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آگاهی و باور مادران نخست زا نسبت به سبک زندگی پس
از زایمان ،تبریز 2931
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استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .
مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات علوم اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشیار گروه آمار زیستی ،مرکز تحقیقات پیشگیري از مصدومیت هاي ترافیکی جادهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .
دانشجوي کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
تاریخ پذیرش1333/12/16 :

تاریخ دریافت1333/6/11 :

خالصه
مقدمه :دوران پس از زایمان می تواند سبک زندگی و بهداشت زنان را تحت تأثیر قرار دهد .سبک زندگی پس از
زایمان شامل فعالیت فیزیکی ،تغذیه و رفتارهاي مرتبط با سالمت می باشد .آگاهی زنان از مشکالت و مراقبت هاي
دوران نفاس ،آن ها را قادر به پیشگیري از عوارض می کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و باور نسبت به
سبک زندگی پس از زایمان و پیش گویی کننده هاي آن در مادران نخست زاي تبریز انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1332بر روي  221مادر نخست زاي بستري در بخش پس از زایمان دو
بیمارستان آموزشی -درمانی و یک بیمارستان خصوصی شهر تبریز انجام شد .داده ها با استفاده از پرسشنامه فردي -
اجتماعی ،آگاهی و باور مرتبط با سبک زندگی جمع آوري شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه و مدل خطی عمومی تک متغیره و چند
متغیره انجام شد .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین  ±انحراف معیار نمره آگاهی و باور به ترتیب  22/6±16/3و  51/4±12/5از محدوده نمره قابل
کسب  1-111بود .بر اساس مدل خطی عمومی و با تعدیل بر سایر متغیرها ،داشتن تحصیالت دانشگاهی و دریافت
مراقبت هم از پزشک و هم از مرکز بهداشتی ،ارتباط آماري مثبت و معنی داري با نمره آگاهی و متغیر تحصیالت
دانشگاهی ارتباط آماري مثبت و معنی داري با نمره باور داشت (.)p=1/115
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر میزان آگاهی از سبک زندگی پس از زایمان در حد خوب و نمره باور در حد متوسط بود.
سطح تحصیالت زائو و محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري ،متغیرهاي مهم تأثیرگذار بر آگاهی و باور مرتبط با
سبک زندگی پس از زایمان بودند.
کلمات کلیدی :آگاهی ،باور ،سبک زندگی پس از زایمان
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نویسنده مسئول مکاتبات :فرزانه خدابنده؛ کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .تلفن:
13151122166؛ پست الکترونیکfarzank1368@gmail.com :
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استحمام کند ،مسواک بزند و پاهایش را بشوید (که به
صورت یک سنت قابل قبول در میان مادران و خانواده
هاي آنان پذیرفته شده است) عمل میکنند ،زیرا اعتقاد
شان بر این است که "زن زائو خون زیادي از دست داده
و کم بنیه شده" ،بنابراین "عمل نکردن به باورهاي فوق
می تواند روند بهبودي زن زائو را به تأخیر انداخته و
باعث بروز مشکالتی از جمله سرگیجه ،سردرد ،کمردرد
و درد مفاصل در عرض یک ماه بعدي یا در سالهاي
آتی زندگی شود" ( ،)11 ،12 ،14 ،13در حالی که این
عادات غلط باعث افزایش مشکالتی از جمله یبوست،
کمردرد ،مشکالت پستان ،بیماري هاي دهانی ،کم
خونی ( ،)13خستگی و افسردگی ( )13-21خواهد شد.
در واقع میتوان گفت اگرچه برخی از این باورها و
عملکرد هاي سنتی ،اغلب براي زائو و نوزادش مفید
هستند ،اما گاهی اوقات مضر می باشند (.)22
در مطالعه کمی -کیفی که در میانمار ( )2112انجام
شد ،اکثر شرکت کنندگان از باورهاي سنتی دوران
نفاس پیروي میکردند ( .)23همچنین نتایج مطالعه
وئو و همکاران ( )2111در چین نشان داد که رفتارها و
سنت هاي تابوي زیادي در رفتارهاي مرتبط با سالمت
زنان در دوران نفاس وجود دارد که این سنت ها ممکن
است کیفیت زندگی و سالمت زنان را تحت تأثیر قرار
دهد ( .)24نتایج مطالعه کتابی ( )2111در یکی از
روستاهاي شهرستان تبریز (لیقوان) نشان داد که
رفتارهاي تابوي زیادي در بین زنان ایرانی وجود دارد از
جمله اینکه  %26/2مادران از روش هاي سنتی مانند
ترساندن زن زائو  ،کتک زدن با ترکه (چوب) یا با پاي
گرگ مرده یا مالیدن خمیر چرب ،براي درمان احتقان
پستان استفاده میکردند %52 .اعتقاد داشتند که گوي
ماق (کاچی) ،گندم ،هندوانه و یا نماز خواندن باعث
افزایش شیر میشود %11/3 ،زنان اعتقاد داشتند که
زائو تا  41روز نباید از خانه خارج شود ،دو تا زن زائو
همزمان نبایند در یک خانه باشند ،میهمان ها نباید
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نفاس ،دوره اي بحرانی همراه با تغییرات فیزیولوژیکی،
احساسی و اجتماعی براي مادر و خانواده او میباشد که
تقریباً از یک ساعت پس از خروج جفت آغاز و تا شش
هفته بعد از زایمان ادامه دارد ( .)1دوران نفاس میتواند
سبک زندگی و بهداشت زنان را تحت تأثیر قرار دهد
( .)2متأسفانه دوران نفاس با وجود حساس بودن ،اغلب
توسط مراقبین س المت و ماماها مورد غفلت واقع می
شود (.)4 ،3
آگاهی زنان از مشکالت دوران نفاس و نیز مراقبت هاي
صحیح ،آن ها را قادر به پیشگیري از عوارض میکند و
باعث میشود تا در صورت ایجاد مشکل ،رفتار مناسبی
بروز دهند ( .)2-5اگرچه دانش افراد تنها عامل تعیین
کننده عملکرد آنان نیست ،با این وجود ارتقاء سطح
دانش مرتبط با سالمت ،منجر به بهبود رفتارهاي مرتبط
با سالمت میشود و در نهایت به ارتقاء سطح سالمت
افراد کمک خواهد کرد ( .)1ارزش هاي فرهنگی مانند
نگرش ها و باورها نیز بر سبک زندگی و در نتیجه شرایط
بهداشتی افراد تأثیر میگذارند ( .)11-3برخالف تغییرات
سریع در تکنولوژي ،تغییرات در باور کامالً آهسته است
( ،)3لذا مراقبین سالمت براي متقاعد کردن زنان که این
باورهاي غلط براي آن ها و نوزادشان پرخطر است ،به
اطالعات و شواهد علمی دقیق در مورد عملکرد سنتی
دوران نفاس در حمایت یا رد چنین باورهایی نیازمندند
( .)12سبک زندگی پس از زایمان تحت تأثیر آگاهی و
باور زنان از تغذیه و مراقبت هاي سالمتی ،سطح
تحصیالت خود زائو و همسر وي و سطح درآمد خانواده،
باورهاي قدیمی کسب شده از مادر شوهر ،مادر ،کتاب و
مجالت ،خویشاوندان ،دوستان و همکاران میباشد (،13
 .)14عملکرد هاي خود مراقبتی هر فرد ،عناصر مرتبط با
سبک زندگی او را میسازند ( )15و در افراد سالم ضعف
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
استراحت مطلق داشته باشد ،نباید غذاهاي ترش،
مایعات سرد ،شیر ،میوه و سبزیجات مصرف کند ،نباید

