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  دهيچک
 ييذا غيازهاين نيه در کنار تامي تغذي وهمداوم نحآموزش  .يابد  افزايش ميير دوران باردارواد مغذي دنياز زن حامله به انرژي و م   :زمينه و هدف  

 بـر رفتـار   ي دوران بـاردار ي آمـادگ يها ر کالسين تاثيي حاضر با هدف تع  ي  لذا مطالعه  . است ين ضرور ي سالمت مادر و جن    يجهت ارتقا  مادران،
  . زنان باردار انجام شديا هيتغذ

 شـهر  ي درمـان ي زن باردار شکم اول مراجعه کننده به مرکز بهداشت۲۸۰ باشد كه در آن  ميتوصيفي ي  حاضر نوعي مطالعه ي  هعلمطا :بررسيروش  
مادران  . در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتندي و به صورت تصادفشدندانتخاب  اي تصادفي خوشه يريگ  به روش نمونه ۸۹-۹۰زنجان در سال    

هـاي معمـول را دريافـت      و مادران گروه شاهد آموزششركت كردند يا قهي دق۹۰جلسه  ۸ ي در ط  ي دوران باردار  يادگ آم يها گروه آزمون کالس  
   دويکـا هـاي   بـا آزمـون  اطالعـات  . ش آزمون و پس آزمون انجام گرفـت ي پي در دو مرحلهبا استفاده از پرسشنامه    اطالعات   يجمع آور . نمودند

  .آناليز شد T-Test و
بـر   .داري نداشـتند  سن حاملگي و وضعيت اشتغال اختالف معنـي  سطح تحصيالت،  ،)BMI( بدني   ي  ه شاخص تود  گروه از نظر سن،   دو   :ها يافته

از رفتـار  يس از مداخله، امتاما پ )=۲۷۳/۰P( نداشت يدار يتفاوت معن دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله، درزنان  يا هيرفتار تغذ  ج،ياساس نتا 
   .)>۰۰۰۱/۰P( بوددار  كه از نظر آماري معني) ۲۹/۱۲±۷۶/۳( بيشتر از گروه شاهد) ۱۲/۳۸±۵۴/۵( ه آزمون در گرويا هيتغذ

ـ  موجب بهبـود رفتـار تغذ   در مادران باردار يا هيآموزش رفتار تغذ  ن مطالعه   يج ا يبر اساس نتا   :گيري نتيجه لـذا   شـود،   در دوران بـارداري مـي  يا هي
  .شود  مادران باردار توصيه ميي هاي فوق براي كليه برگزاري كالس

  يا هيرفتار تغذ ،ي دوران بارداريادگ آميها کالس ،ي بارداريها مراقبت :گان كليديواژ
  

 مقدمه
 و زايمـان  بـارداري،  بـاروري،  در او موفقيت با مادر تغذيه    

 .دارد رابطه جنين پرورش و رشد سالمت، از مراقبتهمچنين  
 اهميـت  بـر  ،بـارداري  در زسـا  و سـوخت  توجه قابل افزايش

  زنـدگي  ي  چرخه از خاص دوران اين در غذايي رژيم و تغذيه
  
  
  
  

  
موقع تولـد و      وزن ي رو يه دوران باردار  يتغذ ).۱( دارد تاكيد

 تـرين  مهـم  از يكـي  تولد موقع وزن سالمت نوزاد موثر است،   
 و حيـات  ي  ادامـه  شـانس  درصـد  ي  كننده تعيين هاي شاخص

  عـاملي  تولـد  موقـع  كم وزن ).۲( شدبا مي كودك طبيعي رشد
  
  
  
  

  مربي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد زنجانكارشناس ارشد مامايي،  -١
       زنجان پزشکياستاديار دانشگاه علوم  ،اپيدميولوژيدكتراي تخصصي  -٢
 استاديار دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، فلوشيب و  متخصص زنان و زايمان-٣

   دانشگاه علوم پزشكي زنجان دكتراي تخصصي تغذيه، استاديار-۴
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 دراز بهداشـتي  مشكالت همچنين و نوزادي هاي مرگ در مهم
 شـناخته  ذهنـي  اختالالت و ذهني هاي معلوليت قبيل از مدت
 كـه  تولـد  موقع كم وزن با نوزادان مير و مرگ ).۳( است شده

  اسـت،  نارسـي  يـا  )IUGR( رحمـي  داخل كم رشد از ناشي
 اسـت  تولـد  موقع طبيعي وزن با نوزادان گمر از بيشتر بار ۴۰

