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ارتباط بین سواد سالمت مادران باردار با مراقبتهای
دوران بارداری و پیامد آن
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 .1دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي
مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3استاد گروه آمار زیستي و اپیدمیولوژي ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد،
مشهد ،ایران.
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مقدمه :سواد سالمت مادران در دوران بارداري بیانگر مهارتهاي اجتماعي و شناختي است که انگیزه و توانایي آنها
را براي دریافت و استفاده از آگاهيهاي مفید نشان ميدهد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سواد
سالمت مادري با مراقبتهاي دوران بارداري و پیامد آن انجام شد.
روشكار :این مطالعه توصیفي -تحلیلي به روش مقطعي در سال  1311بر روي  127زن باردار مراجعهکننده به مرکز
بهداشتي درماني شهرستان مشهد جهت انجام مراقبتهاي معمول دوران بارداري انجام شد .افراد به روش نمونهگیري
تصادفي خوشهاي -چند مرحلهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه سواد سالمت مادري و نتایج بارداري
( )MHLAPQبود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )15و آزمونهاي آماري
تحلیلي ،آزمون تي ،آنووا ،توکي و همبستگي پیرسون انجام شد .میزان  pکمتر از  7/75معنيدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :میانگین نمره سواد سالمت مادران باردار  12/10±0/51بود؛ بهطوريکه کمترین سطح  21و بیشترین آن 55
بود .همچنین بین سواد سالمت مادران با سطح تحصیالت ،محل زندگي ،درآمد ماهیانه خانوار ،تعداد بارداري ،زمان
شروع مراقبتها ،تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداري ،وزن هنگام تولد نوزاد ،مصرف مکملها و آنمي ارتباط
معنيداري وجود داشت ( .)p>7/75بر اساس ضریب همبستگي پیرسون ،بین سواد سالمت و نتیجه بارداري ارتباط
مثبت معناداري وجود داشت ( .)p>7/71ولي سن مادر با سواد سالمت و نتیجه بارداري ارتباط معنيداري نداشت.
نتیجهگیری :بین سواد سالمت مادران و مراقبتهاي دوران بارداري ،نتیجه بارداري و وزن هنگام تولد ارتباط معناداري
وجود دارد ،که لزوم توجه بیشتر به سواد سالمت مادري در برنامههاي ارتقاء سالمت را نشان ميدهد.
كلماتكلیدی :سواد سالمت ،مادران باردار ،وزن هنگام تولد
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مقدمه
وزن هنگام تولد ،یکي از شاخصهاي اصلي رشد و جزء
تعیینکنندههاي اصلي بقاء ،رشد جسماني و تکامل
عصبي کودك و نشانه معتبري از رشد داخل رحمي
جنین ميباشد ( .)2 ،1نوزاداني که داراي وزن باالتر و یا
پایینتر از محدوده وزن طبیعي هستند ،در معرض خطر
افزایش مرگومیر و آسیبهاي جسمي و عصبي قرار
ميگیرند ( .)3-1وزن کم هنگام تولد در کشورهاي
توسعه یافته و در حال توسعه ،چالش جدي در بهداشت
مادر و کودك محسوب ميشود؛ بهطوريکه میزان
مرگومیر نوزادان با وزن کمتر از  2577گرم 17 ،برابر و
نوزادان با وزن کمتر از  1577گرم 277 ،برابر بیشتر از
نوزاداني است که با وزن بیش از  2577گرم متولد
ميشوند ( .)1شیوع وزن کم هنگام تولد در آسیا نسبت
به نقاط دیگر جهان بیشتر است که عمدتاً به دلیل سوء
تغذیه مادر قبل و در حین بارداري است ( .)2عالوه بر
مشکالت جسمي و رواني ،هزینه نگهداري و درمان این
نوزادان شش برابر بیشتر از سایر نوزادان است ( .)5وزن
هنگام تولد نوزادان یکي از مهمترین شاخصهاي مربوط
به مراقبتهاي دوران بارداري و شناخت وضعیت
بهداشتي مادر در دوران بارداري ميباشد و ميتواند متأثر
از عوامل متعددي از جمله :وضعیت تغذیهاي ،شرایط
اجتماعي و اقتصادي و فردي مادر ،بیماريهاي جنیني و
مادري ،فاکتور ژنتیک ،مراقبتهاي نامطلوب دوران
بارداري ،شاخص تودهبدني و میزان اضافهوزن در دوران
بارداري باشد ( .)5مراقبتهاي دوران بارداري اجراي
صحیح و دقیق اصولي در این دوران است که منجر به
تولد نوزادي سالم ميشود که یکي از مباحث اصلي
بهداشتي جامعه و شاخصي مهم در نظر گرفته ميشود
( .)0نیاز به مشاورههاي تغذیهاي مناسب به مادران باردار
و انجام مراقبتهاي بارداري با توجه به وضعیت بارداري
مادر به منظور وزنگیري مناسب و جلوگیري از تولد
نوزاد کم وزن مشهود است ( .)3شروع بهموقع
مراقبتهاي دوران بارداري و تداوم آن در طول بارداري
منجر به بهبود نتایج بارداري خواهد شد ( .)1با وجود
ارائه این مراقبتها توسط مراکز بهداشتي درماني ،عواملي
مانند پایینبودن آگاهي و سواد سالمت مادران ،مانع از
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 ارتباط سواد سالمت مادران باردار با مراقبتهای دوران بارداری