مادر و نوزاد را ببینند %36 ،زنان معتقد بودند که براي
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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لباس زیبا نپوشند ( .)25همچنین در مطالعه اصغرنیا
( )2115در رشت %34 ،زنان از آگاهی بسیار ضعیفی
نسبت به مشکالت پس از زایمان و مراقبتهاي دوران
نفاس برخوردار بودند (.)26
با توجه به اینکه بدن در دوران پس از زایمان نیازمند
بهبودي است و سالمتی نوزاد وابسته به سالمتی مادر
است ( ،)22داشتن آگاهی و باور صحیح در زمینه تغذیه
و سالمتی (سبک زندگی) پس از زایمان براي سالمتی
مادران الزامی است ( .)12همچنین با توجه به تالش
هاي صورت گرفته از سوي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در سالهاي اخیر در زمینه بهبود
رفتارهاي بهداشتی ،تغذیه اي و فیزیکی (سبک زندگی)
زنان در دوران بارداري و شیردهی ،انجام تحقیقات
بیشتر در نقاط مختلف کشور جهت پیگیري و بررسی
چگونگی اثرگذاري این تالش ها احساس میشود .لذا
تعیین آگاهی و باورها و آگاه کردن مراقبین سالمت از
آن ،براي فراهم کردن مراقبتهاي بهداشتی مؤثر و
متناسب با فرهنگ جامعه و به دست آوردن همکاري و
فهم دو طرفه در دریافت مراقبت بهداشتی ،امري ضروري
است ( ،)25 ،23همچنین از آنجایی که ماماها بهترین
جایگاه را براي ارزیابی باورها و اعتقادات در بین خانواده
ها دارند ( ،)31-21لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی
آگاهی و باور مادران نخست زا در زمینه سبک زندگی
(تغذیه ،فعالیت فیزیکی و رفتارهاي مرتبط با سالمت)
پس از زایمان انجام شد.

روش کار
این مطالعه مقطعی در سال  1332بر روي  221نفر از
مادران نخست زاي زایمان کرده بستري در بخش پس از
زایمان بیمارستان هاي تبریز انجام شد .معیارهاي ورود
به مطالعه شامل :زنان نخست زا  11سال و باالتر ،ساکن
تبریز ،حداقل سواد خواندن و نوشتن ،قادر به گفت وگو
به زبان فارسی و فهم زبان فارسی ،عدم جدایی از همسر،
زایمان طبیعی یا سزارین و تمایل به شرکت در مطالعه
بود .معیار خروج از مطالعه ،عدم تمایل مادر جهت
شرکت در مطالعه بود.

