوسط و     ۵/۴۸ف،  ي ضع شركت كنندگان 

الت مـادران بـا   ين شغل و تحص  يب و   نه مصرف خودسرانه داروها   ي و عملکرد در زم    ين آگاه ين ب يهمچن. نشان داده شد   درصد   ۵/۵۶متوسط  

  ).>۰۲/۰Pو  >۰۱/۰P ( ارتباط معنادار برقرار بودمصرف خودسرانه دارو

اي جهـت تغييـر در    در نتيجه الزم است برنامـه ه و سي باال بود مورد بررمادرانشيوع خود درماني در  دهد كه نتايج اين مطالعه نشان مي    

  . تدوين و اجرا گردد،نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشك هنگام بيماري

  

  ي، نگرش، عملکرد، خود درمانيآگاه :ها واژه كليد

                                                           
  اراك، سردشت، دانشگاه علوم پزشكي اراك، دانشكده بهداشت، بال آبي، طبقه دوم: پاسخگو نويسنده ∗

  ۰۸۶۱-۴۱۷۳۵۰۹: تلفن
E-mail: mohsen_shamsi1360@yahoo.com  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

  ١٩٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 مختلـف   يهـا   نـه ي کـه در زم    ي قابل تـوجه   يها  شرفتيامروزه با پ  