در هرم غـذايي  ه شده  ير توص يش از مقاد  يبتغذيه  ش  يافزا ).۴(
ابـت  يد ون،يپرتانـس ي ماننـد ه  يموجب عوارضـ  دوران بارداري   

 گردد ين ميوع سزاريش شيده و افزايمان طول کشيزا ،يحاملگ
 رشـد  تـامين  بـر  عالوه بارداري در مناسب و كافي تغذيه ).۵(

 در معدني ذخاير تشكيل باعث جنين، در ذخاير ايجاد و كافي
 از يكـي  مـادر  بـدن  در ذخـاير  ايـن  ايجـاد  .شود مي مادر بدن

). ۶( اسـت  اول ي  ماهـه  شـش  در شـيردهي  موفقيـت  شرايط
 شـود،  رفتار تغيير به منجر تواند مي بهداشتي رفتارهاي آموزش

 رفتارهـاي  جايگزين اي تغذيه صحيح رفتارهاي كه معني بدين
 در متعـددي  مطالعـات ). ۷( شـود  اي تغذيـه  غلـط  يا نامناسب
 انجـام  باردار زنان اي تغذيه عملكرد بر آموزش تاثير خصوص

 ميـزان  به آموزش بهداشت    يها  برنامه ارزش،  )۸( است گرفته
 آمـوزش   ي  نـه يدر زم  ).۹( دارد بـستگي  ها برنامه اين اثربخشي

ـ غذ و اثر آن بـر رفتـار ت       يه در دوران باردار   يتغذ  مـادران  يا هي
 و مـورين مطالعـات   در . انجـام شـده اسـت     يمطالعات مختلف 

ـ   يا هي بر رفتار تغذ   ر آموزش يهمکاران تاث   دار بـود   ي مادران معن
جه گرفتند آمـوزش    ي خود نت  ي  در مطالعه ميوشا    واكيتا و  ).۱۰(

ـ  يتوانـد موجـب افـزا      ي م يه دوران باردار  يتغذ دار در   يش معن
 و يافتيــ دريانــرژ( يي غــذايهــا  از گــروهيافــت تعــداديدر

 و همکـاران در     ييرمـوال ي م ي  مطالعـه  ).۱۱( شـود  )ها نيپروتئ
بـود   و به  يا هين آموزش رفتار تغذ   يبرا  داري   يران ارتباط معن  يا

 مـا  کـشور  در امـروزه  ).۱۲(  بادار نشان داد   رفتار را در مادران   
 اسـتاندارد  يهـا  برنامه مطابق ازين مورد يها آموزش هيارا زانيم

نکه يبا ا ).۱۲( باشد ينم مطلوب حد در يباردار دوران ياقبتمر
هـا را نـشان    ن کـالس يـ د و مثبـت ا   ياغلب مطالعات اثرات مف   

ن روش را ياثر بودن ا يز وجود دارد که بي ني اما مقاالت ؛دهد يم

 بـارداري  دوران ي  تغذيه اهميت به توجه  با ).۱۱( کند يثابت م 
 دوران  ي آمادگ يها  کالس ريتاث نييتع هدف با حاضر ي  مطالعه
  .شد انجام  زنان بارداريا هي بر رفتار تغذيباردار

  
  بررسيروش 

 ۲۸۰كه در آن    بود توصيفي پژوهش کي ، حاضر ي  مطالعه     
 دوران يهـا  مراقبـت  افـت يدر جهـت  کـه  بـاردار  زنـان  از نفر

 شـهر  يدرمـان  يبهداشـت  مراکـز  به ۹۰تا   ۸۹ سال در يباردار
 بـه  ؛بودند مطالعه به ورود طيشرا يدارا و کرده مراجعه زنجان
ــه روش ــگ نمون ــه  يري ــصادفي خوش ــاب اي ت ــدند انتخ  .ش

 جنـوب،  شـمال،  منطقـه  چهـار  به زنجان شهر که بيترت نيبد
 ۲ يتصادف طور هب منطقه هر از سپس شد، ميتقس غرب و شرق
 يبـرا  يکـ ي ،يتـصادف  طـور  به مرکز دو آن نيب مجددا و مرکز
 انتخـاب  شـاهد  گـروه  يها نمونه يبرا يگريد و آزمون گروه
نسبت بـر اسـاس   (  سپس با روش تصادفي ساده نسبتي     .شدند

هـا   ، نمونـه )حجم نمونه مورد نظـر   ن هر مرکز و   يتعداد مراجع 
 مطالعــه، بــه ورود يارهــايمع .انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند

