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 درماهي قزوين پزظلي و خدمات بٌداظتيعلٍم داهطگاى 

 دفاع از پایان هامي ارظد علٍم بٌداظتی در تغذیي

 

مٍزش تغذیي بررصی 
 
 تغذیي ای در دوران بارداری بر عملکردمبتوی بر تئٍری تاجیر ا

 زهان باردار
 

قای دک ترپاکپٍر،صرکار خاهم دک تر ذٍادی: اصاتید راًوما
 
 ذواب ا

یواز چیت صاز: داهطدٍ
 
 ا

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمي و معرفی ظرح 
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 (.  1)تغذیي هقض مٌمی در صالمت مادر و کٍدک بازی می کود 

 وضعیت تغذیي ی دوران بارداری هي توٌا از مٌمترین ظاخع ًا در تعیین
بارداری، بلکي یک مشئلي ی مٌم در صالمت زهان و صالمت هشن بعدی بي 

ید 
 
 (.2،3)زشاب می ا

 

 مٍزش
 
ا و روش ًاي  پيطگيري  ”Education“ا يلي  اصاصي ترين ابزاًر

تسقيقات هطان دادى اصت  مي . از بيماري ًاي مرتبط با تغذیي مي باظد
مٍزظي مبتوي بر رويلردًاي تئٍري مسٍر ًشتود مي از 

 
مؤجرترين برهامي ًاي ا

ٍ ًاي تغيير رفتار ريطي گرفتي اهد   (.4)الگ

 



 تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى
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 مٍزش ًای مواصب در تغذیي در دوران بارداری و با تٍذي بي اًمیت
 
عدم وذٍد ا

مٍزش تغذیي ی ی این دوران،  رابعي با تغذیي
 
این معالعي بي ًدف بررصی تاجیر ا

رفتار  تغذیي ای  مادران باردار غٍرت  بر روی بر اصاس تئٍری  دوران بارداری 
 .گرفت

 

 

 



 ًدف اغلی
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مٍزش تغذیي تعیین 
 
 تغذیي ایرفتار در دوران بارداری بر بٌبٍد مبتوی بر تئٍری تاجیر ا

 زهان باردار

  



 اًداف فرعی
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تعيين و مقايشي هگرش زهان باردار هشبت بي رفتار غسير  تغذیي ای قبن و  -1
 بعد از مداخلي در گروًٌاي تست معالعي 

ای اهتزاعی زهان باردار هشبت بي رفتار غسير  تغذیي  -2 تعيين و مقايشي ًوداًر
 ای قبن و بعد از مداخلي در گروًٌاي تست معالعي 

تعيين و مقايشي کوترل رفتاری درک ظدى زهان باردار هشبت بي رفتار غسير   -3
 تغذیي ای قبن و بعد از مداخلي در گروًٌاي تست معالعي 

تعيين و مقايشي قػد رفتاری زهان باردار هشبت بي رفتار غسير  تغذیي ای  -4
 قبن و بعد از مداخلي در گروًٌاي تست معالعي 

تعيين و مقايشي رفتار تغذیي ای زهان باردار قبن و بعد از مداخلي در گروًٌاي  -5
 تست معالعي 

 

 

 

  

 

 



 کاربردیاًداف 
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مٍزظی برای بٌبٍد وضعیت از 
 
هتایخ این معالعي می تٍان بي موظٍر ظرازی مداخالت ا

تغذیي ای زهان باردار در مراکز بٌداظتی درماهی و بیمارصتان ًا ی تخػػی زهان و زایمان 
 .اصتفادى کرد

 



 فرضیات

9 

1-  ميزان تغيير رفتار غسیر تغذیي ای در گروى مداخلي در مقايشي با گروى
 .ظاًد بيطتر اصت

2-  مٍزظي بر هگرش زهان باردار
 
هشبت بي رفتار غسير  تغذیي ای مداخلي ا

 .درگروى  مداخلي اجر دارد

3-  ای اهتزاعی زهان باردار مٍزظي بر ًوداًر
 
هشبت بي رفتار غسير  مداخلي ا
 .درگروى  مداخلي اجر داردتغذیي ای 

4-  مٍزظي بر کوترل رفتاری درک ظدى زهان باردار
 
هشبت بي رفتار مداخلي ا

 .درگروى  مداخلي اجر داردغسير  تغذیي ای 

5-  مٍزظي بر قػد رفتاری زهان باردار
 
هشبت بي رفتار غسير  تغذیي مداخلي ا

 .درگروى  مداخلي اجر داردای 

 

