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پس  یزندگ سبک به نسبت زا و باور مادران نخست یآگاه

 2931 زیتبر مان،یاز زا
، 9یچرنداب زادهیمحمد عل نهیدکتر سک ،1فرد یکمال نیمه، 2رغفوروندیمدکتر مژگان 

 5یمنه منصورآ ،*5، فرزانه خدابنده4یجعفرآباد یدکتر محمد اصغر
 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشکده پرستاري و ماما ،ییگروه ماما اریاستاد .1

 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشکده پرستاري و ماما ،ییگروه ماما یمرب  .2

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییمؤثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و ماما یعلوم اجتماع قاتیمرکز تحق ،ییگروه ماما اریدانش .3

 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر

بهداشت، دانشگاه  دانشکده ،يا ترافیکی جاده ي ها  تیاز مصدوم يریشگیپ قاتیمرکز تحق ،یستیآمار زگروه  اریدانش .4
 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یعلوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشکده پرستاري و ماما ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ییارشد ماما یدانشجوي کارشناس .5

 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر

 16/12/1333  :تاریخ پذیرش  11/6/1333: دریافتخ تاری

  
 

 

پس از  سبک زندگی. دهد قرار ریثأتو بهداشت زنان را تحت  یسبک زندگ تواند یم مانیدوران پس از زا :مقدمه

 هاي زنان از مشکالت و مراقبت یآگاه. باشد یمرتبط با سالمت م يو رفتارها هیتغذ ،یکیزیف تیشامل فعال مانیزا

و باور نسبت به  یآگاه زانیم نییبا هدف تع رمطالعه حاض. کند یاز عوارض م يریشگیها را قادر به پ دوران نفاس، آن

  .شد انجام زیتبر زاي آن در مادران نخست هاي کننده گویی شیو پ مانیپس از زا یسبک زندگ

دو  مانیدر بخش پس از زا يبستر زاي مادر نخست 221 يبر رو 1332در سال  یمطالعه مقطع نیا :روش کار

 - ها با استفاده از پرسشنامه فردي داده. انجام شد زیشهر تبر یخصوص مارستانیب کیو  یدرمان -یآموزش مارستانیب

 يآمار افزار نرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. شدند يجمع آور یو باور مرتبط با سبک زندگ یآگاه ،یاجتماع

SPSS (11 نسخه )و چند  رهیتک متغ یعموم یمدل خطو  طرفه کی انسیوار زیآنال ،مستقل یت يها آزمون و

 .شد گرفته نظر در داریمعن 15/1کمتر از  p زانیم .شد انجام رهیمتغ

از محدوده نمره قابل  4/51±5/12و  6/22±3/16 بیو باور به ترت ینمره آگاه اریانحراف مع ± نیانگیم :ها افتهی

 افتیو در یدانشگاه التیداشتن تحص رها،یمتغ ریبر سا لیو با تعد یعموم یبر اساس مدل خط. بود 1-111 کسب

 التیتحص ریو متغ یبا نمره آگاه يدار یمعن ومثبت  يآمارارتباط  ،یمراقبت هم از پزشک و هم از مرکز بهداشت

 .(p=115/1) با نمره باور داشت يدار یمعن و مثبت يآمارارتباط  یدانشگاه

 .مطالعه حاضر میزان آگاهی از سبک زندگی پس از زایمان در حد خوب و نمره باور در حد متوسط بود در :گیری نتیجه

هاي دوران بارداري، متغیرهاي مهم تأثیرگذار بر آگاهی و باور مرتبط با  سطح تحصیالت زائو و محل دریافت مراقبت

 .سبک زندگی پس از زایمان بودند

 مانیپس از زا یندگباور، سبک ز ،یآگاه :کلمات کلیدی
 

                                                
: تلفن .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشکده پرستاري و ماما ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ؛فرزانه خدابنده :ول مکاتباتئنویسنده مس *

 farzank1368@gmail.com :پست الکترونیک ؛13151122166
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 مقدمه
بحرانی همراه با تغییرات فیزیولوژیکی، اي  نفاس، دوره

باشد که احساسی و اجتماعی براي مادر و خانواده او می

تقریباً از یک ساعت پس از خروج جفت آغاز و تا شش 

تواند دوران نفاس می. (1)هفته بعد از زایمان ادامه دارد 

دهد  سبک زندگی و بهداشت زنان را تحت تأثیر قرار

دوران نفاس با وجود حساس بودن، اغلب سفانه أمت. (2)

المت و ماماها مورد غفلت واقع می توسط مراقبین س

 .(4 ،3)شود 

هاي  آگاهی زنان از مشکالت دوران نفاس و نیز مراقبت

کند و ها را قادر به پیشگیري از عوارض می صحیح، آن

شود تا در صورت ایجاد مشکل، رفتار مناسبی باعث می

 اگرچه دانش افراد تنها عامل تعیین. (2-5)بروز دهند 

سطح  ءارتقاکننده عملکرد آنان نیست، با این وجود 

منجر به بهبود رفتارهاي مرتبط  ،دانش مرتبط با سالمت

سطح سالمت  ءارتقانهایت به  و در شودمیبا سالمت 

هاي فرهنگی مانند  ارزش .(1) کرد افراد کمک خواهد

ها و باورها نیز بر سبک زندگی و در نتیجه شرایط  نگرش

برخالف تغییرات . (11-3)گذارند میثیر أتبهداشتی افراد 

سریع در تکنولوژي، تغییرات در باور کامالً آهسته است 

لذا مراقبین سالمت براي متقاعد کردن زنان که این ، (3)

ها و نوزادشان پرخطر است، به  باورهاي غلط براي آن

اطالعات و شواهد علمی دقیق در مورد عملکرد سنتی 

وران نفاس در حمایت یا رد چنین باورهایی نیازمندند د

آگاهی و ثیر أتمان تحت سبک زندگی پس از زای .(12)

هاي سالمتی، سطح  باور زنان از تغذیه و مراقبت

تحصیالت خود زائو و همسر وي و سطح درآمد خانواده، 

باورهاي قدیمی کسب شده از مادر شوهر، مادر، کتاب و 

 ،13)باشد مجالت، خویشاوندان، دوستان و همکاران می

عناصر مرتبط با  ،هاي خود مراقبتی هر فرد عملکرد .(14

در افراد سالم ضعف و  (15)سازند سبک زندگی او را می

دانش بهداشتی با عملکرد بهداشتی نامناسب ارتباط دارد 

(16). 

