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  چكيده
پس از  يدر زندگ يياست كه تأثير بسزا يدوران باردار يها و مراقبت يابينوزادان از موارد مهم در ارز يرشد يها شاخص

هدف،  پژوهش حاضر با رو ازاين. است يمهم و ضرور يشناخت عوامل مرتبط با آن امر رو، نيازا .دارد نيتولد متولد
پژوهش  نيا .گرفتنوزادان پس از تولد انجام  يرشد جسمان يها شاخصمادران باردار بر  يسبك زندگ ارتباط يبررس

 مارستانيكننده به ب مراجعه) سال 1/28±6/5با ميانگين سني (زن باردار  412 يبر رو يا سهمقاي – يفيتوص يهمبستگ
ها با  داده يگردآور. افراد به روش در دسترس انتخاب شدند. گرفتانجام  يدانيو م يصورت مقطع تهران به يةمهد

موجود در  يپزشك ةنوزادان از پروند يرشد ياه و اطالعات مربوط به شاخص) LSQ( يسبك زندگ ةاستفاده از پرسشنام
آزمون  .شد سهيمقا NCHSبا نورم استاندارد  يرشد يها سپس شاخص. دشتهران استخراج و ثبت  يةمهد مارستانيب

 تيفيپژوهش، ك جيبراساس نتا. ها استفاده شد داده ليتحل منظور به رسونيپ يو همبستگنمونه مستقل و تك  t يآمار
تفاوت  وزن، قد يها شاخصة سيمقا نيهمچن. گزارش شد يمطالعه، در حد متوسط زنان باردار مورد يسبك زندگ

كه نشان از ). P≥05/0(نشان داد  NCHSبا هنجار  هاي زماني پس از تولد در مقايسه مقطعي از بازهي را در معنادار
دور سر نوزادان تفاوت  گر،ياز طرف د .ي استبا هنجار جهان اسيدر ق يرانيهنجار در نوزادان ا نيبودن ا تر نييپا

متوسط در  يبدن تيو فعال يسبك زندگ خصوصدر پژوهش  يها افتهيبا توجه به  ).P=18/0( را نشان نداد يمعنادار
آنها را ارتقا  يآنها بتواند سبك زندگ يةتغذ تيفيو بهبود كبيشتر  يبدن تيمادران به انجام فعال يةزنان باردار، احتماالً توص

 .ديبخش بهبودنوزادان را  يرشد يها بتوان شاخص قيطر نيدهد و از ا

 

 هاي كليديواژه

  .وزن ي، قد،سبك زندگدور سر، 

                                                           
 Email: taheri_morteza@yahoo.com                                       09124070721: تلفن: نويسنده مسئول  *
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 مقدمه

پس انجام . كنند يم فايدر بهبود و حفظ سالمت خانواده ا ياتيمهم و ح يزنان نقش يدر هر فرهنگ

 ياز زندگ يا دوره مانيو زا ريباردا. )1( است تيحائز اهم اريآنان بس يزندگ تيفيك ةدهند اقدامات ارتقا

مطالعات  جينتا يطرف از. و بهداشت زنان دارد يعوامل مرتبط با سالمت ير روبسياري ب رياست كه تأث

نوزادان قبل از  يرشد يها بر شاخص مدت يمداوم و طوالن يريمادر تأث يسبك زندگ كه است نيانگر ابي

از  ياربسي ةكنند ينيب شيپ نيرشد و همچن يها شاخص نيتر موزن زمان تولد از مه. )2( تولدشان دارد

هنگام تولد از  يوزن كم. )3( استنوزادان  ةنديآ يدر زندگ يو اختالالت احتمال يجسمان يها تيقابل

 چشمگيريدرصد  كه يطور به ،است يو حركت يذهن ،يهاي جسم آسيب ييآديعوامل مهم و مؤثر در پد

است كه زمان  يوزن، نوزاد نوزاد كم .)4( اند شده گرم متولد 2500كمتر از  يبا وزن ياز كودكان فلج مغز

