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  محور نظريهك مطالعه ي: هوا در زنان باردار  ياز مواجهه با آلودگ يريشگيپ

  

   ٣محمودرضا گوهري، ١عليرضا حيدرنيا، ٢سعيد متصدي زرندي، ∗١سادات طوافيان صديقه، ١مرضيه عربان

  ∗٥علي منتظري، ٤يئافسانه اللو
 

   ايران ، تهران،ت مدرسي، دانشگاه تربي، دانشکده پزشکگروه آموزش بهداشت. ١

  ، تهران، ايرانيد بهشتيشه يط، دانشگاه علوم پزشکيگروه بهداشت مح. ٢

  ، تهران، ايرانتهران يدانشگاه علوم پزشک ،يستيگروه آمار ز .٣

  ، تهران، ايرانگروه زنان مامايي، دانشگاه بقيه اله. ٤

  يدانشگاهجهاد  يقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتيگروه سالمت روان، مرکز تحق. ٥

  

  فصلنامه پايش

  ٣٨٥-٣٩١صص  ١٣٩٢ مرداد ـ شهريور چهارم شماره دوازدهمسال 

  23/3/1391: تاريخ پذيرش مقاله

  ]92 تير 19 -نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

 .دارد يا کننده نييات تعتأثيرن آنها ين امر هم بر سالمت آنان و هم بر سالمت جنيا .رنديپذ بيهوا آس يشدت در مقابل آلودگ زنان باردار به

است که  يكي از الگوهايير ييمراحل تغ يالگو. است يهوا بر سالمت يآلودگ تأثيرجهت کاهش  مؤثر يز راهبردهاا يکيعنوان  هر رفتار بييتغ

  يگانـه رفتـار   از مراحل پـنج  يکيتوانند در  ين الگو افراد ميبراساس ا .رديگ يسالمت مورد استفاده قرار م يدر مطالعات مربوط به رفتارها

زنان  يت رفتارين وضعييفوق به تع ين مطالعه بر آن است که با استفاده از الگويا. قرار گيرند) ينگهدار، عمل و يش تفکر، تفکر، آمادگيپ(

شـمال، جنـوب و مرکـز     ييايـ نمونه از زنان باردار سه منطقـه جغراف  ٢٠٠ن امر يبه منظور تحقق ا. هوا بپردازد يدر مواجهه با آلودگ باردار

ورود به مطالعه  يارهاريقرار گرفتند مع يق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسيه شدند و از طربه تصادف وارد مطالع١٣٩٠تهران در سال 

 يماري، بيقلب يماريشده ب مورد شناخته( مزمن يماريبدون عارضه، نداشتن سابقه ب يسال مادر، باردار ٣٥تا  ١٨ن يعبارت بودند از سن ب

و  يفيهـا بـا اسـتفاده از آمـار توصـ      ل دادهيه و تحليتجز. ت به شرکت در مطالعهيرضا، و )ابتيد و ديروئيت يماري، بيتنفس يماري، بيويکل

ن سـن  يانگيـ سـال و م  ٩/٢٦± ٨/٤ن سني افراد مـورد مطالعـه   يانگيدر اين مطالعه م. انجام گرفت spssط نرم افزار يدو در مح يآزمون خ

) نفـر  ٢٦( درصـد  ١٣ش تفکر، ياز زنان باردار در مرحله پ) نفر ٢٨( درصد١٤: بيها نشان داد که به ترت افتهي. هفته بود ٩/٢٧±١/٩آنان  يباردار

. قرار دارند يدر مرحله نگهدار) نفر ٦٦( درصد ٣٣در مرحله عمل و ) ٣٢(درصد ١٦، يدر مرحله آمادگ) نفر ٤٨( درصد٢٤تفکر،  در مرحله

از  يقرار دارند، لذا با توجـه بـه عـوارض ناشـ    ) ي، تفکر و آمادگش تفکريپ( از افراد در مراحل قبل از عمل يميج مطالعه نشان داد که نينتا

 .رنديت قرار بگيها در اولو ن گروهيا يآموزش يها ن برنامهيهوا الزم است در تدو يمواجهه با آلودگ

  

