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مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال پنجم شماره    3صفحات    1325تا        1330پائیز 1386

بررسي آگاهي ،نگرش و عملکرد نسبت به د يابت بارد اري د ر ماد ران بارد ار مراجعه کنند ه به
بيمارستان خانواد ه ارتش د ر سال 1384-1385

*د کتر سيما قاسم زاد ه ،1د کتر مريم د اد منش ،2د کتر اقد س صفري ،3سميه ابراهيمي
تاریخ اعالم وصول86/4/2 :

تاریخ د ریافت مقاله اصالح شد ه	 86/6/3 :

4

تاریخ اعالم قبولی مقاله86/9/3 :

چكيده
سابقه و هد ف :د يابت حاملگی اختالل د ر تحمل کربوهيد راتها می باشد که براي اولين بار د ر طي بارد اري تشخيص د اد ه می شود .
عوامل خطر سازي که احتمال ابتالي ماد ر به د يابت بارد اري را افزايش می د هد شامل سن باالي 30سال ،سابقه بيماري د يابت
د ر خانواد ه ،فشار خون باال ،تعد اد د فعات بيش از  5بار بارد اري ،سابقه سقط و زایمان زود رس می باشد  ،میزان آگاهی و نگرش
زنان د ر مورد د یابت بارد اری د ر پیشگیری و تشخیص زود رس موثر خواهد بود  ،بنابراین بررسی میزان آگاهی و نگرش نسبت
به این موضوع و اطالع رسانی بیشتر به خانمها از راهکارهای آن بنظر میرسد  .هد ف از انجام اين مطالعه ،بررسي آگاهي ،نگرش
و عملکرد نسبت به د يابت بارد اري د ر ماد ران بارد ار می باشد .
مواد و روشها :د ر اين مطالعه توصيفی مقطعي 200 ،زن بارد ار که به بيمارستان خانواد ه ارتش طي سالهاي  84-85مراجعه نمود ند
مورد ارزيابي قرار گرفتند  .د ر اين مطالعه پرسش نامه ای شامل سواالت آگاهي ( 19سوال ) ،سواالت نگرش (  8سوال ) و سواالت
عملکرد (  6سوال ) تنظيم گرد يد ه است که توسط خانمهاي بارد ار پاسخ د اد ه شد و سپس اطالعات جمع آوري شد ه توسط
نرم افزار  SPSSنسخه 10مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها :از  200زن بارد ار زير  45سال (ميانگين سني %62)27/25±6/7از آگاهي متوسط 77 ،د رصد از نگرش مثبت و  %69از
عملکرد متوسط برخورد ار بود ند  .د ر این نمونه ،ماد راني که سطح تحصيلي باالتري د اشته اند  ،د انشجو بود ند و از منابع اطالعاتي
مانند کتاب ،مجله و روزنامه استفاد ه می کرد ند  ،اين نمونه ها از آگاهي نگرش و عملکرد باالتري نسبت به سايرين برخورد ار بود ند .
زنان بارد ار با سن حاملگي کمتر از  12هفته ،تعد اد بارد اري های کمتر از  2بار و بد ون سابقه سقط نسبت به ساير نمونه ها آگاهي،
نگرش و عملکرد بهتري د اشتند  .ميزان آگاهي ،نگرش و عملکرد خوب د ر افراد باالي  35سال بيشتر بود ه است.
نتيجه گيري :تد وين برنامه های آموزشي د ر مورد مراقبتهاي د وران بارد اري با توجه خاص به د يابت بارد اري ،باعث کاهش و
حذف بروز بارد اري های پر خطر و ارتقاي سالمتي ماد ران و تولد نوزاد ان سالم و سالمت جامعه می گرد د  .د ر این بررسی نشان
د اد که آگاهی و نگرش افراد با عملکرد آنها رابطه مستقیم د ارد  ،یعنی هر چه میزان آگاهی و نگرش باالتر باشد عملکرد بهتری را
از افراد خواهیم د ید .
کلمات کليد ي :آگاهي ،د يابت بارد اري ،عملکرد  ،نگرش