شتر افـراد بـه     يـ  هرچـه ب   ياهد دسترسـ   به عمل آمده است، ش     يعلم

 راحت خود بـه     ين دسترس ي که ا  ي مختلف هستيم، به طور    يداروها

ـ         يعنيانبخش  ي ز يده اجتماع يک پد يعنوان    ي استفاده نا بـه جـا و ب

ه دارو  يـ  رو ي امروزه مصرف ب   .ده است ير بشر گرد  يه از دارو دامنگ   يرو

ــ   ــور کل ــه ط ــان يو ب ــود درم ــر ي خ ــه بزرگت ــشکالت ي از جمل   ن م

ران يـ  جوامـع مختلـف از جملـه ا   ي و اقتـصاد ي ـ بهداشـت  يجتماعا

زان يـ دهند م   يز نشان م  يها ن   ي که بررس  يا   به گونه  ؛شود  يمحسوب م 

هـا   يمـار يک بيولوژيدميـ ت اپيت کشور و وضعيز داروها با جمع  يتجو

ا مـصرف   يـ  ي از خود درمان   يتواند ناش   ين امر م  ي ندارد که ا   يهمخوان

 کـه بـه عنـوان     يخـود درمـان   ]. ۱[ باشد   خودسرانه داروها در جامعه   

شـود عبـارت اسـت از بـه           ي مـ  ي تلق ين فرم خود مراقبت   يتر  يمعمول

 دارو بـدون اسـتفاده از    يشتريـ ا تعداد ب  يک  يدست آوردن و مصرف     

 مصرف  و يا نظارت درمان  يز بدون نسخه    يص پزشک و ن   يا تشخ ينظر  

رو در مـصرف دا ]. ۲ [گيـرد  را در بـر مـي   يا صـناع ي ياهي گ يداروها

 داشته است؛ بـه  ير صعودير مرتب س  ي اخ يها   سال يز ط يکشور ما ن  

 ۳۵۰ بـه  ۱۳۸۰ در سـال  اي  بـه لحـاظ هزينـه   ن مقداري که ايا  گونه

 يپ هـم طـ    يه اسـکر  ينـشر ]. ۳[ده اسـت    يـ ال بـالغ گرد   يـ ارد ر يليم

ران يـ  پرفروش اين داروي اعالم داشت که اول۱۹۹۷ در سال  يگزارش

ن بـا   يلي سـ  يون دالر و سپس آمپ    يلي م ۱۳ن با ارزش    يلي س يآموکس

 يکـ يران  يتوان گفت ا    ي م حتي]. ۴[ون دالر بوده است     يلي م ۷ارزش  

ک در جهـان اسـت      يوتي ب ي مصرف کننده آنت   ين کشورها ياز بزرگتر 

 مصرف خودسرانه داروها باعـث      يعنيده  ين پد يدر حال حاضر ا   ]. ۵[

نـه،  ي، عـدم درمـان به    ييايـ  مثل مقاومت باکتر   يعوامل كه   شده است 

 و عـوارض    ي، آثـار جـانب    ي عمـد  ي ناخواسـته و حتـ     يها  تيمسموم

ها و    البته امروزه شاهد تالش   ]. ۶[دا کند   يش پ يناخواسته و غيره افزا   

 و عرضـه    يـي  دارو نظـام ت  يفي به منظور ارتقاي ک    يادي ز يها  تيفعال

ن يـ م، ولي به رغم ا    يران هست يدارو در جوامع مختلف و از جمله در ا        

ه دارو رنج برده و به      ي رو ينان از مسئله مصرف ب    ها کشور همچ    تالش

 از ياديـ ح دارو همـه روزه شـمار ز  ير صـح  يعلت استفاده نابه جا و غ     

 کـشنده حـاد و مـزمن        يهـا   تي مسموم يمردم در معرض خطر جد    

تر است که معلـوم        مشهود و محسوس   ين خطر هنگام  يقرار دارند و ا   

  ].۷ [ خودسرانه بوده استيي از مصارف داروياريشود بس

 از مـصرف  يبا در نظر گرفتن موارد فـوق توجـه بـه عـوارض ناشـ        

 برخوردار است که    ياديت ز يخودسرانه داروها در افراد جامعه از اهم      

ل واقــع شــدن در يــت زنــان بــه دليــان توجــه بــه جمعيــن ميــدر ا

ن تمـاس   ي و همچنـ   يردهي و ش  ي همچون باردار  ي حساس يها  دوران

 ير اعـضا  ي سـا  ي سرمـشق بـودن بـرا      شتر با افراد خانواده و الگو و      يب

تـوان    ي کـه مـ    ي برخوردار است؛ به طـور     يت مضاعف يخانواده از اهم  

 ي اسـت کـه بـه راحتـ        يا   در زنـان واقعـه     ي رخداد باردار  يگفت حت 

ن يـ ش دهـد و ا ي را در آنان افزا ييايميتواند مصرف دارو و مواد ش       يم

 ن دوران مـسئول   يـ  است که مصرف خودسرانه داروهـا در ا        يدر حال 

ن رو تولـد  يـ  از ا. اسـت ي مـادرزاد  يها  ي درصد از ناهنجار   ۳ش از   يب

 يدي شـد  ي و اجتمـاع   يتواند مشکالت خانوادگ    يک نوزاد ناهنجار م   ي

 از مطالعـات  ياري بـس  ياز طرفـ  ]. ۸[جاد کند   ي فرد و جامعه ا    يرا برا 

 به مصرف خودسـرانه داروهـا از        يا  ژهيل و ياند که زنان تما     نشان داده 

 ي درمـان مـشکالت    يند و معموالً به طور مکرر بـرا       ده  يخود نشان م  

، يم يائـسگي، اخـتالالت قاعـدگ      يهمچون قاعدگي دردناك، رفع عال    

ن مـشکالت  ي اسـتخوان و همچنـ    ي از پوک  يريشگياختالالت خلق، پ  

کنند؛ به عنوان مثال      ي از داروها استفاده م    يردهي و ش  يدوران باردار 

 يهـا    خود دچار عفونت    درصد از زنان در تمام طول عمر       ۷۰ش از   يب

ن يـ ن زنـان ا يـ  از ا درصـد  ۵۰ تـا    ۴۰شوند که در      ينال م ي واژ يقارچ

دهند که تمام     يش به عود مجدد نشان م     يها در طول عمر گرا      عفونت

در ]. ۹[د  ن در زنان باشـ    ينه ساز خود درمان   يد زم نتوان  ين عوامل م  يا

 يهـا   روش،ي از خـود درمـان  يري جلـوگ يکـا بـرا  ياالت متحده آمر يا

توان به باال بردن دانش مردم نـسبت          ياند که م     را اجرا کرده   يمختلف

ز ينه تجوي، آموزش پزشکان و داروسازان در زميبه عواقب خود درمان   

ه بروشـورها و  ي مشاوره با مصرف کنندگان داروها و ته  ،ح داروها يصح

 کـه در    يا  در مطالعـه  ]. ۱۰[ اشاره کرد    گستردهها در سطح      کاتالوگ

 ،يزد انجام شد، راه حل مقابله بـا خـود درمـان           ي شهر    در ۱۳۷۴سال  

 سطح فرهنگ مصرف دارو در مردم ذکر شـده بـود     يآموزش و اعتال  

 در رامهرمز انجام شد آمـده  ۷۲ که در سال    يگريدر مطالعه د  ]. ۱۱[

 معتقـد بودنـد الزم اسـت هنگـام          ي افراد مورد بررس   تمامياست که   

 درصـد از آنهـا از      ۹۴. شـود ز  ي آنها دارو تجـو    يمراجعه به پزشک برا   

 درصد عادت داشـتند در منـزل دارو         ۸۸ ،عوارض داروها آگاه نبودند   

  ]. ۱۲[ داشتند ي خود درمان نيز سابقه درصد۹۴ره کنند و يذخ

 بـه   يا خود درمان  يهمانطور که گفته شد مصرف خودسرانه داروها        

 جوامـع بـه حـساب    ي ـ بهداشـت  ي از مـشکالت اجتمـاع  يکيعنوان 

 يده خوددرمـان  ي روز افزون پد   ي با توجه به گستردگ    ياز طرف . ديآ  يم

ن يـ  ا يم فرد در انتخاب و مصرف داروها برا       يدر جوامع و نقش مستق    

 داشـته  ي نـسبتاً سـالم و فعـال    ي و زندگ  يکه افراد بتوانند عمر طوالن    
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  ١٩٩