  پيشگيرانه ، رفتاريرفتار، باردار رييآلودگي هوا، مراحل تغ :كليدواژه

                                                           
  پاسخگو گاننويسند ∗

  E-mail: tavafian@modares.ac.ir  - ۸۲۸۸۴۵۴۷  :تلفنـ  دانشگاه تربيت مدرس، گروه آموزش بهداشتتهران، : كتر طوافياند

  E-mail: montazeri@acecr.ac.ir - ۶۶۴۸۰۸۰۴: تلفن -۲۳تهران، خيابان انقالب، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك : دكتر منتظري
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  ٣٨٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ـ ياز مهمتـر  يکـ يهوا بـر سـالمت بشـر     يآلودگ تأثير  يهـا  ين نگران

 يکـه در منـاطق  يطور ه، بـ ]٢،١[اسـت  يک معضل جهاني و يبهداشت

آن  يشـهرها  يبعضـ  يزان آلـودگ يـ ن ميکا، کانادا و چيهمچون آمر

ا يـ در سراسـر دن  يمطالعـات گونـاگون  . ]٣[اسـت چند برابر حد مجاز 

مـان  يهماننـد زا  ينامطلوب باردار يامدهايهوا را با پ يارتباط آلودگ

ت رشـد  يو محدود يت بارداريرس، وزن کم هنگام تولد، مسمومزود

 يامـدها ين پيـ ک از ايـ که هـر   ؛]٤-١٢[اند نشان داده يداخل رحم

 يو بزرگسـال  ي، کـودک ياز عـوارض نـوزاد   يعيف وسينامطلوب با ط

 يسـتم بهداشـت  يرا بـه س  ياديـ نـه ز يو هز ،]١٤،١٣[همراه هسـتند 

 درصـد  ٢٢ نکه فقطيبا اشهر تهران  .]١٥[ندينما يل ميتحم يدرمان

ت يـ عماز ج درصد ١٠در حدود  ياز مساحت کشور را در برگرفته ول

 ؛داده اسـت  يرا در خـود جـا  ) ون نفـر يـ ليم ٧,٧حـدود  (کل کشور 

تـرين شـهرهاي    عنوان يكي از آلوده هخاص ب ييايجغرافط يعلت شرا هب

هـاي موجـود در هـواي     ندهيع آاليف وسيط و ،دنيا شناخته شده است

. ]٢،١٦[جبات عوارض جدي براي ساكنين اين شهر شـده اسـت  آن مو

ن شـهر نسـبت بـه    يـ ا يت هـوا يـ فيکـه ک  ها نشان داده است يبررس

از نظر حفظ  يميار وخيت بسيو در وضع ]١٧[ان قبل بدتر شدهيسال

کـه در   ،]١٨[حسـاس قـرار دارد   يهـا  خصوص گروه به افراد  يسالمت

کـه   يکيولوژيزيرات فييلت تغع هن آنها بينه زنان باردار و جنين زميا

حسـاس نسـبت بـه     يهـا  دهد از جمله گروه يرخ م يباردار يدر ط

معتقدند که در  انن علت محققيبه هم. ]٢٠،١٩[هستندهوا  يآلودگ

 .]١٦[هوا جلـوگيري گـردد    يد از مواجهه با آلودگيبا يدوران باردار

مخاطرات از  ياريه و اساس بسيعنوان پا هر رفتار بييکه تغ يياز آنجا

ز در ين مؤثر ياز راهکارها يکيعنوان  هب ]٢١[است يمرتبط با سالمت

 يجهت کاهش عوارض ناش ههوا ب يخصوص کاهش مواجهه با آلودگ

ک يعنوان  هر بييمراحل تغ يالگو. ]٣،١٩[ه شده استيز توصياز آن ن

ن يـ تمرکـز ا . شده است يير رفتار شناساييمدل کامل و جامع در تغ

شـرفت بـه سـمت    يو پ ريـ يا تـالش فـرد جهـت تغي    بر آمادگي مدل

ت اسـت کـه   يـ اهم ين الگو از آن جهت دارايا. استرفتارهاي سالم 

و  بـوده گانـه   تغيير در طي مراحـل مختلـف پـنج    رخداددهنده  نشان

از يـ ن يهاي متفـاوت  افراد در هر مرحله به مداخلهگوياي آن است كه 

ر ييـ شخص به تغ حلهن مريدر ا .است ش تفکرين مرحله پياول. دارند