 خواندن سواد هفته، ۲۴تا  ۱۸ يحاملگ سن اول، شکم يباردار
 وجود اي سابقه عدم ،يفارس زبان به سلطم و يرانيا نوشتن، و
 جفت سقط، ،يزيخونر ي  سابقه نداشتن شده، شناخته يماريب

 و يرحمـ  خـارج  يحـاملگ  سـرکالژ،  ،ييقلو چند ،يراه سر
 بـروز  شـامل  مطالعـه  از خـروج  طيشـرا . بـود  يينازا ي  سابقه

ـ  اشـکال  هرگونه ـ  يبـاردار  در خـاص  يمـار يب اي ـ نظ يفعل  ري
ـ ک يپارگ ،ييچندقلو ها، يزيخونر  ،ياکالمـس  پـره  آب، ي  سهي

  .بود جلسات از بتيغ و ابتيد
 بخش دو بر مشتمل اي پرسشنامه به کمک  اطالعات گردآوري

 هـاي  ويژگـي  خـصوص  در سـوال  ۱۲ اول، بخـش  .شد انجام
 سواالت مربوط به دفعـات   دوم بخش در و مادران دموگرافيك

ـ بر اساس   ( ييزان مصرف مواد غذا   يو م   ۲۴اد آمـد خـوراک      ي
ـ ز عـادات تغذ   يو ن  )ساعته ـ از قب (ي  ا هي ل عـادت بـه مـصرف       ي
ـ اسـتفاده از م    ،يي غذا يها طول مدت وعده    آماده، يغذاها ان ي



  اي زنان باردار  رفتار تغذيه هاي آمادگي، كالس
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 از پرسـشنامه  علمـي  اعتبـار  تعيين براي .ديگرد ليتکم )وعده
 از نفـر ۲۰ توسـط  پرسـشنامه  پايـايي،  و محتـوي  اعتبار روش
 و ميـل تك ده روز    ي  به فاصـله   مطالعه در كننده شركت مادران

 هـر  ي بـرا  .شـد  تأييـد هـا     آن ييايپا ۹/۰ يهمبستگ ضريببا  
ــه، ــشنامه نمون ــماره ي پرس ــه ۱ ش ــاو ک ــصوص يح  اتيخ
 توسـط  ؛بود قيتحق از خروج و ورود يارهايمع و کيدموگراف

 طيشرا واجد يها نمونه و ليتکم دهيد دوره ييماما کارشناس
 جلسه ۸ در نفره ۱۲ يها گروه با ها، کالس .شدند مطالعه وارد

 .شـد  ليتـشک  قـه يدق ۹۰مـدت  بـه  بخـش  سه در جلسه هر و
ـ تغذچگونگي  ها شامل    ن کالس ي ا يمحتو  ،يه دوران بـاردار   ي

 خـانم بـاردار   يهـا  يازمنديزان ني و ميي غذايها آموزش گروه 
حجـم و    . بود يي بر اساس هرم مواد غذا     ها ک از گروه  يبه هر   

  ا، صـحيح نگهـداري غـذاه      ي  نحـوه  ،يي غـذا  يها تعداد وعده 
ـ ييمـواد غـذا    و يا هيــ غلـط تغذ يباورهـا  ارزش و مــضر، ي ب

 ناهـار،   صبحانه، يک وعده مناسب برا   ي از   ييها ن مثال يهمچن
و چگـونگي    ي معمول دوران باردار   يشام و مشکالت گوارش   
 و پرسش   يجلسات به روش سخنران    .رفع مشكالت فوق بود   
بعـد از   . برگـزار شـد  و نمايش فـيلم   يو پاسخ و بحث گروه    

 پـس آزمـون     يها ان آموزش پرسش نامه   يهفته از پا   ۶تن  گذش
 آزمون و شاهد    يها  نمونه ي برا يمجدداً توسط همکار پژوهش   

 هاي آموزش شاهد گروه مادران مطالعه، اين در .ديل گرد يتکم
  .نمودند دريافت را بارداري دوران معمول

 مـصرفي  واحـدهاي  تعـداد  ،اي تغذيه رفتار ازين امتيي تع يبرا
 اسـتخراج  خـوراك  سـاعته  ۲۴ يادآمد از غذايي وهگر هر در

ـ کفا .ديگرد  بـا اسـتفاده از    يي غـذا  يهـا  افـت گـروه   يت در ي
م بـر تعـداد   يتعداد واحد مصرف شده تقـس    ( ×۱۰۰ شاخص

 ۸۰ر کمتر از يمقاد ).۱۲( ديمشخص گرد )ه شدهيواحد توص
ـ ترت درصـد بـه    ۱۰۰ يدرصـد و بـاال     ۱۰۰تا   ۸۰ درصد، ب ي