دریافت صحیح و بهموقع مراقبتها در حین بارداري
ميشود ( .)1 ،0انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا
( ،1)ACOGدستورالعملي براي رفتار رژیمغذایي و
استفاده از مکملهاي دارویي در طول بارداري ارائه کرده
است و تأکید ميکند غذاهاي مصرف شده توسط مادران
در دوران بارداري ،منبع اصلي مواد مغذي براي جنین در
حال رشد ميباشد و داشتن برنامهریزي تغذیهاي مناسب
براي اطمینان از مصرف کافي سهمهاي غذایي ،مصرف
مکملهاي دارویي و موادغذایي که نباید در این دوران
مصرف شوند ،بسیار مهم است ( .)17مصرف مکملهاي
دارویي بر وزن هنگام تولد نوزاد تأثیرگذار است ،این
ریزمغذيها در نتیجه بارداري بسیار مهم ميباشند (.)3
زنان با سواد سالمت مادري پایین ،دو برابر بیشتر نوزاد
کموزن به دنیا ميآورند .ارتقاء سواد سالمت مادر عامل
کلیدي در کنترل کموزني نوزاد است ( . )11در مطالعه
چو و همکاران ( ،)2773مادران با سطح سواد پایینتر،
مراقبتهاي دوران بارداري کمتري داشتند و همچنین
دیرتر مراقبتهاي دوران بارداري را شروع کردند .نوزادان
این مادران بیشتر در معرض وزن کم هنگام تولد بودند و
بیشتر در بخش مراقبتویژه نوزادان بستري ميشدند
( .)5سواد سالمت که حاصل تشریک مساعي عوامل
اجتماعي و فردي است ،به نگرانيها و ابعاد سواد در
زمینه سالمت ميپردازد و به عنوان شاخص حیاتي و
مهم در نتایج و هزینههاي مراقبتهاي بهداشتي شناخته
شده است ( .)13-11سواد سالمت مادري ،یک مهارت
شناختي و اجتماعي است که انگیزه و توانایي زنان را در
دسترسي مناسب ،درك و استفاده از اطالعات براي حفظ
سالمت خود و فرزندانشان نشان ميدهد ( .)11سواد
سالمت ،مفهومي جدید و در عین حال قدیمي است که
به مدت  37سال است در متون علمي استفاده ميشود
( )15و نمایانگر مهارتها و منابعي است که توانایي افراد
را در پردازش اطالعات مرتبط با بهداشت و سالمتي
نشان ميدهد ( .)15از نظر سازمان جهاني بهداشت و در
واژهنامه ارتقاي سالمت ،سواد سالمت به عنوان
مهارتهاي شناختي اجتماعي معرفي شده است که
تعیینکننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابي ،درك و
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و روشهاي خاصي را در بهبود این فرآیند ميطلبد
( .)25به عنوان نمونه در ارتباط با این افراد باید
استراتژيهایي چون استفاده از بیان ساده و قابل فهم،
استفاده از گرافها و تصاویر ،محدود کردن اطالعات ارائه
شده به فرد در هر مالقات و از همه مهمتر گرفتن
بازخورد از فرد بعد از ارائه اطالعات به وي را به کار
گرفت ( .)25 ،10مراقبتهاي دوران بارداري ،اجراي
صحیح اصولي است که با هدف حفظ سالمت مادر و تولد
نوزاد سالم انجام ميشود ( .)25مطالعات مختلف نشان
ميدهد سواد سالمت در مادران باردار بر متغیرهاي
مرتبط با بارداري ( ،)20 ،0مراقبتهاي دوران بارداري و
همچنین نتیجه بارداري از طریق بهبود کیفیت خدمات
بهداشتي در این دوران مؤثر است .مادران با سطح سواد
سالمت باال داراي نوزاداني با وزن مطلوب هنگام تولد
ميباشند و همچنین احتمال زایمان زودرس و داشتن
نوزاد نارس نیز کمتر ميباشد ( .)23 ،27طبق مطالعات
انجام شده هیچ یک از ابزارهاي سنجش سواد سالمت
مادري در ایران ،تفاوتهاي فردي ،فرهنگي و زباني افراد
را در نظر نميگیرند ،لذا ویژگي خاص این مطالعه
استفاده از پرسشنامه سواد سالمت مادري و نتایج
بارداري ( )MHLAPQميباشد که توسط موجویینوال،
مختص مادران باردار انجام شد ( .)23این پرسشنامه در
ایران توسط پیمان و همکاران ( )2715بوميسازي شده
است ( .)21با توجه به اهمیت ارتقاء سواد سالمت مادران
باردار به منظور تأمین سالمت مادر و نوزاد و وزن هنگام
تولد نوزاد ،همچنین عدم وجود مطالعه مشابه با استفاده
از پرسشنامه استاندارد در این زمینه ،لذا مطالعه حاضر با
هدف تعیین سطح سواد سالمت مادران و ارتباط آن با
مراقبتهاي دوران بارداري و پیامد آن با پرسشنامه سواد
سالمت مادري و نتایج بارداري ( )MHLAPQانجام
شد.