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

استاد يار ،د انشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،د انشکد ه پزشکي ،گروه بيماريهاي زنان و زايمان ،مرکز آموزشي – د رماني خانواد ه (*نويسند ه مسئول)
تلفن021-77600500 :
استاد يار ،د انشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،د انشکد ه پزشکي ،گروه بيماريهاي عفوني و گرمسيري ،مرکز آموزشي د رماني 501
استاد يار ،د انشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،د انشکد ه پزشکي ،گروه آموزشي بيماريهاي زنان و زايمان ،مرکز آموزشي د رماني بيمارستان خانواد ه
د انشجوي پزشکي ،د انشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران
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مقد مه

تعد اد بارد اری ها؛ سابقه سقط و منابع کسب اطالعات می باشد  .این

د يابت حاملگي شايعترين نوع د يابت می باشد که باعث ايجاد

سواالت به ترتیب زیر د سته بند ی شد ند :

عوارض بارد اري می گرد د و يک عارضه با خطر متوسط محسوب

ـ سن (باالتر از  30سال ـ کمتر و مساوی با  30سال)

می شود ( .)1شيوع آن د ر مناطق مختلف د نيا بين 0/5-17/7د رصد

ـ میزان تحصیالت (بی سواد ؛ ابتد ائی؛ متوسطه؛ باالتر از د یپلم)

ذکر شد ه است و د يابت بارد اي د ر تمامي گروههاي نژاد ي روبه

ـ شغل (خانه د ار؛ کارمند ؛ کارگر :د انشجو)

افزايش است ( .)2-5حد ود 4/5د رصد گزارش شد ه است (.)6

ـ سن بارد اری (12 – 0؛ 24 – 13؛ )42 – 25

تست غربالگري د يابت د ر حاملگي تست تحمل گلوکز می باشد

ـ تعد اد بارد اری (کمتر و مساوی  2بار؛ بیش از  2بار)

( ،)1-8میزان آگاهی و نگرش زنان د ر مورد د یابت بارد اری د ر

ـ سقط (د ارد ؛ ند ارد )

پیشگیری و تشخیص زود رس موثر خواهد بود  ،بنابراین بررسی

ـ منابع کسب اطالعات (راد یو؛ تلویزیون؛ اقوام و د وستان؛ کتاب

میزان آگاهی و نگرش نسبت به این موضوع و اطالع رسانی بیشتر

و مجله و روزنامه؛ پرسنل بهد اشتی)

به خانمها از راهکارهای آن بنظر میرسد .

قسمت د وم شامل  19سوال است که میزان آگاهی زنان بارد ار را نشان

بيماران مبتال به د يابت بارد اري به د و گروه عالمت د ار و بد ون

می د هد (جد ول .)1سواالت آگاهی شامل :تعریف؛ عالیم؛ عوارض؛

عالمت تقسيم می شوند  .عالئم د يابت حاملگي شامل پرخوري،

عوامل خطرساز؛ سن ابتال؛ زمان د رگیری؛ د رمان؛ ورزش های موثر؛

پرنوشي ،پراد راري ،فشار خون باال ،چاقي ،اد م ،خارش ،تعريق و

میزان قند خون ناشتا؛ زمان کنترل و بررسی؛ میزان ناهنجاری جنینی

حمالت هيپوگليسميک ميباشد (.)8-11

و مرگ و میر نوزاد د ر د یابت حاملگی؛ ارتباط بین فشار خون باال؛

اکثر مبتالیان به د يابت بارد اري حتي تا 70د رصد موارد د ر گروه

ورزش؛ چاقی؛ استرس و مقد ار قند خون قبل از حاملگی با د یابت

بد ون عالمت قرار می گيرند (.)12-15

حاملگی می باشد .

عوارض د يابت بارد اري به د و گروه ماد ري و جنين – نوزاد ي

قسمت سوم شامل  6سوال می باشد که عملکرد نمونه ها را می سنجد

تقسيم می گرد د  .عوارض ماد ري شامل کتواسيد وز د يابتي ،تنش

(جد ول .)2سواالت عملکرد شامل  :اند ازه گیری قند خون قبل و

عاطفي ،هيپر گليسمي ،کتوز ناشي از گرسنگي ،افزايش زياد وزن،

بعد از بارد اری؛ کنترل افزایش وزن؛ جلوگیری از مصرف نمک و

پره اکال مپسي ،اکالمپسي ،هيد رآمينوس ،زايمان زود رس و سقط های

قند اضافی؛ رعایت نکات بهد اشتی د رمانی و انجام پیاد ه روی و

خود به خود ي.