ـ   )مناسب( از روزانه يبرابر ن  ،)کم( از روزانه يکمتر از ن   ش ي و ب
ـ م . در نظر گرفته شد    )اديز( از روزانه ياز ن  ه ي توصـ  يهـا  زاني

 توسـط   ي مصرف روزانه بـاردار    ييبر اساس هرم غذا   (شده  

 از گـروه نـان و    واحـد  ۱۱تـا    ۷ ،) بهداشـت  يسازمان جهان 
 از گروه   واحد ۵تا   ۴ها و    وهيواحد از گروه م    ۴تا   ۳ غالت،

مغزهـا و    مـرغ و    از گروه گوشت و تخـم      واحد ۳ ها، يسبز
ک واحـد از  ي و حداکثر   اتير و لبن  يسهم ش  ۴تا   ۳ حبوبات،
ـ امت ؛)۱۳(  در نظر گرفته شد جات و تنقالت   ينيريانواع ش   ازي

از صفر و به مـصرف      ياز روزانه امت  ي و به مصرف کمتر از ن      ۲
ک داده شد و در ياز ياز روزانه امتيش از ن  ي ب يي غذا يها گروه

هرم  ييغذا يها از کل بخش نحوه مصرف گروه     يجموع امت م
 بخـش  در. از در نظر گرفته شد  ي امت ۱۲ ، هر نفر  ي برا ،ييغذا
 گرفت؛ قرار ارزيابي مورد زنان غذايي عادات پرسشنامه دوم

 مقيـاس  كـه  بود، سوال ۱۲ شامل غذايي عادات ي  پرسشنامه
 صـفر  از ليكرت تايي پنج مقياس اساس بر سوال ۷ سنجش

خير  و بلي صورت به سوال پنجپاسخ  و )ازي امت۲۸( چهار تا
مجمــوع  ،)ازيــامت ۱۰( شــد داده دو و يــك امتيــازبــود کــه 

ازات هر  يمجموع امت  .از محاسبه شد  يامت ۵۰ ازات هر فرد  يامت
 مختلف يها  و مقدار مصرف گروه    ييفرد از نظر عادات غذا    

 درصد ۴/۳۳ کمتر از يازهايامت ل آن به درصد،ي و تبد  ييغذا
 ۷/۶۶ تـا  ۴/۳۳ن يب از قابل کسب در گروه نامطلوب،  يکل امت 
ـ و ب   درصـد  ۷/۶۶در گروه نسبتاً مطلـوب و        درصد شتر در  ي

هـاي مـذكور شـش        پرسشنامه.  شد يبند گروه مطلوب طبقه  
هاي گروه آزمون     براي نمونه   آموزشي، ي  هفته بعد از مداخله   

ل ، عوامـ   حاضر ي  مطالعهمحدوديت   .و شاهد تکميل گرديد   
جانـات و   يه ،ي فـرد  يهـا   از جمله تفاوت   يريادگيموثر در   

ـ  يتوانـد رو   يباشد كه م   ها مي  ينگران ر داشـته   ي تـاث  يريادگي
کـه کنتـرل عامـل فـوق از عهـده پژوهـشگر خـارج                باشد؛

 مـستقل هاي آماري تي  آزمون وها با استفاده از  داده .باشد يم
ــل قــرار گرفتنــد  ، دويو کــا  ســطح .مــورد تجزيــه و تحلي

  . در نظر گرفته شد٠٥/٠رها برابر ي متغي بررسيدار يعنم
  

  ها  يافته
  صـي، شاخـسن حاملگهاي  يـاظ ويژگـ به لحادرانـم     
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   خواسـته يـا      مـادر  ، شغل  مادر سن، تحصيالت   بدني، ي  توده
ــد   ــدت ازدواج، درآم ــول م ــاملگي، ط ــودن ح ــته ب  ،ناخواس

 تفـاوت  در دو گـروه      همـسر  تحـصيالت   خـانوار،  ي  ماهيانه
   ).١جدول ( داري نداشتند معني

  
  هاي فردي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زنجان در دو گروه آزمون توزيع فراواني ويژگي: ۱جدول 