پرسشنامه مشخصات فردی -اجتماعی و مامایی:
این پرسشنامه از  2بخش "الف" و "ب" تشکیل شده
بود .بخش "الف"  11سؤال داشت و شامل اطالعات
فردي  -اجتماعی (سن ،سطح تحصیالت ،سطح
تحصیالت همسر ،شغل ،شغل همسر ،مدت تأهل،
میزان کفایت درآمد ماهیانه خانواده ،در قید حیات
بودن مادر و مادر شوهر ،زندگی با خانواده همسر ،فرد
مدیریت کننده تغذیه زائو پس از زایمان ،میزان حمایت
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مطالعه حاضر ،قسمتی از یک مطالعه بزرگتر بود که در
آن تأثیر آموزش بر سبک زندگی مادران نخست زا در
دوران پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفته بود .با
استفاده از اطالعات مربوط به مقاله هوآنگ و همکاران
( ،)31اطالعات اولیه براي محاسبه اندازه اثر روي متغیر
رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت به دست آمد و با در نظر
گرفتن تغییرات در این متغیر ،اندازه اثر مورد نظر
محاسبه شد .حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح
اطمینان  ،%35توان  %11و با استفاده از فرمول پوکاک،
 221نفر به دست آمد ( 111نفر در هر گروه) که با در
نظر گرفتن حدود  %11افت نمونه 111 ،نفر در هر
گروه محاسبه شد.
در این مطالعه نمونهگیري به روش ساده انجام شد و
نمونهگیري از تیر ماه تا بهمن ماه  1332به طول
انجامید؛ بدین صورت که دو بیمارستان وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تبریز (الزهراء/طالقانی) و یک
بیمارستان خصوصی (شهریار) به شکل تصادفی و با
استفاده از اعداد تصادفی کامپیوتري از بین بیمارستان
هاي خصوصی تبریز انتخاب شدند .تعداد نمونه مناسب
با توجه به حجم نمونه اصلی مطالعه ( 221نفر)
محاسبه و تعیین شد .انتخاب نمونه ها در هر
بیمارستان به صورت آسان بود .پس از بررسی
معیارهاي حائز شرایط بودن و توضیح مختصري از
دالیل و روش انجام مطالعه و محرمانه بودن مطالعه،
شرکت در مطالعه به افراد پیشنهاد شد و از شرکت
کنندگان رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه به صورت
کتبی گرفته و دادهها با استفاده از پرسشنامه فردي-
اجتماعی و مامایی و خود تکمیلی (پرسشنامه آگاهی و
باور) توسط پژوهشگر گردآوري شد.
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تعیین ش د که ضریب همبستگی درون گروهی براي
آگاهی  1/21و باور  1/31به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11انجام شد .براي توصیف مشخصات
فردي  -اجتماعی ،نمره آگاهی و باور از روش هاي آمار
توصیفی شامل فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف
معیار استفاده شد .جهت تعیین ارتباط نمره آگاهی با
مشخصات فردي  -اجتماعی ،ابتدا با استفاده از آزمون
هاي دو متغیره مانند تی مستقل و آنالیز واریانس یک
طرفه ،ارتباط بین نمره آگاهی و باور با هر یک از
مشخصات فردي  -اجتماعی سنجیده شد ،سپس براي
تعیین تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل (مشخصات
فردي  -اجتماعی) بر روي متغیرهاي وابسته (آگاهی و
باور) ،آن دسته از متغیرهایی که معنی داري آن ها در
آزمون دو متغیره تأیید شده بود ( ،)p>1/15نخست
تک تک به صورت تعدیل نشده وارد مدل خطی عمومی
شدند و سپس همه متغیرها با همدیگر وارد مدل خطی
عمومی شدند .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر
گرفته شد.

مدیریت کننده تغذیه زائو پس از زایمان ،میزان حمایت
همسر و افراد فامیل ،شاخص ازدحام جمعیت ،محل
دریافت مراقبت هاي دوران بارداري ،دریافت آموزش در
مورد تغذیه دوران بارداري ،دریافت آموزش مراقبت
هاي پس از زایمان ،منبع دریافت آموزش مراقبت هاي
بعد زایمان) و بخش "ب" از  2سؤال تشکیل شده بود
و شامل اطالعات مامایی (سابقه سقط و نازایی ،خواسته
بودن بارداري ،روش زایمان ،جنسیت نوزاد ،خواسته
بودن جنسیت نوزاد از نظر مادر و پدر) بود.
پرسشنامه آگاهی در مورد سبک زندگی پس از زایمان
شامل  14سؤال در زمینه آگاهی از تغذیه و سالمتی
( )32بود .تمامی سؤاالت داراي  3گزینه "بله"" ،خیر" و
"نمیدانم" بودند .براي گزینه "صحیح نمره  "1و براي
گزینه "غلط و نمیدانم نمره  "1در نظر گرفته شد .در
نتیجه نمره باالتر نشان دهنده آگاهی بیشتر بود .محدوده
نمره قابل کسب  1-14بود.
پرسشنامه باورهاي مرتبط با سبک زندگی پس از
زایمان شامل  16بیانیه در زمینه باورهاي مرتبط با
سالمت دوران نفاس بود ( .)11 ،12 ،14 ،13گزینه
هاي آن بر اساس لیکرت (موافقم ،مخالفم و نظري
ندارم) از  2تا صفر نمره گذاري شده بود .در بیانیه هاي
با جهت منفی گزینه "مخالفم نمره  "2و گزینه "نظري
ندارم نمره  "1و "موافقم نمره  "1و در بیانیه هایی با
جهت مثبت گزینه "موافقم نمره  ،"2گزینه "نظري
ندارم نمره  "1و "مخالفم نمره  "1گرفت .باال بودن
نمره نشان دهنده باورهاي خوب مرتبط با سالمت بود.
محدوده نمره قابل کسب  1-32بود .نمره هاي به دست
آمده براي آگاهی و باور به درصد تبدیل شدند و محدود
نمره قابل کسب از  1-111بیان شد .جهت تعیین
اعتبار پرسشنامه ها از روش اعتبار محتوا و صوري
استفاده شد؛ بدین صورت که پرسشنامه ها در اختیار
 11تن از اعضاء هیأت علمی قرار گرفت و پس از جمع
کردن نظرات آن ها ،اصالحات الزم بر روي ابزارها بر
اساس بازخورد کسب شده صورت گرفت .همچنین با
انجام پیش آزمون و باز آزمون بر روي  11نفر ،پایایی از
بُعد تکرارپذیري (ضریب همبستگی درون گروهی)