بهکارگیري اطالعات است به طریقي که منجر به حفظ و
ارتقاي سالمت آنها شود ( .)10سواد سالمت مادري که
وابسته به آموزش و توانمندي مادران ميباشد،
تعیینکنندههاي مرتبط با سوء تغذیه مادران را تحت
تأثیر قرار ميدهد و آنها را بهسرعت قابل اصالح ميکند
( .)13سواد سالمت در مادران باردار ،آگاهيهاي ویژه و
مهارتهاي اجتماعي خاص جهت تشخیص نشانههاي
خطر دوران بارداري ،شیوه زندگي سالم و تغذیه مناسب
در دوران بارداري است و بر سرانجام بارداري از طریق
بهبود کیفیت مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري مؤثر
است .مادران با سواد سالمت باال ،نوزاد کم وزن ،تولد
زودرس و مرگ نوزادي کمتري دارند ( .)27 ،11سواد
سالمت مادران ،یک مهارت براي تشخیص عالئم خطر
دوران بارداري است .داشتن یک سبک زندگي سالم و
تغذیه مناسب در دوران بارداري ،یک امتیاز مثبت در
سالمت مادر ميباشد ( )11و در مخاطرات قبل از تولد
توسط مادران باردار اهمیت بسیاري دارد .ادراك مادران
از خطر ،ممکن است بر اشتیاق آنها براي پیروي از
توصیههاي دوران بارداري تأثیر بگذارد ( .)21به رغم
شواهد بسیار در زمینه اهمیت سواد سالمت ،بسیاري از
مراقبین و آموزشدهندگان ،یا از این مسئله آگاهي
ندارند و یا در برخورد با مراجعین مهارت و اعتماد الزم
براي رویکرد به این موضوع را ندارند ( .)22رسانههاي
غیر مکتوب ،یکي از راههاي مؤثر براي ارائه پیام سالمت
به کساني است که سواد عملي اندك دارند .این رسانهها
ممکن است شامل تصاویر و نوارهاي ویدئویي و
برنامههاي کامپیوتري تعاملي باشد .حتي بیماراني که به
راحتي ميخوانند موارد غیرنوشتاري مانند کتابهاي
مصور ،نوارهاي ویدئویي ،نوارهاي صوتي و  ...را ترجیح
ميدهند ( .)23 ،22سواد سالمت شامل عوامل اجتماعي
و فردي بوده و به نگرانيها و ابعاد سالمت در زمینه
سالمت ميپردازد ( .)23بنابراین سواد سالمت چیزي
فراتر از صرفاً توانایي خواندن کتاب و یا پمفلت و سایر
مواد نوشتاري است ( .)21 ،10از آنجا که شناسایي افراد با
سواد سالمت ناکافي بسیار حائز اهمیت است و مراقبین
بهداشتي اغلب در این زمینه ضعیف عمل ميکنند،
شناسایي این افراد با سواد سالمت پایین بسیار مهم است
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بر اساس بررسي متون مشابه ( )23و با ضریب اطمینان
 %15و توان آزمون  %37تعیین شد .افراد به روش
نمونهگیري تصادفي خوشهاي -چند مرحلهاي انتخاب
شدند .از کل شهرستان مشهد (مراکز بهداشت شماره ،5
 1 ،2 ،3و ثامن) ،چهار خوشه به صورت تصادفي و با
قرعهکشي انتخاب شدند و سپس از هر خوشه به روش
تصادفي ساده چهار مرکز بهداشتي درماني انتخاب شد
(جمعاً  15مرکز بهداشتي درماني) .در نهایت با مراجعه
به مراکز بهداشتي درماني و بررسي پروندههاي خانوار،
مادران بارداري که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند،
بهصورت تصادفي انتخاب و تلفني از آنها درخواست شد
تا در صورت تمایل در زمان معین براي تکمیل
پرسشنامه مراجعه کنند .معیار ورود به مطالعه ،مادراني
که بهتازگي زایمان کرده و تمایل به شرکت در طرح را
داشتند و معیار خروج از مطالعه شامل عدم ابتالء به
بیماري مزمن ،وجود شرایط پرخطر دوران بارداري و عدم
تحصیل در رشتههاي علوم پزشکي بود .ابزار گردآوري
دادهها ،پرسشنامه سواد سالمت مادري و نتایج بارداري
( ،)23( 1)MHLAPQداراي سه بخش بود که شامل:
اطالعات فردي ،سطح سواد سالمت مادري و نتایج
بارداري ميباشد ،هر مادر بهصورت کامالً موافقم ،موافقم،
مخالفم و کامالً مخالفم به آنها پاسخ داد .در قسمت اول
پرسشنامه سؤاالتي در مورد سن مادر و همسر ،سطح
تحصیالت مادر و همسر ،شغل مادر و همسر ،سطح
درآمد خانواده و همچنین اطالعاتي در خصوص بارداري،
شامل اولین روز آخرین بارداري ( ،)LMPسن بارداري،
شکایات رایج ،خواسته یا ناخواسته بودن بارداري،
اطالعات آزمایشگاهي (سطح هموگلوبین ،وزن ،شاخص
توده بدني) و  ...از هر مادر سؤال شد .روایي و پایایي
پرسشنامه ،در مطالعه پیمان و همکاران ( )1315مورد
تأیید قرار گرفته است ( .)21بر این اساس که ضریب
آلفاي کرونباخ در بخش سنجش سواد سالمت  7/31و
براي زیر شاخهها  7/30و  7/55و در بخش نتیجه
بارداري  7/50و براي زیر شاخهها  7/02و  7/51بود.
نتایج بازآزمایي ،ثبات پرسشنامه و زیر شاخهها را نشان