 يواد مهمكه م دهد يم يرو يزمان تولد هنگام يوزن كم. )3( داشته باشد كمتر ايگرم  2500تولد، وزن 

 حين در مادر يةمانند سوءتغذ يبه علل) نيرشد جن يمواد مهم برا( ژنيو اكس دينواسيچون گلوكز، آم

 يمحصول حاملگ جهينت در. رنديقرار نگ نيدر دسترس جن يخوب به ،نيجن ياختالالت مادرزاد اي بارداري

 كه است نيانگر ابي قاتيتحق يبرخ جينتا. )3( خواهد بود يعيطب ةتر از انداز كوچك ينوزادان دران،ما نيا

اول  يها كه در ماه يوزن زمان تولد نوزاد مؤثر است، مادران زانيبر م يدوران باردار در مادر يبدن تيفعال

 يشركت نكردند، نوزادان ناتيكه در تمر يدرانبا ما سهيدر مقا ،را انجام دادند يميمال ناتيتمر يباردار

كه در دوران  يمطالعات مادرانبراساس نتايج برخي  ياز طرف. )5( آوردند ايدن تر بهقدو بلند تر نيسنگ

 تر عيسر يمانيمادران باردار زا گريبا د سهيدر مقا دهند، يبا شدت باال انجام م يورزش ناتيتمر يباردار

مادران  يبدن يها تيانجام فعال ي ازمتناقض جيمجموع نتا در. )5( دارند ركمت يداشته و نوزادان آنها وزن

ه در خصوص گرفت انجام يها پژوهش. است دهشنوزادان گزارش  يرشد يامدهايبر پ يدر دوران باردار

 ،يسن حاملگ تولد با نيح يوزن كم نيبر وزن نوزادان نشان داده است، ب يباردار يتأثير عوامل خطرزا

دوران  درنامناسب مادر  يةتغذ ،عوامل نيدر كنار ا ).6- 8( وجود دارد معناداري ةو قد مادر رابط زنو

 طيكه در شرا ياغلب مادران نيهمچن. )7( استنوزادان هنگام تولد  يوزن علل كم نيتر از مهم يباردار

 يوزن كم نيعلت ا. آورند يم ايدن با وزن كم به يقرار دارند، نوزادان اقتصادي – ياجتماع يها تيمحروم

تأثير  ،عالوه به ).10،9،2( است يو درمان يعدم سالمت و بهره نبردن از خدمات بهداشت ،يناكاف يةتغذ

 يباال وعيش انگريه بگرفت مطالعات انجام. مهم است اريبس يطول دوران باردار در مادر يروان يها يژگيو

 است ريبا درآمد متوسط و فق يو اضطراب در كشورها يجمله افسردگ از بارداري ةدور يروان يها اختالل
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هنجار وجود داشت،  كيبه  ازيها ن شاخص نيا ةسينوزادان و مقا يرشد يها شاخص ةمطالع يبرا. )11(

 كي نينوزادان و تدو يرشد يها شاخص ةمطالع يبرا متحده  االتيآمار ا يمركز مل زمينه نيدر هم

. كرد يبررس يسالگ 18هزار كودك را از بدو تولد تا  20از  شي، ب)NCHS( 1هنجار استاندارد

همچون نسبت وزن به قد، نسبت وزن به سن، نسبت قد به سن و نسبت دور  يمهم يرشد يها شاخص

 يها شاخص يابيارز. شد ميترس يا جداگانه يمنحن كيهر  يبرا تينها و در شد يابيسر به سن ارز

ها شامل قد،  شاخص نيا. است يهر نوزاد تيوضع يبررس يةولو ا ياقدامات اصل ءنوزادان جز يرشد

 يو اجتماع يفرهنگ طيو تأثير شرا يمياقل ،ينژاد يها است و با توجه به تفاوت نهيوزن، دور سر، دور س

