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 چکیده

 از بسیاریبا  توانمی یزندگ سبکاصالح  بادر افراد جامعه است.  یزندگ سبک ارتقای بهداشت، جهانیاز اهداف سازمان  یکی :مقدمه

 به توجه بابرخوردار است.  یخاص یتاز اولو مداخله عنوانبهمناسب  یروش آموزش از استفادهراستا،  ینا در. نمود مقابله خطر عوامل

 سبک بر ایچندرسانه بسته و گروهی بحث آموزش تأثیر یسهحاضر با هدف مقا مطالعه بارداری، دوران در زندگی سبک بسیار اهمیت

 .شد انجام باردار مادران زندگی

گناباد انجام  شهر یبهداشت مراکزبه  کنندهمراجعهزن باردار  08 با ارتباط در 9310حاضر در سال  تجربینیمه مطالعه ها:مواد و روش

 از پس هاداده. گرفتند قرار ایچندرسانه بستهبا  مداخلهو  یگروه بحث با مداخله رل،در سه گروه کنت تصادفی طوربه هاآزمودنیشد. 

 دوار یلو تحل یفتوص برایو  گردیدند آوریجمعارتقادهنده سالمت  یو پرسشنامه استاندارد سبک زندگ یکپرسشنامه دموگراف یلتکم

 .شد استفاده 71/7 معناداری سطح در ANOVAو  یزوج یت یآمار هایآزمون ازمطالعه  ینا در. شدند   SPSS 20افزارنرم

 یانگینم ینب یمعنادار یتفاوت آمار مداخله،که قبل از  دادند نشان نتایج. بود سال 1/20±0/1افراد مورد مطالعه  سنی میانگین :هایافته

نمرات سبک  یانگینم ینب یتفاوت معنادار ی،از مداخله آموزش پس اما ؛(P<71/7) است هگروه وجود نداشت در سه ینمرات سبک زندگ

 یاز روش بحث گروه استفادهگروه مداخله با  در ینمره سبک زندگ میانگین براین،عالوه(. P>71/7) آمددر سه گروه به وجود  یزندگ

 و 00/900±87/91معادل  ترتیببه ایچندرسانهبسته  روش از استفاده باگروه مداخله گروه کنترل و  در و بود 13/958±15/29با  برابر

 .آمد دستبه 23/29±78/900

 رو این از شد؛ باردار زنان در زندگی سبک نمره یموجب ارتقا ایچندرسانه بسته و گروهی بحث آموزشی روش کارگیریبه :یریگجهینت

 .شودروش استفاده  ینباردار از ا مادران بهبهتر  یآموزش سبک زندگ یبرا گرددیم یهتوص

 

  باردار مادر ی،زندگ سبک آموزش، تأثیر ای،چندرسانه بسته ی،گروه بحث :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 درفرد  که ییرفتارها از است عبارت یزندگ سبک