یافته ها
بیش از نیمی از زنان ( )%56در محدوده سنی 11-25
سال قرار داشتند ،میانگین ±انحراف معیار سن زنان
شرکت کننده در مطالعه  24/2±5/2سال بود .مدت
تأهل بیش از نیمی از زنان 1-2 ،سال بود .یک پنجم
زنان ( )%21و نزدیک به یک پنجم از همسران آن ها
( )%16تحصیالت دانشگاهی داشتند .اکثر زنان ()%31
خانهدار بودند .بیش از نیمی از همسرانِ زنان ()%52
شغل آزاد داشتند.
بیش از نیمی از زنان ( )%61اظهار داشتند که دخل و
خرج خانوار با هم برابر است .حدود سه چهارم زنان
( )%22اظهار کردند که حمایت همسرشان از آن ها زیاد
است .در حدود دو سوم زنان ( )%64اظهار داشتند که
مادرشان مسئولیت مراقبت و نگهداري از آن ها و نوزاد را
پذیرفته است .حدوداً نیمی از زنان ( )%42جهت دریافت
مراقبت هاي دوران بارداري ،هم تحت نظر پزشک و هم
مرکز بهداشت بودند 111 .نفر ( )%51زایمان طبیعی و
4

مرکز بهداشت بودند 111 .نفر ( )%51زایمان طبیعی و
 111نفر ( )%51زایمان سزارین کرده بودند .تنها نیمی از
زنان ( )%51آموزش هاي مربوط به مراقبت هاي بعد از

جدول  -2مشخصات فردی  -اجتماعی مادران نخست زا
تعداد (درصد)

مشخصات

سن (سال)

سطح تحصیالت

سطح تحصیالت همسر

≥ 21

)25/5( 56

25 – 21

)31/5( 62

31- 26

)31/1( 66

< 31

)14/1( 31

میانگین (انحراف معیار)

)5/2( 24/2

ابتدایی

)1/6( 13

راهنمایی

)11/2( 41

دبیرستان

)11/1( 22

دیپلم
دانشگاهی

)42/2( 34
)21/5( 45

ابتدایی٭

)12/3( 22

راهنمایی

)24/1( 53

دبیرستان

)31/5( 62

دیپلم

)16/1( 32

دانشگاهی

)16/4( 36
)1/6( 13

بیکار و کارگر٭

)21/6( 63

کارمند

)14/5( 32

شاغل بودن زائو
شغل همسر
خواسته بودن جنسیت نوزاد از نظر مادر

)42/3( 33

خواسته بودن جنسیت نوزاد از نظر پدر

)45/3( 111

میزان حمایت همسر

میزان حمایت افراد فامیل

مدت تأهل (سال)

زیاد

)21/1( 151

متوسط

)24/5( 54

کم٭

)3/2( 1

زیاد

)34/5( 26

متوسط

)44/5( 31

کم

)16/1( 32

اصالً

)4/1( 3

 1-2سال

)54/1( 113

بیشتر از  2سال

)45/3( 111

میانگین (انحراف معیار)

)2/3( 2/3

در قید حیات بودن مادر

)35/5( 211

در قید حیات بودن مادرشوهر

)31/4( 211

فرد مسئول انجام امور منزل و نگهداري از زائو

خودم

)2/2( 12

مادرم

)63/6( 141

مادر شوهر

)11/1( 26

شوهر

)6/4( 14

سایر افراد (خواهر ،خواهر شوهر ،زن برادر)

)11/5( 23

5

 آگاهی و باور نسبت به سبک زندگی پس از زایمان

زایمان را دریافت کرده بودند .حدود سه چهارم زنان
( )%21بارداري خواسته داشتند (جدول .)1

 دکتر مژگان میرغفوروند و همکاران

دریافت آموزش در مورد تغذیه دوران بارداري

)43/6( 36

سابقه سقط

)13/5( 43

سابقه نازایی

)13/6( 31
مرکز بهداشت

محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري

)12/2( 33

پزشک

)35/5( 21

مرکز بهداشت و پزشک
جنسیت نوزاد (پسر)

)46/1( 113
)52/2( 116

دخل خانواده با خرج برابر٭

)61/4( 135

دریافت آموزش مراقبت هاي بعد زایمان

)51/5( 111
ماما

منبع دریافت آموزش مراقبت هاي بعد زایمان

)23/2( 33

پزشک

)5/4( 6

رسانه هاي ارتباط جمعی
اطرفیان (مادر ،مادرشوهر)

)56/1( 63
)1/1( 3

کم جمعیت

)36/4( 212

جمعیت متوسط٭

)3/2( 1

§

شاخص ازدحام

)51/2( 121

عدم زندگی با خانواده شوهر

٭ 1نفر از شوهران بی سواد 5 ،نفر از شوهران بیکار 1 ،خانواده پرجمعیت 1 ،نفر میزان حمایت همسر اصالً و در  1خانواده دخل بیشتر
از خرج بود.
§ شاخص ازدحام از تقسیم تعداد افراد خانواده به تعداد اتاق ها بدون احتساب حمام و توالت به دست آمد و در سه سطح کم
جمعیت (کمتر از  2فرد به ازاي هر اتاق) ،جمعیت متوسط ( 2تا  3فرد به ازاي هر اتاق) و پرجمعیت (بیش از  3فرد به ازاي هر
اتاق) طبقه بندي شد.

