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دوران بارداري در سال 1831
معصومه عسكري نژاد،1حميد بخشي
خالصه
سابقه و هدف :مراقبت هاي دوران بارداري در كاهش مرگ
و م ير مادران باردار و نوزادان ن قش مه مي دار ند .به
من ظور تع يين آ گاهي ،ن گرش و عمل كرد ز نان مراج عه كن نده
به مرا كز بهدا شتي در ماني شهر رف سنجان در مورد اهم يت
مراقبتهاي دوران بارداري اين بررسي انجام شده است.
مواد و روش ها :اين پژوهش توصيفي -مقطعي در سال 9731
ان جام شده ا ست .نمو نهگيري به صورت ت صادفي از  246ن فر
زن باردار مراج عه كن نده به مرا كز شش گا نه بهدا شتي
در ماني شهر رف سنجان در فا صله ز ماني سه ماه صورت گر فت.
ابزار گردآوري دادهها بر اساس مصاحبه بوده است.
ياف تهها :ن تايج مطال عه ن شان داد كه آ گاهي  37/1در صد
زنان خوب ،نگرش  19/1درصد آنان مثبت و  14/31درصد زنان
داراي عمل كرد خوب و قا بل ق بولي بود ند .ارت باط بين
آ گاهي  ،ن گرش و عمل كرد نمو نههاي پژوهش از ن ظر آ ماري
معني دار بود (.)P<7/70
نتيجهگيري :اين مطالعه معرف اين است كه زنان مراجعه
كن نده به مرا كز بهدا شتي در مج موع داراي آ گاهي قا بل
ق بول ،ن گرش مث بت و عمل كرد هم يت آ گاهي سازي بي شتر ز نان
با بهرهگ يري از و سايل ارت باط جم عي و ح ضور اي شان در
مرا كز به طور م ستمر و ارا ئه خدمات بهدا شتي منا سب از
ضروريات است.
واژه هاي كليدي :مراقبت دوران بارداري ،آگاهي ،نگرش،
عملكرد  ،رفسنجان

 -9كارشناس مامايي و مسئول مراقبتهاي دوران بارداري و مركز بهداشتي و
درماني شماره  4رفسنجان
 -6مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
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آگاهي ،نگرش و عملكرد زنان باردار رفسنجان نسبت به اهميت مراقبت هاي