 یچگونگ خود، ییغذا عادات و ـهیتغذ نـوعبا  ارتباط

 زانیم و سبک گار،یس به عادت فراغت، اوقـات گذراندن

 یچگونگ و کار طیمحـ در رفتـار سبک ،یبدن تیفعال

 (9) دهدیم انجام یدرمـان -یبهداشـت خـدمات از استفاده

 زندگی کیفیت بر که است جـهت نیا از بیشتر آن اهمیت و

 .(2) باشدمی اثرگذار هابیماری از پیشگیری و

 و رییتغ باکه  است معتقد بهداشت یجهان سازمان

 که خطر عوامل از یاریبس با توانیم یزندگ سبک اصالح

 به کرد؛ مقابله هستند ریم و مرگ عوامل نیترمهم جزء

 یارتقا بهداشت، یجهان سازمان اهداف از یکی لیدل نیهم

 (. 3) است جامعه افراد در سالم یزندگ سبک

 تحت ادییز حد تا جامعه سـالمت نکـهیا بـه توجـه بـا

 ریتأث مانیزا و یباردار و بوده زنـان متسـال ریتأث

 نیبنـابرا دارد؛ زنان بهداشت و سالمت بر رییچـشمگ

 در هاآن یزندگ سبک بهبود و باردار مادران سالمت نیتأم

 با. باشدیم یبهداشــت خـدمات یهاتیاولو از دوران نیا

 مادر در یاریبس یروان و یجسمان راتییتغ ،یحاملگ شروع

 و یبهداشت یرفتارها در رییتغ سبب که دیآیم وجود به

 (.0) گرددیم یو یزندگ سبک

 یفشارها لیدل به باردار مادران یزندگ سبک

 و یکیمتابول ،یهورمون راتییتغ جهینت درو  مالحظهقابل

 کنترل از فراتر راتییتغ نیا که کندیم رییتغ یکیزیف

 رداربا مادران که باشندیم یراتییتغ نیاول وهستند  هاآن

 ریپذبیآس یروح نظر از هم و یجسم نظر از هم را

 معمول یهانقش دادنانجام یبرا را هاآن ییتوانا کنند،یم

سبک  تیفیموجب کاهش ک و دهندیم رییتغ یزندگ

است  الزم نینابراب شوند؛یم شانخانوادهو  هاآن یزندگ

 راتییت و تغکالمش نیاعواملی که باعث  ییپس از شناسا

ها را نآ کنترل و یپیشگیر یهاهرا ،دنشویان مدر زن

 دررا  سالم یزندگ سبک تیفیکمشخص کرد تا بتوان 

 (.1مادران باردار ارتقا بخشید )

 سبک نهیزم در مؤثر و دیمف مداخله کی اعمال یبرا

 تیاولو از مناسب یآموزش روش کی داشتن سالم، یزندگ

 به یزشآمو برنامه کی ارزش(. 5) است برخوردار یخاص

 یبستگ یبهداشت یرفتارها جادیا ای رییتغ و آن یاثرگذار

 یابیدستقابل یسادگ به که ستین یهدف رفتار، رییتغ و دارد

 یهاروش از مناسب استفاده به آموزش یرگذاریتأث. باشد

 شیافزا یبرا یآموزش یهاروش نیا. دارد یبستگ آموزش

(. 0) اندشده یطراح بهداشت آموزش یهابرنامه یاثربخش

 بحث چهره، به چهره ،یسخنران صورتبه تواندیم آموزش

 و یدارید یکمک لیوسا شامل) یاچندرسانه بسته ،یگروه

 ردیگ صورت رهیغ و( نترنتیا و لمیف ،(ایمد ی)مولت یداریشن

 از پژوهشگرانتوجه به استفاده مکرر  با انیم نی(. در ا8)

و  یمجاز یهاروش از یکی عنوانبه یاچندرسانه روش

 یکی عنوانبه یاستفاده از روش بحث گروه زیو ن یرسنتیغ

 تا میشد آن بر زین ما ،خود مطالعاتدر  یسنت یهاروش از

 جینتا و میکن اعمالدر پژوهش خود  را روش دو نیا

 .میینما یبررس را آمدهدستبه

 یبرا مناسب زمان کی یباردار دورهکه  یینجااز آ

 یزندگ سبک از یباردار دوران در مادر اگر و است مداخله

 زین نیجن متوجه آن بارانیز اثرات نباشد، برخوردار یمناسب

 سالم یرفتارها داشتن یحاملگ دوران در نیبنابرا شود؛یم

 و ورزش سالم، ییغذا عادات و مناسب هیتغذ مانند مثبت

 خود، از مراقبت ،یکاف وزن شیافزا منظم، یبدن تیفعال

 همچون ناسالم یرفتارها ترک و بولمق یاجتماع روابط

 را سالم یزندگ سبک یهامؤلفه که الکل و اتیدخان مصرف

 نیتضم را کودک و مادر سالمت تواندیم شود،یم شامل

 نیا در یاریبسمطالعات  ر،یاخ یهادهه(. در 1) دینما

 ریتأث دهندهنشان هاآن جینتاانجام شده است که  نهیزم
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 نمره یارتقا بر مشاورهو  یزشانواع مداخالت آمو مثبت