اغلب مادران در کشورهاي آسیایی بر اساس باورها و 

عادات غلط گذشتگان که زن زائو باید در اتاقی بسته 

باشد، نباید غذاهاي ترش،  طلق داشتهاستراحت م

مایعات سرد، شیر، میوه و سبزیجات مصرف کند، نباید 

ه که ب)استحمام کند، مسواک بزند و پاهایش را بشوید 

 صورت یک سنت قابل قبول در میان مادران و خانواده

 کنند، زیرا اعتقادعمل می( است هاي آنان پذیرفته شده

ئو خون زیادي از دست داده زن زا"شان بر این است که 

عمل نکردن به باورهاي فوق " بنابراین ،"و کم بنیه شده

و  انداختهخیر أتتواند روند بهبودي زن زائو را به می

بروز مشکالتی از جمله سرگیجه، سردرد، کمردرد  باعث

هاي ماه بعدي یا در سال و درد مفاصل در عرض یک

که این  ، در حالی(11 ،12 ،14 ،13) "آتی زندگی شود

عادات غلط باعث افزایش مشکالتی از جمله یبوست، 

هاي دهانی، کم  کمردرد، مشکالت پستان، بیماري

 .شد خواهد (13-21)، خستگی و افسردگی (13)ونی خ

باورها و از این  برخیتوان گفت اگرچه در واقع می

و نوزادش مفید هاي سنتی، اغلب براي زائو  عملکرد

 .(22)باشند  اما گاهی اوقات مضر می ،هستند

انجام ( 2112)میانمار کیفی که در  -مطالعه کمیدر 

شد، اکثر شرکت کنندگان از باورهاي سنتی دوران 

 همچنین نتایج مطالعه .(23) کردندنفاس پیروي می

نشان داد که رفتارها و  چیندر  (2111)و همکاران  وئو

زیادي در رفتارهاي مرتبط با سالمت  يهاي تابو سنت

ها ممکن  زنان در دوران نفاس وجود دارد که این سنت

است کیفیت زندگی و سالمت زنان را تحت تأثیر قرار 

در یکی از  (2111) کتابی نتایج مطالعه. (24)دهد 

نشان داد که ( لیقوان)روستاهاي شهرستان تبریز 

زیادي در بین زنان ایرانی وجود دارد از  يرفتارهاي تابو

هاي سنتی مانند  روشاز  مادران% 2/26 اینکه جمله

یا با پاي ( چوب)، کتک زدن با ترکه ترساندن زن زائو

مرده یا مالیدن خمیر چرب، براي درمان احتقان گرگ 

اعتقاد داشتند که گوي % 52. کردندپستان استفاده می

یا نماز خواندن باعث  و ، گندم، هندوانه(کاچی)ماق 

زنان اعتقاد داشتند که % 3/11 ،شودافزایش شیر می

روز نباید از خانه خارج شود، دو تا زن زائو  41زائو تا 

ها نباید  یک خانه باشند، میهمان همزمان نبایند در

زنان معتقد بودند که براي % 36 ،مادر و نوزاد را ببینند

 جلوگیري از چشم خوردن مادر و نوزاد باید از مهره

هاي آبی رنگ چشم زخم استفاده کرد، نماز بخوانند و 

زائو و نوزاد زیر سرشان قرآن بگذارند و نوزاد و زائو 
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 اصغرنیا مطالعه درهمچنین  .(25)لباس زیبا نپوشند 

زنان از آگاهی بسیار ضعیفی % 34، در رشت (2115)

هاي دوران مشکالت پس از زایمان و مراقبتنسبت به 

 .(26)ند بود نفاس برخوردار

با توجه به اینکه بدن در دوران پس از زایمان نیازمند 

بهبودي است و سالمتی نوزاد وابسته به سالمتی مادر 

اور صحیح در زمینه تغذیه ، داشتن آگاهی و ب(22) است

پس از زایمان براي سالمتی ( سبک زندگی)و سالمتی 

همچنین با توجه به تالش . (12)مادران الزامی است 

درمان و  ،هاي صورت گرفته از سوي وزارت بهداشت

هاي اخیر در زمینه بهبود آموزش پزشکی در سال

( سبک زندگی)فیزیکی اي و  رفتارهاي بهداشتی، تغذیه

زنان در دوران بارداري و شیردهی، انجام تحقیقات 

بیشتر در نقاط مختلف کشور جهت پیگیري و بررسی 

لذا . شودها احساس می چگونگی اثرگذاري این تالش

سالمت از تعیین آگاهی و باورها و آگاه کردن مراقبین 

و ثر ؤمهاي بهداشتی آن، براي فراهم کردن مراقبت

و  دست آوردن همکاريه سب با فرهنگ جامعه و بمتنا

امري ضروري  ،فهم دو طرفه در دریافت مراقبت بهداشتی

از آنجایی که ماماها بهترین همچنین  ،(25 ،23)است 

 جایگاه را براي ارزیابی باورها و اعتقادات در بین خانواده

 حاضر با هدف بررسی لذا مطالعه ،(31-21)ها دارند 

زا در زمینه سبک زندگی  آگاهی و باور مادران نخست

( هاي مرتبط با سالمتتغذیه، فعالیت فیزیکی و رفتار)

 .انجام شدپس از زایمان 
 

 کار روش
نفر از  221بر روي  1332در سال مقطعی مطالعه این 

زاي زایمان کرده بستري در بخش پس از  مادران نخست

معیارهاي ورود  .انجام شد هاي تبریز بیمارستانزایمان 

سال و باالتر، ساکن  11زا  زنان نخست :به مطالعه شامل

گو و قادر به گفتحداقل سواد خواندن و نوشتن،  تبریز،

عدم جدایی از همسر، ، به زبان فارسی و فهم زبان فارسی

زایمان طبیعی یا سزارین و تمایل به شرکت در مطالعه 

 مادر جهتعدم تمایل  خروج از مطالعه،معیار . بود

 .شرکت در مطالعه بود

که در  بودر حاضر، قسمتی از یک مطالعه بزرگت مطالعه

زا در  آن تأثیر آموزش بر سبک زندگی مادران نخست

با . قرار گرفته بود بررسیدوران پس از زایمان مورد 

و همکاران  هوآنگبه مقاله  استفاده از اطالعات مربوط

 ، اطالعات اولیه براي محاسبه اندازه اثر روي متغیر(31)

به دست آمد و با در نظر  دهنده سالمت رفتارهاي ارتقا

اندازه اثر مورد نظر  ،گرفتن تغییرات در این متغیر

 سطحبا در نظر گرفتن حجم نمونه . محاسبه شد

با استفاده از فرمول پوکاک، و % 11، توان %35اطمینان 

با در  که( در هر گروهنفر  111) دست آمد نفر به 221

در هر نفر  111افت نمونه، % 11 حدودنظر گرفتن 

 .محاسبه شدگروه 

 انجام شد وساده به روش گیري مطالعه نمونهدر این 

 طول به 1332ماه  ماه تا بهمن تیرگیري از نمونه

دو بیمارستان وابسته به بدین صورت که  ؛انجامید

و یک ( طالقانی/الزهراء)شگاه علوم پزشکی تبریز دان

به شکل تصادفی و با ( شهریار)بیمارستان خصوصی 

 از بین بیمارستاناستفاده از اعداد تصادفی کامپیوتري 

تعداد نمونه مناسب  .هاي خصوصی تبریز انتخاب شدند

 (نفر 221)با توجه به حجم نمونه اصلی مطالعه 

ها در هر  انتخاب نمونه. محاسبه و تعیین شد

پس از بررسی . بیمارستان به صورت آسان بود

معیارهاي حائز شرایط بودن و توضیح مختصري از 

دالیل و روش انجام مطالعه و محرمانه بودن مطالعه، 

به افراد پیشنهاد شد و از شرکت  مطالعهشرکت در 

به صورت کنندگان رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه 

 -فرديها با استفاده از پرسشنامه کتبی گرفته و داده

پرسشنامه آگاهی و )و خود تکمیلی  مامایی اجتماعی و

 .شدگردآوري توسط پژوهشگر ( باور

 :مامایی اجتماعی و -مشخصات فردیپرسشنامه 

 تشکیل شده "ب"و  "الف"بخش  2از  این پرسشنامه

اطالعات  داشت و شاملال ؤس 11 "الف"بخش . بود

سن، سطح تحصیالت، سطح )اجتماعی  - فردي

تحصیالت همسر، شغل، شغل همسر، مدت تأهل، 

 میزان کفایت درآمد ماهیانه خانواده، در قید حیات

شوهر، زندگی با خانواده همسر، فرد  ودن مادر و مادرب

 مدیریت کننده تغذیه زائو پس از زایمان، میزان حمایت
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پس از زایمان، میزان حمایت مدیریت کننده تغذیه زائو 