  ۱۳۸۹- ۹۰ سال و شاهد،
  آزموني نتيجه گروه آزمون گروه شاهد

 تعداد درصد تعداد درصد
 مشخصات

P= ۲۵۷/۰  
10/7 
77/2 
12/1 

۱۵  
۱۰۸  
۱۷ 

۶/۱۲  
۷۵  

۴/۱۲  

۱۸  
۱۰۵  
۱۷  

>۲۰  
۳۰-۲۰  
<۳۰ 

)سال(سن  

P= ۲۸۱/۰  
86 
14 

۱۲۱  
۱۹ 

80 
20 

۱۱۲  
۲۸ 

  خانه دار
 شاغل

 شغل

P= ۸۹۲/۰  

6/4 
17/1 
50 

26/5 

۹  
۲۴  
۷۰  
۳۷ 

8/6 
19/3 
47/1 
25 

۱۲  
۲۷  
۶۶  
۳۵ 

  ابتدايي
  راهنمايي
  دبيرستان
 دانشگاهي

 تحصيالت

P= ۴۲۲/۰  

23/6 
50/7 
21/4 
4/3 

۳۳  
۷۱  
۳۰  
۶ 

24/3 
47/9 
20/7 
7/1 

۳۴  
۶۷  
۲۹  
۱۰ 

>۱۹,۸  
۲۶-۱۹,۸  

۲۹-۲۶  
<۳۰ 

شاخص توده 
 بدني

P= ۳۲۱/۰  
52/8 
14/3 
32/9 

۷۴  
۲۰  
۴۶ 

56/4 
16/4 
27/2 

۷۹  
۲۳  
۳۸ 

۲۰-۱۸  
۲۴-۲۰  
۲۸-۲۴ 

)هفته(حاملگي  

P= ۲۱۲/۰  
90/7 
9/3 

۱۲۷  
۱۳ 

87/1 
12/9 

۱۲۲  
۱۸ 

  خواسته
 ناخواسته

خواسته بودن 
 حاملگي

P= ۷۰۸/۰  

7 
18/1 
52/1 
22/8  

۱۰  
۲۵  
۷۳  
۳۲  

5/3 
17/8 
53/2 
23/7  

۷  
۲۵  
۷۴  
۳۴  

  بد
  متوسط
  خوب
  عالي

 وضعيت اقتصادي

P= ۳۱۹/۰  

51/4 
32/2 
16/4  

۷۲  
۴۵  
۲۳  

48/2 
32/7 
20/1  

۶۷  
۴۶  
۲۷  

 < سال۳

  سال۱۰-۳

  >سال۱۰

طول مدت 
 ازدواج

  

 نـشان داد کـه      يي غـذا  يهـا  افت گروه ي مربوط به در   يها افتهي
  مادران باردار گروه آزمـون     د   درص ٩٤مصرف نان و غالت در      

ـ  ه شده اسـت؛   يزان توص يکمتر از م    ٨/٤٣ پـس از آزمـون       يول
ه شده نـان  ي توصييزان کمتر از هرم غذا ياز مادران به م   درصد  
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ـ اخـتالف م   افت کرده بودند  يو غالت در   افـت نـان و     يزان در ي
ــالت در مقا ــغ ــ  ي ــاهد معن ــون و ش ــروه آزم ــود يسه گ  دار ب

)۰۰۰۱/۰P<.(      ـ ز آمـوزش تـا حـدود ز     نسبت بـه قبـل ا  يادي
ن مصرف قبل و پس از آموزش       يانگين م يهمچن دياصالح گرد 

   ،)P =۰۱/۰(  گوشت حبوبـات و تخـم مـرغ        يي غذا يها گروه

 اتيــ ر و لبنيز شــ يــ و ن)>۰۰۰۱/۰P( جاتيوه و ســبز يــم
)۰۱/۰P<(  ـ امـا مطالعـه حاضــر     داشـت؛ يدار ي اخـتالف معن

ـ  در م  يتفاوت چنـدان   ـ ز قب ا  از مـواد،   يزان مـصرف بعـض    ي ل ي
ها و تنقالت قبل و پس از آزمون  ينيريمصرف انواع قندها و ش

   ).٢جدول()=٥٤١/٠P( نشان نداد
  

هاي غذايي بر اساس هرم غذايي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زنجان در  توزيع فراواني ميزان مصرف گروه: ۲جدول 
  ۱۳۸۹- ۹۰سال دو گروه آزمون و شاهد،