مختلف  يها تيدر جمع يرشد يها هنجار استاندارد شاخص نيدوو ت نييتع ن،يبر رشد جن اقتصادي –

 يدوران زندگ نيتر از تولد از مهم شيپ ةاست كه دور نيا انگريب قاتيمرور تحق. رسد ينظر م به يضرور

 ،يجسم يها يماريمادران در بروز ب يهمچون سبك زندگ ياريبس يكه عوامل يدوران ؛است يهر فرد

پس شناخت مجموعه عوامل خطرزا و مرتبط . دارد يينوزادان تأثير بسزا ةنديآ يزندگ يو شناخت يحركت

. رسد ينظر م به يضرور ،نوزادان دارد يرشد يها بر شاخص ميمادران كه تأثير مستق يبا سبك زندگ

نوزادان و  يرشد يها مادران بر شاخص يتأثير سبك زندگ يهدف بررس حاضر، با ةمطالع رو ازاين

 .انجام گرفت NCHSبا هنجار استاندارد  يدرش يها شاخص ةسيمقا نيهمچن

 

  ي پژوهششناس روش
 ةجامع. گرفتانجام  يدانيو به روش م يصورت مقطع كه بهاي بود روش تحقيق از نوع علي مقايسه

تهران  يةمهد مارستانيبه ب يدوم و سوم باردار ةماه كه در سهبودند  يزنان باردار، پژوهش يآمار

افراد  نيب يابتدا فرم شركت داوطلبانه در طرح پژوهش. )سال 28±6/5ميانگين سني ( مراجعه كردند

از مادراني كه تشكيل پرونده داده بودند و آمادگي ورود به تحقيق را  نفر 412سپس  د،ش عيزجامعه تو

مراحل و اهداف  حيو پس از توض ندشد  انتخاب ياحتمالريآسان و غ يريگ صورت نمونه به داشتند،

 يمطالعه مفاد اخالق نيدر ا. دندكرشركت در پژوهش را امضا  ةنام تيفرم رضا ،اداننوز نيپژوهش والد

 يآگاهانه از واحدها تياهداف پژوهش و كسب رضا حيجمله توض از ينكيشده توسط انجمن هلس مطرح

، پاسخ به مطالعهبودن شركت در پژوهش، حق خروج از مطالعه، بدون ضرر بودن  ياريمطالعه، اخت مورد

 يريجلوگ يدر ضمن برا. گرفته شد ظردر ن زين ليدر صورت تما جيقرار دادن نتا اريو در اخت ها پرسش
                                                           

1. National Center for Health Statistics 
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 نيداده شد كه ا نانيدهندگان، به آنها اطم پاسخ نيدر ب يپسند جامعه اي ياجتماع تيمطلوب يرياز سوگ

سؤاالت پرسشنامه  يبرا يغلط ايپاسخ درست  چينداشته و ه يجز در امر پژوهش يها كاربرد پرسشنامه

و  يويكل يماريب ،يپرفشارخون ابت،يدهاي  عدم ابتال به بيماريورود به مطالعه  يارهايمع. دوجود ندار

 يارهايمع. بود يقبل يها يدر باردار نيجن سقطعدم  وي عوارض دوران باردار گونه چينداشتن ه ،يكبد

 نيدر ح ي، بروز اختالالت رحمشركت در مطالعه برايمادر  لياز مطالعه شامل عدم تما وجخر

در مادر  ياتياختالل در عالئم ح نال،يواژ يزيبروز خونر ،يرحم ياطالعات مانند انقباضات قو يآور جمع

 فهد. استفاده شد) LSQ( 1يسبك زندگ ةپژوهش از پرسشنام نيدر ا. بود مانيپس از زا اياتاق عمل 

كنترل وزن و  ،يورزش و تندرست ،يسالمت جسمان( يابعاد مختلف سبك زندگ يابيپرسشنامه ارز نيا

اجتناب از  ،يسالمت اجتماع ،يسالمت معنو ،شناختي سالمت روان ها، يمارياز ب يريشگيپ ه،يتغذ