 ين گـروه جـا  يا دو دسته افراد در .شدياند ينده نميماه آ ٦رفتار در 

امـد  يز، کـه از پ ياطـالع نـاچ   يا دارايـ اطالع  يافراد باول، : درنيگ يم

ـ   ر را تجربه نمودهييکه تغ يافرادو دوم،  ندارند يرفتار آگاه  يانـد ول

ر مقـاوم  ييـ غن افراد نسـبت بـه ت  يا، اند در گذشته دچار شکست شده

ن مرحله يدر ا .مرحله تفکراست ير رفتاريين مرحله تغيدوم. هستند

کنـد و در   يفکـر مـ   ينـ يب شينده قابل پير رفتار در آييشخص به تغ

افراد در اين مرحلـه مزايـا و موانـع     .شود ينده مطرح ميماه آ ٦قالب 

شود بيشتر در اين مرحله بماننـد،   سنجند و اين باعث مي رفتار را مي

 .شـود  خيـــري ياد مـي أعنوان تفکر مزمن يا رفتار ت ز اين مرحله بها

 يبـرا  يزيـ ر شخص بـه برنامـه  است که  يمرحله سوم مرحله آمادگ

نده را دربـر  يماه آ معموالًکند و  يک فکر مينده نزديدر آرفتار ر ييتغ

ن يـ ر دارنـد و در ا ييتغ يبرا ييها ن مرحله برنامهيافراد در ا .رديگ يم

ـ  .انـد  م کـرده راه اقدا مشـاوره شـرکت    يعنـوان مثـال در کالسـها    هب

ر رفتـار کـه   ييـ تغ يدر مرحله بعـد . روند يا نزد پزشک مياند و  کرده

مـاه گذشـته اقـدام     ٦ يدار در طـ  ير معنييشخص به تغعمل است، 

ن مرحلـه  يـ در ا يروشـن ه تـوان بـ   يد را مـ ياعمال جدو  ،است نموده

شخص است که  يه نگهدارن مرحله همان مرحليآخر .مشاهده نمود

در  معمـوالً اقـدام نمـوده اسـت و     يمدت طوالن ير براييبه حفظ تغ

کـه  يياز آنجا .]٢٢[شـود  يشـتر در نظـر گرفتـه مـ    يا بيـ ماه  ٦قالب 

در خصـوص   يه مواد آموزشيکارشناسان معتقدند که ارتباطات و ته

 ،]٢٣[وآسان باشد يران کاربرديفراگ يکامال برا يستيهوا با يآلودگ

ن الگـو مـا را قـادر خواهـد     يـ بندي در قالب مراحـل مختلـف ا   ستهد

. را با توجه به مراحــــل به کار ببريم يه مواد آموزشيساخت که ته

اغلب بـه عنـوان شـاخص اثـرات مداخلـه       »مراحل تغيير«ن يهمچن

را که در برنامـه مداخلـه شـرکت     يشود و موفقيت افراد استفاده مي

ر رفتـار  ييـ اگـر بـه تغ   يکه حتـ  يمعن نيدهد؛ بد داشتند را نشان مي

تـوان انتظـار    يجاد شد باز مير اييتغ يدر مرحله رفتار يم وليدينرس

ن بـا توجـه بـه    يبنـابرا . ردير رفتار صورت بگيينده تغيداشت که در آ

تهـران و مشـكالت مـادري و جنينـي      يهوا يروند روز افزون آلودگ

زنـان   ير رفتاريياز مرحله تغ يو عدم وجود شواهد ]٣[مرتبط با آن

هـوا   ياز مواجهـه بـا آلـودگ    يريشـگ يباردار نسبت به اتخاذ رفتـار پ 

ر ييـ ن مراحـل تغ يـي بـا هـدف تع   يا پژوهشگر بر آن شد تـا مطالعـه  

شـهر   يدرمـان  يکننده به مراکـز بهداشـت   زنان باردار مراجعه يرفتار

  . تهران انجام دهد

ـ   ييتوانـد منجـر بـه شناسـا     نتايج اين مطالعه مي اردار مـورد  زنـان ب

از مواجهـه بـا    يريشـگ يپ ير رفتـار ييپژوهش در مراحل مختلف تغ

 ين و طراحـ يهوا شود تـا بتـوان بـر اسـاس آن جهـت تـدو       يآلودگ

 يت در معـرض خطرگـام  يـ ن جمعيـ ا يمناسب برا يمداخله آموزش

  .آوردسالمت آنان را فراهم  يموجبات ارتقا و ،برداشت
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  ٣٨٧