 گروه شاهد گروه آزمون

تيجه آزمونن قبل از آموزش بعد از آموزش قبل از آموزش بعد از آموزش  

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

هاي مطالعه                    گروه  
هاي غذايي گروه  

۳/۸  ۱۱ ۳/۶  ۹ ۳/۷  ۱۰ ۷/۵  زياد ۸ 
۹/۴۷  ۶۷ ۷/۲۸  ۴۰ ۶/۲۸  ۴۰ ۲/۲۷  مناسب ۳۸ 

P< ۰۰۰۱/۰  

۸/۴۳  ۶۲ ۶۵ ۹۱ ۱/۶۴  ۹۰ ۱/۶۷  کم ۹۴ 
 نان و غالت

۲۹ ۴۱ ۲۵ ۳۵ ۸/۲۷  ۳۹ ۷/۲۵  زياد ۳۶ 
۳/۳۶  ۵۱ ۶/۲۸  ۴۰ ۳/۳۳  ۴۷ ۵/۲۶  مناسب ۳۷ 

P= ۰۱/۰  

۷/۳۴  ۴۸ ۴/۴۶  ۶۵ ۷/۴۵  ۵۴ ۸/۴۷  کم ۶۷ 

 
حبوبات و  گوشت،

 تخم مرغ
۹/۳۰  ۴۳ ۵/۲۵  ۳۶ ۹/۲۸  ۵۴ ۷/۲۵  زياد ۳۶ 
۵/۶۰  ۸۵ ۴/۵۱  ۷۲ ۴/۵۷  ۸۰ ۵/۵۶  مناسب ۷۹ 

P< ۰۰۰۱/۰  

۶/۸  ۱۲ ۱/۲۲  ۳۱ ۷/۱۳  ۶ ۸/۱۷  کم ۲۵ 

 
سبزيجاتميوه و   

۸/۵۷  ۸۱ ۸/۵۳  ۷۲ ۱/۵۶  ۷۹ ۸/۵۵  زياد ۷۸ 
۱/۳۰  ۴۲ ۱/۲۷  ۳۷ ۳/۲۹  ۴۱ ۷/۲۵  مناسب ۳۶ 

P= ۰۱/۰  

۱/۱۲  ۱۷ ۱/۲۲  ۳۱ ۶/۱۴  ۲۰ ۵/۱۸  کم ۲۶ 
 شير و لبنيات

۸/۱۸  ۲۶ ۹/۲۴  ۳۴ ۱/۲۵  ۳۵ ۹/۲۵  زياد ۳۶ 
۷/۲۸  ۴۰ ۷/۲۳  ۳۳ ۹/۲۸  ۴۱ ۷/۲۶  مناسب ۳۷ 

P= ۵۴۱/۰  

۵/۴۲  ۷۴ ۴/۵۱  ۷۳ ۴۶ ۶۴ ۴/۴۷  کم ۶۷ 
 متفرقه

 

ـ در پژوهش حاضـر آمـوزش موجـب بهبـود رفتـار تغذ               يا هي
   کـه قبـل از مداخلـه        يطـور  بـه  در گروه آزمون شـده اسـت؛      

در سطح )  درصد٤٧(  اغلب مادران گروه آزمونيا هيرفتار تغذ 
   کـه پـس از مداخلـه،   ي مطلوب قرار داشـت در حـال     يتا حد 

ــرفتــار تغذ ــ بيا هي ــذکور ي   )  درصــد٨٣(شتر مــادران گــروه م
ـ امت. افته بوديتا سطح مطلوب ارتقا      ـ از رفتـار تغذ ي  گـروه  يا هي

ـ تغ)  درصـد ٤٩( و بعـد از مداخلـه  )  درصد٤٥( شاهد قبل  ر يي
پـس از   ج، در گـروه آزمـون،    يبر اساس نتا   . نشان نداد  يچندان

ـ از كل رفتار تغذ   ين امت يانگيم وزش،آم  نـسبت بـه قبـل از       يا هي
  .)>۰۰۰۱/۰P( افتـــه بـــودي يدار يش معنـــيآمـــوزش افـــزا

ـ        ي  ج مطالعه در مرحله   ينتا   يدار ي قبل از آزمـون اخـتالف معن
 گروه شاهد و آزمـون نـشان        يا هياز رفتار تغذ  ين امت يانگين م يب
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ـ  پس از آموزش تفاوت امت     يول )=٢٦٧/٠P( نداد ـ  ي   ).٣جدول ( )P<0/۰۰۰۱( بوددار  ياز معن
 

  اي گروه آزمون و شاهد در مراحل پيش آزمون و پس آزمون در زنان باردار مراجعه کننده به ميانگين امتياز رفتار تغذيه: ۳جدول 
  ۱۳۸۹ -۹۰سال مراکز بهداشتي درماني زنجان،