بود و  السؤ 70 يپرسشنامه دارا نيا. بود) يطياز حوادث و سالمت مح يريشگيداروها و مواد مخدر، پ

و  شهياوقات، معموالً و هم يهرگز، گاه نهيصورت گز است، كه به كرتيآن از نوع ل ييپاسخگو فيط

 يباالتر ةهرچه نمر نجايبود كه در ا 0-210 نيب ها هنمر ةدامن. دو و سه بود ك،يترتيب صفر،  به ازهايامت

با استفاده از آزمون ) 1391(و همكاران  يلعل. بود تر يسالم و قو يسبك زندگ بيانگر ،شد يكسب م

و  يابيارز يبرا يچندبعد يابزار ةمنزل را به يسبك زندگ ةپرسشنام ةساز ييروا يعامل ليتحل

قد، وزن،  مانندنوزادان  يرشد يها پژوهش شاخص نيدر ا )12(كردند  دييتأ يسبك زندگ يريگ اندازه

 منظور بهو  دش يريگ اندازه كساني يريگ اندازه يسن، دور سر كه توسط متخصص اطفال و واحدها

 -فولموگروك يمطالعه از آزمون آمار نيدر ا. ثبت شد NCHSها با هنجار استاندارد  شاخص نيا ةسيمقا

و تك و آزمون همبستگي مستقل  t يها و سپس از آزمون آمار نرمال بودن داده يابيارز يبرا رنوفياسم

 ةنسخ SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده ليوتحل هيتجز. ها استفاده شد داده ليتحل براي پيرسون نمونه

 .انجام گرفت P≥ 05/0 يو در سطح معنادار 20

 

 ها يافته

 آل دهياداري بين سبك زندگي  اختالف معنا LSQشود، در مقياس مشاهده مي 1طوركه در نمودار  همان

  .)P≥ 05/0(دارد هاي اين تحقيق وجود  و سبك زندگي آزمودني

   
                                                           

1. Life Style Questionnair 
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 زندگي سالم مقايسة سبك زندگي مادران باردار با سبك. 1نمودار 

  

ي بين وزن نوزادان در بدو تولد و دار يمعن، اختالف شود يممشاهده  1كه در جدول طور همان

اما اين اختالف در سنين ) =367/0P= ،298/0Pترتيب  به(ماهگي وجود نداشت  1طور  همين

 .دار بود ماهگي معني دوماهگي و سه

  
  كيلوگرم برحسبدر بيمارستان مهديه  متولدشدهميانگين وزن نوزادان تازه . 1جدول 

 t P-valueمقدار   انحراف استاندارد   ميانگين وزن  سن

  367/0  902/0  39/0  21/3  بدو تولد

  298/0  045/1  66/0  33/4  ماهگي يك

  041/0*  746/0  73/0  1/5  دوماهگي

  001/0*  769/3  76/0  3/5  ماهگي سه

  P≥ 05/0سطح معناداري *
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ي بين قد نوزادان در بدو تولد وجود دار امعن، اختالف شود يممشاهده  2كه در جدول طور همان

دار بود  ماهگي، ماهگي و دوماهگي معنا ، اما اين اختالف در سنين يك)=422/0Pترتيب  به(نداشت 

 . است مشاهده  قابلنيز  3كه اين نتايج در نمودار  )=13/0P=، 014/0P= ،014/0P= ،005/0P ترتيب به(

  
ميانگين قد نوزادان تازه متولدشده در بيمارستان مهدية تهران براساس جنس برحسب . 2جدول 

  متر سانتي

  سن
  يانگينم

  قد
  t P_valueمقدار   انحراف استاندارد 

  422/0  - /805  20/2  94/52  بدو تولد

  13/0  894/1  01/3  97/55  ماهگي يك

  014/0*  458/2  90/2  89/57  دوماهگي

  005/0*  843/2  07/3  68/60  ماهگي سه
  >P 05/0سطح معناداري *

  