    همكاران و ادات طوافيانصديقه س                                                                                                                 ...  پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا

  كار  مواد و روش

کننـده بـه مراکـز     زن بـاردار مراجعـه   ٢٠٠ ين پژوهش مقطعـ يدر ا

. قرار گرفتنـد  يمورد بررس ١٣٩٠شهر تهران سال  يدرمان يبهداشت

ب کـه ابتـدا شـهر    ين ترتيانجام شد بد يا روش طبقه به يرينمونه گ

م شد و سپس از هـر  يتهران به سه طبقه شمال، جنوب و مرکز تقس

هـا از افـراد    د و نمونهيانتخاب گرد يصورت تصادف هک مرکز بيطبقه 

ـ يواجد شرا و متناسـب بـا تعـداد     يصـورت تصـادف   هط در هر مرکز ب

قبل از ورود افراد به مطالعه هدف و . دنديمراجعين مركز انتخاب گرد

شـد و در   يح داده ميکنندگان توض شرکت ينحوه اجراي پژوهش برا

، افـراد وارد مطالعـه   ينامه شـفاه  ل و اخذ رضايتيصورت داشتن تما

كميته اخالق دانشـكده پزشـكي دانشـگاه تربيـت مـدرس      . شدند يم

ورود بـه مطالعـه    يارهـا يمع .اخالقي بودن پژوهش را تصويب نمـود 

د يـ سال مادر، نداشـتن سـابقه عارضـه تول    ٣٥تا  ١٨ن يشامل سن ب

 يمـار ي، نداشـتن سـابقه ب  ير سقط مکرر و سـابقه نابـارور  ينظ يمثل

 يمـار ي، بيويـ کل يمـار ي، بيقلبـ  يمـار يمورد شناخته شده ب(مزمن

ت به شـرکت در مطالعـه   ي، و رضا)ابتيد و ديروئيت يماري، ب يتنفس

اطالعـات از پرسشـنامه    يآور ن پـژوهش جهـت جمـع   يـ در ا .بودند

. ديـ ر اسـتفاده گرد ييو پرسشنامه مراحل تغ ياطالعات مردم شناخت

در اين مطالعه  شامل سن  يجمعيت شناختي مورد بررس يرهايمتغ

آنان و  الت زنان باردار و همسري، سن و تحصيراردا، مرتبه بيباردار

جهت . زان درآمد ماهانه خانواده بودنديت مسکن و مين وضعيهمچن

ر بـر اسـاس   ييـ ، پرسشـنامه مراحـل تغ  ير رفتـار يين مراحل تغييتع

و  يصـور  يـي ن روايـي سـاخته شـد و پـس از تع    ]٢٢[مرجع موجود

نفـر از   ١٥سـط  تو يمحتوا ييروا .مورد استفاده قرار گرفت يمحتو

ط و ي، بهداشـت محـ  ييمتخصصان آمـوزش بهداشـت، زنـان و مامـا    

 ٥ ين پرسشـنامه دارا يـ ا. بهداشت مادر و کودک بودنـد انجـام شـد   

بـر اسـاس   . است ي، عمل و نگهداريش تفکر، تفکر، آمادگيمرحله پ

 ن مرحلـه يـ در ا( ش تفکـر  ياز مراحل پ يکين پرسشنامه افراد در يا

 هوا ياز مواجهه با آلودگ يريشگيخصوص پرر رفتار دييشخص به تغ

خصـوص  درر ييـ دن بـه تغ يشـ ياند(، تفکـر  )شدياند ينده نميماه آ ٦

   ي، آمــادگ)نــدهيمــاه آ ٦در  هــوا ياز مواجهــه بــا آلــودگ يريشــگيپ

  