 باشدیم باردار مادران ژهیوبهافراد جامعه  یسبک زندگ

حاضر به  پژوهش در شده،انی(. با توجه به موارد ب90-97)

 یارسانهو بسته چند یبحث گروه یدو روش آموزش یبررس

 ازتا  شد هباردار پرداخت انمادر یبر سبک زندگ هاآن ریتأثو 

ا در اتخاذ سبک هشرو نیبر ا ینمداخالت مبت قیطر

را در  یمهم گاممادران باردار بتوان  توسطسالم  یزندگ

 ینمره سبک زندگ یارتقاو  یسالم بهداشت یرفتارها جادیا

 .برداشتدر جامعه 

 

 هامواد و روش

. شد انجام 9310حاضر در سال  یتجربمهین پژوهش

 ههفت 5-97باردار با سن  زنانپژوهش را  یآمارجامعه 

 یهامراقبت انجام یبرا که گناباد شهر ساکن یباردار

 نموده مراجعه جامعه سالمت مراکز به یباردار دوران

 روشذکر است که  انیشا. دادند لیتشک بودند،

. ابتدا با در بود یاچندمرحله ،مطالعه نیدر ا یریگنمونه

 سه گناباد، جامعه سالمت مراکز تمام ستیدست داشتن ل

به سه گروه آموزش  یتصادف طوربه و شدند انتخابمرکز 

 در. افتندی اختصاصو کنترل  یبحث گروه ،یاچندرسانه

 مرکز درو  یارسانهچندبسته  یآموزش روشاز  اول مرکز

 سوم مرکز وشد  استفاده یگروه بحث روش از دوم

جم نمونه در ح. شد گرفته نظر در کنترل گروه عنوانبه

( 91) یقبل اتوجه به مطالعبا ت ،درصد 11 نانیسطح اطم

 گروه دو در هانیانگیم سهیمقا فرمول از استفاده با و

 یشینفر برای هر گروه آزما 23معادل  مداخله و کنترل

 زشیدرصد ر 97درنظرگرفتن  لیدلدست آمد که به هب

نفر  08نفر و در مجموع  25در هر گروه  ،هاهنمون یاحتمال

 .دندیگرد یبررس

 97 تا 5 مادران ستیل هیته از پس مراکز داخل در

 نیا انیتا پا و بودند دخو یدر آغاز دوران باردار که هفته

 داشتند،خود  یاصالح سبک زندگ یبرا یدوره فرصت کاف

 یارهایمع کهنفر  08 تعداد کیستماتیس یتصادف صورتبه

 ورود معیارهای. شدند انتخاب داشتند،را  مطالعه به ورود

هفته و  97تا  5 یباردار سن: از بودند عبارت مطالعه به

 جامعه؛ سالمت مرکز آندر  یکیپرونده الکترون داشتن

  انهیرا داشتن ؛سواد خواندن و نوشتن از برخورداری

 بسته شیجهت نما انهیکار با را ینسب ییآشناو 

 و مطالعه در شرکت یبرا تیرضا اعالم ؛یارسانهچند

 تیفعالنجام ا یبرا تیمحدود نداشتن ؛یآموزش یهاکالس

 یروان یهایماریب به ابتال عدم ؛یباردار طول در یکیزیف

 یحاملگ نبود ؛هاآن یبرا نبودن درمان تحت و شدهشناخته

 جامعه سالمت مراکز در مراقبت یارهایمع براساس پرخطر

 عدم. (سقط سابقهو  یزیخونر ،ینیبلکه خون، فشار)