مقدمه

روش پژوهش
پژوهش حا ضر مطال عهاي تو صيفي -مقط عي ا ست كه به من ظور تع يين
آگاهي ،نگرش و عملكرد زناان مراجعاه كنناده باه مراكاز بهداشاتي
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مراقبتهاااي دوران بااارداري يكااي از مهمتاارين اجاازاي مراقبتهاااي
بهدا شتي ز نان ا ست و ن قش مه مي را در كاهش مرگ و م ير ز نان اي فا
نموده است ] .[94مراقبتهاي دوران بارداري اجراي صحيح و دقيا يا
سري ا صول در دوران بارداري مي با شد كه من جر به زاي مان نوزادي
سالم ميگردد ] .[8باارداري تيييارات ملتلفاي را در تماام اعضاا و
دستگاههاي بدن مادر به وجود ميآورد كه به منظور سازگاري و آماده
سازي بدن مادر با حاملگي ا ست و لي در بع ضي از ز نان ا ين تيي يرات
حا لت غيرطبي عي پ يدا ميك ند كه در صورت عدم مراقبت صحيح مم كن ا ست
باعث عوارض وخيم و در نهايت مرگ مادر و جنين گردد ].[8 ،94
علل بروز نرخ باالي مرگ ومير نوزادان ،به ويژه تلفات بالفاصله پس
از تو لد ،يا باروري در ز مان نامنا سب ،كم وز ني هن گام تو لد،
تو لدهاي نارس ،و ضع ح مل غ ير بهدا شتي ،نرخ باروري باال ،ارت باط
دارد ] .[7در آمريكا ميزان مرگ و ميار زناان از تعاداد  086ماورد
در صد هزار تو لد نوزاد ز نده در سال  9170و  43مورد در هزار تو لد
زنده در  9147به  8/4مورد در هزار تولد در سال  9110رسيده است.
در كاهش مرگ و مير نوزادان استفاده از آنتيبيوتي ها ،پيشرفت علم
پزشكي و سالمت محصوالت خوني در رويارويي با خونريزي ،بيهوشي بيخطر
و به طور ويژه مراقبتهاي دوران بارداري ،نقش مهمي داشتهاند ].[94
در جهت ارتقاي سطح سالمت زنان و نوزادان بايد به هر طري ممكن به
پي شبرد سالمت دوران بارداري ه مت گما شت و بر برنا مهريزي م سئوالنه
در ق بال ت عداد ا فراد خانواده و فا صلهگذاري بين زايمان ها تاك يد
نمود ].[8
بااراي بهبااود سااالمت زنااان توجااه بااه وضااعيت اجتماعي،اقتصااادي،
بهداشتي،آموزشي و روحي و رواني آنها اهميات دارد ] .[2ساطح ساواد
ز نان تأثير م ستقيم در م يزان مرگوم ير اط فال و كودكان،ايمن سازي و
ام يد به ز ندگي دارد .ز نان با سواد مع موالً به برنا مههاي تن ظيم
خانواده عالقم ند ه ستند و خانواده كوچكتري دار ند كه ا ين ا مر در
پرورش دختران و پسران آينده تأثير مثبتي مي گذارد .توجه به وضعيت
اقت صادي و اجت ماعي ز نان ،م شاركت و فعال يت بي شتر آ نان را در
زمي نه تول يد اقت صاد و به بود و ضع اجت ماعي خانوده را مو جب خوا هد
شد .زيرا زنان نقش عمدهاي را در اقتصاد خانواده و جامعه بر عهده
دارند ] .[7زنان در دوران بارداري نياز به آگاهي و همچناين مصارف
مواد غذايي ضروري ،ان جام فعاليت هاي م جاز و پره يز از عوا مل
م لاطره انگ يز ن ياز دار ند .مهم ترين ضامن ح فظ تندر ستي مادر در به
دن ياآوردن نوزاد سالم ،آ گاهي وي از مراقبت هاي دوران بارداري و
ع مل ن مودن به آن ها ا ست و باي ستي ه مه موا نع در مراقبت هاي دوران
بارداري را حذف ن مود ز يرا آ گاهي از مراقبت ها و ع مل ن مودن به
آنها با صرفه ترين راه مداخله براي كاهش مرگ ومير مادران و عوارض
قبل و بعد از تولد مي باشد ] .[8اين مطالعه به منظور تعياين ساطح
آ گاهي ،ن گرش و عمل كرد ز نان باردار مراج عه كن نده به مرا كز
بهدا شتي در ماني شهررف سنجان را طرا حي  ،تا با شناخت نياز هاي
اي شان و و ضعيت مو جود ،برنا مههاي آموز شي و شرايط منا سب را ج هت
ارتقاي سالمت زنان باردارتدارك ببينند.

آگاهي ،نگرش و عملكرد زنان ...