همسر و افراد فامیل، شاخص ازدحام جمعیت، محل 

هاي دوران بارداري، دریافت آموزش در  دریافت مراقبت

 مورد تغذیه دوران بارداري، دریافت آموزش مراقبت

هاي  هاي پس از زایمان، منبع دریافت آموزش مراقبت

بود  تشکیل شدهال ؤس 2از  "ب"و بخش ( بعد زایمان

سابقه سقط و نازایی، خواسته )شامل اطالعات مامایی  و

بودن بارداري، روش زایمان، جنسیت نوزاد، خواسته 

 .بود( بودن جنسیت نوزاد از نظر مادر و پدر

پرسشنامه آگاهی در مورد سبک زندگی پس از زایمان 

در زمینه آگاهی از تغذیه و سالمتی ال ؤس 14شامل 

 و "خیر"، "بله"گزینه  3داراي االت ؤستمامی . بود (32)

و براي  "1حیح نمره ص"ه براي گزین. بودند "دانمنمی"

در  .در نظر گرفته شد "1دانم نمره غلط و نمی"گزینه 

محدوده . دهنده آگاهی بیشتر بود نمره باالتر نشاننتیجه 

 .بود 1-14نمره قابل کسب 

پرسشنامه باورهاي مرتبط با سبک زندگی پس از 

بیانیه در زمینه باورهاي مرتبط با  16 شاملزایمان 

 گزینه. (11 ،12 ،14 ،13) بوددوران نفاس سالمت 

موافقم، مخالفم و نظري )اساس لیکرت  هاي آن بر

هاي  در بیانیه. تا صفر نمره گذاري شده بود 2ز ا( ندارم

نظري "و گزینه  "2مخالفم نمره "با جهت منفی گزینه 

هایی با  و در بیانیه "1موافقم نمره "و  "1ندارم نمره 

نظري "گزینه  ،"2موافقم نمره "جهت مثبت گزینه 

باال بودن . گرفت "1مخالفم نمره "و  "1ندارم نمره 

. باورهاي خوب مرتبط با سالمت بوددهنده  نمره نشان

دست ه هاي ب نمره .بود 1-32محدوده نمره قابل کسب 

آمده براي آگاهی و باور به درصد تبدیل شدند و محدود 

جهت تعیین . بیان شد 1-111نمره قابل کسب از 

ها از روش اعتبار محتوا و صوري  اعتبار پرسشنامه

ها در اختیار  صورت که پرسشنامه بدین ؛استفاده شد

از جمع  پسگرفت و  هیأت علمی قرار ءاعضاتن از  11

اصالحات الزم بر روي ابزارها بر  ،ها کردن نظرات آن

همچنین با  .اساس بازخورد کسب شده صورت گرفت

نفر، پایایی از  11آزمون بر روي  انجام پیش آزمون و باز

 (ضریب همبستگی درون گروهی)پذیري عد تکراربُ

د که ضریب همبستگی درون گروهی براي تعیین ش

 .دست آمده ب 31/1و باور  21/1آگاهی 

 آماري ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

SPSS ( 11نسخه )براي توصیف مشخصات . انجام شد

آمار هاي اجتماعی، نمره آگاهی و باور از روش  - فردي

انحراف توصیفی شامل فراوانی و درصد، میانگین و 

جهت تعیین ارتباط نمره آگاهی با . معیار استفاده شد

 اجتماعی، ابتدا با استفاده از آزمون -مشخصات فردي 

 مستقل و آنالیز واریانس یک هاي دو متغیره مانند تی

ارتباط بین نمره آگاهی و باور با هر یک از  ،طرفه

اجتماعی سنجیده شد، سپس براي  -مشخصات فردي 

مشخصات )هاي مستقل هر یک از متغیرثیر أتعیین ت

آگاهی و )هاي وابسته بر روي متغیر( اجتماعی -فردي 

ها در  داري آن ، آن دسته از متغیرهایی که معنی(باور

، نخست (p<15/1)بود  آزمون دو متغیره تأیید شده

وارد مدل خطی عمومی  تک تک به صورت تعدیل نشده

وارد مدل خطی شدند و سپس همه متغیرها با همدیگر 

دار در نظر معنی 15/1کمتر از  pمیزان . شدند عمومی

 .گرفته شد
 

 ها افتهی

 11-25سنی  محدودهدر %( 56)بیش از نیمی از زنان 

انحراف معیار سن زنان  ±سال قرار داشتند، میانگین

مدت . بودسال  2/24±2/5کننده در مطالعه  شرکت

یک پنجم . بودسال  1-2تأهل بیش از نیمی از زنان، 

ها  و نزدیک به یک پنجم از همسران آن%( 21)زنان 

%( 31)اکثر زنان . تحصیالت دانشگاهی داشتند%( 16)

%( 52)بیش از نیمی از همسرانِ زنان . دار بودندخانه

 .شغل آزاد داشتند

اظهار داشتند که دخل و %( 61)بیش از نیمی از زنان 

چهارم زنان  حدود سه. خرج خانوار با هم برابر است

اظهار کردند که حمایت همسرشان از آن ها زیاد %( 22)

اظهار داشتند که %( 64)در حدود دو سوم زنان . است

مادرشان مسئولیت مراقبت و نگهداري از آن ها و نوزاد را 

جهت دریافت %( 42)حدوداً نیمی از زنان . پذیرفته است

هم هم تحت نظر پزشک و  ،هاي دوران بارداري مراقبت

 زایمان طبیعی و (%51)نفر  111. مرکز بهداشت بودند
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زایمان طبیعی و  (%51)نفر  111. مرکز بهداشت بودند

تنها نیمی از . زایمان سزارین کرده بودند %(51)نفر  111

هاي مربوط به مراقبت هاي بعد از  آموزش%( 51)زنان 

حدود سه چهارم زنان . زایمان را دریافت کرده بودند

 (.1جدول )بارداري خواسته داشتند %( 21)

 

 زا  اجتماعی مادران نخست - مشخصات فردی -2جدول 
 
 

 (درصد) تعداد  مشخصات

 (سال) سن

21 ≥ 56 (5/25) 

21 – 25 62 (5/31) 

26 -31 66 (1/31) 

31 < 31 (1/14) 