هاي باور به ترتیب  %34/1و  %16/4مربوط به جمالت
"شیر سینه مادر بهترین غذا براي نوزاد است" و "زن
زائو باید در طی روزهاي اول پس از زایمان ( 6هفته
اول) آش سبزیجات مصرف کند" بود (جدول .)2

آگاهی و باور در مورد سبک زندگی پس از زایمان:
میانگین  ±انحراف معیار نمره آگاهی  22/6±16/3و
باور  51/4±12/5از محدوده نمره قابل کسب 1-111
بود .بیش ترین پاسخ صحیح به سؤاالت آگاهی و بیانیه

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

آگاهی

1
2

شیر منبع غنی از کلسیم (بهترین منبع) است.
مرغ مغذيتر از سوپ مرغ است.٭

)31/1( 212
)46/1( 113

3

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

)21/6( 123

4

ماهی ید فراوان دارد.

)35/1( 22

5

آغوز یا شیر روزهاي اول پس از زایمان نباید به نوزاد داده شود.٭

)21/6( 123

6

شیر سینه مادر بهترین غذا براي نوزاد است.

)34/1( 212

2

اتاق استراحت زائو باید روزانه تهویه (ورود باد و نسیم خنک) شود.

)55/5( 122

1

تحرک و فعالیت براي بهبودي پس از زایمان مفید نیست.٭

)61/1( 132

3

ویتامین  Dمیتواند از طریق نور مستقیم خورشید به دست آید.

)61/2( 151

 11شیردهی باعث چاقی مادر میشود.٭

)22/3( 153

 11زن زائو میتواند در طی دوران پس از زایمان ( 6هفته اول پس از زایمان) مسواک بزند و دوش (حمام) بگیرد.

)23/6( 162

 12مرکبات (مانند پرتقال ،لیمو و  )...حاوي ویتامین ( Cسی) فراوان است.
 13جگر حاوي آهن فراوان است.

)11/6( 135
)11/1( 111

 14گوشت قرمز منبع غذایی سرشار از پروتئین است.

)32/3( 213

6

2

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

)24/1( 163

3

زن زائو در دوره پس از زایمان ( 6هفته اول) نباید غذاهاي ترش بخورد.٭

)14/5( 32

4

زن زائو در دوره پس از زایمان ( 6هفته اول) نباید مایعات سرد بخورد.٭

)21/1( 44

5

چند روز اول پس از زایمان" ،به خصوص  2روز اول" به جزء براي رفتن به دستشویی و کارهاي ضروري ،زائو نباید از
رختخوابش بلند شود.٭

)31/4( 63

6

بعد از زایمان باید زائو لباس زیاد بپوشد تا گرم بماند.٭

)25/1( 55

2

زائو نباید در روزهاي اول پس از زایمان ( 6هفته اول) از خانه بیرون برود.٭

)11/4( 25

1

زائو در روزهاي اول پس از زایمان ( 6هفته اول) نباید ورزش کند.٭

)13/5( 43

3

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

)11/1( 26

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

)55/1( 121

زن زائو در مرحله زور زدن جهت خروج جنین ،باید موهایش را روي صورتش بکشد تا لکههاي حاملگی ایجاد شده
11
در دوران بارداري محو شود (از بین برود).٭

)12/3( 31

 12زن زائو از چند روز اول پس از زایمان باید استفاده از شکم بند را آغاز کند تا شکمش زود کوچک شود.

)66/4( 146

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

)43/5( 113

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

)61/3( 134

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

)16/4( 131

 16زن زائو اگر نوزادش دختر بود باید خاگینه و اگر پسر بود باید کاچی (گوي ماق) مصرف کند.٭

)24/5( 54

بیانیه هایی که با عالمت ستاره "٭" مشخص شدهاند ،به صورت معکوس نمرهگذاري شدند.

ارتباط بین مشخصات فردی -اجتماعی و آگاهی

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

از سبک زندگی پس از زایمان:
بر اساس آزمونهاي دو متغیره ،ارتباط آماري معنی
داري بین نمره آگاهی با سن ،سطح تحصیالت ،سطح
تحصیالت همسر ،شغل ،شغل همسر ،زندگی با خانواده
همسر ،تعداد اتاق هاي منزل ،منبع دریافت مراقبت
هاي پس از زایمان ،حمایت فامیل ،محل دریافت

اساس مدل خطی عمومی ،متغیرهاي سطح تحصیالت
و محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري با تعدیل
سایر متغیرها با نمره کلی آگاهی ارتباط معنی داري
داشتند ( )p>1/15و توانستند  %21/5از واریانس نمره
آگاهی را در زنان پیشگویی کنند (جدول .)3

جدول  - 9ارتباط مشخصات مشخصات فردی -اجتماعی و مامایی با نمره کلی آگاهی از سبک زندگی پس از زایمان در مادران
نخستزا بر اساس آزمون مدل خطی عمومی
تعدیل نشده

متغیر
سن زائو (سال) (مرجع)<31 :

سطح تحصیالت (مرجع :دانشگاهی)

سطح تحصیالت همسر (مرجع:
دانشگاهی)