  

  

  

 ياز مواجهه بـا آلـودگ   يريشگيخصوص پدر ر درييدن به تغيشياند(

 يريشـگ يخصوص پدر دار ير معنيياقدام به تغ(، عمل )ندهيهوا ماه آ

 يو نگهـدار ) ماه گذشـته  ٦ک روز تا ي يط هوا ياز مواجهه با آلودگ

 يهـوا بـرا   ياز مواجهه بـا آلـودگ   يريشگيخصوص پدر حفظ عمل(

از  يريشـگ يمنظـور از رفتـار پ  . رنـد يگ يقرار مـ ) ماه ٦ش از يمدت ب

هوا شامل عـدم خـروج از منـزل در سـاعات  اوج      يمواجهه با آلودگ

 شـايان ذكـر  . بود) ١٩تا  ١٧( و عصر) ١٠تا  ٨(در صبح هوا  يآلودگ

پنج ( سؤالک ي يو فقط حاو شتا دايت پوين پرسشنامه ماهياست ا

ن يـ مناسـب ا  ييايـ ن پايـي تع يچکدام از روشـها لذا هياست ) طبقه

 يدقت ط هب يين رواييچون مراحل تع يول ؛]٢٥،٢٤[پرسشنامه نبود

ها طبق  داده. استا يوا، پان پرسشنامه ريتوان گفت که ا يشده بود م

كنندگان در مطالعه اخـذ و  پـس    محتوي ابزار تدوين شده از شركت

و آزمـون   يفيتوصـ  يبـا آمارهـا   SPSS 16از ورود آنان به نرم افزار 

  . ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز ٠٥/٠خي دو در سطح خطاي 

  

  ها يافته

مراقبت  يها اهکننده به درمانگ زن باردار مراجعه ٢٠٠در اين پژوهش

كه داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند مورد  يدوران باردار

سال و  ٩/٢٦± ٤/٨ن سني اين افراد يانگيم. بررسي قرار گرفتند

 يها ن ساليانگيم. هفته بود ٩/٢٧±١/٩آنان  ين سن باداريانگيم

. بود ٩±٣ل همسريتحص ين سالهايانگيو م ١٠±٣ل مادر يتحص

نفر ١٩٨همسران . بود ٢) درصد ٤٨(نفر از افراد  ٩٦ يمرتبه باردار

ت يوضع درصد ٦١افراد شاغل بودند و)  درصد ٩٩( از زنان باردار

ت مراحل يوضع ١جدول شماره . بود يرهن ـ يا مسکن افراد اجاره

همانگونه که از . دهد يافراد مورد مطالعه را نشان م ير رفتارييتغ

ش تفکر، يپ( ش از عمليپاز افراد در مراحل  يميداست نيجدول پ

 يع فراوانيتوان توز ين جدول ميدر هم. قرار دارند) يتفکر و آمادگ

الت يالت زنان باردار و تحصير بر حسب سن و تحصييمراحل تغ

را  ياول، دوم و سوم باردار يها ن برحسب سه ماههيهمسر، و همچن

  .مشاهده نمود
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ياول، دوم و سوم باردار يالت همسرو سه ماهه هايالت زنان باردار، تحصير بر حسب سن و تحصييراحل تغم يع فراوانيتوز: ۱جدول شماره 