 (2/5) 2/24 (اریمعانحراف ) نیانگیم

 التیتحص سطح

 (6/1) 13 ییابتدا

 (2/11) 41 ییراهنما

 (1/11) 22 رستانیدب

 (2/42) 34 پلمید

 (5/21) 45 یدانشگاه

 همسر التیتحص سطح

 (3/12) 22 ٭ییابتدا

 (1/24) 53 ییراهنما

 (5/31) 62 رستانیدب

 (1/16) 32 پلمید

 (4/16) 36 یدانشگاه

 (6/1) 13  زائو بودن شاغل

 همسر شغل
 (6/21) 63 ٭کارگر و کاریب

 (5/14) 32 کارمند

 (3/42) 33  مادر نظر از نوزاد تیجنس بودن خواسته

 (3/45) 111  پدر نظر از نوزاد تیجنس بودن خواسته

 همسر تیحما زانیم

 (1/21) 151 ادیز

 (5/24) 54 متوسط

 (2/3) 1 ٭کم

 لیفام افراد تیحما زانیم

 (5/34) 26 ادیز

 (5/44) 31 متوسط

 (1/16) 32 کم

 (1/4) 3 اصالً

 (سال) تأهل مدت

 (1/54) 113 سال 2-1

 (3/45) 111 سال 2 از شتریب

 (3/2) 3/2 (اریمعانحراف ) نیانگیم

 (5/35) 211  مادر بودن اتیح دیق در

 (4/31) 211  شوهرمادر بودن اتیح دیق در

 زائو از ينگهدار و منزل امور انجام مسئول فرد

 (2/2) 12 خودم

 (6/63) 141 مادرم

 (1/11) 26 شوهر مادر

 (4/6) 14 شوهر

 (5/11) 23 (برادر زن شوهر، خواهرخواهر، ) افراد ریسا
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 (6/43) 36  يباردار دوران هیتغذ مورد در آموزش افتیدر

 (5/13) 43  سقط سابقه

 (6/13) 31  یینازا سابقه

 يباردار دوران يها مراقبت افتیدر محل

 (2/12) 33 بهداشت مرکز

 (5/35) 21 پزشک

 (1/46) 113 پزشک و بهداشت مرکز

 (2/52) 116 (پسر) نوزاد تیجنس

 (4/61) 135  ٭برابر خرج با خانواده دخل

 (5/51) 111  مانیزا بعد يها مراقبت آموزش افتیدر

 مانیزا بعد يها مراقبت آموزش افتیدر منبع

 (2/23) 33 ماما

 (4/5) 6 پزشک

 (1/56) 63 یجمع ارتباط يها رسانه

 (1/1) 3 ( مادر، مادرشوهر) انیاطرف

 §ازدحام شاخص
 (4/36) 212 تیجمع کم

 (2/3) 1 ٭متوسط تیجمع

 (2/51) 121  شوهر خانواده با یزندگ عدم
 

 شتریخانواده دخل ب 1و در  اصالً همسر تیحما زانیم نفر 1 ت،یپرجمع خانواده 1 کار،یب شوهران از نفر 5 سواد، یب شوهران از نفر 1٭

 .از خرج بود
ها بدون احتساب حمام و توالت به دست آمد و در سه سطح کم  شاخص ازدحام از تقسیم تعداد افراد خانواده به تعداد اتاق §

فرد به ازاي هر  3بیش از )و پرجمعیت ( فرد به ازاي هر اتاق 3تا  2)، جمعیت متوسط (فرد به ازاي هر اتاق 2کمتر از )جمعیت 

 .دشبندي  طبقه( اتاق
 

 :آگاهی و باور در مورد سبک زندگی پس از زایمان
 و 6/22±3/16انحراف معیار نمره آگاهی  ±میانگین 

 1-111 از محدوده نمره قابل کسب 4/51±5/12باور 

 آگاهی و بیانیهاالت ؤسترین پاسخ صحیح به  بیش .بود

مربوط به جمالت % 4/16و % 1/34ترتیب ه هاي باور ب

زن "و  "شیر سینه مادر بهترین غذا براي نوزاد است"

هفته  6)زائو باید در طی روزهاي اول پس از زایمان 

 (.2جدول )بود  "آش سبزیجات مصرف کند( اول
 

 پس از زایمان( سبک زندگی)فراوانی پاسخ صحیح در زمینه آگاهی و باور در مورد تغذیه و سالمتی  -1جدول 
   

 (درصد)تعداد   

 آگاهی

 (1/31) 212 .است( بهترین منبع)شیر منبع غنی از کلسیم  1

 (1/46) 113 ٭.تر از سوپ مرغ استمرغ مغذي 2

 (6/21) 123 ٭.میوه و سبزي بخورند( هفته اول 6)زنان نباید در دوران پس از زایمان  3

 (1/35) 22 .ماهی ید فراوان دارد 4

 (6/21) 123 ٭.آغوز یا شیر روزهاي اول پس از زایمان نباید به نوزاد داده شود 5

 (1/34) 212 .شیر سینه مادر بهترین غذا براي نوزاد است 6

 (5/55) 122 .شود( ورود باد و نسیم خنک)اتاق استراحت زائو باید روزانه تهویه  2

 (1/61) 132 ٭.تحرک و فعالیت براي بهبودي پس از زایمان مفید نیست 1

 (2/61) 151 .دست آیده تواند از طریق نور مستقیم خورشید بمی Dویتامین  3

 (3/22) 153 ٭.شودشیردهی باعث چاقی مادر می 11

 (6/23) 162 .بگیرد( حمام)مسواک بزند و دوش ( هفته اول پس از زایمان 6)تواند در طی دوران پس از زایمان زن زائو می 11

 (6/11) 135 .فراوان است( سی) Cحاوي ویتامین ...( مانند پرتقال، لیمو و )مرکبات  12

 (1/11) 111 .جگر حاوي آهن فراوان است 13

 (3/32) 213 .قرمز منبع غذایی سرشار از پروتئین استگوشت  14
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 باور

1 
( کم)ها باید در دوران پس از زایمان محدود  میوه و سبزي به دلیل اینکه جزء غذاهاي سرد هستند، مصرف آن

 ٭.شود
154 (1/21) 

 (1/24) 163 ٭.کرد( کم)محدود مصرف شیر را ( هفته اول 6)چون طبیعت شیر سرد است باید در دوران پس از زایمان  2

 (5/14) 32 ٭.نباید غذاهاي ترش بخورد( هفته اول 6)زن زائو در دوره پس از زایمان  3

 (1/21) 44 ٭.نباید مایعات سرد بخورد( هفته اول 6)زن زائو در دوره پس از زایمان  4

5 
به دستشویی و کارهاي ضروري، زائو نباید از  به جزء براي رفتن "روز اول 2خصوص ه ب"چند روز اول پس از زایمان، 

 ٭.رختخوابش بلند شود
63 (4/31) 

 (1/25) 55 ٭.بعد از زایمان باید زائو لباس زیاد بپوشد تا گرم بماند 6

 (4/11) 25 ٭.از خانه بیرون برود( هفته اول 6)زائو نباید در روزهاي اول پس از زایمان  2

 (5/13) 43 ٭.نباید ورزش کند( هفته اول 6)زایمان زائو در روزهاي اول پس از  1

 (1/11) 26 ٭.نباید در معرض نسیم یا باد خنک قرار بگیرد( هفته اول 6)زائو در روزهاي اول پس از زایمان  3

 (1/55) 121 ٭.نباید پاهایش را بشوید( هفته اول 6)زن زائو در طی روزهاي اول پس از زایمان  11

11 
هاي حاملگی ایجاد شده مرحله زور زدن جهت خروج جنین، باید موهایش را روي صورتش بکشد تا لکهزن زائو در 