  تك نمونه براي مقايسة وزن نوزادان در سه ماه اول با استاندارد جهاني tنتايج آزمون . 2نمودار 
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هاي  داري بين سبك زندگي با تمامي شاخص شود، ارتباط معنا مشاهده مي 3طوركه در جدول  همان

 ). P≥ 05/0(رشدي هنگام تولد وجود دارد 

 
  از تولدسنجي پس  هاي تن هاي سبك زندگي و شاخص مقياس ارتباط ميان . 3جدول 

  شاخص
  مقياس

 دور سر هنگام تولد  قد هنگام تولد  هنگام تولد وزن

  سبك زندگي
P ***001/0  **002/0  **004/0  

R  56/0  69/0  51/0  

  

  
  جهاني استاندارد با اول ماه سه در نوزادان قد مقايسة براي نمونه تك t آزمون نتايج. 3نمودار

  
ي بين دور سر نوزادان با استاندارد دار امعن، اختالف شود يممشاهده  4كه در نمودار طور همان

  .نداشت وجودهاي سني  يك از دوره جهاني در هيچ
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 جهاني استاندارد با اول ماه در سه نوزادان دور سر مقايسة براي نمونه تك t آزمون نتايج .4نمودار 

 
هاي  زندگي و شاخصهاي سبك  مقياس ارتباط ميان خرده. نتايج آزمون پيرسون بدين شرح بود

مقياس سالمت  خرده نيداري ب اارتباط معن در اين خصوص،. مشاهده است قابل  4سنجي در جدول  تن

از . )=04/0P=، 002/0P= ،001/0P ترتيب به( داشتهنگام تولد وجود  وزن، قد و دور سربا  جسماني

 داشتهنگام تولد وجود وزن، قد با  مقياس ورزش و تندرستي خرده نيداري ب اارتباط معنطرفي، 

)001/0P=(. 

سنجي وزن، قد و دور سر نيز  هاي تن مقياس كنترل و تغذيه با شاخص خردهارتباط در خصوص 

 نيداري ب اارتباط معناز طرف ديگر، . )=003/0P=، 001/0P= ،03/0P ترتيب به(دار بود  نتايج معنا

 ،=004/0P ترتيب به(هنگام تولد وجود داشت و دور سر با وزن، قد  ها پيشگيري از بيماري اسيمق خرده

01/0P= ،001/0P=( .  

 سالمت، شناختي سالمت روانداري بين  گونه ارتباط معنا هاي ديگر، هيچ مقياس در خصوص خرده

ي با طيمح سالمتو  از حوادث يريشگيپ، از داروها و مواد مخدر اجتنابي، اجتماع سالمتي، معنو

 ).P≤05/0(وجود نداشت ي رشدي ها شاخص
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 سنجي پس از تولد هاي تن هاي سبك زندگي و شاخصمقياس ارتباط ميان خرده. 4جدول 

 دور سر هنگام تولد  قد هنگام تولد  هنگام تولد وزن  هاي سبك زندگيمقياس خرده

  P *04/0  *002/0  *001/0  سالمت جسماني
R  56/0  69/0  45/0  

  P *001/0  *001/0  06/0  ورزش و تندرستي
R  76/0  74/0  24/0  

  P *003/0  *001/0  *03/0  كنترل وزن و تغذيه
R  41/0  06/0  39/0  

  P *004/0  *01/0  *001/0  هاپيشگيري از بيماري
R  49/0  124/0  42/0  

  P 17/0  21/0  07/0  شناختي سالمت روان
R  16/0  14/0  19/0  

  P 25/0  28/0  12/0  سالمت معنوي
R  27/0  09/0  11/0  

  P 11/0  22/0  09/0  اجتماعيسالمت 
R  12/0  15/0  20/0  

اجتناب از داروها و مواد 
  مخدر

P 17/0  20/0  09/0  
R  16/0  12/0  18/0  

  P 14/0  16/0  45/0  پيشگيري از حوادث
R  16/0  08/0  09/0  

  P 13/0  06/0  09/0  سالمت محيطي
R  16/0  13/0  21/0  

 