معصومه عسكرينژاد

نتايج
برا ساس برر سي ان جام گرف ته بر روي  246زن باردار مراج عه كن نده
به مرا كز بهدا شتي شهري 37/8 ،در صد ( 400ن فر) داراي آ گاهي خوب،
 67/3در صد ( 906ن فر) داراي آ گاهي متو سط و  0/0در صد ( 70ن فر) از
آگاهي ضعيف برخوردار بودند بيشترين درصد ()86/9زنان داراي آگاهي
خوب به ترتيب مربوط به زنان حوزه فعاليت بهداشتي مركز شماره  7و
سپس مر كز شماره  34/8( 6در صد) بود .بي شترين در صدافراد با آ گاهي
كم مر بوط به نمو نههاي حوزه فعال يت مر كز بهدا شتي شماره 99/7( 9
در صد )و مر كز بهدا شتي شماره  8/8( 2در صد) بود .آز مون آ ماري
ت فاوت مع ني داري را بين م يزان آ گاهي مراجعين مرا كز بهدا شتي
درماني نشان داد ( .)P=7/76بيشترين درصد آگااهي خاوب مرباوط باه
ز نان داراي سن كم تر از  67سال ( 30/1در صد) و ز نان با سن 77-47
سال و  67-77سال ( 90در صد) ميبا شد ت فاوت مع نيداري بين آ گاهي و
گروه هاي سني م شاهده نگرد يد .ت فاوت بين شيل و آ گاهي ز نان از
مراقبتهاي دوران باارداري معنايدار باود ( ،)P<7/70باه طاوري كاه
بي شترين ا فراد دا راي آ گاهي خوب را ز نان داراي م شاغل ع لوم پز شكي
و كارم ندان ت شكيل ميداد ند .بين سن ازدواج ،ت عداد فرز ند وآ گاهي
افراد تفاوت معنيدار مشاهده نگرديد .بين سطوح ملتلف تحصيالت زنان
و ميزان آگاهي تفاوت آماري معنيدار بود و با افزايش سطح تحصيالت،
آگاهي افراد نيز در مورد مراقبتها بيشتر بود (.)P<7/70
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در ماني شهر رف سنجان در مورد مراقبت هاي دوران بارداري در ارت قاي
سالمت مادر كودك انجام شده است.
جام عه ا ين پژوهش را ز نان باردار كه ج هت ان جام مراقبت هاي دوران
بارداري به مرا كز بهدا شتي در ماني ششگانه شهري مراج عه نمودها ند،
ت شكيل داده ا ست .نمو نهگيري به صورت ت صادفي و ح جم نمو نه را 246
ن فر از ز نان باردار مراج عه كن نده به مرا كز بهدا شتي در ماني شهري
در فاصله زماني سه ماه ( خرداد ،تير ،مرداد)  9731تشكيل ميدادند.
ج معآو ري اطال عات با ك م پرس شنامه پژوه شگر ساخته بود و با ك م
متلصصين و مطالعات مشابه تأييد شده بود ،انجام شد .اين پرسشنامه
م شتمل بر ت عداد  66سؤال بود كه  97سؤال آن مر بوط به سنجش
آ گاهي 2،سؤال مر بوط به سنجش ن گرش بر ح سب مق ياس لي كرت و  2سؤال
مر بوط به تع يين عمل كرد وا حدها بود.روا يي و پا يايي پرس شنامه به
ترتيااااب از طرياااا روايااااي محتااااوي و آزمااااون مجاااادد
()r=7/83مورد تأييد قرار گرفت .پس از جمعآوري پرسشانامه اطالعاات
با كم نرمافزار كامپيوتري  SPSSتجزيه و تحليل گرديد .جهت بررساي
ارتباط بين عوامل مورد نظر از روش آماري مجذور كاي استفاده شد.
ج هت رتبهب ندي م يزان آ گاهي ،نمو نههايي كه بين  07-30در صد سؤاالت
( 0-3عدد سوال) و بي شتر از  30در صد از سؤاالت ( 8-97سوال) مر بوط
به آ گاهي را پا سخ صحيح داد ند به ترت يب در رت به داراي آ گاهي
متو سط و خوب تق سيم گرديد ند و نمو نههايي كه كم تر از  07در صد از
سؤاالت را پا سخ مث بت داد ند در رت به آ گاهي ضعيف قرار گرفت ند .در
رتبهبندي عملكرد ،نمونههايي كه  07درصد اعمال مورد نظر در سؤاالت
حيطه عملكرد را انجام نميدادند به عنوان داراي عملكرد ضعيف تلقي
گرديد ند و نمو نههايي كه بي شتر از  07در صدفعاليت ها را ان جام
ميداد ند به ع نوان عمل كرد خوب در ن ظر گرف ته شدند در مورد سؤاالت
نگر شي ،مج موع امت ياز سؤاالت محا سبه و كم تر از عدد  98به ع نوان
نگرش منفي و باالتر در رتبه نگرش مثبت قرار داده شدند.