يافتهها
در مجموع  127مادر باردار با میانگین سني
 20/21±5/72سال وارد مطالعه شدند .حداقل و حداکثر
سن افراد به ترتیب  11و  12سال بود 11 .نفر ()%31/2
تحصیالت دیپلم و  13نفر ( )%15تحصیالت دانشگاهي
داشتند و بقیه افراد زیر دیپلم بودند .بیش از  %17افراد
خانهدار بودند .از نظر وضعیت اقتصادي  %00/5کمتر از
یک میلیون تومان درآمد ماهیانه داشتند .بین سواد
سالمت مادران با سطح تحصیالت ،محل زندگي و درآمد
ماهیانه خانوار ارتباط معنيداري وجود داشت ()p>7/75
اما نتیجه بارداري و مراقبتهاي دوران بارداري ،تنها با
درآمد ماهیانه خانوار ارتباط معنيداري داشت (جدول.)1

1
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داد .مدت گردآوري دادهها با استفاده از پرسشنامهها
شده ،سه ماه بود .مادران با اطالع از هدف مطالعه و پس
از تکمیل فرم رضایتنامه ،در مطالعه شرکت کردند .براي
رعایت مسائل اخالقي از پرسشنامههاي کددار ،محرمانه و
بدون نام استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه  )15و آزمونهاي
آماري تحلیلي ،آزمون تي براي بررسي ارتباط دو متغیر
کمّي و کیفي ،آزمون آنووا و توکي جهت مقایسه میانگین
بیش از دو متغیر و همبستگي پیرسون جهت تعیین
همبستگي متغیرهاي کمي با یکدیگر در سطح معني
داري  %15و  %11انجام شد.

جدول  -1وضعیت سواد سالمت مادری ،نتیجه بارداری و مراقبتهای دوران بر حسب متغیرهای فردی

 سیده سارا خرازی و همكاران

متغیر

سواد سالمت مادري

(درصد) تعداد

تحصیالت مادر

ابتدایي
راهنمایي
دیپلم
تحصیالت دانشگاهي

(37)25
(31)25/3
(11)31/2
(13 )15

M ±SD
33/1 ±3/1
12/5±5/3
12/1±0
13/1±5/5

p
F=5/312
p<7/771

نتیجه بارداري و
مراقبتهاي دوران بارداري
p
M ±SD
10 ±5/1
F=1/301
13/3±0/3
p=7/251
15±5/3
10/2±3/1

شغل مادر

خانه دار
شاغل

(115)15/0
(1)3/3

12/5±0/1
31/5±12/5

t =7/012
p=7/13

15/1±5/3
11±11/5

t =1/121
p=7/153

درامد ماهیانه خانواده

زیر یک میلیون تومان
باالي یک میلیون تومان

(13)00/5
(20)22/5

11/5±0/5
15/3±5/1

t -2/515
p=7/773

15±0
11±5/1

t =-2/515
p=7/773

محل زندگي

شهر
روستا

(55)51/2
(55)15/3

15±5/2
31/1±3

t =1/330
p<7/771

15/2±5/5
15/5±0/0

t =7/137
p=7/532

در افراديکه سطح تحصیالت باالتري داشتند ،نسبت به
سایر گروهها بیشتر بود (.)p>7/75

آزمون توکي در بررسي اختالف میانگین سواد سالمت
با سطح تحصیالت نشان داد که میانگین سواد سالمت

جدول  -2مقايسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای مرتبط با مراقبتهای دوران بارداری با سواد سالمت مادری
(درصد) تعداد