 کی از شیب بتیغ ای یآموزش یهاکالس در افراد شرکت

 مشکل ای و یماریب بروز ؛یهمکار به لیتما عدم جلسه؛

 خون، فشار) یآموزش برنامه یاجرا طول در جادشدهیا

 خروج معیارهایعنوان به نیز (سقط و یزیخونر ،ینیبلکه

اطالعات،  یگردآور ابزار. شدند گرفته نظر دراز مطالعه 

 سبکو پرسشنامه  کیدموگراف مشخصات پرسشنامه

 شش و سؤال 12 با Walkerسالمت  دهندهرتقاا یزندگ

 رشد: از بودند عبارتپرسشنامه  نی. ابعاد ا(95) بودند بعد

 سالمت، قبال در یریپذتیمسئول ،ییخودشکوفا و یمعنو

و  یجسم تیفعال استرس، تیریمد ،یفرد نیب روابط

 کی براساس پرسشنامه نیا در یدهنمره وهیش. هیتغذ

 یبرخ، 9= هرگز": شودیم انجام یادرجه چهار اسیمق

 نیشتریب نیبنابرا؛ 0= معمول طوربه، 3= اغلب، 2= اوقات

 .باشدیم 12آن  نیو کمتر 278پرسشنامه  نیا ازیامت

 توسط رانیدر ا پرسشنامه نیا ینسخه فارس ییایو پا ییروا

 یآلفا بیضر با مؤلفه شش یبرا همکاران و یدیز یمحمد

 تا 50/7آن برابر با  ابعاد یو برا 82/7معادل  کل کرونباخ

که  باشدیذکر م انیشا (.90) است آمده دستبه 19/7



 
 

 

 انو همکار یمونق یمیکر ینحس 
 

 8931 تابستان، 07، شماره 22فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، دوره                                                                                                                     4