 ٭(.از بین برود)در دوران بارداري محو شود 
31 (3/12) 

 (4/66) 146 .بند را آغاز کند تا شکمش زود کوچک شود زن زائو از چند روز اول پس از زایمان باید استفاده از شکم 12

 (5/43) 113 ٭.نباید ناحیه تناسلی خود را با آب بشوید( هفته اول 6)زائو در طی روزهاي اول پس از زایمان  زن 13

 (3/61) 134 .و حلوا مصرف کند( گوي ماق)کاچی ( هفته اول 6)زن زائو باید در طی روزهاي اول پس از زایمان  14

 (4/16) 131 .آش سبزیجات مصرف کند( هفته اول 6)زن زائو باید در طی روزهاي اول پس از زایمان  15

 (5/24) 54 ٭.مصرف کند( قگوي ما)زن زائو اگر نوزادش دختر بود باید خاگینه و اگر پسر بود باید کاچی  16

 .گذاري شدندبه صورت معکوس نمره ،اندمشخص شده "٭"بیانیه هایی که با عالمت ستاره 
 

اجتماعی و آگاهی  -ارتباط بین مشخصات فردی

 :از سبک زندگی پس از زایمان
 معنیآماري ارتباط  ،متغیره هاي دوآزمونبر اساس 

بین نمره آگاهی با سن، سطح تحصیالت، سطح  يدار

تحصیالت همسر، شغل، شغل همسر، زندگی با خانواده 

 هاي منزل، منبع دریافت مراقبت همسر، تعداد اتاق

هاي پس از زایمان، حمایت فامیل، محل دریافت 

بر (. p<15/1)هاي دوران بارداري وجود داشت  مراقبت

اساس مدل خطی عمومی، متغیرهاي سطح تحصیالت 

و محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري با تعدیل 

 داري ارتباط معنی سایر متغیرها با نمره کلی آگاهی

از واریانس نمره % 5/21و توانستند ( p<15/1)داشتند 

 (.3جدول )آگاهی را در زنان پیشگویی کنند 

 

نمره کلی آگاهی از سبک زندگی پس از زایمان در مادران  بامامایی  اجتماعی و -مشخصات فردیارتباط مشخصات  -9جدول 

 خطی عمومی زا بر اساس آزمون مدلنخست
 

 
 ریمتغ

 تعدیل شده تعدیل نشده

 ß (  35 % CI)* p ß (35 % CI)* p 

 (>31: مرجع( )سال) زائو سن

 534/1- 3/2( -3/3 تا 1/5) 111/1- 5/3( -3/16 تا -1/2) ≤ 21

 163/1- 5/6( -5/13 تا 5/1) 111/1- 4/3( -6/16 تا -2/2) 25-21

 314/1- 1/3( -3/3 تا 1/3) 163/1- 1/5( -2/12 تا 1/2) 31-26

 (یدانشگاه: مرجع) التیتحص سطح

 111/1- 4/12( -2/22 تا -6/2) <111/1- 5/23( -2/31 تا -3/15) ییابتدا

 <111/1- 3/15( -4/24 تا -4/2) <111/1- 1/21( -5/22 تا -5/14) ییراهنما

 121/1- 3/11( -2/21 تا -6/1) <111/1- 1/15( -3/22 تا -3/2) رستانیدب

 224/1 -1/4( -2/11 تا 5/2) 115/1- 2/2( -1/13 تا -3/2) پلمید

: مرجع) همسر التیتحص سطح

 (یدانشگاه

 213/1 1/1( -5/2 تا 1/11) 112/1- 4/11( -6/13 تا -2/3) ییابتدا و سوادیب

 123/1- 6/1( -1/3 تا 2/2) 111/1- 1/11( -1/11 تا -1/4) ییراهنما

 422/1- 1/3( -6/11 تا 5/4) 111/1- 2/11( -3/12 تا -5/4) رستانیدب

 512/1 6/2( -3/5 تا 6/11) 532/1- 3/2( -3/3 تا 1/5) پلمید
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 511/1- 4/2( -5/11 تا 5/6) 114/1- 1/11( -2/13 تا -3/3) دارخانه (شاغل: مرجع) شغل

 (آزاد شغل: مرجع) همسر شغل
 462/1 3/1( -3/3 تا 2/2) 155/1- 3/4( -1/11 تا 1/1) کارگر و کاریب

 221/1- 1/1( -4/1 تا 2/6) 122/1 6/2( 1/1 تا 1/14) کارمند

 223/1- 6/1( -1/5 تا 2/3) 133/1- 2/4( -3/3تا -2/1) بله (ریخ: مرجع) همسر خانواده با یزندگ

 (اصالً: مرجع) لیفام افراد تیحما زانیم

 163/1 1/11( -1/1 تا 1/21) 121/1 1/13( 4/1 تا 2/24) ادیز

 116/1 3/2( -5/3 تا 2/11) 143/1 4/1( -1/3 تا 3/13) متوسط

 213/1 2/2( -3/4 تا 2/11) 412/1 2/5( -1/2 تا 5/12) کم

 يباردار دوران يها مراقبت افتیدر محل

 (پزشک و بهداشت مرکز: مرجع)

 132/1- 1/6( -1/13 تا -5/1) 111/1- 2/11( -3/16 تا -6/4) بهداشت مرکز

 331/1- 1/2( -1/6 تا 2/2) 212/1- 3/1( -1/5 تا 1/4) پزشک

 پس يها مراقبت آموزش افتیدر منبع

 (آموزش افتیدر عدم: مرجع) مانیزا از

 316/1 3/1( -3/5 تا 6/6) 533/1 12/2( -4/4 تا 6/1) ماما

 261/1- 3/1( -1/14 تا 3/11) 213/1- 3/1(-2/15 تا 1/11) پزشک

 136/1 3/4( -2/1 تا 4/3) 111/1 1/1( 6/3 تا 1/14) ... و مجله کتاب، ون،یزیتلو و،یراد

 226/1 5/1( -1/3 تا 11/12) 222/1 6/1( -2/3 تا 14/13) انیاطراف

 Adjusted R2= 3/21%  

 

اجتماعی و باورهای  -ارتباط بین مشخصات فردی

 :مرتبط با سبک زندگی

 يدارمعنیآماري ارتباط  ،متغیره اساس آزمون دو بر

بین نمره باور با سن، سطح تحصیالت و سابقه نازایی 

بر اساس مدل خطی عمومی، (. p<15/1)شد  مشاهده

متغیر سطح تحصیالت با تعدیل سایر متغیرها با نمره 

پس از زایمان ارتباط  مرتبط با سبک زندگیکلی باور 

از % 1/4و توانست  (p<15/1)داري داشت معنی

  (.4جدول )واریانس در نمره باور را پیشگویی کند 

 

نمره کلی باور مرتبط با سبک زندگی پس از زایمان در  مامایی با اجتماعی و -مشخصات فردیارتباط مشخصات  -4جدول 