P value 
 

)نفر۱۴۰( گروه شاهد  
)انحراف معيار ميانگين،(  

  )نفر۱۴۰(گروه آزمون 
)انحراف معيار ميانگين،(  

 متغير مراحل پژوهش

P=0/273  ۳۷/۴+۷۶/۲۰  ۵/۴+۰۲/۲۳  پيش آزمون 
 

۰۰۰۱/۰p< ۷۶/۳+۲۹/۱۲  ۵۴/۵+۱۲/۳۸  پس آزمون 
 

اي رفتار تغذيه  

 ۰۳/۰p= ۰۰۰۱/۰p< P value 
 

  
  بحث
ــ       ر آمــوزش بــر رفتــار ي تـاث ي نــهي در زميمطالعـات مختلف
 ي   مطالعـه  يهـا  افتـه ي جام شـده اسـت؛     زنان باردار ان   يا هيتغذ

افــت يزان دريــان داد آمــوزش موجــب اصــالح محاضــر نــش
بر اساس هـرم غـذايي مـادران        ( ه شده ي توص يي غذا يها گروه
 نان  ي مصرف ناکاف  يفراوان . در گروه آزمون شده است     )باردار

ــه ــل از مداخل ــا ي آموزشــي و غــالت قب  آن پــس از يو ارتق
 همكـاران  وويگـا   و   همکـاران     و ييپاشا ي   مطالعه آموزش با 

 يآموزش ي مداخلهشان، يج مطالعه ايبر اساس نتا ؛مطابقت دارد
  در يدار معني افزايش موجب بارداري دوران تغذيه ي نهيزم در

ـ  غـالت  و نـان  گروه غذايي هاي وعده تعداد مصرف  شـود  يم
ن باردار  از زنا ي مورد ن  ين کالر ينان و غالت در تام     .)۱۴و  ۱۵(

ن يتـام ي سرشـار از و  دارند؛ چرا که مواد مـذکور   يا نقش عمده 
B، و اضـافه    يترس از چاق   .)۱۶( باشند يبر م ي و ف  يرو ،آهن 

 ي انـرژ ي حـاو يش کمتر به مصرف غـذاها     يوزن موجب گرا  
و   مـادر  ، کنترل وزن نبوده   ي برا ي زمان مناسب  يباردار .شود يم

 .دهد يه قرار م  ي تغذ ء از سو  ين را در معرض عوارض ناش     يجن
ـ  اياه نمودن مادران در رابطـه بـا مـصرف کـاف      آگ ن گـروه و  ي

در  )۱۷( باشـد  ي مـ  يت مصرف ضـرور   ي از محدود  يخوددار
ـ اخـتالف م    حاضـر،  ي  مطالعه ن مـصرف مناسـب گـروه       يانگي

مرغ و مغزها قبل و بعـد از مداخلـه        گوشت و حبوبات و تخم    
تـوران  و  متيـو    ي  ج مطالعـه  يج فـوق بـا نتـا      ينتـا  .دار بود  يمعن

 و تاسـري  ي  مطالعـه  کـه  يدر حـال   ؛)۱۸و  ۱۹( دارد يهماهنگ
گوشـت و   گروه   مصرف ميانگين در داري معني تغيير همكاران
مصرف گروه  .)۲۰( قبل و بعد از آموزش نشان نداد حبوبات،

 مادر و يها  سنتز بافتين الزم براين پروتئي فوق در تام ييغذا
 استد قرار گرفته    ي مورد تاک  ين در مراحل مختلف باردار    يجن
 يل کمبودهـا  ي از مادران باردار ممکن است به دل       يبعض ).۱۷(

 ،ي و خـستگ   يک دوران باردار  يولوژيزي و مشکالت ف   يا هيتغذ
ت و آمـوزش   يـ حما . نباشـند  يين گروه غذا  يقادر به مصرف ا   

ر ي نظيمادران در جهت کنترل و درمان اختالالت دوران باردار  
ـ در بهبـود تغذ تهـوع و اسـتفراغ    ،ييعدم عالقه به مواد غذا     ه ي

م ين و کلسين پروتئيات در تامير و لبنيش ).۱۶( آنان موثر است
 اسـتخوان و    ي از پوک  يريشگي و پ  ياز در دوران باردار   يمورد ن 

 حاضـر   ي  مطالعه .)۱۷(  دارد يا ها نقش عمده    دندان يدگيپوس
ـ ر و لبن  ين مصرف گـروه شـ     يانگي در م  يدار ياختالف معن  ات ي
  وييپاشـا  .ز آمـوزش نـشان داد  د و آزمـون بعـد ا     گروه شـاه  

 افتنـد ي دسـت  يج مـشابه ي خود به نتـا ي ز در مطالعه  ينتاسري  
وه و  يـ ن مـصرف م   يانگيـ ج مطالعـه، م   يبر اساس نتا  ). ۱۴و۲۰(