  بحث و بررسي

نوزاد در زمان پس از  يرشد يها طور شاخص ها و همين بر بيماري يقياثر عم ينيجن طيو مح يباردار

و  نوزادان پس از تولد ي رشديها شاخص يبررس وجود انجام مطالعات متعدد در مورد با. تولد دارد

با لحاظ  يالزم است مطالعات ،فرهنگ و اقتصاد هر جامعه ه،يتغذ ك،يژنت تيعلت اختالف در وضع به

مادران باردار بر  يتأثير سبك زندگ يهدف بررس حاضر با ةمطالع ن،يبنابرا. دگيرانجام  كردن اين شرايط

انجام  NCHSرشد نوزادان با هنجار استانداردشده  يها شاخص ةسيرشد نوزادان و مقا يها شاخص

سبك  يدارا) LSQ(در پرسشنامه  5/73 ةپژوهش نشان داد كه مادران باردار با كسب نمر جينتا. گرفت
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وزن نوزادان در بدو  نيب يدار اگزارش شد، اختالف معن جيطوركه در بخش نتا همان .اند متوسط يدگزن

به نسبت  يرانينوزادان ا يماهگ 3و  2بود كه در  يدر حال نيا ،وجود نداشت يماهگ 1 طور نيتولد و هم

 تيكه سطح فعال گفت توان يموضوع م نيا ريدر تفس. برخوردار بودند ياز استاندارد كمتر يهنجار جهان

قرار گرفتن  يمناسب آنها بستر مناسب برا يةتغذ طور نيو هم يقبول مادران در دوران باردار  قابل يبدن

رفته  ده و رفتهكر ايمه) محض تولد و ماه اول به(اول تولد  يها نوزادان در ماه يرشد را برا ردر خط بهنجا

 جاديا يشاخص رشد نياساس اختالف در ا گريعوامل دو  ه،يپس از تولد اعم از تغذ يطيمح راتيبا تأث

 ياحتمال ليتا دال شود يبررس ياختالف ريمس نيا يبعد يها در پژوهش دشو يم هيتوص. است شده

قد نوزادان در  نيب يدار ادر خصوص عامل قد نشان داد اختالف معن قيتحق جينتا. شود يشناس بيآس

با توجه . بود دار امعن يماهگ و سه يدوماهگ ،يماهگ كي نياختالف در سن نياما ا ،بدو تولد وجود نداشت

نكته اشاره كرد  نيبه ا توان ياست م يتابع مسائل وراثت شتريوزن، ب يبا عامل رشد اسيقد در ق نكهيبه ا

 هيهمچون تغذ يطيرفته عوامل مح اما رفته ،بوده است كننده نييتع يكه در زمان تولد وراثت عامل

كرده،  نييكه وراثت تع يرشد طول يوراثت يها تينوزاد به ظرف دنيرس در تواند يمادر م ريخصوص ش هب

 نيب يدار ادور سر ذكر شد، اختالف معن ةانداز يعامل رشد صوصطوركه در خ همان. )13( مؤثر باشد

 طيمح ةكه انداز آنجا از. وجود نداشت يسن يها از دوره كي چيدر ه يدور سر نوزادان با استاندارد جهان

كه  گفتتوان  مرتبط است، مي يهاي مادر در دوران باردار و آسيب يكيبه اختالالت ژنت ياديسر تا حد ز

شان احراز  دوران بارداري ياز سبك بدن ،آمده  عمل به يابيرا در ارز متوسطي جيكه نتا ثيح نيآنها از ا

 جينتا. باحالت هنجار نداشته باشد اسيرا در ق يرييتغ اسيمق نيرسد ا نظر مي به يمنطق نيبنابرا .كردند

نسبت به ورزش  فيضع يموردپژوهش از آگاه يها درصد از نمونه 27پژوهش حاضر نشان داد كه تنها 