     و همكارانرضا تاجيك                                                                                                                   ...    آگاهي، نگرش و عملكرد مادران شهر اراك

ر رفتار بـه دسـت   يي تغبراي و نگرش الزم را يباشند، الزم است آگاه  

ر يي و نگرش جهت تغ ين آگاه يه ا ي سطح پا  آورند که به دست آوردن    

ازايـن رو، پـژوهش حاضـر بـا هـدف         . ات اسـت  يرفتار از جمله ضرور   

نه مـصرف   ي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زم        ين آگاه ييتع

  .رفته استيخودسرانه داروها صورت پذ

  

   كار مواد و روش

 ، نگـرش و ي از نوع مطالعات آگاهيلي ـ تحل يفيمطالعه حاضر توص

و بـه عنـوان    )Knoeledge Attitude Practice-KAP (عملکـرد 

ــ ــنــه يش زميپ ــه روش  يا ک مطالعــه مداخلــهي ــوده اســت کــه ب    ب

 نفر از مادران مراجعـه کننـده بـه       ۳۰۰ ي بر رو  ي تصادف يرينمونه گ 

  .  انجام شده است۱۳۸۷ شهر اراک در سال ي درمان ـيمراکز بهداشت

 و بر اساس يا چند مرحله به صورت    يريدر مطالعه حاضر نمونه گ    

ن کـه  يـ  با توجـه بـه ا   و  شهر اراک صورت گرفته است     يمناطق پست 

 يم شـده و هـر منطقـه دارا   ي تقـس ي منطقـه پـست  ۳۰شهر اراک به  

ق يـ  ابتـدا از طر اسـت،   خـاص خـود  ي و اجتماع يات فرهنگ يخصوص

 منطقـه انتخـاب و سـپس از درون هـر      ۱۰ نظـام منـد،    يرينمونه گ 

 انتخـاب   ي به صـورت تـصادف     يري نمونه گ  رايبک درمانگاه   يمنطقه  

ز بـه  يـ  در هـر درمانگـاه ن     يريـ و نمونه گ  )  درمانگاه ۱۰مجموعاً   (شد

 بـه ايـن     هـا   ار ورود نمونـه   يـ مع. انجـام گرديـد    ساده   يصورت تصادف 

 ي خاص يماريا ابتال به ب   ي و   يردهي، ش يز شامل عدم باردار   ي ن مطالعه

 عملکـرد    نحـوه  ش و ، نگـر  ي آگـاه   ميزان ن پژوهش، يدر ا . بوده است 

مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها با استفاده از پرسشنامه          

افته توسط محقق مشخص    يست به روش مصاحبه سازمان      يو چک ل  

 پرسشنامه توسط چند تن از افراد صـاحب نظـر           ييروا. ده است يگرد

 ۸۵،  با روش آزمون آلفـا کرونبـاخ  ييايزان پا يد شد و م   يي و تأ  يبررس

، مـشتمل بـر     يا   پرسـشنامه   نيـز   هـر فـرد    ي برا .ه شد دي سنج درصد

   :ل شده استير تکمي زيها قسمت

 جمعيتـي و بخـش دوم       يهـا   يژگـ يبخش اول پرسشنامه شامل و    

ح ينـه مـصرف صـح     ي مـادران در زم    يزان آگاه يمربوط به سنجش م   

 ميـزان  ، سـؤال ۲۴ بخش سـوم شـامل     و ) سؤال ۱۸در قالب   (داروها  

 از يح داروها و عوارض ناشي صحنگرش مادران را در خصوص مصرف    

 از  يررس و وخامت عوارض ناش    ياحتمال ابتال به عوارض زودرس و د      

ح داروها و موانـع     ي از مصرف صح   يد ناش ين فوا ي و همچن  يخوددرمان

 چـک   حاويبخش چهارم. ديسنج ي م يموجود جهت عدم خوددرمان   

ود ع بود که مادر در آنها اقدام به خـ         ي شا يها  يماري از ب  يست برخ يل