*)ß (35 % CI

تعدیل شده
*)ß (35 % CI

≥ 21
21-25

( - 2/1تا -3/5 )-16/3
( - 2/2تا -3/4 )-16/6

p
1/111
1/111

( 5/1تا -2/3 )-3/3
( 1/5تا -6/5 )-13/5

26-31

( 2/1تا -5/1 )-12/2

1/163

( 3/1تا -3/1 )-3/3

1/314

ابتدایی

( - 15/3تا >1/111 -23/5 )-31/2

( -2/6تا -12/4 )-22/2

1/111

راهنمایی

( - 14/5تا >1/111 -21/1 )-22/5

( -2/4تا -15/3 )-24/4

>1/111

دبیرستان

( - 2/3تا -15/1 )-22/3

>1/111

( -1/6تا -11/3 )-21/2

1/121

دیپلم
بیسواد و ابتدایی

( - 2/3تا -2/2 )-13/1
( - 3/2تا -11/4 )-13/6

1/115
1/112

( 2/5تا -4/1 )-11/2
( 11/1تا 1/1 )-2/5

1/224
1/213

راهنمایی

( - 4/1تا -11/1 )-11/1

1/111

( 2/2تا -1/6 )-3/1

1/123

دبیرستان

( - 4/5تا -11/2 )-12/3

1/111

( 4/5تا -3/1 )-11/6

1/422

دیپلم

( 5/1تا -2/3 )-3/3

1/532

( 11/6تا 2/6 )-5/3

1/512

7

p
1/534
1/163

 آگاهی و باور نسبت به سبک زندگی پس از زایمان

باور

1

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

)21/1( 154

شغل (مرجع :شاغل)

 دکتر مژگان میرغفوروند و همکاران

خانهدار

( - 3/3تا -11/1 )-13/2

1/114

( 6/5تا -2/4 )-11/5

1/511

بیکار و کارگر

( 1/1تا -4/3 )-11/1

1/155

( 2/2تا 1/3 )-3/3

1/462

کارمند

( 14/1تا 2/6 )1/1

1/122

( 6/2تا -1/1 )-1/4

1/221

بله

( -1/2تا-4/2 )-3/3

1/133

( 3/2تا -1/6 )-5/1

1/223

زیاد

( 24/2تا 13/1 )1/4

1/121

( 21/1تا 11/1 )-1/1

1/163

میزان حمایت افراد فامیل (مرجع :اصالً)

متوسط
کم

( 13/3تا 1/4 )-3/1
( 12/5تا 5/2 )-2/1

1/143
1/412

( 11/2تا 2/3 )-3/5
( 11/2تا 2/2 )-4/3

1/116
1/213

محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري
(مرجع :مرکز بهداشت و پزشک)

مرکز بهداشت

( - 4/6تا -11/2 )-16/3

1/111

( -1/5تا -6/1 )-13/1

1/132

پزشک

( 4/1تا -1/3 )-5/1

1/212

( 2/2تا -2/1 )-6/1

1/331

ماما

( 1/6تا 2/12 )-4/4

1/533

( 6/6تا 1/3 )-5/3

1/316

پزشک

( 11/1تا -1/3)-15/2

1/213

( 11/3تا -1/3 )-14/1

1/261

رادیو ،تلویزیون ،کتاب ،مجله و ...
اطرافیان

( 14/1تا 1/1 )3/6
( 13/14تا 1/6 )-3/2

1/111
1/222

( 3/4تا 4/3 )-1/2
( 12/11تا 1/5 )-3/1

1/136
1/226

شغل همسر (مرجع :شغل آزاد)
زندگی با خانواده همسر (مرجع :خیر)

منبع دریافت آموزش مراقبت هاي پس
از زایمان (مرجع :عدم دریافت آموزش)

Adjusted R2= %21/3

متغیر سطح تحصیالت با تعدیل سایر متغیرها با نمره
کلی باور مرتبط با سبک زندگی پس از زایمان ارتباط
معنیداري داشت ( )p>1/15و توانست  %4/1از
واریانس در نمره باور را پیشگویی کند (جدول .)4

ارتباط بین مشخصات فردی -اجتماعی و باورهای
مرتبط با سبک زندگی:
بر اساس آزمون دو متغیره ،ارتباط آماري معنیداري
بین نمره باور با سن ،سطح تحصیالت و سابقه نازایی
مشاهده شد ( .)p>1/15بر اساس مدل خطی عمومی،

جدول  -4ارتباط مشخصات مشخصات فردی  -اجتماعی و مامایی با نمره کلی باور مرتبط با سبک زندگی پس از زایمان در
مادران نخستزا بر اساس آزمون مدل خطی عمومی
متغیر
سن (سال) (مرجع)<31 :

سطح تحصیالت (مرجع:
دانشگاهی)
سابقه نازایی (مرجع :خیر)

