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تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش زنان باردار در مورد تغذیه دوران بارداری

نویسنده (گان) :معصومه شفیع زاده* ,الهه عالف زاده ،زهره شایق

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکیm.shafiezadeh@ymail.com :

مقدمه :اهمیت تغذیه سالم در دوران بارداری بهمنظور حفظ سالمتی مادر و جنین آشکارا میباشد .انتخاب صحیح مواد غاذایی در تغذیاه
این دوران به بهبود رشد و تکامل جنین و حفظ سالمت مادر کمک می کند .این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشای بار میازان
آگاهی و نوع نگرش زنان باردار در مورد تغذیه دوران بارداری انجام شد.
روش تحقیق :این مطالعه به روش نیمه تجربی در مورد  321زنان باردار شرکتکننده در کالس های بارداری بیمارستان شاهید صادوقی
در طی سال  0323-28انجام شد .پرسشنامه پیش آزمون شامل سواالت دموگرافیک ،سواالت مربوط به آگاهی و نگارش توساط شارکت
کنندگان تکمیل شد و پس از جلسه سوم ،آموزش تغذیه صحیح در دوران بارداری توسط مدرسان کالس های بارداری انجام شد .در انتهای
دوره کالس بارداری (جلسه هشتم) همان پرسشنامه مجددا توسط نمونه ها تکمیل شد .دادهها بهوسیله نرمافزار  spss 08و تسات هاای
غیر پارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس و ضریب همبستگی ویبرسون و سطح معنی دار  P>1/12ماورد تجزیاهوتحلیل قارار گرفات.
نمرات زیر  01ضعیف ،بین  01- 02متوسط و بین  02- 81خوب رده بندی شد.
نتایج :بین میزان آگاهی ،سن ،شغل و میزان تحصیالت ارتباط معنیداری دیده شد ( P). 45%>1/12از شرکت کننادگان آگااهی کام،
 %38,8دارای آگاهی متوسط و  %06,8آگاهی خوب داشتند .آگاهی ضعیف و کم پس از آموزش به  %68افزایش داشت و نگرش ضعیف بعد
از آموزش  %01افزایش داشت.
بحث و نتیجهگیری :آگاهی زنان باردار در مورد نحوه تغذیه در دوران بارداری کافی نیست و با شرکت در کالس های باارداری و آماوزش
صحیح این میزان افزایش معنیداری داشته است .بر این اساس انجام مداخالت آموزشی و لزوم شرکت در کالس بارداری و آموزش تغذیاه
صحیح در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :آگاهی ،نگرش ،آموزش ،زنان باردار ،تغذیه
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