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
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ن گرش  19/1در صد ( 017ن فر) ز نان مراج عه كن نده به مرا كز بهدا شتي
درماني شهر رفسنجان نسبت به اهميت مراقبت هاي دوران بارداري مثبت
ميباشد .تفاوت نگرش زنان بر حسب مراكز شهري مورد بررسي ،معنيدار
ميباشد ( ،)P<7/70بيشتر درصد نگرش مثبت مربوط باه ماراجعين مركاز
شماره  977( 4در صد) و بي شترين در صد ن گرش من في در مراجعين مر كز
شااماره 92/7( 2درصااد) ميباشااد .ارتباااط معناايداري بااين نگاارش و
متييرهاي سن ،سن ازدواج ،تعداد فرزند و ميزان تحصيالت ديده نشد.
برر سي عمل كرد ز نان باردار به مرا كز بهدا شتي ن شان داد كه 14/3
در صد مراجعين ( 278ن فر) داراي عمل كرد خوب و قا بل ق بول و 0/7
در صد ( 74ن فر) عمل كرد ضعيفي در مورد مراقبت هاي دوران بارداري
دا شتهاند .عمل كرد ز نان بر ح سب مر كز مراج عه مت فاوت ميبا شد
( .)P<7/70ارتباط بين عملكرد ،نگرش و آگاهي زنان در ماورد اهميات
مراقبتهاي دوران بارداري معنيداري بود ( .)P<7/70كساني كاه نگارش
مثبت نسبت به مراقبت هاي دوران بارداري داشتهاند عملكرد آنها نيز
خوب بوده ا ست ( جدوا  )9و ك ساني كه از آ گاهي باالتري بر خوردار
بوده اند ،نگرش آنان نسبت به مراقبتهاي دوران بارداري مثبتتر بود
(( )P<7/70جدول .)6

معصومه عسكرينژاد
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جدول  :1توزيع نگرش بر حسب عملكرد زنان در مورد اهميت به مراقبتهاي دوران بارداري در رفسنجان
خوب

عملكرد

جمع

ضعيف

مثبت

465

1 /3

6

36/4

415

11/1

منفي

55

3/

3

8 /4

4

3 /1

جمع

653

15/3

85

4 /8

65

155

X²=9.6 df=1 Pvalue=5/551
جدول  :توزيع ميزان آگاهي بر حسب نگرش آنان نسبت به اهميت مراقبتهاي دوران بارداري در رفسنجان
نگرش
آگاهي

منفي

جمع

مثبت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ضعيف

3

14/8

3

5 /6

84

4/54

متوسط

13

8 /3

184

/1

14

8/63

خوب

3

41/1

5 3

3 /4

544

35/33

3 /1

415

11/1

65

155

جمع كل

4

X²=15/05, df=2, P.value=5/554

بحث
از آنجايي كه حاملگي ،نيازهاي
بهداشااتي و مشااكالت جسااماني و
روا ني ز نان را ا فزايش ميد هد،
اااارداري
ااااي دوران با
مراقبتها
مهمترين ضامن براي حفظ تندرستي
مادر و به دن يا آ مدن نوزاد
سااالم اساات .در واقااع امااروز
پذيرف ته شده ا ست كه ارا ئه و
اسااتفاده از مراقبتهاااي دوران
بارداري م قرون به صرفهتر از
ااهش
اراي كا
اهاي با
اه مداخلا
هرگونا
مرگوم ير و عوارض ق بل و ب عداز
تولد ميباشد ] .[90نتايج بررساي
در مورد اهميت مراقبت هاي دوران
بااارداري نشااان داد كااه زنااان
مراجعه كننده به مراكز بهداشتي