 

 

 



 رٍش کبر
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ٍع معالعي  :ه

زمای  ی ظاًد دار تػادفی ظدى
 
 کارا

ذامعي ی ًدف: 

هفر از زهان باردار کي ذٌت دریافت مراقبت ًای دوران بارداری در صال  182
مٍزظی درماهی کٍجر مراذعي میکردهد 1395

 
 .بي بیمارصتان ا

 روش همٍهي گیری  : 

 در دصترس

 :  ابزار معالعي 

2 (  قبن مداخلي،یکماى و دو ماى بعد از مداخلي) مرزلي  3در پرصطوامي کي
 تکمین ظد
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جوع اٍری 
 اطالعبت

 تَضیحبت پبیبیی ٍ رٍایی
 

 رٍش اهتیبس دّی

پزسشٌبهِ ی 
ثز  خَد سبختِ 

هجٌبی تئَری 
رفتبر ثزًبهِ ریشی 

 شذُ

 ّوسبًی درًٍی 
 0/74: ًگزش

کٌتزل رفتبری درک  
 0/73:شذُ

ٌّجبر ّبی 
 0/89:اًتشاعی

 0/77:قصذ
 

 %(41: )ًگزش
 سَال 7

 %(17)ٌّجبراًتشاعی
 سَال 3:  

:  رفتبری درک شذُ کٌتزل
(35)% 
 سَال 6

 %(6:)قصذ
 سَال 1  

سَاالت ثز پبیِ ی طیف 
 :لیکزتی 

 (اهتیبس1)اس کبهال هخبلفن
 5)تب کبهال هَافقن

 (اهتیبس

پزسشٌبهِ ی 
 ثسبهذ خَراک

قجال  پبیبیی ٍ رٍایی
 صَرت گزفتِ است

(5.) 

 :گزٍُ اصلی 8
ًبى ٍ غالت، 

گَشت،لجٌیبت،سجشیجبت،هیَ
 ُ جبت،چزثی،تٌقالت

تعذاد ٍاحذ ّبی غذایی 
 .ثِ گزم تجذیل شذًذ



 بسته آموزشی
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 بي موظٍر مداخلي بر روی صازى ًای تئٍری از ذدول تکویک ًای تغییر رفتاری
Behavior change thechniqu  (.6)اصتفادى ظد 

 1.Goal setting 

 2. Incentive 

 3. Persuasion 

 3. Social support (practical) 

 planning 

 4.problem solving 

 5. Self-monitoring of behavior 



مٍزظی 
 
مٍزش ًای تغذیي ای دوران . دقیقي ای تطکین ظد 60صي ذلشي ی : ذلشات ا

 
ا

هفرى بي مادران باردار بي روش صخوراهی و بسث گروًی  16 -12بارداری در کالس ًای 
 .  ارائي ظد
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جلسبت  تعداد

 آهوسضی

 فعبلیت ُبی اًجبم ضدٍ عٌبویي هورد بزرسی

ا ،ایداد اهگیزى هگرش 1  ذلشي و ترغیب  بسث گروًی،بررصی باوًر
مارداران بي وصیلي ی گ فتن فٍاید اهدام کار و مضرات 

 عدم اهدام

 .....مادران ، پدران و  دعٍت از ًمشران، ًودار ًای اهتزاعی 2ذلشي  

 کوترل رفتاری درک ظدى 3ذلشي  
 قػد

برهامي ریزی قدم بي قدم برای رعایت رِژم غذای  ی دادى ظدى 
مٍزش فعالیت ًای خٍد مراقبتی

 
 بي مادران باردار و ا
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زمٍن پس از گذظت   
 
مٍزش  2ماى و صپس 1پرصطوامي ًای پس ا

 
ماى از ا

 .مدددا تکمین ظد
 

 



 فرمول نمونه گیری

15 

 

 معالعي کاملی فر و )با تٍذي بي تسقيقات اهدام ظدى در زميوي ًاي مطابي
زمٍن% 95و با اظميوان ( پاظای  ی