 زا بر اساس آزمون مدل خطی عمومی مادران نخست
 

 
 ریمتغ

 تعدیل شده تعدیل نشده

 ß (  35 % CI)* p ß (  35 % CI)* p 

 (>31: مرجع( )سال) سن

 155/1- 3/4( -3/11 تا 6/1) 113/1- 2/2( -2/12 تا -1/1) ≤ 21

 231/1- 4/3( -1/3 تا/ 1) 141/1- 3/5( -5/11 تا -15/1) 21 – 25

 114/1- 3/1( -1/5 تا 1/5) 541/1- 6/1( -3/6 تا 6/3) 26 – 31

: مرجع) التیتحص سطح

 (یدانشگاه

 316/1- 4/3( -1/11 تا 2/3) 111/1- 4/4( -1/11 تا 1/2) ییابتدا

 133/1- 1/4( -4/11 تا 1/1) 112/1- 2/6( -3/11 تا -4/1) ییراهنما

 115/1- 2/1( -3/14 تا -6/1) 111/1- 3/11( -6/16 تا -1/4) رستانیدب

 162/1- 3/4( -3/1 تا 2/1) 113/1- 5/5( -3/3 تا -1/1) پلمید

 221/1 1/1( -1/4 تا 1/5) 315/1 4/2( -3/2 تا 3/2) بله (ریخ: مرجع) یینازا سابقه

 Adjusted R2= 1/4%  

 

 بحث
بررسی آگاهی و باور مادران  با هدفمطالعه حاضر 

انجام زا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان نخست

میانگین نمره آگاهی از تغذیه و سالمتی در حد . شد

بین متغیرهاي سطح . خوب و باور در حد متوسط بود

هاي دوران بارداري  تحصیالت و محل دریافت مراقبت

داري همبستگی مثبت و معنی ،با نمره کلی آگاهی

همچنین سطح تحصیالت تنها متغیري  .وجود داشت

 (.p=115/1) که با باور زنان ارتباط داشت بود

آگاهی از سبک زندگی دوران نفاس میانگین نمره کلی 

هاي سالمتی دوران  آگاهی از مراقبت. بوددر حد خوب 

در حد بسیار ضعیف گزارش  (26)نفاس در زنان رشت 
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 نظر به. شتشد که با نتایج مطاله حاضر همخوانی ندا

 رفته کار به ابزار و پژوهش هايدر نمونه تفاوت رسدمی

 تفاوت ایناحتمالی  از دالیل شده، انجام مطالعه در

از زنان رشت تحصیالت % 6/2براي مثال تنها  .باشد

% 5/21 حاضردانشگاهی داشتند در حالی که در مطالعه 

 .داشتندزنان تحصیالت دانشگاهی از 

میانگین نمره باور مرتبط با سبک پس حاضر  مطالعهدر 

نیز به گرم  زنان ویتنام. از زایمان در حد متوسط بود

استراحت مطلق در منزل، خارج نشدن نگهداشتن خود، 

نداشتن رابطه جنسی در طی یک ماه اول بعد  و از خانه

اکثر زنان میانمار نیز . (22)از زایمان اعتقاد داشتند 

تابع باورهاي قدیمی دوران پس از زایمان بودند و 

وان طور گسترده در میان زنان جه باورهاي قدیمی ب

زنان شهرنشین . (23) میانمار رواج پیدا کرده است

، (12)، سنگاپور (36)و روستایی چین  (33-35، 12)

، ترکیه و نیز زنان روستاي لیقوان (32)همونگ استرالیا 

در دوران بارداري و پس از زایمان خود از  (25)تبریز 

 .کردندیمتبعیت  باورهاي گذشتگان

بین سطح تحصیالت و آگاهی و باور  حاضر مطالعه در

 به طوري ؛وجود داشت يدارزنان ارتباط آماري معنی

ترین آگاهی و باور درست در زنان با تحصیالت  که بیش

و همکاران مطالعه اصغرنیا  که با نتایج دانشگاهی بود

و  وانگولی در مطالعه . (26) شتهمخوانی دا( 2115)

انجام بر روي زنان روستایی چین که ( 2111)همکاران 

 سطح تحصیالت نیبي دارارتباط آماري معنیشد، 

ممکن این اختالف که  (36) (p=111/1) گزارش نشد

و اختالف ( روستا/ شهر)گیري ست ناشی از محل نمونها

واحدهاي مثال  به عنوانپژوهش باشد، هاي واحددر 

زنان زایمان کرده در طی  را وانگدر مطالعه پژوهش 

 .دادندسال اخیر تشکیل می 11-5

یکی از عوامل  ،در این مطالعه محل دریافت مراقبت

افرادي که که  طوريه ب ؛پیشگویی کننده آگاهی بود

 ،کردندهم به پزشک و هم به مرکز بهداشتی مراجعه می

این  یکی از علل احتمالی. نمره آگاهی بیشتري داشتند

است که این زنان اطالعات را از دو  داراختالف معنی

کنند که این امر می تواند در افزایش  منبع دریافت می

 . ها نقش داشته باشد آگاهی آن

ز زنان از لزوم انجام تحرک، ا% 61در مطالعه حاضر 

. فعالیت و ورزش در دوران پس از زایمان آگاهی داشتند

و و سمپ سل ( 2113)و همکاران در مطالعه چیارلی 

نیز اکثر زنان از ضرورت تحرک و  (1333)همکاران 

اما تعداد  ،ورزش در دوران پس از زایمان آگاه بودند

تقریباً تمامی . (33 ،31)کردند بسیار اندکی ورزش می

از ضرورت تحرک، فعالیت و ورزش در  (26)زنان رشت 

دوران پس از زایمان آگاهی نداشتند که با نتایج مطالعه 

ممکن است تفاوت در زمان که  شتحاضر همخوانی ندا

انجام پژوهش و سطح تحصیالت واحدهاي پژوهش در 

 .دو مطالعه از دالیل احتمالی این تفاوت باشد

 کهکردند  اظهار%( 12) مادران اکثردر مطالعه حاضر 

 دورانی ط دران نوزادش و آن ها ازي نگهدار تیمسئول

 مادر مادر،عهده  بر تیاولو بیترت به مانیزا از پس

نیز  وانگ در مطالعه .بود شان خواهدهمسر ای شوهر

یا شوهر مراقبت  و زنان توسط مادر شوهر، مادر% 31

بیش از نیمی از زنان در مطالعه حاضر  .(36) شده بودند

و حلوا ( گوي ماق)اعتقاد داشتند که زن زائو باید کاچی 

نیز به این ( 2111) کتابیمصرف کند که در مطالعه 

زنان  ،اساس یک سنت قدیمی موضوع اشاره شد که بر

 آذربایجان شرقی اعتقاد دارند که براي افزایش شیر

و مادر، زائو باید کاچی، غذاهاي پخته شده با گندم 

 .(25)هندوانه مصرف کنند و با خدا نیایش کنند 

در این مطالعه اکثر زنان اعتقاد داشتند که زن زائو در 

روز اول بعد از زایمان نباید از خانه بیرون برود  41طی 

و باید خود %( 2/61)، مایعات سرد مصرف کند %(1/23)

، (41 ،25) اکثر زنان ترکیه%(. 3/62)دارد  را گرم نگه

زنان  و (42)زامبیا  ،(41)، تایلند (25)شرقی بایجان رآذ

 .نیز به این باورها اعتقاد داشتند (22)ویتنام 

از آنجایی که بر اساس مطالعه حاضر تقریباً نیمی از 

نتی دوران نفاس در مراقبت از زائو زنان از باورهاي س

توانند براي ها میاز این سنت برخیکنند و استفاده می

عنوان ه مادر و نوزاد مخاطره آمیز و خطرناک باشند، ب

بیش از حد به گرم نگه داشته شدن زائو و کید أتمثال 

تواند باعث گرمازدگی و تب، محدود کردن نوزاد می

هاي ضروري  فقدان ویتامینمصرف میوه و سبزي باعث 

در بدن شود، کاهش فعالیت فیزیکی و استراحت در 
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بستر و خارج نشدن از خانه بسیار خطرناک بوده و حتی 