 نمـره   ۱۸از مـادران از     يـ  امت ،يدر بخـش آگـاه    .  نمـوده بـود    يدرمان

از يـ  پاسخ غلط امتيک و براياز يح امتي پاسخ صح  يبرا (محاسبه شد 

 تـا  ۷ن يف و بي ضعي آگاه،۶صفر تا   ن  ياز ب ي امت در اين بخش،   ).صفر

 خـوب در نظـر      ي بـه عنـوان آگـاه      ۱۸ تـا    ۱۳ متوسط و    يآگاه،  ۱۲

 سؤال و بر حـسب  ۲۴ز در قالب ي نيگرشسؤاالت ن. گرفته شده است 

 از هـا ازات آن يـ  شدند که دامنه امت    يکرت طراح ي ل يا  نهي گز ۵اس  يمق

ش کامالً موافق   ي گرا ياز برا ين امت ي که باالتر  ي؛ به طور  بود ۴صفر تا   

 يبـرا .  شدش کامالً مخالف در نظر گرفته     ي گرا ياز برا ين امت يو کمتر 

 يؤاالت در جهت عکس طراح از سي برخ ،ها   از القاي پاسخ   يريشگيپ

 سـؤاالت معکـوس     ياز دهـ  يـ ز امت يـ ن گونه موارد ن   يدر ا . شده بودند 

ن اساس مجموع نمرات نگرش نسبت بـه مـصرف          ي بر ا  .محاسبه شد 

 ير بـود کـه بـه صـورت قـرارداد     ي متغ۹۶ تا صفرن يح داروها ب  يصح

 نگرش متوسـط  ۶۰ تا ۳۱ف و   ي به عنوان نگرش ضع    ۳۰ تا   صفرنمره  

. ح داروها قلمداد شد   ينگرش خوب نسبت به مصرف صح      ۹۶ تا   ۶۱و  

 نمـره محاسـبه     ۱۲مـاران از    ياز ب ي امت ،ست عملکرد يدر بخش چک ل   

هـا   يماريک از بي در هري خوددرمانين صورت که برايشده است؛ بد  

از صفر در نظـر گرفتـه شـده     ي امت ي عدم خوددرمان  يک و برا  ياز  يامت

 بـه عنـوان عملکـرد    ۴تا صفر  ن  ياز ب ي امت ياست و به صورت قرارداد    

 به عنـوان    ۱۲ تا   ۹ن  ي عملکرد متوسط و ب    ۸ تا   ۵ن  ياز ب ين و امت  ييپا

ان يدر پا.  در نظر گرفته شده است ينه خود درمان  يعملکرد باال در زم   

 آمـار  يهـا   و آزمـون SPSS  (11.5)افـزار  اطالعـات بـه کمـک نـرم    

رسـون  ي پيب همبستگيانس و ضري، تحليل وار  مجذور كاي ،  يفيتوص

ــان ير ســطح اطمد ــورد تجز% ۹۵ن ــم ــه و تحلي ــد ي ــرار گرفتن و ل ق

۰۵/۰P<دار در نظر گرفته شد ي به عنوان سطح معن.  

  

  ها يافته

ن ي سـال و کمتـر     ۵/۳۴±۶/۶ متوسط سن مادران     ،ن پژوهش يدر ا 

ت ياز نظـر وضـع    .  سال بوده اسـت    ۵۲ن سن   يشتري سال و ب   ۱۶سن  

مجـرد  ) رصـد  د ۷(  نفـر    ۲۱متأهـل و    )  درصـد  ۹۳(  نفر   ۲۷۹تأهل  

ـ )  درصد۲۰( نفر  ۶۰الت  ياز نظر تحص  . بودند  ۱۹( نفـر  ۵۷سـواد،   يب

 نفـر   ۸۳ ،ييراهنمـا )  درصد ۲۲( نفر   ۶۶،  يي سواد ابتدا   داراي )درصد

 يالت دانشگاهي تحصيدارا)  درصد ۱۲( نفر   ۳۴پلم و   يد)  درصد ۲۷(

 ۱۳( نفـر    ۳۸دار و     خانـه )  درصـد  ۸۷(  نفر   ۲۶۲ ،از نظر شغل  . بودند

ا تحـت پوشـش   يـ ن سـؤال کـه آ   يدر جواب به ا    .ل بودند شاغ) درصد

پاسـخ  )  درصـد  ۴۸( نفـر    ۱۴۵  يا خير؟  دي هست يمه خدمات درمان  يب

بيـشتر شـركت     . دادنـد  يپاسـخ منفـ   )  درصد ۵۲( نفر   ۱۵۵مثبت و   
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  ٢٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  و )۱جدول شـماره     (كنندگان در قسمت آگاهي ضعيف قرار گرفتند      