تعدیل شده

تعدیل نشده

≥ 21

*)ß (35 % CI
( -1/1تا -2/2 )- 12/2

p
1/113

*)ß (35 % CI
( 1/6تا -4/3 )-11/3

p
1/155

21 – 25

( -1/15تا -5/3 )- 11/5

1/141

( /1تا -3/4 )-3/1

1/231

26 – 31

( 3/6تا -1/6 )-6/3

1/541

( 5/1تا -1/3 )-5/1

1/114

ابتدایی

( 2/1تا -4/4 )-11/1

1/111

( 3/2تا -3/4 )-11/1

1/316

راهنمایی

( -1/4تا -6/2 )- 11/3

1/112

( 1/1تا -4/1 )-11/4

1/133

دبیرستان
دیپلم

( -4/1تا -11/3 )-16/6
( -1/1تا -5/5 )-3/3

1/111
1/113

( -1/6تا -1/2 )-14/3
( 1/2تا -4/3 )-1/3

1/115
1/162

بله

( 2/3تا 2/4 )-2/3

1/315

( 5/1تا 1/1 )-4/1

1/221

2

Adjusted R = %4/1

با نمره کلی آگاهی ،همبستگی مثبت و معنیداري
وجود داشت .همچنین سطح تحصیالت تنها متغیري
بود که با باور زنان ارتباط داشت (.)p=1/115
میانگین نمره کلی آگاهی از سبک زندگی دوران نفاس
در حد خوب بود .آگاهی از مراقبت هاي سالمتی دوران
نفاس در زنان رشت ( )26در حد بسیار ضعیف گزارش

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و باور مادران
نخستزا نسبت به سبک زندگی پس از زایمان انجام
شد .میانگین نمره آگاهی از تغذیه و سالمتی در حد
خوب و باور در حد متوسط بود .بین متغیرهاي سطح
تحصیالت و محل دریافت مراقبت هاي دوران بارداري
8

نمره آگاهی بیشتري داشتند .یکی از علل احتمالی این
اختالف معنیدار است که این زنان اطالعات را از دو
منبع دریافت می کنند که این امر می تواند در افزایش
آگاهی آن ها نقش داشته باشد.

مثال تأکید بیش از حد به گرم نگه داشته شدن زائو و
نوزاد می تواند باعث گرمازدگی و تب ،محدود کردن
مصرف میوه و سبزي باعث فقدان ویتامین هاي ضروري
در بدن شود ،کاهش فعالیت فیزیکی و استراحت در
9
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شد که با نتایج مطاله حاضر همخوانی نداشت .به نظر
میرسد تفاوت در نمونههاي پژوهش و ابزار به کار رفته
در مطالعه انجام شده ،از دالیل احتمالی این تفاوت
باشد .براي مثال تنها  %2/6از زنان رشت تحصیالت
دانشگاهی داشتند در حالی که در مطالعه حاضر %21/5
از زنان تحصیالت دانشگاهی داشتند.
در مطالعه حاضر میانگین نمره باور مرتبط با سبک پس
از زایمان در حد متوسط بود .زنان ویتنام نیز به گرم
نگهداشتن خود ،استراحت مطلق در منزل ،خارج نشدن
از خانه و نداشتن رابطه جنسی در طی یک ماه اول بعد
از زایمان اعتقاد داشتند ( .)22اکثر زنان میانمار نیز
تابع باورهاي قدیمی دوران پس از زایمان بودند و
باورهاي قدیمی به طور گسترده در میان زنان جوان
میانمار رواج پیدا کرده است ( .)23زنان شهرنشین
( )35-33 ،12و روستایی چین ( ،)36سنگاپور (،)12
همونگ استرالیا ( ،)32ترکیه و نیز زنان روستاي لیقوان
تبریز ( )25در دوران بارداري و پس از زایمان خود از
باورهاي گذشتگان تبعیت میکردند.
در مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت و آگاهی و باور
زنان ارتباط آماري معنیداري وجود داشت؛ به طوري
که بیش ترین آگاهی و باور درست در زنان با تحصیالت
دانشگاهی بود که با نتایج مطالعه اصغرنیا و همکاران
( )2115همخوانی داشت ( .)26ولی در مطالعه وانگ و
همکاران ( )2111که بر روي زنان روستایی چین انجام
شد ،ارتباط آماري معنیداري بین سطح تحصیالت
گزارش نشد ( )36( )p=1/111که این اختالف ممکن
است ناشی از محل نمونهگیري (شهر /روستا) و اختالف
در واحدهاي پژوهش باشد ،به عنوان مثال واحدهاي
پژوهش در مطالعه وانگ را زنان زایمان کرده در طی
 5-11سال اخیر تشکیل میدادند.
در این مطالعه محل دریافت مراقبت ،یکی از عوامل
پیشگویی کننده آگاهی بود؛ به طوري که افرادي که
هم به پزشک و هم به مرکز بهداشتی مراجعه میکردند،

در مطالعه حاضر  %61از زنان از لزوم انجام تحرک،
فعالیت و ورزش در دوران پس از زایمان آگاهی داشتند.
در مطالعه چیارلی و همکاران ( )2113و سمپ سل و
همکاران ( )1333نیز اکثر زنان از ضرورت تحرک و
ورزش در دوران پس از زایمان آگاه بودند ،اما تعداد
بسیار اندکی ورزش میکردند ( .)33 ،31تقریباً تمامی
زنان رشت ( )26از ضرورت تحرک ،فعالیت و ورزش در
دوران پس از زایمان آگاهی نداشتند که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی نداشت که ممکن است تفاوت در زمان
انجام پژوهش و سطح تحصیالت واحدهاي پژوهش در
دو مطالعه از دالیل احتمالی این تفاوت باشد.
در مطالعه حاضر اکثر مادران ( )%12اظهار کردند که
مسئولیت نگهداري از آن ها و نوزادشان در طی دوران
پس از زایمان به ترتیب اولویت بر عهده مادر ،مادر
شوهر یا همسرشان خواهد بود .در مطالعه وانگ نیز
 %31زنان توسط مادر شوهر ،مادر و یا شوهر مراقبت
شده بودند ( .)36در مطالعه حاضر بیش از نیمی از زنان
اعتقاد داشتند که زن زائو باید کاچی (گوي ماق) و حلوا
مصرف کند که در مطالعه کتابی ( )2111نیز به این
موضوع اشاره شد که بر اساس یک سنت قدیمی ،زنان
آذربایجان شرقی اعتقاد دارند که براي افزایش شیر
مادر ،زائو باید کاچی ،غذاهاي پخته شده با گندم و
هندوانه مصرف کنند و با خدا نیایش کنند (.)25
در این مطالعه اکثر زنان اعتقاد داشتند که زن زائو در
طی  41روز اول بعد از زایمان نباید از خانه بیرون برود
( ،)%23/1مایعات سرد مصرف کند ( )%61/2و باید خود
را گرم نگه دارد ( .)%62/3اکثر زنان ترکیه (،)41 ،25
آذربایجان شرقی ( ،)25تایلند ( ،)41زامبیا ( )42و زنان
ویتنام ( )22نیز به این باورها اعتقاد داشتند.
از آنجایی که بر اساس مطالعه حاضر تقریباً نیمی از
زنان از باورهاي سنتی دوران نفاس در مراقبت از زائو
استفاده میکنند و برخی از این سنتها میتوانند براي
مادر و نوزاد مخاطره آمیز و خطرناک باشند ،به عنوان