در مجمااوع داراي آگاااهي قاباال
قبااول و خااوب ،نگاارش مثباات و
عمل كرد ب سيار خوبي ميبا شند.
نتايج مطالعاه  Donatiو همكااران
ااان در
ااي از زنا
اار روي گروها
با
ايتال يا ن شان داد كه آ گاهي،
عمل كرد و ر ضايت اي شان در مورد
ام
اارداري كا
ااي دوران با
مراقبتها
ااران در
اد] .Omer [99و همكا
ميباشا
مطالعااه خااود عاادم مراجعااه و
استفاده ازخدمات مراكز بهداشتي
درماني را دليل عدم آگاهي زنان
از خدمات مرا كز بهدا شتي ع نوان
ميكنااد ] [92مياازان فعاليتهاااي
آموز شي پر سنل مرا كز بهدا شتي
درماااني و مشاااركت مااادران و
اتفاده از
اه و اسا
ااالً مراجعا
احتما
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نگرش

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد
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اان
ً معلما
اي خصوصاا
ااغل فرهنگا
مشا
قاباال تعماا اساات و الزم اساات
برنامااهريزيهاي هدفمنااد جهاات
ارت قاي سطح آگاهي هاي اي شان به
عمل آيد .با افزايش سطح تحصيالت
ز نان ،آ گاهي آ نان ن يز ا فزايش
ياف ته ا ست كه ا ين ا ختالف در
گروه هاي تح صيلي ،داراي ت فاوت
معناايدار اساات ولااي تفاااوت در
م يزان ن گرش و عمل كرد ز نان در
گروه هاي ملت لف تح صيلي م شاهده
نشد Valdes .و همكااران مهمتارين
عوا مل را در پي شگيري و در مان
عفونت هاي تنف سي نوزادان سطح
سواد مادر عنوان مينمايند ].[98
اح سانپور به ن قل از شم سي در
بررسي خود عدم وجود ارتباط بين
ميزان تحصيالت مادر و تاخير رشد
كااودك را بيااان نمااوده اساات و
همچ نين به ن قل از ا سپينلو در
مطال عه خود ت حت ع نوان عوا مل
خطر ساز در مادر و شدت نق صان
ر شد در شيرخواران ن شان داد كه
بين سطح پائين سواد ز نان و
اي جاد نق صان ر شد ج نين ارت باط
وجود دارد ].[9
ازارش
اود گا
اي خا
انايي در بررسا
سا
ن موده ا ست كه گروه هاي سني ز ير
 67سااال وبيشااتر از  70سااال،
اان 67-77
ار زنا
ً دو برابا
تقريباا
سال در م عرض خ طر زاي مان زودرس
و مردهزايي هساتند ] .[4بايساتي
تو جه بي شتري در مورد ا ين ز نان
منظااور نمااود زياارا در دوران
بااارداري و زايمااان در معاارض
خ طرات بي شتري قرار دار ند و در
واقع عوارض به ميزان بيشتري در
آن ها بروز مينما يد در مج موع
برر سيها ن شان داد ند كه ا فراد