پـس از آمـوزش تفـاوت        جات در گروه شـاهد و مـورد       يسبز
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ــ ــشان داديدار يمعن ــام . را ن ــد،   كرخ ــارانش معتقدن و همک
 مناسـب،   يرچوب و محتو   با چها  ي آموزش ي   مداخله يبرگزار

 يهـا  اصالح مـصرف گـروه     منجر به    ي باردار ي  در طول دوره  
ج يبر اسـاس نتـا    ).۲۱( شود يمادران باردار م   ازي مورد ن  ييغذا

 ي آموزشـ يهـا  کـالس  شتر مادران باردار پس از شـرکت در       يب
ـ  و اختالف م    داشتند ي مناسب يا هيرفتار تغذ  از کـل   يـ ن امت يانگي
ـ    گروه آزميا هيرفتار تغذ  دار  يون و شاهد پـس از مداخلـه معن

 و همکـارانش    ييرمـوال ي که توسط م   ي مشابه ي  مطالعه در .بود
 قبـل از  يا هيـ ن نمـرات رفتـار تغذ  يانگي م،در سمنان انجام شد 

 )P=۳۹۵/۰(  نشان نداد  يدار يآموزش در دو گروه تفاوت معن     
 دار بود  يازات کسب شده معن   ي پس از آموزش اختالف امت     يول
)۰۰۰۱/P< ()۱۲(. ــزاون نگــاگ ــايش آگــاهياف ــان از رفت ر  زن

 در جهـت  ي را عامـل مـوثر  يح دوران بـاردار  ي صـح  يا هيتغذ
  ).۱۸( داند يها م ر رفتار آنيير نگرش و تغييتغ
  
  يريجه گينت

   ي نـشان دهنـده    ن مطالعـه  يـ ج حاصل از ا   ي نتا يطور کل  به     
  

ـ از رفتار تغذين امتيانگي در م يدار آمار  يوجود تفاوت معن    يا هي
ـ ي آموزشـ ي ان مداخلـه يپس از پا    دو گـروه آزمـون و   ني در ب

با توجه بـه اهميـت آگـاهي مـادران در خـصوص              .دوب شاهد  
 مـادران شـود در آمـوزش     يه مـ  ي توص  دوران بارداري،  ي  تغذيه
 هـا  آن يا هي جهت بهبود رفتار تغذ    ي اختصاص يها  برنامه باردار

 و يابي باردار ارز زناندر آن كارآييزان يدر نظر گرفته شده و م
  . گردديريگيپ

  
  تشکر تقدير و 

 مـصوب دانـشگاه آزاد      يقـات ي طرح تحق  ي  جهين مقاله نت  يا     
له از معاونت محترم پژوهشي ينوسيبد .باشد يزنجان م ،ياسالم

ـ  زنجان که امکـان انجـام ا       يدانشگاه آزاد اسالم   ن مطالعـه را    ي
ـ  ين معاونت محتـرم پژوهـش     يفراهم نمودند و همچن    شگاه  دان

ـ  علـوم پا   ي  هدز معاونت دانـشک   ي زنجان و ن   يعلوم پزشک  ه و  ي
 ي آموزش دوران بارداريها  فعال در کالس   يماماها  و يپزشک

ـ  که در انجام ا    ي کسان ي  هيت کل يو نيز حما   ن پـژوهش مـا را    ي
 .گردد ي ميتشکر و قدردان  کردند،ياري
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Background and Objective: Energy and nutrient needs of pregnant women increase significantly during 

pregnancy.  Continuing education on pregnancy diet and providing proper nutrition is necessary to promote 

the health of both mother and fetus.  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of antenatal 

preparation for childbirth courses on the pregnant women nutritional behavior. 

Materials and Methods: This was a clinical experimental study performed on 280 pregnant women 

expecting their first childs.  They were randomly divided into the test and control groups.  Women in the test 

group were trained both theoretically and practically for eighth 90-minute sessions.  By contrast, those in the 

control group received routine care only.  Data collection was conducted in two phases: pre- and post-test.  

Data were analyzed by SPSS software using chi-square and t-Test. 

Results: There were no significant differences between the two groups with regards to age, body mass index 

(BMI), education level, age, and employment status.  There was no significant difference in nutritional 

behavior between the two groups pre-intervention (P=0.238).  However, following the intervention, the 

amount of nutritional behavior in the test group (38.12 +5.54) was significantly higher than the controls 

(29.12 +11.12), (P<0.0001). 

Conclusion: Our findings show that arragnement of pregnancy courses had a positive effect on mothers’ 

nutritional behavior.  Thus, implementing this program as a continuous intervention for pregnant mothers is 

recommended. 

 

Keywords: Prenatal care, Preparation for childbirth courses, Nutritional behavior 
 