 بارداری، دوران یزندگ سبک و کیهای دموگرافهپرسشنام

 در شرکت طیواجد شرا یهانمونه از تیرضا اخذ از پس

 .شد داده لیها تحوآن به پژوهش

 زمان مدت در که بود صورتنیبدانجام مداخله  نحوه

 یآموزش جلسه سه یگروهگروه بحث  یبرا مطالعه، انجام

 دیگرد برگزار باردار زنان یزندگ سبک مورد در یاقهیدق 57

کامل در  حیتوض ،یاچندرسانه یآموزش بسته گروه یبرا و

آن در  یبندزمانمه استفاده از آن و برنا یچگونگ ،CDمورد 

 تا  بار کی یاهفتهو  شد داده مطالعه موردافراد  اریاخت

 CD دنیدر رابطه با د یتلفن یریگیپ مداخله، انیپا زمان

 .گرفت صورت یآموزش

زمان مداخله و اتمام جلسات  افتنیانیاز پا پس

مجدد  لیالزم در مورد زمان تکم حاتیضتو ،یآموزش

 افتنیانیکه پس از پا بیترتنیبد. دیگرد انیبها پرسشنامه

گروه کنترل و دو گروه آزمون  ،CD لیها و تحوکالس

و با  پژوهشگر شخصتوسط  یمورد سنجش حضور مجدداً

 دیباقرار گرفتند.  یفرم پرسشنامه سبک زندگ لیکمک تکم

و  یاخالق مسائل تیرعا منظوربهخاطرنشان ساخت که 

داده  لیتحو زیترل نبه افراد گروه کن یآموزش CD ،یانسان

 .دیگرد انیب آن از استفاده نحوه وشد 

 لیو تحل هیتجز ها،داده یکدگذار و یآورجمعاز  پس

 فیتوص یبرا. شد انجام SPSS 20 افزارنرمبا استفاده از  هاآن

و  یو پراکندگ یمرکز شیگرا یهاشاخصاز  رهایمتغ

 آمار در. دیگردمناسب استفاده  ینمودارها نیهمچن

 یهاآزمونبه کمک  هاداده عیتوز بودننرمالابتدا  ینباطاست

مفروضات  یاز برقرار نانیشد و پس از اطم یبررس یتینرمال

 هادادهو  رهایمتغ یریگاندازهسطوح  نظرداشتنو در یضرور

 یکا همچون) یو ناپارامتر یپارامتر مناسب یهاآزمون از

 و ANOVA، Whitney–Mann ،یزوج t مستقل، t دو،

Wallis–Kruskal )مورد مطالعه  اتیفرض آزمودن منظوربه

 سطحمطالعه  نیا در. الزم به ذکر است که دیگرد استفاده

 . شد گرفته نظر در 71/7معادل  یمعنادار
 

 نتایج

گروه )در هر  سهزن باردار در  08مربوط به  یهاهداد

آموزش به  ،یبه روش بحث گروه آموزشنفر(  25گروه 

. دندیگرد لیو تحل هیو کنترل تجز یاسانهچندر بستهروش 

، یحاملگ سن، سنگروه از نظر  سهها هر افتهیاساس بر

 التیسطح تحص ،یقبل یفاصله تا حاملگ ،یحاملگ نوبت

 تعداداشتغال خود و همسر،  تیوضع همسر، و خود

همگن بودند  یلیتکم مهیب و یدرمان مهیب تیوضع، فرزندان

 .گروه وجود نداشت سه نیب یدارامعن یو تفاوت آمار

 نیانگیمافراد مورد مطالعه عبارت بودند از:  یهایژگیو

 8/87) هاآن شتریب داربودنخانه سال، 1/20±0/1 یسن

 یباردار(، درصد 3/02) پلمیدسطح  در التیتحص(، درصد

 فرزند دوکمتر از  ی(، تعداد فرزند قبلدرصد 1/50) خواسته

( درصد 0/55) یجتماعا نیتأم مهیب داشتن(، درصد 1/01)

به  مربوط یهاافتهیدرصد(.  5/80) یلیتکم مهیب نداشتنو 

آن در سه گروه مورد  ابعادو  یزندگ سبکنمرات  راتییتغ

 .است شده ارائه 9 جدول درمطالعه 

 یدر تمام شود،می شاهدهجدول م درکه  طورهمان

 خودشکوفایی، و معنوی رشد) یابعاد سبک زندگ

 مدیریت ی،فرد ینب روابطقبال سالمت،  در پذیریمسئولیت

 گروهدو  هر( یانگینم تغذیهو  جسمانی فعالیتاسترس، 

 (ایچندرسانهو روش بسته  یبحث گروه روش) مداخله

 مداخله، ازنسبت به قبل  ینسبت به گروه کنترل و حت

 .اندداشته یریچشمگ یشافزا

نمره کل  ،است یتاز همه حائز اهم یشب که اینکته

 یشافزا وجود باکه  باشدیدر هر سه گروه م یندگسبک ز

 تأثیر بیشترین دهندهنشان نتایج ،نمره در هر سه گروه ینا

با  یسهدر مقا گروهی بحثنمره در گروه مداخله  افزایش و

 هستند.  ایچندرسانهگروه کنترل و مداخله بسته 
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 یاچندرسانهو  یمت در سه گروه کنترل، بحث گروهارتقادهنده سال یسبک زندگ ابعاد نمرات نیانگیم سهیمقا: 1 جدول