ورزش های سبک می باشد .

عوارض جنيني ـ نوزاد ي شامل ماکروزمي ،نارس بود ن،

قسمت چهارم  8سوال د ر بر د ارد که نگرش ماد ران بارد ار را نسبت

ناهنجاري های ماد رزاد ي ،زجر تنفسي ،اختالالت متابوليک،

به د یابت بارد اری بیان می کنند (جد ول .)3سواالت نگرش شامل:

پلي سيتمي ،بيماريهاي غشاء هیالين و احتمال ايجاد د يابت د ر

تاثیر رژیم غذایی د ر افزایش یا کاهش قند خون؛ افزایش وزن

نوزاد ميباشد ()6-8

اید ه آل د ر بارد اری؛ عوامل موثر و عالیم د یابت بارد اری؛ ارتباط
افزایش سن و فشار خون باال با د یابت بارد اری؛ تاثیر ورزش های

مواد  و روشها

سبک و پیاد ه روی د ر کنترل د یابت حاملگی؛ زمان کنترل قند

د ر این مطالعه توصیفی 200نفر از زنان بارد ار که طی سالهای

خون می باشند .

 1384-85به بیمارستان خانواد ه ارتش مراجعه نمود ه اند  ،مورد

د ر سواالت مربوط به آگاهی برای هر جواب صحیح  2نمره مثبت

مطالعه و بررسی قرار گرفتند .

و هر جواب غلط  1نمره منفی د ر نظر گرفته شد و با تعیین انحراف

جهت جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه ای مشتمل بر  4قسمت

معیار  10/63و محاسبه میانگین 13/22؛ آگاهی افراد به سه د سته

تد وین و د ر اختیار نمونه ها قرار د اد ه شد  .قسمت اول شامل

کمتر از ( 3ضعیف)؛ ( 24 – 3متوسط)؛ بیشتر و مساوی ( 24خوب)

سواالت زمینه ای مانند  :سن؛ میزان تحصیالت؛ شغل؛ سن حاملگی؛

تقسیم شد .

د کتر سيما قاسم زاد ه و همکاران

بررسي آگاهي ،نگرش و عملکرد  نسبت به د يابت بارد اري د ر ماد ران بارد ار ...
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د ر سواالت مربوط به عملکرد برای هر جواب صحیح  2نمره

نگرش و عملکرد افراد با سن؛ میزان تحصیالت؛ شغل؛ سن حاملگی؛

مثبت و هر جواب غلط صفر د ر نظر گرفته شد و با تعیین انحراف

تعد اد بارد اری ها؛ سابقه سقط و منابع کسب اطالعات با استفاد ه

معیار  2/93و محاسبه میانگین  8/08عملکرد افراد د ر سه گروه

از نرم افزار  SPSSنسخه  10با روش های آماری و توصیفی تجزیه

کمتر از ( 5ضعیف)؛ ( 11- 5متوسط) و بیشتر مساوی ( 11خوب)

و تحلیل شد .

محاسبه شد .
د ر سواالت مربوط به نگرش برای هر پاسخ کامال موافق  5نمره

یافته ها

مثبت؛ موافق  4نمره؛ مطمئن نیستند  3نمره؛ مخالف  2نمره و کامال

د ر این مطالعه بررسی روی  200زن بارد ار صورت گرفت که سن

مخالف  1نمره د ر نظر گرفته شد و باتعیین انحراف معیار  3/59و

آنها از  45–17سال متغیر بود ه و میانگین سنی آنها 27/25±6/72

محاسبه میانگین 28/24؛ نگرش افراد به  3رد ه کمتر از ( 25منفی)؛

بود .

( 32 – 25بی تفاوت) و بیشتر و مساوی ( 32مثبت) تقسیم شد .