زم به آنها انجام ال هايهيتأمين اهداف اخالق در پژوهش توص يبرخوردار بودند كه برا يدر دوران باردار

 2/30زنان را  يتحرك يكه ب) 2010(مطالعات كاسپرسن و همكاران  جينتا احاضر ب ةمطالع ةجينت. گرفت

 يكاركنان مركز بهداشت يكه رو) 1381( يمازوج ةمطالع با نيهمچن .استمطابق  ،)14(عنوان كرد 

مرور مطالعات  .)15( وان استخناهم ،درصد زنان باردار 75 تيبر عدم فعال يكردستان مبن يدرمان

. است يمادران باردار نسبت به دوران قبل از باردار يورزش تيفعال زانياز كاهش م يكگذشته، اغلب حا

 ،يعدم اطالع مادر از ورزش دوران باردار نشده، ينيب شيپ طيمادر از بروز شرا يوزن مادر، نگران شيافزا

 يدر دوران باردار تيفعال زانيمؤثر بر كاهش م يعوامل يورزش تيمنع مادر از فعال طيشرا اي يماريب

مناسب  يورزش تيسالم همراه با فعال يشده است سبك زندگ  مشخص نكهيبا توجه به ا. )11( هستند
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 كند يم هيزنان سالم توص ةبه هم مانيزنان و زا انجمن طب ،كند ينم جاديا يو مادر مشكل نيجن يبرا

از مشكالت و  قيطر نيمناسب شركت كنند و از ا يورزش يها تيموجود در فعال يها هيكه براساس توص

براساس نتايج . ندكن يريشگيپ ،كه ممكن است سالمت آنان را به مخاطره اندازد يمختلف يها يماريب

 از و بعد يدر دوران باردار يموجب كاهش درد لگن و كمردرد، كاهش افسردگ يورزش تيفعال قاتيتحق

كاهش مشكالت  ،يدوران باردار ينيو مقاومت انسول ابتيكنترل د ،يآن، كنترل وزن در دوران باردار

به  يسودمند ورزش در دوران باردار تأثيرات نكهيا با). 2( شود يم يزندگ تيفيو بهبود ك يكنترل ادرار

 شيافزا جهينت و در نينفر يو اپ نينفر يسطوح نوراپ شيافزا سببورزش  كه آنجا ، اما ازدهياثبات رس

زودرس از ورزش كردن منع  مانيزا يخطر باال برا يمعموالً زنان دارا شود، يم يرحمقدرت و انقباضات 

 گريمهم بر وزن تولد و د يريمادر كه تأث يعوامل مرتبط با سبك زندگ گرياز د. )16 ،17( شوند يم

) 2010(مطالعات بوردرز و همكاران . مادران باردار است يةتغذ تيفينوزادان دارد، ك يرشد يها شاخص

 ).1، 11( و وزن تولد ارتباط وجود دارد ييعادات غذا نينشان دادند كه ب) 2012(و همكاران  يو قو

 يها مانيزا ،يخطر عوارض باردار ،يخوب در دوران باردار يةاست كه تغذ نيانگر ابياغلب شواهد  

را متأثر  نيجن يمادر، سالمت و رشد آت يةسوءتغذ نيبنابرا. دهد يوزن را كاهش م زودرس و نوزادان كم

نوزادان در زمان  يرشد يها شاخص يابيارز .)19( و با وزن كم نوزاد در هنگام تولد همراه است سازد يم

 نيدر هم. سالمت هر نوزاد تازه متولدشده است تيوضع يدر بررس هيو اول ياقدامات اصل ءتولد، جز

تفاوت  انگريب NCHSبا هنجار استاندارد  جينتا ةسينوزادان و مقا يرشد يها شاخص يابي، ارززمينه

سال  5 ريمختلف نشان داده است كه كودكان ز يتجارب كشورها. است يرشد يها شاخص نيمعنادار ب