 يدار  يعنـ الت اخـتالف م   يزان تحـص  يـ  و م  ياز آگـاه  يزان امت ين م يب

 بـا   ين نمـره آگـاه    يانگين م ي ب در حالي كه   ،)>۰۱/۰P(مشاهده شد   

). ۲جدول شـماره  (ده نشد   ي د يدار  يت تأهل و سن ارتباط معن     يوضع

از نظر نگرش نيز درصـد بيـشتري از افـراد در سـطح متوسـط قـرار          

ـ   و )۱جدول شماره    (داشتند زان يـ از نگـرش و م    يـ ن امت يانگيـ ن م ي ب

ـ ،)>۰۱/۰P( مـشاهده شـد   يارد يالت، اختالف معن يتحص ن ي بـ ي ول

ده يـ دار د   يت تأهل ارتبـاط معنـ     ين نمره نگرش و سن و وضع      يانگيم

ن نمره عملکـرد مـادران در خـصوص         يانگيم). ۲جدول شماره   (نشد  

 درصـد   ۵/۵۶ا به طـور متوسـط       يو  ۷۸/۶±۲/۳ح داروها   يمصرف صح 

د  عملکر يدارا)  درصد ۲/۲۰( نفر   ۶۲ان تنها   ين م يبوده است که در ا    

  ).۱جدول شماره ( نه مصرف خودسرانه داروها بودند ين در زمييپا

 که مادران در آنها اقدام به       ييها  يمارين ب يتر  عين مطالعه، شا  يدر ا 

ــيــ کــرده بودنــد، بــه ترتيخــود درمــان  عبــارت بودنــد از يب فراوان

 ٤٣( نفـر  ١٢٩ ي، کم خـون ) درصد٦٨( نفر ٢٠٤ ي تنفس يها  يماريب

 يهـا   يمـار ي، ب ) درصـد  ٤١(نفـر   ١٢٣يارشـ  گو يهـا   يماري، ب )درصد

)  درصد ٣٢( نفر   ٩٦ ي، اختالالت قاعدگ  ) درصد ٣٦( نفر   ١٠٨ يعصب

از عملکـرد و    ين امت يانگين م ين پژوهش ب  يدر ا ). ٣جدول شماره (بود  

کـه  ) >۰۱/۰P(دار مـشاهده شـد        ي اخـتالف معنـ    ،التيزان تحص يم

زمينـه   در   زان عملکـرد افـراد    ي م ،التيش تحص يدهد با افزا    ينشان م 

ن نمره عملکرد   يانگين م ي ب  همچنين .ابدي يش م يز افزا ي ن خوددرماني

اخـتالف در   ) >۰۱/۰P و   r =-۳۲/۰ (يمه درمـان  يبا پوشش خدمات ب   

 ،يمه خدمات درمـان ي بي در مادران دارايعني ؛ده شديجهت عکس د 

ن مطالعه نـشان داد     ي ا يها  افتهي . کمتر مشاهده شده بود    يخوددرمان

ز ارتبـاط   يـ  مـادران ن   يت شـغل  يعملکـرد بـا وضـع     ن  يانگيـ ن م يکه ب 

 ينه خوددرمـان  ي که عملکرد در زم    يا   وجود دارد، به گونه    يدار  يمعن

  ). P>۰۰۲/۰(شتر از مادران خانه دار بود يدر مادران شاغل ب

 وجـود داشـت     يدار  ي معن يماران همبستگ ي و نگرش ب   ين آگاه يب

)۴۱/۰=r  ،۰۱/۰P< .(و عملکـرد   مـادران يزان آگاه ين م ين ب يهمچن 

ــان يدر زم ــه خوددرم ــ نين ــستگي ــيز همب ــد   ي معن ــشاهده ش   دار م

)۴۷/۰=r ،۰۱/۰P<.(   

  

  بحث و نتيجه گيري

 ي ـ اجتماع ي از مشکالت بهداشتيکي به عنوان يامروزه خوددرمان

 ٤٨ در مطالعـه حاضـر       . طلبـد  ياز به توجـه خـاص را مـ        ياست که ن  

 ٥٢دنـد و     بو يمـه خـدمات درمـان     يها تحت پوشش ب     درصد از نمونه  

 تحت پوشش  ي افراد همچنين.  بودند يا  مهيدرصد هم فاقد هر نوع ب     

 کمتـر   ،تر بـه پزشـک       آسان يل دسترس يبه دل  ،يمه خدمات درمان  يب

 هـاي   مـشابه يافتـه   افتـه   ين  يـ  ا و نمـوده بودنـد      ياقدام به خوددرمان  

  ].۱۳[ و همکاران است ياتيپژوهش ب

  مـصرف داروهـا    نـه يدر زم   درصد از افراد   ٢/٦١ ،در پژوهش حاضر  

 درصـد از    ٧٤ز  يـ  ن يد جـواد  يدر مطالعـه سـ    . ف داشتند ي ضع يآگاه

 ].۱۴[ نداشـتند    ي اطالعـ  يمادران مورد مطالعه از عوارض خوددرمان     

 شهر کرمان از مـصرف  ي درصد از ماماها   ٥١ز  ي ن يدر مطالعه معتمد  

 يکه همگـ  ] ۱۵[ نداشتند   ي اطالع يردهي دوره ش  يح داروها ط  يصح

نـه  ي افراد در زم   يزان آگاه ين بودن م  يين مطالعات نشان دهنده پا    يا

 در ي آموزشـ يها از به برنامهي از اين رو، ن.ح داروها است يمصرف صح 

 يهـا   ق رسـانه  يـ ح داروهـا بـه خـصوص از طر        يخصوص مصرف صح  

   .رسد ي به نظر مضروريون و غيره يزيو و تلوي راديعموم

  