د ر این بررسی نتایج سواالت مربوط به آگاهی به قرار زیر است

بعد از جمع آوری پرسشنامه ها؛ بر طبق توضیحات فوق آگاهی؛

(جد ول:)1

نگرش و عملکرد افراد محاسبه گرد ید  .سپس ارتباط بین آگاهی؛
جد ول -1فراوانی پاسخ به سواالت آگاهی زنان بارد ار نسبت به د یابت بارد اری د ر ماد ران بارد ار مراجعه کنند ه به بیمارستان خانواد ه د ر سالهای 1384-85
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جد ول -2فراوانی پاسخ به سواالت عملکرد زنان بارد ار نسبت به د یابت بارد اری د ر ماد ران مراجعه کنند ه به بیمارستان خانواد ه د ر سالهای 1384–85
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د ر بررسی سواالت مربوط به عملکرد نتایج باال بد ست آمد (جد ول .)2

که  14نفر  %77/8آگاهی و عملکرد ضعیف؛  4نفر  %22/2آگاهی

د ر بررسی سواالت مربوط به نگرش نیز نتایج به قرار زیر حاصل

و عملکرد متوسط؛  4نفر  %22/2نگرش منفی و  14نفر %77/8

شد (جد ول :)3

نگرش بی تفاوت د اشتند  .سطح تحصیالت  78نفر  %39از آنها

میزان آگاهی افراد مورد مطالعه با تعیین انحراف معیار  10/63و

باالتر از د یپلم بود که آگاهی  30نفر  %38/5خوب؛  48نفر %61/5

محاسبه میانگین نمرات 10/22؛ خوب  ،%19متوسط  %62و ضعیف

متوسط و عملکرد  24نفر  %30/8خوب؛  52نفر  %66/7متوسط؛

 %19محاسبه شد و میزان عملکرد آنها با تعیین انحراف معیار 2/93

2نفر  %2/6ضعیف و نگرش  22نفر  %28/2مثبت و  56نفر %71/8

و محاسبه میانگین نمرات8/08؛ خوب  ،%13متوسط  %69و ضعیف

بیتفاوت بد ست آمد .

 %18بد ست آمد و میزان نگرش آنها با تعیین انحراف معیار 3/59

گروههای شغلی زنان بارد ار مورد مطالعه شامل :خانه د ار؛ کارمند ؛

و محاسبه میانگین نمرات 28/42؛ مثبت  ،%14بی تفاوت  %77و

کارگر و د انشجو بود  142 .نفر  %71از نمونه ها خانه د ار بود ند که

منفی  %9محاسبه شد .

 %7آگاهی خوب؛  %69/1آگاهی متوسط؛  %23آگاهی ضعیف؛ %5/6

افراد از نظر سطح تحصیالت د ر  4د سته  :بی سواد ؛ ابتد ائی؛ متوسط

نگرش مثبت؛  %81/7نگرش بی تفاوت؛  %12/7نگرش منفی؛ %4/2

و باالتر از د یپلم قرار گرفتند  .د ر این بین  18نفر  %9بی سواد بود ند

عملکرد خوب؛  %73/3عملکرد متوسط؛  %22/5عملکرد ضعیف

جد ول -3فراوانی پاسخ به سواالت نگرش زنان بارد ار نسبت به د یابت بارد اری د ر ماد ران مراجعه کنند ه به بیمارستان خانواد ه د ر سالهای 1384-85