 
و با اصتفادى از هرم افزار % 95و تٍان ا

G*Power ،  بر اصاس متا 0/5ًمچوین با در هظر گرفتن اهدازى اجر
ای  هالیًز

 
هفر در ًر يك از گروًٌاي  90غٍرت گرفتي، زدم همٍهي بي تعداد  ا

زمٍن و موترل تعيين گرديد 
 
  ا
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ظرایط خروج از معالعي: 
1-  بروز ًرگٍهي اظکال یا بیماری

خاص در بارداری فعلی هظیر 
خٍهریزی  ی ًا ، چود قلٍی  ی ، پارگی 

ب ، پرى اکالمپشی ،دیابت  
 
 کیشي ی ا

2-  از ذلشات %50غیبت  بیض از
زاداهي 

 
مٍزظی و تػمیم بي خروج ا

 
ا

 .تٍصط خٍد همٍهي ًا

 

ظرایط ورود بي معالعي 
صٍاد خٍاهدن و هٍظتن ، ایراهی و  -1

 مشلط بي زبان فارصی

 

2-  ، هداظتن صابقي ی خٍن ریزی
تٌدید بي صقط ،ذفت صر راًی، چود 

 قلٍی  ی،زاملگی خارج رزمی 
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 زن باردار 182

 هفر گروى مداخلي 91

مراقبت ًای دوران 
 بارداری 

مٍزظی
 
 اذرای مداخلي ی ا

هفر از گروى  10خروج 
 مداخلي

اذرای پس ازمٍن بعد از 
ماى از  2ماى و  1گذظت 

 مداخلي

 هفر گروى ظاًد 91

مراقبت ًای دوران 
 بارداری 

هفر از گروى  15خروج 
 ظاًد

زمٍن بعد از 
 
اذرای پس ا

ماى از  2ماى و  1گذظت 
 مداخلي
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 یبفتَ ُب
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اجر مداخلي بر روی صازى ًای مدل  : 

زمٍن تسلین واریاهس با اهدازى گیری ًای مکرر     
 
 ا

 

ظاخع گروى: متغیر بین فردی 

ظاخع ًای مربٍط بي مدل: متغیر درون فردی 

 

اجرات متقابن زمان و گروى مٍرد بررصی قرار گرفت. 

زمٍن مٍرد بررصی قرار گرفت
 
زمٍن فرضیات ا

 
 .پیض از اهدام ا

زمٍن برابر ماتریس ًای کٍاریاهس)     
 
زمٍن کرویت ماخلی و ا

 
 (ا

 

 



 جدول داده های دموگرافیک
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 صعر معواداری  گروى مداخلي گروى ظاًد

 سي

 

25/39 25/06 0/40 

 وسى

 

63/71 64/11 0/30 

 قد

 

159/60 158/80 0/10 

 سطح تحصیالت

 

 سطح هعٌبداری گزوٍ هداخلَ گزوٍ ضبُد

 دیپلن و سیز دیپلن

 

65(79/3) 54(71/1)  

0/73 

 

 
 داًطگبُی

 

17(20/7) 22(28/9) 
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گروى ًای  هتایخ
 معالعي

مٍزش
 
 قبن از ا
اهسراف )میاهگین

 (معیار

مٍزش1
 
 ماى بعد از ا

 (اهسراف معیار)میاهگین
مٍزش2

 
 ماى بعد از ا

 (اهسراف معیار)میاهگین
 

 معواداری  صعر

 هگرش
 
 
 

 (3/30)0/27 ظاًد
 

0/29(3/33) 0/28(3/34)  
0/001 

 4/35(0/16) 4/22(0/22) 3/31(0/39) مداخلي

 ًودار ًای اهتزاعی
 
 

   3/37(0/34) ظاًد
 

(0/22)3/29 (0/33)3/28 0/001 
 

 4/13(0/42) 3/75(0/38)   3/25(0/43) مداخلي

کوترل رفتاری درک 
 ظدى
 
 
 

 3/18( 0/26) ظاًد
 

(0/24)3/10 (0/25 )3/39 0/001 
 

 3/37(0/25) 3/39(0/25) 3/10(0/30) مداخلي

 0/001 4/0( 0/48) 4/0( 0/37) 4/01( 0/37) ظاًد قػد
 

 5/0( 0/41) 5/0( 0/39) 4/02( 0/48) مداخلي
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گروى ًای  هتایخ
 معالعي