 یزندگ سبک ابعاد

 گروه

 کنترل

 اریمع انحراف±نیانگیم

 یگروه بحث

 اریمع انحراف±نیانگیم

 یاچندرسانه

 اریمع انحراف±نیانگیم

 سطح

 یمعنادار

 یمعنو رشد
 85/7 88/20±32/0 38/20±21/0 31/20±19/3 مداخله از قبل

 *72/7 78/28±70/0 30/21±19/3 23/20±51/0 مداخله از بعد

 یریپذتیمسئول
 03/7 05/20±90/0 99/28±00/0 91/20±10/3 مداخله از قبل

 *779/7 03/20±59/0 78/33±82/8 10/25±11/0 مداخله از بعد

 یفرد نیب روابط
 118/7 31/20±15/1 38/20±03/0 39/20±99/1 مداخله از قبل

 *708/7 13/21±53/1 23/21±50/0 12/25±31/1 مداخله از بعد

 استرس تیریمد
 501/7 15/98±13/3 23/91±03/0 15/91±81/3 مداخله از قبل

 *777/7 00/91±00/3 23/21±98/0 17/91±38/3 مداخله از بعد

 یجسمان تیفعال
 071/7 05/93±10/3 05/91±10/0 89/90±51/0 مداخله از قبل

 *777/7 03/90±93/1 20/27±19/0 78/91±95/0 مداخله از بعد

 هیتغذ
 102/7 12/20±82/1 51/20±71/1 91/28±50/0 مداخله از قبل

 *727/7 52/20±13/1 31/39±12/2 20/28±25/1 مداخله از بعد

 یزندگ سبک کل نمره
 118/7 51/903±89/27 23/901±11/27 10/909±51/90 مداخله از قبل

 *777/7 78/900±23/29 13/958±15/29 00/900±87/91 مداخله از بعد

  .باشندیممعنادار  71/7* در سطح 
 

بحث

 زندگی سبک که بودنداز آن  یمطالعه حاضر حاک نتایج

 بسته و گروهی بحث گروه در سالمت ارتقادهنده

 گروه با مقایسه در مداخله انجام از پس ایچندرسانه

 . است یافته ارتقا کنترل

نمره ابعاد سبک  نییارتباط با تع در حاضر مطالعه نتایج

و بعد از مطالعه در سه گروه نشان داد که  قبل ی،زندگ

بوده  بدنی فعالیت و ورزش به مربوط نمره میانگین کمترین

 هاییافتهکه با  دارد اختصاص تغذیه به آن بیشترین و

 و جمشیدی و( 2790) همکاران و مشکی مطالعات

بحث  روش یرتأث یسههمکاران که در مطالعات خود به مقا

 مادران ایتغذیه وضعیت بر ایرسانهو بسته چند یگروه

در  ینمطابقت دارد. همچن ،(91،98) بودند پرداخته باردار

 یین( در ارتباط با تع2770و همکاران ) یداللهیمطالعه 

نمره مربوط به  یانگینم ینباالتر ی،در باردار یسبک زندگ

 اختصاص مانیجس یتبه بعد فعال نمره کمترین و بود یهتغذ

 دارد. همسوییمطالعه حاضر  نتایج( که با 91) داشت

 کمترین یز( ن2795) همکاران و محدثی مطالعه در

. بود فیزیکی فعالیت به مربوط آزمون و کنترل گروه در نمره

 و نگرش دلیل به شاید بارداری در زنان پایین فعالیت

 جامعه فرهنگ و باورها بدنی، فعالیت به نسبت هاآن دیدگاه

زنان  یاجتماع -روانی باورهای شناسایی راستا، این در. باشد

در  ینقش مؤثر تواندمی یزیکیف یتفعال یرامونپ

 نمودنفراهم منظوربه یآموزش هایبرنامه ریزیبرنامه

 حاملگی دوران در کردنورزشمربوط به  یمداخالت آموزش

 (.27) باشد داشته

 و شهرکی طتوس زاهدان در که دیگری مطالعه در

و  ی( با استفاده از دو روش بحث گروه2792) همکاران

 راستای در باردار زنانمورد  در ایرسانهآموزش بسته چند

که هر دو  گردید گزارش شد، انجام طبیعی زایمان انجام

 ارتباطدر  اما اند؛بخشیده یشرا افزا یآگاه ،روش آموزش
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 یمدل، روش بحث گروه هایسازه یرسا افزایشبا 