داراي عمل كرد خوب داراي ن گرش
اه
مثبات بودهاناد Davis .در نتيجا
برر سي خود بر گرو هي از ز نان
باردار در دو ما هه آ خر حاملگي
ار
اوزش با
اه آما
ارد كا
اه ميگيا
نتيجا
عمل كرد ز نان در ا مور بهدا شتي
مؤثر است و افراد داراي عملكرد
ضعيف داراي نگرشي منفي ميباشند
كه ا ين ارت باط مع نيدار بوده و
در مااورد ارتباااط آگاااهي بااا
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ت سهيالت مرا كز را در ا ين خ صوص
نبايد ناديده گرفت.
م يزان آ گاهي ،ن گرش و عمل كرد
ز نان مراج عه كن نده به مر كز
نواحي ملت لف شهر داراي ت فاوت
معنيداري است اين اختالف احتماالً
ااوت در
اه تفا
اوط با
اد مربا
ميتوانا
وضااعيت اقتصااادي ،اجتماااعي و
فرهن گي ز نان در نواحي ملت لف
شهر و حا شيه شهر با شد كه در
اتي
ادمات بهداشا
اه خا
اتم ارائا
سيسا
باي ستي ا ين مو ضوع بي شتر مورد
تو جه قرار گ يرد .ز يرا رو ند
ا ستفاده از خدمات ت حت تاثير
عوا مل جيراف يايي ،غ ني بودن و
سااطح تحصاايالت زنااان و چگااونگي
انل
اؤثر پرسا
ااط ما
اراري ارتبا
برقا
بهداشااتي قاارار دارد ]،96 ،97
 .[99باااا اراياااه آموزشهااااي
اثر گذار و توج يه ز نان با تو جه
به نياز هاي آن ها مي توان ا ين
ااود .در
اارف نما
اااوت را برطا
تفا
مطالعه حاضر بين متيير سن زنان
و م يزان آ گاهي ،ن گرش و عمل كرد
آنهااا تفاااوت معناايدار نبااود.
مجاهد ( )9738در بررسي خود باال
بودن سن مادر و پايين بودن سطح
آ گاهي آ نان را در مورد اهم يت
مراقبت هاي دوران بارداري خويش
از عوا مل بازدار نده مراقبت هاي
دوران باااارداري ميداناااد ].[3
شااهيدي در بررسااي خااود بيااان
ميدارد كه بين سن ماادر LBW ،و
( كم وز ني هن گام تو لد) زاي مان
زودرس رابطه وجود دارد ].[0
م يزان آ گاهي ز نان كارم ند و
كارم ندان ر شتههاي ع لوم پز شكي
در مقاي سه با ز نان خا نهدار و
ساير مشاغل بيشتر باود  Valdes.و
همكاران ( )9111در ايتاليا نيز
ارش
ارد و نگا
ااهي عملكا
ازان آگا
ميا
ز ناني را كه تح صيالت دان شگاهي
دا شتند به تر از سايرين ع نوان
كردنااد ] ،[98كااه اياان تفاااوت
ميتوا ند نا شي از مدارك تح صيلي
ااا
اااط با
ااراد و ارتبا
اان افا
ايا
تحصيالتشان با امور مورد مطالعه
دان ست كه دور از انت ظار ني ست،
اان داراي
ار زنا
ااهي كمتا
اا آگا
اما