مٍزش
 
 قبن از ا

 (اهسراف معیار)میاهگین
مٍزش1

 
 ماى بعد از ا

 (اهسراف معیار)میاهگین
مٍزش2

 
 ماى بعد از ا

 (اهسراف معیار)میاهگین
 معواداری  صعر

 پروتئین
 
 

 0/001 2/86( 0/92) 2/85( 0/92) 2/81( 0/96) ظاًد

 3/84( 0/84) 3/79( 0/87) 3/48( 0/86) مداخلي

 0/001 3/02( 0/54) 2/85 (0/49) 2/60( 0/45) ظاًد هان و غالت صبٍصدار

 3/35( 0/53) 3/13( 0/57) 3/07( 0/55) مداخلي

 0/001 2/62 (0/57) 2/56( 0/63) 2/50( 0/64) ظاًد لبویات

 4/84( 0/68) 3/60( 0/66) 2/18( 0/67) مداخلي

 صبزی 
 
 

 0/001 2/17( 0/87) 2/12( 0/85) 1/99( 0/80) ظاًد

 5/10( 1/04) 4/46( 1/14) 2/11( 1/15) مداخلي

 میٍى
 
 

 0/001 (2/50( 0/52) 2/71( 0/56) 4/17( 1/51) ظاًد

 4/70( 0/39) 4/52 (1/46) 3/88( 1/70) مداخلي

 ظاًد روغن
 

(0/99 )2/72 (0/98 )2/73 (0/98 )2/89 0/001 

 4/70( 0/96) 4/52( 1/01) 3/88( 1/04) مداخلي
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 بسث و هتیدي گیری 
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مٍزش تغذیي بر اصاس تئٍری بر روی رفتار ًای تغذیي ای 
 
در این معالعي تاجیر ا

زهان باردار و اذزای تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى مٍرد بررصی قرار گرفت و هتایخ 
مٍزش تغذیي بر اصاس تئٍری در 

 
کلی هطان داد کي با تٍذي بي معالعي ی زاضر، ا

بٌبٍد رفتار ًای تغذیي ای زهان باردار و بٌبٍد همرات مربٍط بي اذزای تئٍری رفتار 
ن باظد کي امٍزش بي 

 
برهامي ریزی ظدى هقض محبت داظتي کي می تٍاهد هطاهگر ا

ظیٍى ی تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى تٍاهشتي باعث بٌبٍد وضعیت تغذیي ای 
 .زهان باردار ظٍد
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 این هتایخ هطان دًودى ی ارزش هظریي ًای ظواختی اذتماعی ماهود هظریي ی
تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى در ظرازی برهامي ًای مداخلي ای مٍجر بر تغییر 

 .رفتار ًای بٌداظتی مٍجر اصت
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مٍزش تغذیي صبب افزایض معوادار در در میاهگین 
 
بر اصاس هتایخ این معالعي ا

 .مػرف گروى پروتئین ًا، لبویات، میٍى ذات و صبزیدات ظد
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 ًمخٍاهی داظت(8)هتایخ این معالعي با هتایخ معالعي ی زهدى ظلب ،. 

 مٍزش تغذیي بر مبوای تئٍری را بر روی
 
زهدى ظلب در معالعي ی خٍد، تاجیر ا

 .داهض امٍز کالس پودم ابتدای  ی، بررصی کرد 67

 

 زمٍن بي فاغلي ی
 
ًفتي بعد از مداخالت  2در این معالعي پرصض هامي ی پس ا

مٍزظی تکمین ظد
 
 .  ا
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(  1394)ًمچوین هتایخ معالعي ی اخیر با هتایخ معالعي ی پیمان و ًمکاران
مٍزش تغذیي بر مبوای پیمان (. 9)ًمخٍاهی داظت 

 
در معالعي ی خٍد اجر ا

مٍزان دختر دبیرصتاهی بررصی 
 
تئٍری را بر روی مػرف غذاًای امادى در داهض ا

مٍزظی بر .کرد
 
هتایخ این معالعي هیز زاکی از این می باظد کي اهدام مداخالت ا

مٍزان 
 
مبوای تئٍری می تٍاهد در اتخاذ رفتار ًای مواصب تغذیي ای در داهض ا

 .مٍجر باظد



29 

هتایخ این معالعي با هتایخ پژوًض Annie S. Anderson   و ًمکاران
مٍزش تغذیي هتٍاهشتي بٍد تاجیر (. 10)ًم خٍاهی هداظت  1998در صال 