 دکتر مژگان میرغفوروند و همکاران

زندگی پس از زایمان در ایران می باشد .یکی از
محدودیت هاي مطالعه حاضر این بود که مادران
پرسشنامه ها را در طی  41ساعت اول بعد از زایمان
تکمیل میکردند ،یعنی درست زمانی که مادران
نخستزا هنوز خسته روند زایمان بودند ،دغدغه
نگهداري و شیر دادن به نوزاد را داشتند ،لذا احتماالً
تمرکز کافی براي پاسخ دهی به سؤاالت را نداشتند.
یکی دیگر از محدودیت هاي مطالعه حاضر این بود که
به دلیل ماهیت مقطعی این مطالعه ،ارتباط هاي نشان
داده شده بین مشخصات فردي -اجتماعی با آگاهی و
باور مادران الزاماً نشان دهنده رابطه علیتی نمیباشند.
پیشنهاد میشود مطالعاتی در زمینه مفید یا مضر بودن
این باورهاي سنتی بر سبک زندگی و سالمت مادر و
نوزاد به طور علمی و دقیق صورت گیرد.

بستر و خارج نشدن از خانه بسیار خطرناک بوده و حتی
ممکن است خطر ترومبوز را افزایش داده ،باعث اضافه
وزن مادر شده ( )36و نیز منجر به کاهش ویتامین D
بدن مادر و نوزاد شده و به دنبال آن خطر راشیتیسم را
افزایش دهد ( .)43عالوه بر این مسواک نزدن ،حمام
نرفتن و نشستن موها میتواند کیفیت زندگی زائو را
کاهش دهد ( .)36بنابراین مراقبین سالمت باید توجه
بیشتري به برخی رفتارهاي سنتی مضر داشته باشند و
به زنان زائو توصیه کنند که از انجام این رفتارها
خودداري کنند .باید زنان را به دوري کردن از این
سنت هاي اشتباه تشویق کنند و آموزش هاي مرتبط با
سالمت باید با دقت و توجه بیشتري در مراکز بهداشتی
درمانی و بیمارستان ها انجام شود ( .)36با آموزش
صحیح میتوان باورها و سنت هاي مضر زنان را نسبت
به مراقبتهاي دوران نفاس اصالح کرد (.)23
با توجه به اینکه در مطالعات متعدد (،36 ،34 ،32 ،25
 )44 ،41بیان شده که "باورها و سنتهاي قدیمی در
مراقبت از زائو" لزوماً براي زنان تأثیرات مراقبتی و
حمایتی ندارد ،حال این سؤال ایجاد میشود که چگونه
زنان با وجود زندگی در عصر مدرن ،همچنان به
باورهاي سنتی خود اعتقاد دارند و چگونه باید این
باورهاي غلط و سنت ی دوران پس از زایمان را به شیوه
اي منطقی و قابل قبول جامعه به باورهاي صحیح
متناسب با زندگی مدرن تغییر داد .شاید از طریق
آموزش صحیح بتوان باورهاي غلط زنان را اصالح کرد
( ، )32لذا ماماها و مراقبین سالمت باید با میزان آگاهی،
باورها و سنت هاي قدیمی آشنایی کامل داشته باشند
تا بتوانند به بهترین و مؤثرترین نحو آموزشهاي الزم را
به مادران به خصوص مادران جدید و خانوادههایشان
قبل از ترخیص زائو از بیمارستان ارائه بدهند.
بر اساس بررسی هاي انجام گرفته ،این مطالعه اولین
پژوهش در زمینه آگاهی و باورهاي تابو مرتبط با سبک

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر میزان آگاهی از سبک زندگی پس از
زایمان در حد خوب و نمره باور در حد متوسط بود.
سطح تحصیالت زائو و محل دریافت مراقبت هاي دوران
بارداري ،متغیرهاي مهم تأثیرگذار بر آگاهی و باور مرتبط
با سبک زندگی پس از زایمان بودند.

تشکر و قدردانی
این مطالعه بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
میباشد که در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با کد اخالق  3211مورخ  1332/12/13تصویب و
حمایت مالی شده است .بدین وسیله از معاونت
پژوهشی دانشگاه و دانشکده پرستاري و مامایی تبریز،
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
تمام پرسنل بیمارستان هاي آموزشی درمانی تبریز،
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