متغیر
تعداد بارداري

1
2
≥3

(35 )37
(13 )17
(35 )37

سواد سالمت مادري
p
M ±SD
11/0 ±0/3
F=3/112
12/1±0/0
p=7/735
17/1±5/5

سقط

21
15

(21)27
(15 )37

12/5±5/1
12/1±0/1

t=7/715
p7/121

وزن هنگام تولد نوزاد

˂ 2577
≤ 2577

(5 )5
(111 )15

20/33±1/3
13/2±5/3

t -5/537
p<7/771

زمان شروع مراقبتهاي
بارداري

سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم

(01 )51/0
(11 )31/2
(5 )1/2

11/1 ±5/1
33/1±0/1
33/3±5/2

F=12/513
p<7/771

تعداد مراقبت انجام شده در
طول بارداري

˂5
5
≤5

(25 )27/3
(21 )10/5
(01 )51/0

35/5 ±0/5
17/3±5/5
15/7±5/3

F=15/127
p<7/771

مصرف مکمل فروس
سولفات

بلي
خیر

(17 )05
(37 )25

11/5±5/1
35/3±3/1

t =5/313
p<7/771

مصرف مکمل مولتي
ویتامین

بلي
خیر

(31 )07
(35 )37

15/3±5/1
35/3±0/5

t=0/537
p<7/771

آنمي

دارد
ندارد

(27 )15/0
(177 )33/3

13/0±5/3
35/1±3/1

t=1/303
p<7/771

بارداري ،بر اساس نتایج آنالیز واریانس یکطرفه ،در
مقایسه میانگین سواد سالمت با متغیرهاي تعداد

بر اساس نتایج جدول  ،2در خصوص ارتباط سواد
سالمت مادري با متغیرهاي مرتبط با مراقبتهاي دوران
00

بارداري ،زمان شروع مراقبتهاي بارداري و تعداد مراقبت
انجام شده در طول بارداري ،ارتباط آماري معناداري
وجود داشت .نتایج آزمون توکي در بررسي اختالف
میانگین سواد سالمت با تعداد بارداري ،زمان شروع
مراقبتهاي بارداري و تعداد مراقبت انجام شده در طول
بارداري نشان داد که سطح سواد سالمت در افرادي که
بیشتر از  3بارداري داشتند 5 ،بار یا بیشتر مراقبت شدند
و در  3ماهه دوم جهت انجام اولین مراقبت بارداري
مراجعه کرده اند باالتر است .بر اساس آزمون تي مستقل،
بین متغیرهاي وزن هنگام تولد نوزاد ،مصرف مکمل
فروس سولفات ،مصرف مکمل مولتي ویتامین و آنمي در
واحدهاي پژوهش ارتباط آماري معناداري وجود داشت
( ،)p≥7/75ولي این اختالف در سابقه سقط معنادار نبود
(.)p=7/121
میانگین سواد سالمت در مادران باردار 12/10±0/51
بود ،کمترین نمره سواد سالمت در آنها  21و بیشترین
آن  55بود .بین سواد سالمت با نتیجه بارداري ارتباط
مثبت و معنيداري وجود داشت ( .)p>7/71سن مادر با
سواد سالمت و همچنین نتیجه بارداري ارتباط
معنيداري نداشت (.)p<7/71

بحث
در مطالعه حاضر ،میانگین سني واحدهاي پژوهش
 20/21±5/72سال بود ،که حداقل و حداکثر سن افراد
به ترتیب  11و  12سال بود .همچنین میانگین نمره
سواد سالمت مادران باردار  12/10±0/51بود که بین
 21و  55متغیر بود .در مطالعه طهراني و همکاران
( )2770نیز نمره سواد سالمتي در مردان  %15/3و در
زنان  %11/1بوده است ( .)23در مطالعه حاضر ،بین سواد
سالمت مادران با سطح تحصیالت ،محل زندگي و درآمد
ماهیانه خانوار و همچنین متغیرهاي مرتبط با بارداري،
بهغیر از سقط ارتباط معنيداري وجود داشت .نتیجه
بارداري و مراقبتهاي دوران بارداري تنها با درآمد
ماهیانه خانوار ارتباط معنيداري داشت.
در مطالعه توصیفي تحلیلي کهن و همکاران (،)2770
زنان با سواد سالمت کافي تفاوت معنيداري در شروع
زودتر مراقبتهاي قبل از تولد ،وزن هنگام تولد نوزاد،
04
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میزان هماتوکریت مادر ،مصرف قرص آهن و
فولیکاسید داشتند و نتایج مراقبتهاي دوران بارداري
و سرانجام بارداري با سواد سالمت باالتر ارتباط داشت
( )27که با نتایج مطالعه حاضر همخواني داشت .تفاوت
مطالعه کهن و مطالعه حاضر در نوع پرسشنامه استفاده
شده براي سنجش سواد سالمت بود .همچنین در
مطالعه گونزالس ( )2771که با هدف بررسي سواد
سالمت مادران در استرالیا انجام شد ،ارتباط معنيداري
بین متغیرهاي مرتبط با بارداري با سطح سواد سالمت
مادران وجود داشت ( ،)37که با نتایج مطالعه حاضر
همخواني داشت .همچنین مین هنگ افزایش سواد
سالمت مادران را در کاهش کمخوني پس از زایمان،
کاهش تولد نوزادان کموزن و افزایش پوشش
مراقبتهاي دوران بارداري مؤثر معرفي کرد ( .)31در
مطالعه موجویینوال و همکار ( )2711در یک بیمارستان
دولتي در نیجریه ،بین سواد سالمت مادران و
مراقبتهاي دوران بارداري ارتباط معنيداري وجود
داشت که با مطالعه حاضر همخواني داشت ،ولي بین
سواد سالمت مادر و نتایج بارداري ارتباط معنيداري
وجود نداشت که با نتایج مطالعه حاضر همخواني
نداشت .دلیل اختالف این نتایج ميتواند تفاوت قومیتي
و نژادي ،شرایط سني و وضعیت شرکت کنندگان ،مدت
زمان بررسي و آیتمهاي مورد بررسي در بهدست آوردن
نتیجه بارداري باشد .موجویینوال در مطالعه خود از
پرسشنامه  MHLAPQاستفاده کرد که در مطالعه
حاضر نیز همین پرسشنامه استفاده شد .بر اساس این
نتایج توصیه ميشود که مراقبینهاي بهداشتي زنان
باردار و شیرده را به شرکت در کالسهاي آموزشي براي
بهبود سطح سواد سالمت و درك عالئم خطر دوران
بارداري تشویق کنند ( .)23مرکز کنترل و پیشگیري از
بیماريهاي آمریکا ،بهبود آگاهي ،نگرش و رفتار زنان را
در خصوص لزوم مراقبتهاي بارداري به موقع را جزء
اهداف چهارگانه بهبود نتایج زایمان و تولد ایمن اعالم
ميکند و همچنین این مراقبتها را براي به حداقل
رساندن مشکالت سالمتي مادران و فرزندان آینده
ضروري ميداند (.)32