ممکن است خطر ترومبوز را افزایش داده، باعث اضافه 

 Dو نیز منجر به کاهش ویتامین  (36)وزن مادر شده 

دنبال آن خطر راشیتیسم را ه بدن مادر و نوزاد شده و ب

مام این مسواک نزدن، ح عالوه بر. (43)افزایش دهد 

تواند کیفیت زندگی زائو را نشستن موها می و نرفتن

بنابراین مراقبین سالمت باید توجه . (36)کاهش دهد 

رفتارهاي سنتی مضر داشته باشند و  یبرخبیشتري به 

به زنان زائو توصیه کنند که از انجام این رفتارها 

باید زنان را به دوري کردن از این . خودداري کنند

هاي مرتبط با  هاي اشتباه تشویق کنند و آموزش سنت

سالمت باید با دقت و توجه بیشتري در مراکز بهداشتی 

با آموزش . (36)شود ها انجام  درمانی و بیمارستان

هاي مضر زنان را نسبت  توان باورها و سنتصحیح می

 .(23)هاي دوران نفاس اصالح کرد به مراقبت

 ،36 ،34 ،32 ،25)متعدد با توجه به اینکه در مطالعات 

هاي قدیمی در باورها و سنت"بیان شده که  (44 ،41

مراقبتی و ثیرات أتلزوماً براي زنان  "اقبت از زائومر

شود که چگونه ایجاد میال ؤسحمایتی ندارد، حال این 

زنان با وجود زندگی در عصر مدرن، همچنان به 

باورهاي سنتی خود اعتقاد دارند و چگونه باید این 

ی دوران پس از زایمان را به شیوه باورهاي غلط و سنت

اي منطقی و قابل قبول جامعه به باورهاي صحیح 

شاید از طریق . متناسب با زندگی مدرن تغییر داد

آموزش صحیح بتوان باورهاي غلط زنان را اصالح کرد 

، لذا ماماها و مراقبین سالمت باید با میزان آگاهی، (32)

هاي قدیمی آشنایی کامل داشته باشند  باورها و سنت

هاي الزم را نحو آموزشثرترین ؤمتا بتوانند به بهترین و 

هایشان ران جدید و خانوادهخصوص ماده به مادران ب

 .قبل از ترخیص زائو از بیمارستان ارائه بدهند

هاي انجام گرفته، این مطالعه اولین  بر اساس بررسی

پژوهش در زمینه آگاهی و باورهاي تابو مرتبط با سبک 

یکی از . باشد زندگی پس از زایمان در ایران می

هاي مطالعه حاضر این بود که مادران محدودیت

ساعت اول بعد از زایمان  41ها را در طی  پرسشنامه

یعنی درست زمانی که مادران  ،کردندتکمیل می

زا هنوز خسته روند زایمان بودند، دغدغه نخست

 نگهداري و شیر دادن به نوزاد را داشتند، لذا احتماالً

. را نداشتنداالت ؤسدهی به  تمرکز کافی براي پاسخ

که  بودحاضر این  مطالعه هاي یکی دیگر از محدودیت

به دلیل ماهیت مقطعی این مطالعه، ارتباط هاي نشان 

اجتماعی با آگاهی و  -داده شده بین مشخصات فردي

. باشندباور مادران الزاماً نشان دهنده رابطه علیتی نمی

شود مطالعاتی در زمینه مفید یا مضر بودن پیشنهاد می

مت مادر و این باورهاي سنتی بر سبک زندگی و سال

 .طور علمی و دقیق صورت گیرده نوزاد ب
 

  گیرینتیجه

آگاهی از سبک زندگی پس از  میزان مطالعه حاضر در

 .زایمان در حد خوب و نمره باور در حد متوسط بود

هاي دوران  سطح تحصیالت زائو و محل دریافت مراقبت

ثیرگذار بر آگاهی و باور مرتبط أبارداري، متغیرهاي مهم ت

 . بودندبا سبک زندگی پس از زایمان 
 

 یقدردان و تشکر
نامه مقطع کارشناسی ارشد  این مطالعه بخشی از پایان

 علوم پزشکیدر کمیته اخالق دانشگاه  کهباشد می

تصویب و  13/12/1332مورخ  3211تبریز با کد اخالق 

بدین وسیله از معاونت . حمایت مالی شده است

پژوهشی دانشگاه و دانشکده پرستاري و مامایی تبریز، 

 ،تبریز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته

هاي آموزشی درمانی تبریز،  پرسنل بیمارستان تمام

کنندگان در شرکت  تمامو بیمارستان خصوصی شهریار 

 .شودکر و قدردانی میاین مطالعه، تش
 

 منابع
 

 

1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth 
JC, Rouse DJ, Spong CY. The Puerperium. In: 
Twickler DM, Wendel GD, editors. Williams 
Obstetrics. 23 ed. New York: Mc Graw-Hill; 
2010. p. 646-60. 

2. Dawidowicz A, Krajewska K, Krajewska-Kułak 
E, Kulikowski M ,Szyszko-Perłowska A, Rolka 
H, et al. Women's knowledge of health behaviors 
in the puerperium. Wiad Lek  2004;57(1):70-3. 



 

 


 

اه
آگ

 ی
دگ

 زن
ک

سب
ه 

ت ب
سب

ر ن
او

و ب
 ی

 زا
 از

س
پ

ی
ان

م
 

 

11 

3. WHO. Postpartum care of the mother and 
newborn: a practical guide: report of a technical 

working group. Geneva: World Health 
Organization; 1998.  

4. Zainur RZ, Loh KY. Postpartum morbidity - what 
we can do. Med J Malaysia 2006; 61(5):651-7. 

5. Laryea M. In search of childbirth knowledge. 
Health Care Women Int 1998; 19(6):56 5-47.  

6. Moran CF, Holt VL, Martin DP. What do women 
want to know after childbirth?. Birth  

1997;24(1):27-34. 
7. Radomsutthisal A. Evaluation of the postpartum 

educational services in Sena Hospital, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya province. Bangkok: 
College of Public Health; 2001. 

8. Kalichman SC, Benotsch E, Suarez T, Catz S, 
Miller J, Rompa D. Health literacy and health-
related knowledge among persons living with 

HIV/AIDS. Am J Prev Med 2000; 18(4):325-31. 
9. Cortis JD. Culture, values and racism: application 

to nursing. Int Nurs Rev 2003; 50(1):55-64. 
10. Ghavi A, Fadakar Sogheh K, Niknamy M, 

Kazemnejad E. Investigating the relationship 
between maternal lifestyle during pregnancy and 
low-birth-weight of term neonates. Iranian 
Journal of Obstetrics, Gynecology   & Infertility. 

2012;15(29):14-24.(Persian). 
11. Sehhatie Shafai F, Sadeghi Khamneh S, Kushavar 

H, Sheybaei F. The review on lifestyle and its 
relation with the pregnancy outcomes in the 
pregnant women coming to educational hospitals 
of Tabriz in 2004 .Res J Med Sci  2007; 1(2):91-
4. 