a

¯¦·Zz» Ô»Z

»¦·Zz

]cÁZ¨e Ê

»ª§YÂ

¯ª§YÂ» Ô»Z

|{ {Y| e |{ {Y| e |{ {Y| e |{ {Y| e |{ {Y| e

dY iÂ» ½Ây |À« ½YÌ» ÅZ¯ ZË ËY§Y { ÊËY~£ ºË 1

34

17

92

46

32

16

26

13

16

8

dY ¹³ Â¸Ì¯ 12 ÉY{Z] { µM Ã|ËY ½Á ËY§Y 2

0

0

26

13

102

51

40

20

32

16

ÉZÆËY{Z] {Y| e-Ê´¸»Zu d]ZË{ ËY§Y { iÂ» ¶»YÂ Y Ê°Ë 3
dY {ZË

2

1

26

13

104

52

52

26

16

8

Ä] |ËZ] ÉY{Ya Á ÊÂ¿a ½Âq ºËÔ Ã|ÅZ»Z] ÉY{Z] ½YÁ{{ 4
{Â¼¿ Ä mY» ®a

0

0

26

13

42

21

100

50

32

16

|]ZË Ê» ËY§Y - ¾ ËY§Y Z] ÉY{Z] d]ZË{ ½YÌ» 5

0

0

20

10

88

44

66

33

26

13

{Y{ {ÂmÁ Z^eY Ê´¸»Zu d]ZË{ Z] ÓZ] ½Ây Z§ ¾Ì] 6

8

4

50

25

108

54

32

16

2

1

dY iÂ» ÉY{Z] µfÀ¯ { ®^ ÉZÆÁ Á ÉÁ Ã{ZÌa 7

0

0

4

2

28

14

126

63

42

21

dY ¹Á{ ÄÅZ» Ä Á ÉY{Z] Y ¶^« -½Ây |À« µfÀ¯ ½Z» ¾ËfÆ] 8

0

0

2

1

62

31

92

46

44

22

د کتر سيما قاسم زاد ه و همکاران

بررسي آگاهي ،نگرش و عملکرد  نسبت به د يابت بارد اري د ر ماد ران بارد ار ...

1329

د اشتند  .از  14نفر  %7د انشجو آگاهی و عملکرد  %42/9خوب؛

نشان مید هد  .د ر این مطالعه نشان د اد ه شد ه است که آگاهی و

 %57/1متوسط و نگرش  %28/6مثبت؛  %71/4بی تفاوت بود .

نگرش افراد ی که از کتاب و مجله و روزنامه استفاد ه میکرد هاند

د ر افراد بد ون سابقه سقط  %10/4آگاهی ضعیف؛  %6نگرش منفی

نسبت به افراد ی که از منابع اطالعاتی د یگری استفاد ه میکرد هاند

و  %11/9عملکرد ضعیف د اشتند که نسبت به افراد با سابقه سقط

باالتر بود ه است و همچنین نشان د اد ه شد که پرسنل بهد اشتی د ر

اطالعات و نگرش و عملکرد بهتری د اشتند .

افزایش آگاهی و نگرش زنان بارد ار نقش کمی د اشتند  .با توجه به

افراد ی که کمتر از  2بار بارد ار شد ه بود ند ؛ مجموع آگاهی ،نگرش

اینکه  62د رصد زنان بارد ار آگاهی متوسط د اشتهاند انجام برنامههای

و عملکرد متوسط و خوب آنها به ترتیب %86؛  %94/2و %86بود

آموزشی ضروری به نظر رسید ه و با توجه به نقش ظریف پرسنل

که این نشان د هند ه ارتقائ آگاهی و عملکرد و ایجاد نگرش مثبت

بهد اشتی د ر ارتقا آگاهی زنان میبایست برنامههای آموزشی برای

د ر این افراد است.

این گروه برگزار گرد د .

د ر بین نمونه ها زنان بارد اری که سن حاملگی کمتر از  12هفته

ـ افراد مورد بررسي آگاهي خوبي د رباره تعريف و ميزان قند

د اشتند ؛  %50آگاهی خوب و  %33/3عملکرد خوب و بد ون نگرش

خون ناشتا د ر د يابت حاملگي ند اشتند که اين نشاند هند ه کاهش

منفی بود ند .

اطالع رساني د ر زمينه د يابت حاملگي است.

د ر نهایت افراد ی که از منابع اطالعاتی کتاب؛ مجله و روزنامه استفاد ه

ـ اکثر افراد پر اد راري را از عاليم د يابت حاملگي ميد انستند و

می کرد ند ؛  %40آگاهی خوب و  %30نگرش مثبت و  %45عملکرد
خوب د اشتند که نسبت به سایرین تفاوت چشمگیری د اشت.