 هاییافتهکه با  یجنتا ین(. ا29) است بوده اثرگذارتر

 یشاز افزا یناش تواندمیحاضر مشابه است  پژوهش

در روش  بانوانو مهارت  گیریتصمیمقدرت  یزش،انگ

 باشد. یمآموزش مستق

از  پسکه  دادند نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج

نمرات در بعد  یانگینم ینب ی،آموزش به روش بحث گروه

 وجود معناداری یشاسترس افزا یریتسالمت روان و مد

و همکاران  یگلشان مطالعه نتایج بامهم  این کهاشت د

که با موضوع  مذکور پژوهشندارد. در  مطابقت( 2798)

 سالمت بر بارداری دوران در زندگی هایمهارت آموزش یرتأث

که آموزش  دادند نشان نتایج شد، انجام باردار مادران روان

مانند  یو روان یسالمت جسمان یشبر افزا یزندگ هایترمها

مقابله  پذیرشدن،انعطافو  یگراناعتماد به نفس، ارتباط با د

 ی،کاهش اضطراب و افسردگ ی،و روان یطیمح یبا فشارها

 و فردی بین ارتباطات تقویت گرایانه،خودکشیکاهش افکار 

 تمشکال از پیشگیری و اجتماعی مفید و سالم رفتارهای

نمره  یانگینم اما باشد؛می اثرگذار یو اجتماع یرفتار روانی،

در گروه مداخله به روش  یاز ابعاد سبک زندگ یدر برخ

 ین(. ا22) نداد نشان را یمعنادار یشافزا ای،رسانهچندبسته 

از تفاوت در جامعه  یناش تواندیو عدم مطابقت م تفاوت

 .باشد مطالعه دو این در آماری

)بحث  حضوری صورتبه یمداخله آموزش لی،ک طوربه

بر  تواندمی( ایچندرسانه بسته) غیرحضوری یا( گروهی

 روش به آموزش اثرگذاری اما بگذارد؛ تأثیر یزندگ سبک

 که باشدمی ایچندرسانه بسته از بیشتر گروهی بحث

 در غیرفعال دادنگوشو  تمرکز عدم را آن علت توانمی

که  ییاز آنجا براین،عالوه. دانست غیرحضوری هایروش

 این باشد،می طرفهیک یرحضوریغ هایروش درآموزش 

انجام  مطلوبی نحو به محتواانتقال  که دارد وجود احتمال

 یرممکن است فراگ موارد از یدر برخ همچنین،. نشود

را مشاهده  CD هایقسمت تمامتا  باشد نداشته تمایلی

 یبباعث عدم ترغ هامهبرنااز  یقسمت یتعدم جذاب و نماید

کمتر  کاراییبه  منجر و شود گیرندهآموزش یریبه فراگ

 مطالعهبه ذکر است که در  الزم .گردد ایمداخلهبرنامه 

 هاینمونهمشکل به  یمانند دسترس هاییمحدودیت حاضر

. داشت وجود خروج و ورود معیارهای به توجه با پژوهش

آزمون و کنترل به  هایگروه در هانمونه یدسترس همچنین

 .بود پذیرامکان یمنابع آموزش یرسا
 

 یریگجهینت

گفت که  توانیم حاضر پژوهش هاییافتهبا توجه به 

 پژوهش، این در شدهگرفتهبه کار  یآموزش هایشرو

 یسنت یآموزش هایبرنامهبا  یسهدر مقا یشتریب یاثربخش

 در یبر سبک زندگ یدرمان -بهداشتی هایسیستمدر  یجرا

 کنترل گروهعنوان نمود که  باید. اندداشته یدوران باردار

 بهداشتی،در مراکز  شدهارائه یسنت هایآموزش از غیر

 باحاضر  مطالعه درنکردند.  یافترا در یگرید آموزش

 ینمرات در روش بحث گروه یانگینم باالتربودنتوجه به 

 مادران یزندگ سبکمورد  در ایرسانهچندنسبت به بسته 

 آموزش یطهدر ح بایستمی که رسدمینظر  به اردارب

فراهم  یرجلب مشارکت فراگ ینهزم یشترب زندگی، سبک

و  یدو روش بحث گروه هربه ذکر است که  الزمشود. 