  

  نه مصرف خودسرانه داروهايو عملکرد مادران شهر اراک در زم، نگرش يزان آگاهي م-۱جدول شماره 

  )درصد(خوب   )درصد(متوسط   )درصد(ف يضع  

  ٢/١٠  ٦/٢٨  ٢/٦١   يآگاه

  ٣/٣٦  ٥/٤٨  ٢/١٥  نگرش 

  ٦/٣١  ٢/٤٨  ٢/٢٠  عملکرد 
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  ٢٠١

     و همكارانرضا تاجيك                                                                                                                   ...    آگاهي، نگرش و عملكرد مادران شهر اراك

  اي عوامل گوناگون زمينه حسب نه مصرف خودسرانه داروها بري، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زميسه آگاهي مقا-۲جدول شماره 

  عملكرد  نگرش  آگاهي  ميانگين نمرات

متوســــط   عوامل

   يآگاه

ــراف  انح

  ار يمع

 يدار يحدود معن 

P 

متوسط 

   يآگاه

ــراف  انحــ

  ار يمع

متوســط   P يدار يحدود معن

   يآگاه

ــراف  انحــ

  ار يمع

 يدار يحدود معن 

P  

              )سال (گروه سني

۳۰≤  ۷/۹  ۴/۳  ۶/۶۲  ۳/۱۴  ۷/۷  ۲/۳  

۳۰>  ۵/۷  ۸/۲  

۱۷/۰  

۳/۶۲  ۹/۹  

۲۸/۰  

۸/۵  ۵/۳  

۳۷/۰  

              وضعيت تأهل

  ۷/۳  ۳/۸  ۳/۱۵  ۴/۷۲  ۳/۴  ۶/۹  مجرد

  ۸/۳  ۲/۹  متأهل

۶۲/۰  

۱/۶۹  ۸/۱۸  

۶۳/۰  

۸/۷  ۲/۲  

۷۱/۰  

              شغل

  ۴/۳  ۱/۶  ۴/۱۳  ۱/۵۱  ۴/۳  ۱/۶  خانه دار

  ۲/۳  ۷/۸  شاغل

۰۰۲/۰<  

۶/۶۴  ۲/۱۱  

۰۰۶/۰<  

۳/۹  ۴/۳  

۰۰۱/۰<  

              ميزان تحصيالت

  ۴/۲  ۷/۳  ۸/۱۲  ۶/۴۰  ۱/۲  ۴/۴  سواد بي

  ۶/۲  ۸/۴  ۱/۱۱  ۳/۴۷  ۸/۲  ۳/۶  ابتدايي

  ۱/۲  ۱/۶  ۴/۱۴  ۸/۵۹  ۲/۳  ۱/۸  راهنمايي

  ۸/۳  ۴/۷  ۱/۱۷  ۲/۶۷  ۹/۲  ۷/۱۱  دبيرستان

  ۷/۳  ۳/۱۳  دانشگاهي

۰۱/۰<  

۴/۷۴  ۸/۱۵  

۰۱/۰<  

۸/۹  ۵/۳  

۰۱/۰<  

برخورداري از بيمـه   

  مات درمانيخد

            

  ۳/۳  ۱/۶  ۵/۱۴  ۶/۶۴  ۱/۲  ۶/۷  بله

  ۶/۲  ۸/۷  خير

۴۷/۰  

۳/۵۱  ۱/۱۲  

۰۰۸/۰<  

۶/۹  ۲/۴  

۰۰۱/۰<  

  

   در مادران شهر اراکيماريک نوع بي به تفکي خود درمانيفراوان-۳جدول شماره 

  درصد  تعداد  نوع بيماري

  ٦٨  ٢٠٤   ي تنفسيماريب

  ٤٣  ١٢٩  يکم خون

  ٤١  ١٢٣   ي گوارشيها يماريب

  ٣٦  ١٠٨   ي عصبيها يماريب

  ٣٢  ٩٦   ياختالالت قاعدگ

  ٣١  ٩٣  سردرد

  ٢٤  ٧٢   ي پوستيها يماريب

  ٢١  ٦٣   ي مفصليها يماريب

  ١٨  ٥٤   استخوان ي از پوکيريشگيپ

  ١٣  ٣٩   يمشکالت دوران باردار

  ٢  ٦  مانيد القاي زايتشد

  ١  ٣  ي عضالنيها يماريب
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  ٢٠٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