سال اول – جلد  9شماره 7

آگاهي ،نگرش و عملكرد زنان ...

منابع

] [9حسااانپور ،س .بشردوساات ن.
عوامل موثر بر وزن گيري كودكان
كم تر از دو سال ز ير صدك پن جاه
و باااالي صاادك پنجاااه در شااهر
اژوهش در
اه پا
افهان  .9734مجلا
اصا
ع لوم پز شكي سال دوم شماره ،7
صفحات.974-978 :
] [6تيماااوري،پ .رشاااادمنش،ن.
برر سي تاثير آگاهي هاي تيذ يهاي
مادر بر رو ند كود كان  7-6ساله
اه
اده با
اه كننا
اادران مراجعا
در ما
مرا كز بهدا شتي در ماني ا ستان
كرد ستان سال  ،32مج له دان شگاه
علوم پزشكي كردستان9733 ،؛ سال
دوم ،شماره ه فتم ،صفحات-60 :
.67

در بررسي ميزان آگاهي ،عملكرد
ات
اورد اهميا
اراد درما
ارش افا
و نگا
اااارداري
ااااي دوران با
مراقبتها
خوشبلتانه نكته مهم قابل قبول،
و ضعيت ان جام مراقبت هاي دوران
بااارداري توسااط زنااان مراجعااه
كننده به مراكز بهداشتي درماني
ات
اوع ،اهميا
ان موضا
اي ايا
ات ولا
اسا
آمااوزش و آگاااه سااازي بيشااتر
مادران را در ج هت آ شنايي با
حاااملگي و دوران مناسااب آن را
ت ضعيف نمينما يد ،ز يرا با تو جه
به تهديدهاي عديده مادر و جنين
اااروز
اااارداري و با
در دوران با
پيامدهاي نامطلوب بر كانون گرم
خانواده بايستي توجه به مادران
اوان يا
اه عنا
اه با
ااردار هميشا
با
اولويت بهداشتي مطرح باشد و با
ارا ئه خدمات بهدا شتي در ماني
بي شتر به آن ها و همچ نين آ موزش
ز نان باردار براي ا فزايش سطح
آ گاهي آ نان از خ طرات احت مالي
اه
ان مطالعا
اان ايا
ات .در پايا
كاسا
آگاهي سازي بي شتر ز نان را با
بهرهگيري از وسايل ارتباط جمعي
و حضور ايشان در مراكز بهداشتي
درماااني بااه طااور مسااتمر را
پيشنهاد ميكند.

] [7حلااام سرشااات و دل پيشاااه:
پرساااتاري و بهداشااات ماااادر
كودك،تهران9737 ،؛ صفحه42 :
] [4سنايي ،ه .ارتباط بين مادر
اان زودرس و
اا زايما
ات زاد با
نلسا
وضااعيت جسااماني نااوزاد ،مجلااه
اماره ،9
اوثر9730 ،؛ شا
اكي كا
پزشا
قسمت  6صفحات.990-998 :
] [0شااهيدي ،م .ورشااادمنش ،ن.
برر سي عوا مل م ستعد كن نده تو لد
نوزاد با وزن كم ) (LBWدر جمعيت
تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني
سميه و عباسآ باد سنندج .مج له
دان شگاه ع لوم پز شكي كرد ستان.
9732؛ سال اول ،شماره چ هارم،
صفحات.921-677 :
] [2كانينگهااام :ماا دانلااد.
لو ند .گيل سترپ ،كالرك :بارداري
و زايمان ويليامز .ترجمه مرضيه
وح يدي د ستجردي و م ل من صوري
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اه
ات هرچا
ااده اسا
از صا
ارد نيا
عملكا
آ گاهي بي شتر با شد عمل كرد به تر
است ] Slav Kovich.[97و همكااران در
بررسي اثر آگاهي زنان در رابطه
با اهم يت تيذ يه دوران بارداري
دريافت ند  23در صد ز نان پس از
طي ي دوره آ موزش،رژيم غذايي
خود را تييير دادند و  977درصد
آن ها تاثير مث بت ا ين برنا مه
آموزشي را ،بياان نمودناد ].[93
مركز كنترل بيماريها در آمريكا
ن يز تاثير آ گاهي ز نان را در
مااورد مصاارف اساايد فولياا و
پيشگيري از بيماريهاي نوزاد را
بيان نموده است ].[1
بااين نگاارش و آگاااهي زنااان
نيزارت باط م ستقيم ميبا شد .به
طوري كه با ا فزايش آ گاهي ن گرش
نيااز مثبااتتر ميشااود .تيمااوري
( )9732در برر سي خود ن شان داد
كااه بااا افاازايش سااواد مااادر
ااز
ااهاي او نيا
اااي تيذيا
آگاهيها
افزايش يافتاه اسات ] Zaidi .[6در
مورد مراقبت هاي دوران بارداري
ز نان م سلمان ،ن ياز به ا فزايش
آ گاهي فرهن گي و مذهبي ماما ها
را بيااان ماايدارد تااا ايشااان
بتوان ند براي ز نان منا سبترين
مراقبتهاااي دوران بااارداري را
مهيا نمايند ].[91
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