 سیده سارا خرازی و همكاران

پایان هفته  15بارداري باشد تا از عوارض جنیني
جلوگیري کند ( .)30کمخوني دوران بارداري یک عامل
خطر مهم در افزایش مرگومیر مادران و نوزادان و
افزایش شیوع تولد نوزاد کم وزن و نارس محسوب
ميشود .سازمان جهاني بهداشت تجویز مکمل آهن را در
شروع سه ماهه دوم بارداري بهعنوان راهبرد اصلي در
مبارزه با کم خوني فقر آهن در دوران بارداري در
کشورهاي در حال توسعه معرفي کرده است ( .)33یکي
از مهمترین علل عدم مصرف کافي آهن توسط مادران
باردار در دوران بارداري ،پایین بودن آگاهيهاي بهداشتي
مادران ميباشد ( .)27مصرف مکمل اسید فولیک از قبل
از بارداري به منظور کاهش نقایص لوله عصبي در نوزادان
توصیه شده است ( .)30در مطالعه اندرس و همکاران
( %52 )2771مادراني که سواد سالمت مناسب داشتند،
اسید فولیک را در سه ماهه اول بارداري شروع کردند ،در
حالي که تنها  %12مادران با سواد سالمت پایین این
مکمل را در سه ماهه اول بارداري مصرف کردند (.)31
همچنین یکي از دالیل عدم به کارگیري درست مکمل
اسید فولیک توسط مادران نداشتن آگاهي در مورد
اهمیت آن است ( .)17ویلیامز ( )2711معتقد است
شروع هرچه سریعتر مراقبتهاي دوران بارداري بعد از
اولین تأخیر قاعدگي در کاهش عوارض را براي جنین
مؤثر است ( .)30کوئیلین و همکاران ( )2711دلیل عدم
بکارگیري درست مکمل اسید فولیک را نداشتن آگاهي
در مورد اهمیت آن بیان کردند ( .)17در مطالعه داگالس
و همکاران ( ،)2771در گروهي از مادران که تداوم
مراقبتهاي دوران بارداري را داشتند ،میزان مرگومیر
نوزادان و وزن کم هنگام تولد کمتر و افزایش وزنگیري
این مادران در طي بارداري بیشتر بود ( .)11در مطالعه
بنت و همکاران ( %51 )2775زنان با سواد پایین
بهداشتي ،مراقبتهاي بارداري را دیر شروع کرده و %51
آنان دفعات مراجعه ناکافي داشتند ( .)31مین هنگ
افزایش سواد سالمت مادران را در کاهش کم خوني پس
از زایمان و کاهش تولد نوزادان کم وزن مؤثر دانستند
(.)31
بسیاري از محققان تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر
وزن هنگام تولد را بررسي کرده و نشان دادند که خطر