 مرحله تغيير  پيش تفکر  تفکر  آمادگي  عمل  نگهداري  

   )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد  

   ٢٨) ١٤(  ٢٦) ١٣(  ٤٨) ٢٤(  ٣٢) ١٦(  ٦٦) ٣٣(  سطح معناداري

  سن           ٤٤/٠

 )٢٧< ١٤) ١٣(  ١١)١٠/ ٥(    ٢٧) ٢٥( ١٨) ١٧( ٣٦) ٣٤ 

 )٢٧> ١٥) ١٦( ١٥) ١٦( ١٩) ٢٠( ١٥) ١٦( ٣٠) ٣٢ 

  التيتحص            ٠/۲۴

 پلميد ≤ ١١٠) ٩/٦٢( ٣) ٧/١( ١٢)  ٩/٦( ١١) ٣/٦( ٣٩) ٣/٢٢( 

 پلميد> ١٣) ٥٢( ٢) ٨( ٣) ١٢( ١) ٣( ٦) ٢٥( 

  الت همسريتحص           ٥٣/٠

 پلميد ≤ ١٠٧) ٥/٦٠( ٣) ٧/١( ٦) ١٧( ٦) ١٧( ٤٤) ٩/٢٤( 

 پلميد> ١٦) ٧٧( ٢ )٥/٩( ٤١) ٢٣( ٢٦) ١٦( ١) ٥/٤( 

  يباردار يسه ماهه ها            ٠٢/٠

 اول ٣) ١٥( ٧) ٣٥( ٣) ١٥( ٤) ٢٠( ٣) ١٥( 

 دوم ١٠) ١٦( ٧) ١١( ٢٠) ٣١( ٧) ١١(  ۱۹) ٣٠( 

 سوم ٢٠) ١٦( ١١) ١٠( ٢٢) ١٩( ٢١) ١٨( ٤٣) ٣٧( 

  