نسبت به اين موضوع آگاهي و نگرش خوبي د اشتند .
ـ نگرش مثبت د ر مورد زمان کنترل قند خون د ر سه ماهه د وم
بارد اري د ر اکثر افراد تحت مطالعه وجود د اشت و نسبت به

بحث و نتيجه گيري

اين موضوع عملکرد مناسبي نشان ميد اد ند  .بيشتر زنان بارد ار

مطالعات مشابه د ر زمینه آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان بارد ار بر

سنين باالتر از  30سال را د ر افزايش احتمال د يابت حاملگي

روی د یابت بارد اری انجام نشد ه است ولی د ر زمینه غربالگری

موثر ميد انستند .

د یابت بارد اری مطالعات فراوانی موجود است .د ر مطالعه د کتر

ـ د ر صد باالتري از افراد معتقد به افزايش ميزان مرگ مير نوزاد ان
و ناهنجاريهاي جنيني د ر د يابت بارد اري بود ند .

کریمی و همکاران بر روی ریسک فاکتورهای د یابت ،سه عامل
سن باالی  25سال ،سابقه خانواد گی مثبت و شاخص تود ه بد نی

ـ د رصد بااليي از زنان بارد ار اظهار د اشتند که به د ستورات پزشک

به عنوان عامل خطر مهم برای غربالگری میتواند بکار رود (.)16
ولی د ر مطالعه د کتر الریجانی و همکاران که شیوع د یابت بارد اری

خود د ر مورد رعايت نکات بهد اشتي د رماني عمل می کنند .
ـ اکثر افراد تحت مطالعه د ر زمينه تاثير چاقي بر افزايش قند

د ر زنان زیر  25سال بررسی شد ه است  59/25د رصد زنان و بد ون
ریسک فاکتور د یگر د چار د یابت بارد اری بود هاند ( .)17بهر حال

خون ،آگاهي خوبي د اشتند .
ـ

اکثر زنان بارد ار نسبت به افزايش وزن مناسب د ر طي بارد اري

زنان بارد ار د ر این مطالعه سن باالی  30سال را ریسک فاکتوری

(12کيلوگرم) ،نگرش مثبت ند اشتند  .لذا به منظور کنترل صحيح

برای د یابت بارد اری مید انستند  .د ر این مطالعه آگاهی و نگرش

افزايش وزن د ر طي حاملگي الزم است اين موضوع اطالع

افراد با مشاغل د انشجو و کارمند نسبت به افراد با مشاغل کارگر و

رساني شود .

خانهد ار بطور معنید اری باالتر بود  .همچنین آگاهی و نگرش افراد
با تحصیالت باالتر از د یپلم بطور معنید ار از افراد زیر د یپلم باالتر
بود که این مساله تاثیر تحصیالت و شغل را بر آگاهی و نگرش

ـ زنان بارد اري که کمتر از  30سال د اشتند  ،سطح نگرش و
عملکرد باالتري د اشتند .
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The Study on the knowledge, attitude and function of gestated
mother's about gestational diabetes that referred to army
khanvadeh hospital from 2005 to 2006
*Ghasem zadeh S; MD1, Dadmanesh M; MD2, Safari A; MD3, Ebrahimi S; MD4

Abstract
Background: The gestational diabetes is a disorder at tolerate of carbohydrates that for the first time has
diagnosed in the gestational period. The risk factors that increased conflict mother to gestational diabetes
include : age more than 30 years, history of diabetes disease in family hypertension, gravid more than 5,
history of abortion or premature birth. The goal of this study is evaluation of knowledge, attitude and function
of gestated mother's about gestational diabetes.
Material and method: In this study 200 pregnant women who referred to army khanvadeh hospital from
2005 to 2006 have evaluated.
Results: %62 of women had moderate knowledge and %77 had positive attitude and%69 had moderate
function. Women who used from informative source include book-journal – news paper had better knowledge,
attitude and function. Women with gestational age less than 12 weeks, gravid less than 2 and without abortion
had better knowledge, attitude and function than others. Knowledge, attitude and function in persons more
then 35 years were greater.
Conclusion: Preparing proper educational project about pregnancy with special note on gestational
diabetes for increasing knowledge, attitude and function of gestated mother’s, causes decreased high risk
pregnancies and promotes the level of healthy mother and birth the safe neonate.
Keywords: Attitude, Function, Gestational Diabetes, Knowledge
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