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین سواد سالمت مادري
با متغیرهاي تعداد بارداري ،زمان شروع مراقبتهاي
بارداري ،تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداري ،وزن
هنگام تولد نوزاد ،مصرف مکمل فروس سولفات ،مصرف
مکمل مولتيویتامین و آنمي در واحدهاي پژوهش
ارتباط معناداري وجود داشت .نتایج مطالعه گنجوي و
همکاران ( )2711نشان داد که زنان با سواد پایینتر
مراقبت دوران بارداري کمتري دریافت کرده و این زنان
مراقبتهاي دوران بارداري خود را در سن بارداري باالتر
آغاز نمودهاند .نوزادان متولد شده از این مادران وزن
هنگام تولد پایینتري داشتند و میزان بستري نوزادان
آنها در بخش مراقبتهاي ویژه هم بیشتر بود ( .)33در
مطالعه بنت و همکاران زنان با مهارت و سواد بهداشتي
پایین ،مراقبتهاي بارداري را دیرتر شروع کرده و دفعات
مراجعه آنان نیز ناکافي بود ( .)31در مطالعه باس و
همکاران مراقبتهاي دوران بارداري باعث کاهش
مرگومیر نوزادان ،کاهش وزن کم هنگام تولد ،افزایش
وزنگیري مادر در دوران بارداري ميشود ( .)35راتزان و
همکار ( )2775داشتن سواد سالمت باال در مادران را در
کاهش زایمان زودرس مؤثر دانستند ( .)35در مطالعه
برهمندپور و همکاران مادراني که غلظت سرمي آهن،
فوالت پایین داشتند ،در مقایسه با کساني که با غلظت
سرمي آنها در محدوده طبیعي بود ،احتمال زایمان
زودرس در آنها کمتر بود ( .)32در مطالعه امیر
اسماعیلي و همکاران ( )2713که به بررسي سطح سواد
بهداشتي زنان باردار در کرمان پرداختند ،سواد سالمت
اکثر واحدهاي پژوهش را در حد متوسط اعالم کردند و
 %37از شرکتکنندگان را داراي سواد سالمت ضعیف در
زمینه مراقبتهاي دوران بارداري دانستند ( .)0در
مطالعه بخشي و همکاران ( )2712مهمترین عامل
تأثیرگذار بر انجام مراقبتهاي دوران بارداري را عدم
اطالع از تعداد و نحوه انجام مراقبتهاي این دوران عنوان
کردند ( .)1مطالعه کهن و همکاران نشان داد زنان با
سواد سالمت مادري پایین ،دو برابر بقیه نوزاد کم وزن
به دنیا ميآورند .به نظر ميرسد ارتقاء سواد سالمت مادر
عامل کلیدي در کنترل کم وزني نوزاد ميباشد (.)27
ویلیامز ( )2711معتقد است شروع مکمل آهن باید از
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وزن کم هنگام تولد در گروههایي با وضع اجتماعي و
اقتصادي پایین ،بهطور قابل توجهي بیشتر است ( .)12در
مطالعه لو و همکاران ( ،)2775زنان با سطح سواد
پایینتر و افرادي که در محلههاي فقیر زندگي ميکردند،
بیشتر در معرض عواقب نامطلوب هنگام تولد نوزاد بودند
( .)13در مطالعه سیلوا و همکاران ( )2717زنان با
تحصیالت پایین نسبت به زنان با تحصیالت باالتر،
نوزاداني با رشد جنیني کندتر و به دنبال آن وزن
پایینتري در هنگام تولد داشتند ( .)11در مطالعه کیفي
یي و همکاران ( )2711که بر روي زنان شهرنشین
شیکاگو انجام شد %03 ،زناني که سواد سالمت پایین
داشتند ،دچار عوارض نامطلوب بارداري شدند و پیشنهاد
شد که کالسهایي به منظور باال بردن سطح سواد
سالمت ،مخصوصاً در مادران کم درآمد و سطح فرهنگي
پایین جامعه ،برگزار شود ( .)15در مطالعه حاضر بین
سواد سالمت و محل زندگي اختالف معنيداري وجود
داشت .در مطالعات دیگر نیز ،بین مراجعین به مراکز
بهداشتي و درماني شهر و روستا و مراکز اورژانس اختالف
معنيداري وجود داشت ( .)10 ،15 ،20 ،23همچنین
بین درآمد ماهیانه خانوار نیز با سواد سالمت ارتباط
معنيداري وجود داشت که با مطالعه طل و همکاران
( )2712همخواني داشت ( )22ولي مطالعه نکویي مقدم
و همکاران این ارتباط را نشان نداد ( .)13مطالعه طل و
همکاران نشان داد باال بودن سطح سواد سالمت و آگاهي
در افراد با سطح تحصیالت باالتر ،نشان دهنده نقش
تحصیالت در این زمینه است ( )13و با نتایج مطالعه
حاضر همخواني داشت که نشان ميدهد مادران با
تحصیالت دانشگاهي ،بهطور معنيداري سطح سواد
سالمت باالتر از سایر گروهها دارند ،مطالعات دیگر نیز به
نتایج مشابهي دست یافتند (.)11-52 ،15 ،31 ،23 ،5
ولي نتایج مطالعه حاضر با مطالعه کهن و همکاران
( )27( )2770همخواني نداشت .تحصیالت بهعنوان
عامل مهم در سواد سالمت شناخته شده است .به منظور
به حداقل رساندن تأثیر عوامل مختلف تأثیرگذار بر سواد
سالمت از جمله تحصیالت ،باید نظام سالمت را براي
افرادي با سطح سواد سالمت پایین از طریق آموزش ،با
استفاده از تصاویر ساده و مثالهاي فرهنگي از طریق
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رسانهها ،برقراري ارتباطات با زبان ساده و
دستورالعملهاي سادهتر براي باال بردن درك افراد از
اطالعات سالمت ،در دسترستر ساخت ( .)5تحصیالت
مادر به عنوان یک متغیر مناسب براي اندازهگیري
نابرابري در مراقبتهاي بهداشتي و به دنبال آن حاصل
زایمان در نظر گرفته شده است .تحصیالت باالي مادران
 %33تأثیر محافظتکننده در جلوگیري از وزن کم هنگام
تولد دارد ( .)53در برخي مطالعات انجام شده در سطح
جهان ،بین سن و سطح سواد سالمت ارتباط معنيداري
مشاهده نشده است ( )55-51که نتایج مطالعه حاضر نیز
مؤید این امر ميباشد .مسأله قابل تأمل این است که
فارغ از تأثیر فاکتورهاي مختلف بر سواد سالمت و تأثیر
مخدوشکنندگي برخي از آنها خصوصاً تحصیالت بر
سایر متغیرها ،زنان خانهدار ساکن در مناطق روستایي
خصوصاً با وضع اقتصادي ضعیف و یا بيهمسر در معرض
عواقب ناشي از پایین بودن سطح سالمت قرار دارند و در
برخورد با این گروه از افراد باید از روشهاي مناسب و
مطمئن آموزشي استفاده کرد (.)23
قنبري و همکاران ( )2712در بررسي سواد سالمت زنان
باردار شهر تهران در فاصله زماني سه ماهه فروردین تا
خرداد  ،1317سواد سالمت محدود را مشکلي شایع در
زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني معرفي
کردند و از آنجا که سواد سالمت محدود ميتواند مانع از
درك صحیح پیامها و توصیههاي بهداشتي شود ،توصیه
کردند که کارکنان بهداشتي از روشهاي مؤثر انتقال
اطالعات براي این افراد استفاده کنند ( .)20رسانههاي
غیر مکتوب ،یکي از راههاي مؤثر براي ارائه پیام سالمتي
به افرادي است که سواد عملي اندك دارند .این رسانهها
ممکن است شامل تصاویر و نوارهاي رادیویي ،نوارهاي
ویدیویي یا برنامههاي کامپیوتري تعاملي باشند ،حتي
بیماراني که به راحتي ميخوانند ،مواد غیرنوشتاري مثل
کتابهاي مصور ،نوارهاي ویدیویي ،نوارهاي صوتي یا
نمایشهاي چند رسانهاي را ترجیح ميدهند (.)23 ،11
به منظور افزایش سطح سواد سالمت افراد جامعه
استفاده از رویکردهایي مانند ساده کردن اطالعات
ميتواند کمککننده باشد .متخصصان آموزش سالمت
باید با برنامهریزي و طراحي برنامههاي آموزشي مفید و
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احساس ميشود .بنابراین با وجود این که آموزش
موضوعات مورد نیاز و دادن آگاهي در بارداري ضروري
است ،ولي آنچه مهم است میزان درك ،فهم و توانایي
بکارگیري این اطالعات در موارد ضروري و خطر است .با
توجه به خطرات تهدیدکننده مادر و جنین در دوران
بارداري و بروز پیامدهاي نامطلوب بر کانون گرم خانواده،
این امر مهم ميتواند یکي از اولویتهاي بهداشتي جامعه
محسوب شود .لذا ضرورت دارد تا تالشهاي همه
جانبهاي براي افزایش سواد سالمت مادري انجام شود.