درصد از مـادران نـسبت بـه عـدم           ٢/١٥در مطالعه حاضر نگرش     

.  درصد خـوب بـود     ٥/٤٨ درصد متوسط و     ٣/٣٦ف،  ي ضع يخوددرمان

 درصد از مادران باردار، نگرش      ٩١ز  ي و همکارن ن   يدر مطالعه سرشت  

 داشـتند و تنهـا      ياهيـ  گ ي نسبت به مصرف خودسرانه داروها     يمثبت

 درصد از افراد مورد مطالعه معتقد بودند که مصرف خـود سـرانه              ١٥

بنـابر ايـن    . ]۱۶[ مـضر اسـت      ي دوره بـاردار   ي، طـ  ياهيـ  گ ياروهاد

 در مطالعـه حاضـر نگـرش مـادران نـسبت بـه              شود كـه    مشاهده مي 

د يـ تواند تأک   ين امر م  يعلت ا . شتر بوده است  يح داروها ب  يمصرف صح 

ن يـ را ا يـ  باشد، ز  ياهي گ ي داروها ي و همکاران بر رو    يمطالعه سرشت 

 کـه   يا   مردم رواج داشته، به گونه     ني گذشته در ب   يها  داروها از زمان  

 از فرهنگ مـردم     يا جوشانده قسمت  ي دم کرده    ياهي گ يمصرف دارو 

 نـسبت  يداده و از اين رو، هنوز هم مردم نگرش مثبتـ        يل م يرا تشک 

در . دهنـد   ي از خـود نـشان مـ       ياهيـ  گ يبه مصرف خودسرانه داروها   

 ي بـر داروهـا    ياهيـ  گ ي که در پژوهش حاضر عالوه بر داروهـا        يحال

 نسبت بـه    يد شده و بنابر اين مادران نگرش بهتر       يز تأک ي ن ييايميش

  .اند عدم مصرف خود سرانه آنها داشته

ن، يي درصـد از مـوارد پـا       ٢/٢٠از عملکـرد در     يـ ن مطالعه امت  يدر ا 

ـ يدر ا.  درصد باال بود  ٦/٣١ درصد متوسط و     ٢/٤٨ ش از ين پژوهش ب

ن اقدام به مـصرف      درصد از آنا   ٥/٥٦ از زنان و به طور متوسط        يمين

ن بـودن   يين امـر پـا    يـ د علت ا  يخودسرانه داروها نموده بودند که شا     

ل يـ هـا بـه دال    يماريشتر آنان به ب   ي در زنان و ابتالي ب     يسطح سالمت 

، قاعـدگي دردنـاك،     ي زنانـه، قاعـدگ    يها  يماري، ب يردهي، ش يباردار

ر شـهرها   ي در سا  يزان خود درمان  يم . و غيره باشد   ي قارچ يها  عفونت

ن، شهرکرد و   يزد، قزو يز،  ي تبر ي که در شهرها   ي به طور  ؛فاوت بود مت

 درصد گزارش شـده اسـت   ٤/٥ و ٦/٩، ٨٣، ٣٦، ٦٣ب يکرمان به ترت 

تنـام  ي در مطالعـه جانکواکومـارو در و    يدرمـان زان خود   يم ].۱۸-۱۴[

 و در پـژوهش      درصد ٣٣ يتوانيوسرا در ل  يدر پژوهش آ   درصد،   ٨/٢٩

   .]۱۹-۲۱ [گزارش شده است  درصد٤٣کا در فنالند ينيس

 وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         يه شده از سـو    يطبق آمار ارا  