هاست كه  اساس سال نيبر ا. برخوردارند يكسانيرشد  ليطور بالقوه از پتانس مطلوب به طيدر شرا

رشد كودكان به تمام  تيوضع يابيارز يرا برا NCHS يها بهداشت استفاده از شاخص يسازمان جهان

ساله و  5تا  0 نكودكا يدر قطر بر رو) 2004(كمال و همكاران  ةمطالع. ه استكرد شنهاديكشورها پ

درصد دچار كمبود وزن  4/4قد و  يدرصد از كودكان دچار كوتاه 11نشان داد كه  NCHSآن با  ةسيمقا

ساله نشان داد كه  3تا  0كودكان  يبر رو 2003در سال  يمطالعه در عربستان سعود نيهمچن. هستند

  . )20( اختالف دارد NCHSبا  سهيرشد كودكان عربستان با مقا يها شاخص

سنجي با سبك زندگي افراد مشاهده شد كه عوامل مرتبط  هاي تن در خصوص ارتباط ميان شاخص

طور پيشگيري  با ارزيابي كنترل وزن و تغذيه، سالمت جسماني، پرداختن به ورزش و تندرستي و همين

اين در حالي بود . ماهگي داشت 3هاي رشدي پس از تولد تا  ايي در تكامل شاخصها تأثير بسزاز بيماري
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 سالمتي، معنو سالمت، شناختي سالمت روانداري بين  گونه ارتباط معنا هاي ديگر، هيچ مقياس كه خرده

هاي  ي با شاخصطيمح سالمتو  از حوادث يريشگيپ، از داروها و مواد مخدر اجتنابي، اجتماع

نكتة قابل تعمق اين است كه هر عاملي كه مرتبط با سالمت جسم، و انجام . وجود نداشتسنجي  تن

هاي رشد را در دورة پس از تولد  فعاليت بدني مقتضي در دوران بارداري باشد، قابليت بهينگي شاخص

 NCHSرا با هنجار  يرشد هر كشور يها شاخص ةسيمقا يسازمان بهداشت جهان نكهيا با. خواهد داشت

نوزادان  يرشد يها شاخص يمؤثر بر رو يطيو عوامل مح كياز تأثير ژنت توان يده است، نمكر هيوصت

نظر  به يضرور يامر يا مختص هر جامعه يرشد يها شاخص يهنجار برا يةد و تهكر يپوش چشم

قرار توجه  بيني مورد با واقعيد است كه با قيتحق نيا يهاي احتمال موضوع از محدوديت نيو ا رسد يم

  .رديگ
 

  گيري نتيجه
 يها تينوزادان و قابل ريوم خصوص شاخص وزن تولد، بر مرگ نوزادان به يرشد يها كه شاخص آنجا از

 يها امر شاخص نيبر ا رگذاريعوامل تأث نيا ييدارد، مطالعه و شناسا يآنها تأثير مهم ةنديآ يجسمان

 و يورزش تيفعال مثبت راتيمادران باردار از تأث يآگاه در همين زمينه،. رسد ينظر م به يضرور

البته  ي دارد،پس از تولد تأثير مثبت يرشد يها شاخص در بهبود يمختلف سبك زندگ يها جنبه

و  نيتدو رانياستاندارد رشد كودكان ا يها يتا منحن اجرا شودكشور  مداوم در كل ديمطالعات رشد با

 .باشيم يرانيرشد استاندارد كودكان ا يها يمنحن بهبود شاهدتا با آگاهي بيشتر  شود يبازنگر

  يتشكر و قدردان
 است،) ره( ينيامام خم يالملل نيارشد از دانشگاه ب يكارشناس ةنام انيمقاله مستخرج از پا نيا

 يةمهد مارستانيكاركنان ب يتمام طور نيتهران و هم يةمهد مارستانيمحترم ب استياز ر لهيوس نيبد

 .دشو يم يتشكر و قدردان ،دندكرمطالعه را فراهم  ياجرا برايتهران كه بستر الزم 
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