12. Naser E, Mackey S, Arthur D, Klainin-Yobas P, 

Chen H, Creedy KD. An exploratory study of 
traditional birthing practices of Chinese, Malay 
and Indian women in Singapore. Midwifery 
2012; 28(6):e865–71. 

13. Liu N, Mao L, Sun X, Liu L, Chen B, Ding Q. 
Postpartum practices of puerperal women and 
their influencing factors in three regions of 
Hubei, China. BMC Public Health 2006; 
6(1):274-81. 

14. Raven JH, Chen Q, Tolhurst RJ, Garner P. 
Traditional beliefs and practices in the 
postpartum period in Fujian Province, China: A 
qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth  
2007;7(1):8. 

15. Dean K. Self-care components of lifestyles: The 
importance of gender, attitudes and the social 
situation. Soc Sci Med 1989; 29(2):137-52. 

16. Poutanen R, Lahti S, Hausen H. Oral health-
related knowledge, attitudes, and beliefs among 
11 to 12-year-old finnish school children with 
different oral health behaviors. Acta Odontol 
Scand 2005; 63(1):10-6. 

17. Saadia Z, Roshdy S, Sagir F, Abidin Sh. Dietary 
practices of Saudi women during puerperium. J 
Obstet Gynaecol Res 2013; 39(4):799-805.. 

18. Wang XL, Wang Y, Zhou SZ, Wang J, Wang JL. 
Puerperal practice pattern in a rural area of north 
China. Beijing Da Xue Xue Bao 2007;39(2):140-4. 

19. Dritsa M, Dupuis G, Khalifé S .Effects of a 
home-based exercise intervention on fatigue in 

postpartum depressed women: results of a 
randomized controlled trial. Ann Behav Med 

2008; 35(2):179-87. 
20. Barbacsy-MacDonald I. Physical activity and 

postpartum functional status in primiparous 
women [Master thesis]. Canada: Queen‟s 
University; 2011. 

21. Demissie Z, Siega-Riz AM, Evenson KR, 
Herring AH, Dole N, Gaynes BN. Physical 
activity during pregnancy and postpartum 

depressive symptoms. Midwifery 2011; 
29(2):139-47. 

22. Lundberg PC, Trieu TN. Vietnamese women’s 
cultural beliefs and practices related to the 
postpartum period. Midwifery 2011; 27(5):731–6. 

23. Sein KK. Beliefs and practices surrounding 
postpartum period among Myanmar women. 
Midwifery  2013; 29(11):1257–63. 

24. Wu S, Ouyang Y, Bao W . Lifestyle during 
puerperium and its influencing factors in 
postpartum women of Wuhan. Chinese Journal of 
Public Health 2012; 3:4. 

25. Katabi V. A comparison of traditional practices 
used in pregnancy, labour and the postpartum 
period among women in Turkey and Iran. 
Midwifery 2008; 24(3):291–300. 

26. Asgharnia M, Heidarzadeh MA, Zahiri Z, 
Seyhani A, Pormehr yabande L, Oudi M. 
Assessment of Women’s Knowledge regarding 
postpartum complications and cares. Journal of 
Medical Faculty Guilan University of Medical 
Science 2005; 55(14):  55-52 .(Persian). 

27. Hamadani JD, Tofail F, Hilaly A, Mehrin F, 
Shiraji S, Banu S, et al. Association of 

postpartum maternal morbidities with children’s 
mental, psychomotor and language development 
in rural bangladesh. J Health Popul Nutr 2012; 
30(2):193-204. 

28. Abdullah SN. Towards an individualized client’s 
care: implication for education. The transcultural 
approach. J Adv Nurs 1995; 22(4):715--20. 

29. Abushaikha L, Oweis A. Labour pain experience 
and intensity: a Jordanian perspective. Int J Nurs 

Pract 2005; 11(1):33-8. 
30. St Clair A, McKenry L. Preparing culturally 

competent practitioners. J Nurs Educ  1999; 
38(5):228-34. 

31. Huang T, Yeh CY, Tsai YC. A diet and physical 
activity intervention for preventing weight 
retention among Taiwanese childbearing women: 
a randomised controlled trial. Midwifery 2011; 

27(2):257-64. 
32. Liu N, Mao L, Sun X, Liu L, Yao P, Chen B. The 

effect of health and nutrition education 
intervention on women's postpartum beliefs and 
practices: a randomized controlled trial .BMC 
Public Health  2009; 9(1):45. 

33. Cheung NF. The cultural and social meanings of 
childbearing for Chinese and Scottish women in 

Scotland. Midwifery. 2002;18(4):279-95. 
34. Leung SS, Arthu D, Martinson IM. Perceived 

stress and support of the Chinese postpartum 
ritual “doing the month”. Health Care Women Int 
2005; 26(3):212-24. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oral+health-related+knowledge%2C+attitudes%2C+and+beliefs+among+11+to+12-year-old+finnish+school+children+with+different+oral+health+behaviors.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oral+health-related+knowledge%2C+attitudes%2C+and+beliefs+among+11+to+12-year-old+finnish+school+children+with+different+oral+health+behaviors.


 

 


 

ر 
کت

د
د 

رون
فو

رغ
می

ن 
گا

مژ
ن

ارا
مک

 ه
و

 

 

12 

35. Pillsbury BLK. “Doing the month”: confinement 
and convalescence of Chinese women after 

childbirth. Soc Sci Med B 1978;12:11-22. 
36. Wang X, Wang Y, Zanzhou S, Wang J, Wang J .

A population-based survey of women's traditional 
postpartum behaviours in Northern China. 
Midwifery 2008; 24(2):238-45. 

37. Rice PL. Nyo dua hli - 30 days confinement: 
traditions and changed childbearing beliefs and 
practices among Hmong women in Australia. 

Midwifery 2000; 16(1):22-34. 
38. Chiarelli P, Murphy B, Cockburn Jill. Women's 

knowledge, practises, and intentions regarding 
correct pelvic floor exercises. Neurourol Urodyn 
2003; 22(3):246-9. 

39. Sampselle CM, Seng J, Yeo S, Killion C, Oakley 
D. Physical activity and postpartum wellbeing. J 
Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1999; 28(1):41-9. 

40. Geçkil E, Şahin T, Ege E. Traditional postpartum 
practices of women and infants and the factors 

influencing such practices in South Eastern 
Turkey. Midwifery 2009; 25(1):62-71. 

41. Kaewsarn P, Moyle W, Creedy D. Traditional 
postpartum practice among Thai women. J Adv 
Nurs 2003; 41(4):358–66. 

42. Maimbolwa MC, Yamba B, Diwan V, Ransjo-
Arvidson AB. Cultural childbirth practices and 
beliefs in Zambia. J Adv Nurs 2003; 43(3):263–
74. 

43. Strand MA, Perry J, Guo J, Zhao J, Janes C. 

Doing the month: rickets and post-partum 
convalescence in rural China. Midwifery 2009; 
25:588-96. 

44. Zhou S, Wang X, Wang Y, Wang J. Women’s 
special traditional behaviors in postpartum 
puerperium and relateddiseases. Chronic pain in a 
one village in of Hebei Province. Maternal and 
Child health care of China  2006; 21(19):2708–

10. 
 

 
 