 
زیرا ا

 .محبت معواداری را بر روی بٌبٍد عملکرد تغذیي ای زهان باردار داظتي باظد 

 

 ظاید یکی از دالین عدم هتیدي گیریAnderson  ،از معالعي ی خٍد
مٍزش و عدم بي کار گیری ظیٍى ًای تئٍری مسٍر 

 
اصتفادى از ظیٍى ًای صوتی ا

 .بٍدى اصت
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 در معالعي یThassri  ًیچ  تغییری در وضعیت ( 2000)و ًمکاران
مٍزظی مطاًدى هطد 

 
(  11)تغذیي ای زهان باردار بعد از زضٍر در کالس ًای ا

  . 

 

 ور می ظٍد کي در معالعي ی زاضر گروى ًای غذای  ی بي ظٍر خاص
 
البتي یادا

مٍرد بررصی قرار هگرفت بلکي غرفا رفتار ًای تغذیي ای در کن مد هظر بٍدى 
 .اصت
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 ًمچوین بر اصاس هتایخ معالعي ی ما میاهگین صازى ًای تئٍری رفتار برهامي
مٍزظی در گروى مداخلي با گذظت زمان 

 
ریزی ظدى هیز بعد از مداخلي ی ا

 .افزایض معوادار داظت

 

 مٍزظی بر (1394)بر اصاس هتایخ معالعي ی پیمان
 
، هیز اذرای مداخلي ا

مبوای تئٍری صبب افزایض معوادار در متغیر ًای تئٍری ظد ولی این اختالف 
 (.9)معوادار بیطتر در رابعي با قػد مطاًدى ظد 

 

 مٍزظی تاجیر کمی بر روی ًودار ًای اهتزاعی داظت
 
کي هطان . ولی برهامي ی ا

میدًد هقض افرادی کي بر روی گروى ًای مداخلي تاجیر گذار ًشتود در اذرای 
مٍزظی باید پررهگ تر باظد

 
 .برهامي ی ا

 

 

 

 



 کار برد یافتي ًا
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 ،هداییکي تغذیي ی خٍب مادر در دوران بارداری مٍذب صالمت وی
 
از ا

پیطگیری از برخی اختالالت بارداری ، صالمت ذوین و در هٌایت تٍلد هٍزادی 
 .  با وزن ظبیعی و صالم می ظٍد

 

 مٍزش ًای  ی بي مادران
 
ًمچوین در زال زاضر در صیشتم ًای بٌداظتی ا

باردار ارئي می ظٍد ولی بي علت عدم برگزاری موظم این کالس ًا  و هبٍد زمان 
 .مواصب، اهتقال اظالعات بي درصتی غٍرت همیگیرد

 

 مٍزظی ًدف دار بي موظٍر بٌبٍد
 
بوابر این بٌتر اصت کي یک مداخلي ی ا

 .  وضعیت تغذیي ای زهان باردار در مراکز بٌداظتی و درماهی غٍرت گیرد

 

 



 هقاط قٍت معالعي
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 زمٍن بي فاغلي ی
 
ماى بعد از اذرای  2ماى و  1تکمین پرصطوامي ًای پس ا

مٍزش 
 
 مداخلي و بررصی تداوم اجر ا

 

 ذامعي ی اماری معالعي ی ما هشبت بي معالعات مطابي از تعداد همٍهي ی
 باالتری برخٍردار بٍد

 

 اذزای تئٍری رفتار برهامي ریزی ظدى بي غٍرت مدزا در ذلشات مختلف مٍرد
 .بررصی قرار گرفت



 هقاط ضعف معالعي
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 مٍزش تغذیي بر روی
 
عدم پیگیری معالعي تا اهتٌای بارداری و عدم تعیین تاجیر ا

 هتایخ بارداری ماهود وزن، قد و دور صر هٍزاد

 

 ماری باالتر و در صعر وصیعتری
 
بٌتر اصت پژوًطی دیگر با تعداد همٍهي ی ا

 .غٍرت بگیرد
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  ِاسبتیذ هحتزم جٌبة آقبی دکتز پبکپَر  ٍ سزکبرخبًن دکتز جَادی ک
در راُ آهَسش ایٌجبًت سحوبت ثسیبری را هتحول شذُ ٍ راٌّوبیی 

 .ّبی ایشبى ثِ اًجبم رسبًذى ایي پبیبى ًبهِ را هوکي سبخت