مؤثر در این زمینه و متناسب با گروههاي هدف و
همچنین با در نظر گرفتن سطح توانایيها و مهارتهاي
آنها ،بهترین رویکرد آموزشي را انتخاب نمایند تا بتوانند
هرچه بهتر و بیشتر در زمینه افزایش سطح سواد سالمت
که موضوعي بسیار مهم و حیاتي است ،قدم برداشته تا
شاهد بهبود این توانایي در میان اقشار مختلف مردم
باشیم (.)22
از محدودیتهاي مطالعه حاضر ،ساعات کاري مراکز
بهداشتي درماني بود که باعث شد مادران شاغل یا
دانشجو شانس کمتري براي شرکت در این مطالعه
داشته باشند .خودگزارشي بودن ابزار مطالعه بود که با
بکارگیري پرسشگر مرتفع شد.

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر ،حاصل پایاننامه تحقیقاتي کارشناسي
ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در دانشکده
بهداشت مشهد ،به شماره طرح تحقیقاتي 122317
مورخه  1313/17/10مصوب معاونت تحقیقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشکي مشهد ميباشد .بدینوسیله از
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و تمامي
شرکتکنندگان در مطالعه حاضر ،تشکر و قدرداني
ميشود.

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت سواد سالمت مادران در ارتقاء سالمت
کل جامعه و خانواده و همچنین اهمیت نقش آموزش
ساختارمند در جهت ارتقاي سالمت مادران ،با در نظر
گرفتن ارتباط معنيدار سواد سالمت و پیامدهاي
بارداري ،ضرورت آموزش در ابعاد وسیع و با ابزارهاي
مختلف در زنان باردار به منظور بهبود مراقبتهاي دوران
بارداري و تولد نوزادي با وزن طبیعي ،بیش از پیش
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