در .  درصـد اسـت    ٥/١١ران  يـ ن رشد مصرف دارو در ا     يانگيپزشكي م 

 درصد و در    ٧ در حال توسعه     ير کشورها ين مقدار در سا   ي که ا  يحال

 ايـران  اين وضـعيت در      ].٢٦[ درصد گزارش شده است      ٩کل جهان   

 درصد از اعتبارات وزارت بهداشت، درمـان و         ٢٧ که    است يا  به گونه 

ج ي نتـا  ياز طرفـ   ].٢٧[ابد  ي يي به امر دارو اختصاص م     كآموزش پزش 

 سرتاسـر   ي پزشـکان عمـوم    يا  مـه ي نسخ ب  ي حاصل از بررس   يفيتوص

 و ي کـه بـه طـور فـصل       ٨٠-٨٥ از سال    ي مرکز دانشگاه  ٣٩کشور از   

فته، نـشان داده اسـت    نسخ انجام گري بررسيها تهيمداوم توسط کم 

 عـدد دارو   ٣٢/٤ تـا    ٤/٣ز شده در هر نـسخه       ين اقالم تجو  يانگيکه م 

] ٢٦[اند    ک بوده يوتي ب ي آنت ي درصد از آنها داروها    ٦٤ تا   ٥٨بوده که   

 در  يين تعداد اقالم دارو   يانگي بهداشت م  ي که سازمان جهان   يدر حال 

  ].٢٨[ قلم دارو گزارش نموده است ٥/١ تا ٣/١هر نسخه را 

 آمـوزش مـداوم    يهـا  ر برنامـه  يثأنـه تـ   يز در زم  ي ن ينيمطالعه حس 

هـا و    ه کارگـاه  يـ  سال نشان داده اسـت کـه ارا        ٨ ي ط يجامعه پزشک 

 داروهـا   يز منطق يح و تجو  ينه مصرف صح  ي در زم  ي آموزش يها برنامه

ش دانش و بهبـود نگـرش و عملکـرد مـردم و جامعـه               يق افزا ياز طر 

ن يـ در ا  .]٢٤[ داشـته اسـت      يرات مثبتـ  يثأنه تـ  ين زم ي در ا  يپزشک

  نيـز  يزان خود درمـان   ي م ،الت مادران يش سطح تحص  يپژوهش با افزا  

 خود يماري که به هنگام ابتال به بيا  به گونه ؛شتر شده بود  يدر آنان ب  

کردنـد و اطالعـات موجـود در         ياقدام به مصرف خود سرانه داروها م      

ن يدر همـ  . دانـستند  ي مـ  ينه کـاف  ين زم ي را در ا   يي دارو يبروشورها

ز نـشان داده اسـت کـه سـطح          يـ  و همکـاران ن    يريراستا پژوهش ام  

 و  يافت خـدمات بهداشـت    ي در يالت مادران با مراجعه آنان برا     يتحص

 مـشابهت دارد  نسبت معکـوس دارد کـه بـا پـژوهش حاضـر              يدرمان

]٢٥[.   

 ،دهـد  ي نـشان مـ  ٣ شـماره  در پژوهش حاضر همانگونه که جدول     

 يهـا  يمـار يب در ب  يـ  مـادران بـه ترت     ين موارد خود درمـان    يتر عيشا

 اعـصاب و  يهـا  يمـار ي و بي گوارشـ يهـا  يماري، بي، کم خون يتنفس

 با مطالعه انجام شده در کشور       ها مطابق  افتهين  يروان بوده است که ا    

 يهـا  يماريز بيدر مطالعه مشابه انجام شده در بابل ن ]. ۲۲[است  يکن

 که  يا  در مطالعه ]. ۱۷[اند     بوده ين مورد خود درمان   يتر  عي، شا يتنفس

 خـود  ي بـرا يمارين بيتر عي، شايدر تهران انجام گرفت، سرماخوردگ 

 مـصرف خودسـرانه داروهـا       ياز طرفـ  ]. ۲۳[ قلمداد شده بود     يدرمان

 که بـر    يش بروز عوارض داروها گردد؛ به طور      يتواند منجر به افزا     يم

) ADR( عوارض ناخواسته داروها     ياساس گزارش مرکز ثبت و بررس     

 مورد گزارش عـوارض مـصرف       ۱۳۲۲ تعداد   ۱۳۸۳ران در سال    ي ا در

 که  يين دسته داروها  يشتريده است که ب   يخودسرانه داروها ثبت گرد   

هـا   ها و هورمون    کيوتي ب ي شده بودند شامل آنت    ييسبب عوارض دارو  

  ]. ۲۹[بودند 

 برحسب فرهنـگ  يزان خوددرمانيشود م يهمانگونه که مشاهده م  

و بـا    دارد   ي بـستگ  يو به عوامـل متعـدد     وده  مردم مختلف متفاوت ب   

ا عـدم  يـ  و ي، دسترسـ ي ـ اجتمـاع  ير عوامـل اقتـصاد  يتوجه به تـأث 

ن يـ از اسـت کـه ا  يـ  و غيره ني درمان ـ ي به خدمات بهداشتيدسترس
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  ٢٠٣

     و همكارانرضا تاجيك                                                                                                                   ...    آگاهي، نگرش و عملكرد مادران شهر اراك

وه جداگانـه   ي مختلف بـه شـ     يتي جمع يها  پژوهش در شهرها و گروه    

توان گفت  يت مين پژوهش در نها   ي ا يها  افتهيبا توجه به    .  شود انجام

 ن پـژوهش  يـ  در ا   مـورد بررسـي    مـادران شيوع خود درمـاني در      که  

اي جهـت تغييـر در نگـرش و     در نتيجه الزم اسـت برنامـه     ست و   باال

  . تدوين و اجرا گردد،عادات آنها در مراجعه به پزشك هنگام بيماري
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