 یباردار دوران در یبر سبک زندگ ایرسانهچندبسته 

 یروش بحث گروه راستا، این در. باشندمی اثرگذار

 تواندمیو فعال  یزش حضورآمو یکردرو یک عنوانبه

 رو، این از باشد؛ داشته زندگی سبک بر یشتریب تأثیر

 تواننمی( را ایرسانه)بسته چند یرحضوریآموزش غ

 بنابراین کرد؛ گروهی بحث روش به آموزش جایگزین

 یبرا غیرحضوری، هایروش به نسبت یبحث گروه روش

 مورد یشترب یدداشته و با یتارجح یادگیریآموزش و 

  .یردتوجه مدرسان قرار گ
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 حمایت مالی

 یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش درمقاله حاضر 

 قرار مرجع این یمال حمایتو تحت  شده تصویبمشهد 

 .است داشته

 

 مالحظات اخالقی

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه با یهماهنگ با پژوهش این

 کنندگان قبلشرکت یتمام کهذکر است  یان. شاشد انجام

که توسط  یکتب نامهیتفرم رضا ،از شرکت در مطالعه

 یبمشهد به تصو یاخالق دانشگاه علوم پزشک یتهکم

داده شد  اطمینان هاآنبه  و نمودنداست را کامل  یدهرس

  .ماندخواهند  باقی محرمانهصورت ها بهکه اطالعات آن

 

 تضاد منافع

 .ندارند یکدیگر با منافعی تضاد گونههیچ یسندگاننو

 

 تشکر و قدردانی

 ارشد کارشناسی مقطع نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله

 وسیلهین. بدباشدمی 159051 تحقیقاتی طرح شماره با

پژوهش شرکت  ینا درکه  افرادی تمامی از نویسندگان

 .نمایندمی یتشکر و قدردان نمودند،
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Abstract 

Introduction: One of the goals of the World Health Organization is to promote lifestyle in the 

community. Many risk factors can be counteracted through lifestyle correction. Having an 

appropriate teaching method as an intervention is of particular importance. In this regard, application 

of a suitable training method is of special priority as an intervention. On the other hand, lifestyle is of 

remarkable importance in pregnancy. Therefore, this study aimed to compare the effect of group 

discussion and multimedia package training on the lifestyle of pregnant mothers. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 78 pregnant women referring 

to the health centers in Gonabad city, Iran in 2018. The subjects were randomly assigned to three groups 

of control, intervention with group discussion, and intervention with multimedia package. The data were 

collected using the demographic characteristics and standard Health Promoting Lifestyle Profile II 

questionnaires. All the data were statistically described and analyzed by paired t-test and analysis of 

variance using SPSS software version 20. P<0.05 was considered statistically significant. 

Results: The subjects under study were pregnant women with the mean age of 27.9±5.7 years. The 

results showed that there was no significant difference between the mean scores of lifestyle in the 

three groups pre-intervention (P>0.05). However, the three groups were significantly different post-

intervention in terms of the mean lifestyle scores (P<0.05). It was revealed that the mean score of 

lifestyle in the group discussion intervention group was 168.53±21.56. Moreover, the mean scores 

were obtained as 144.77±19.8 and 144.08±21.23 for the control group and test group receiving 

multimedia package training, respectively.  

Conclusion: According to the findings of this study, use of group discussion and multimedia 

package training method led to improved lifestyle score in pregnant women. Therefore, application 

of these methods is recommended for teaching lifestyle to the pregnant women. 
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