  گيري بحث و نتيجه

از  يريشـگ ياتخاذ رفتـار پ  ين مراحل رفتاريين مطالعه تعيهدف از ا

کننـده بـه مراکـز     هـوا در زنـان بـاردار مراجعـه     يمواجهه بـا آلـودگ  

ج نشان داد که از نظـر مراحـل   ينتا. شهر تهران بود يدرمان يبهداشت

 قبـل از عمـل  در مراحل  يت مورد بررسياز جمع يمين اًبير تقرييتغ

گــر در مراحــل عمــل و يد يمــيو ن) يش تفکــر، تفکــر و آمــادگيپــ(

ن الگو افراد قبل از عمل هنوز به ياز نظر مبدع ا .دارند قرار ينگهدار

انـد و   دهير رفتـار نرسـ  ييشتر بودن منافع نسبت به موانع تغيادراک ب

لـذا الزم اسـت    ]۲۲[ر رفتار را ندارنـد ييالزم جهت تغ يخودکارآمد

 ينـدها يدن بـه مرحلـه عمـل از فرا   ين مراحل و رسيبور از اجهت ع

ان يـ ب انعالوه طبـق نظـر محققـ    هب. ]۲۶[ر خاص استفاده گرددييتغ

هـوا   يتواند منجر به کاهش مواجهه بـا آلـودگ   ير رفتار مييمنافع تغ

غـات  يرغـم تبل  بـه ن پژوهش نشـان داد  يج اين نتايهمچن. ]۲۷[گردد

شهر تهران هنوز  يهوا يلودگدر خصوص آ يعموم يها ع رسانهيوس

 يهوا رفتار نادرست ياز افراد در برابر آثار نامطلوب آلودگ ياريهم بس

ا يـ هـوا   ياز مضرات آلـودگ  ياطالع يل بيدارند که ممکن است به دل

ن افـراد  يـ گر ايعبارت د ههوا باشد، ب يمنافع کاهش مواجهه با آلودگ

البته . و الزم بدانند يرر را ضرويياند که تغ دهينرس يا هنوز به مرحله

موجود از قبل در خصوص مراحـل   يها ن پژوهش با پژوهشيج اينتا

دن، ورزش يگار کشيمانند س يسالمت يرفتارها يبعض ير رفتارييتغ

  کنـد   يان مـ يـ ، کـه ب يو انجام ماموگراف يوه و سبزيکردن، مصرف م

  ]۲۲،۲۶،۲۸،۲۹[ش تفکـر و تفکـر هسـتند   ياکثر افراد در مراحـل پـ  

ت خـاص مـورد   يعلت جمع هتواند ب ين تناقض ميل ايدارد، دل تناقض

ش سـن  يانـد کـه بـا افـزا     باشد چراکـه مطالعـات نشـان داده    يبررس

 ،]۳۰[جهت خروج از منـزل دارنـد   يل اندکيزنان باردار تما يباردار

هفتـه   ۳۰اًبـ يدر مطالعـه حاضـر تقر   ين سن بـاردار يانگينکه ميکماا

 يب افراد را در مراحل عمل و نگهدارطور کاذ هتواند ب ياست و م بوده

ـ     .قرار داده باشد ش سـن  يعلـت افـزا   هواضح است کـه عـدم خـروج ب

و  ير رفتـار ييـ باال بودن مرحلـه تغ  يبه معنا اًتواند لزوم ينم يباردار

جه محافظت يهوا و در نت ياز مواجهه با آلودگ يريشگياتخاذ رفتار پ

شـتر افـراد سـه    يافته که بين ين ايشان باشد، همچن نياز خود و جن

ه يـ در مراحـل اول ) هفته ۱۴کمتر از  يسن باردار( يماهه اول باردار

ر ييـ به مراحـل بـاالتر تغ   يشرفت سن باردارير رفتار بودند و با پييتغ

 درصـد  ۳۳. د نکته فوق باشدييأتواند در جهت ت يز ميده، نيرفتار رس

تـه پـژوهش   افين يـ ا .بودنـد  يق در مرحلـه نگهـدار  يـ ن تحقيافراد ا

اندرکاران امر سالمت کشـور باشـد کـه     دست يبرا يتواند هشدار يم

جهـت آمـوزش در    يعمـوم  يهـا  غ در رسـانه يـ ر از تبليـ غ يراهکار

غـات گسـترده   يرغم تبل بهرند چراکه يهوا در نظر بگ يخصوص آلودگ

قـرار   يسـوم افـراد در مرحلـه نگهـدار     کيفقط  اًن ساله حدوديچند

ر ييـ دار مراحـل تغ  ين مطالعه ارتباط معنـ يا يها افتهيگر ياز د .دارند

بـود،  ) الت فـرد يو نـه بـا تحصـ   ( الت همسـر يزنان بـاردار بـا تحصـ   

 ير رفتارييالت همسر، افراد در مراحل تغيش تحصيکه با افزايطور هب

 ل باشد که مـردان تحصـيل  ين دليد به ايشا. گرفتند يقرار م يباالتر

و يهمچون راد يعموم يها سانهكرده از ر شتر از زنان تحصيليكرده ب

ار همسرانشــان قــرار يــن اطالعــات را در اختيــکننــد و ا ياســتفاده مــ

در  ين اطـالع رسـان  يشـتر ياست در حال حاضر ب شايان ذكر. دهند يم
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    همكاران و ادات طوافيانصديقه س                                                                                                                 ...  پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا

. رديـ گ يو صـورت مـ  يـ ق راديـ هـوا در تهـران از طر   يخصوص الـودگ 

ام يـ ت افراد بـر درک پ يپژوهشگران معتقدند که جنس ين بعضيهمچن

بـا توجـه بـه     .]۲۷[هوا مهم اسـت  يدر خصوص آلودگ يبهداشت يها

ر رفتـار  ييـ از افراد در مرحله قبل از عمل بودند، چنانچه تغ يمينکه نيا

نده انتظـار داشـت کـه در معـرض     يتوان در آ يرد ميدر آنها صورت نگ

رنـد،  يهوا قرار بگ ياز مواجهه با آلودگ يناش يهايماريخطر عوارض و ب

ت قـرار  يـ ن افـراد در اولو يـ ا يسـت يبا يبهداشـت  يها يزير لذا در برنامه

از . گـردد  يآنان طراح يازهايمتناسب با ن يرند و مداخالت آموزشيبگ

ار يبسـ  يبازگشت به مراحل قبلـ  مدل نيگر طبق مفروضات ايطرف د

افــراد مرحلــه عمــل و  ي، آمــوزش مــداوم بــرا]۳۱- ۳۵[ع اســتيشــا

ن يـ گـر ا يکته قابـل توجـه د  ن .است يار الزم و ضروريز بسين ينگهدار

توان  يان افراد مراحل عمل و قبل از آن ميتفاوت م ياست که با بررس

ن يـ اند تا به ا مودهيرا پ يرين افراد چه مسيپاسخ داد که ا سؤالن يبه ا

لذا انجام مطالعات كيفي روي اين افراد در خصـوص   ،اند دهيمرحله رس

ن مـداخالت  يهـت تـدو  توانـد ج  ارائه راهكارهاي مناسب در آينده مـي 

ر بسـيار  ييشرفت در مرحله تغيو پ ير مراحل رفتارييتغ يبرا يآموزش

  . باشد مؤثر

توانـد فرصـت    يم يافراد در مرحله آمادگ يدرصد ۲۴ن وجود يهمچن

ن گروه باشد تا آنان را به مرحلـه رفتـار   يا يجهت آموزش برا يمناسب

ه را جهـت  يـ ات پاتواند اطالعـ  ين مطالعه ميج ايدر مجموع، نتا. رساند

 يدر خصوص کاهش مواجهه بـا آلـودگ   يمداخالت آموزش يزيطرح ر

ن امـر  يار مسـئول يچون زنان باردار در اخت يحساس يگروهها يهوا برا

کنـد   ين امر سالمت کمک مانکه به مراقبيعالوه ا هب. سالمت قرار دهد

ــددجو ــا مــــــــ ــر درکيتــــــــ ــود را بهتــــــــ   ان خــــــــ

نسـبت بـه موضـوع در چــه    ان، خـود را  يکننـد و بداننـد کـه مـددجو    

نند تا از اين طريق بتوانند مشاوره متناسـب را بـه آنهـا    يب يم يگاهيجا

   .نديارائه نما

ن يـ شهر تهران و زمان بر بـودن ا  يه درمانگاههايبه کل يعدم دسترس

 ين مطالعـات ياز اولـ  يکـ ين مطالعـه  يا. ن پژوهش بوديت ايامر محدود

 هـوا  يواجهه با آلودگر رفتار جهت کاهش ميياست که در خصوص تغ

و سالمت انجام شـده اسـت    يآموزش بهداشت و ارتقا يه الگوهايبر پا

شـتر در  ينـه انجـام  مطالعـات ب   ين زميبا توجه به کمبود مطالعات در ا

   .رسد ينظر م هب ين خصوص ضروريا

  

  سهم نويسندگان

ه و يـ و تجز يآور مطالعـه، جمـع   ي، طراحـ يپرداز دهيا: مرضيه عربان

  ه مقالهيعات، تهل اطاليتحل

  ه مقالهيرساله، کمک در ته ياستاد راهنما :صديقه سادات طوافيان

  ه مقالهيمشاور رساله، کمک در ته تاداس: سعيد متصدي زرندي

  ه مقالهيمشاور رساله، کمک در ته تاداس: عليرضا حيدرنيا

  ل اطالعاتيتحل ه ويمشاور در تجز: محمودرضا گوهري

 ه مقالهيپژوهش، کمک در ته يامشاور اجر: افسانه اللوئي

  مقاله ييه نسخه نهايرساله و ته ياستاد راهنما: علي منتظري

  

  تشكر و قدرداني

هـاي پـژوهش    دانند از كليه نمونـه  سندگان مقاله، برخود الزم ميينو

كه وقت گرانبهاي خود را در اختيـار پژوهشـگران نهادنـد، تشـكر و     

رشـته آمـوزش    يله دکتراز رسا ين پژوهش بخشيا. قدرداني نمايند

باشـد   يت مدرس مـ يدانشگاه ترب يبهداشت در دانشکده علوم پزشک

   .ت مدرس انجام شده استيدانشگاه ترب يت ماليکه با حما
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Objective (s): Exposure to air pollution has been associated with higher adverse pregnancy outcomes. This study aimed to 

investigate the stages of behavior change towards air pollution among pregnant women using the stage of change theory. 
Methods: In this cross sectional study a sample of pregnant women who referred to three health centers located in different 

geographic regions of Tehran were randomly selected and assessed. The inclusion criteria were age between 18 and 35 years, 

having the history of pregnancies without adverse outcomes, not suffering from chronic disease during the present pregnancy 

and being satisfied to taking part in the study. Data were collected by a standard questionnaire based on stage of change theory. 

Results: In all 200 eligible pregnant women with mean age of 26.9±4.8 participated in the study. The analysis of data showed 

that most women (51%) were at pre-action stages. Only 16% of pregnant women were identified at action stage. 

Conclusion: The findings suggest that a relatively high proportion of pregnant women are at pre-action stages of behavior 

changes towards exposure to air pollution. The need for further investigation and perhaps necessary action is recommended.  
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