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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (132شماره پي در پي)1318فروردين و ارديبهشت ، 1، شماره24دوره 

 

 دوران يبهداشت يها پرسشنامه جهت مراقبت يطراح

 يباردار
 

 3پناهانزديعباس  ،*2برزآباد ييز آقايپرو  ،1يميم نعيابراه

 
 يپزشکك  علوم دانشگاه سالمت، بر ثرؤم عوامل مرکز2 ،رانيا راز،يش ،ياسالم آزاد دانشگاهراز ، يش واحد ،يدرمانو  يبهداشت خدماتت يريمدگروه 1

 رانيا ،مرودشت ،ياسالم زادآ دانشگاه ،مرودشت واحد ،يدرمان و يبهداشت خدمات تيريمد گروه 3،رانياسوج، اي اسوج،ي

 تاريخ وصول:  1311/11/22                   تاريخ پذيرش: 1318/1/31

 ده يچک

 يابکزار  يباشکد تکا بکا طراحک     يبارداري مک  دوران بهداشتي هاي ن پژوهش طراحي پرسشنامه جهت مراقبتياز انجام ا :هدفنه و يزم

مکادران  ر يمرگ و مزان يکاهش م. برداشه شود ياساس ييها گام يدوران باردار يها سنجش و ارتقاء مراقبت يدر راستا ،ستانداردا

مطالعه بکا هکد    مورد موضوع لذا  رد،اد يدر مراحل مختلف باردار يدر ابعاد مختلف مراقبتت گسترده يريمداعمال  به ازين يباردار

 .انجام گرفته است يدوران باردار يبهداشت يها اقبتمر يتيريپرسشنامه مد يطراح
 

 شکرو بکه  يپ ين کشورهاياز ب يقيتحقق مطالعه تطب يبرا. است شده انجام تطبيقي _ توصيفي روش حاضر با مطالعه: روش پژوهش

انتخکا   ( ستانران، ژاپن و انگليا)دسترس سه کشور در اطالعات بودن موجود و تيجمع اساس بر ،ساده يتصادف يريگ نمونه روش

و ابعکاد و   يآور اطالعکاتي جمک    هکاي  هکا و بانک    کتکا   علمکي،  ، مجکالت يرسکم  تيبکه سکا   رجکوع  قيطر از ازين مورد يها داده. دش

در ادامکه بکا اعمکال    . شکد  يبند با متخصصان دسته يو با نظرسنج ييشناسا يبهداشت يها ت مراقبتيريرگذار بر مديثأت يها شاخص

نفکر   421ن يب به تصاد  ييپرسشنامه نها. ديرس د خبرگانييتأ به ن و مجدداًيه تدوياول ان پرسشنامهنظر متخصصان و صاحب نظر

هکاي آمکاري    بکا اسکتفاده از روش   يدانيک حاصل از مطالعکه م  يها داده. ديل گرديتكم و  يکارشناسان بهداشت توز و ران شبكهياز مد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (يدييتأ يعامل ليتحل)

  

ککه   باشد ياوليه، روايي همگراي مدل و روايي افتراقي مورد تأييد م يها، پايايي مرکب مدل مفهوم در اين مطالعه پايايي معر  :ها افتهي

هکا   مراقبکت  يسوال را شامل بوده است؛ مناب  انسان 11ها که  ه مراقبتيبسته ارا ييشده شامل محتوا يپرسشنامه طراح يها شاخص

 11 يبهداشکت  يها ه مراقبتيت ارايريو مد سوال 1 يسوال، مناب  مال 3ستم آمار و اطالعات يسوال، س 1و تدارکات  زاتيسوال، تجه 8

 .گرفت د قرارييمورد تأ 1/1بار عامل باالتر از  ها بر اساس معر  ييايکه پا سوال

 

ران اسکتان  يمکد دگاه يک توانکد د  يمک  ،داريبکار  دوران بهداشکتي  هکاي  جهت مراقبکت آن  يريکارگه و بطراحي پرسشنامه : يريگ جهينت 

بهبکود  ثر باشکد و باعک    ؤم يدوران باردا يبهداشت يها که در جهت ارتقاء مراقبتتمرکز کند م ييها بر سازهرا راحمد يبو ه ويلويکهگ

 .شود يدوران باردار يبهداشت يها مراقبت يفيو ک يکم

 

 ن باردار ، مادرايبهداشت يها مراقبتپرسشنامه،  : يکليد يها واژه

 

 سالمت بر مؤثر عوامل ، مرکزياسوج، دانشگاه علوم پزشكي پرويز آقايي برزآباد،  :سنده مسئولينو*
Email: aghaieparv@gmail.com 
 

  

mailto:aghaieparv@gmail.com
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 مقدمه

 هر يازا به مورد 1111 روزانه حاضر حال در

 مانيزا و يرداربا عوارض اثر در زنده تولد هزار صد

 شتريب آمار، اساس بر. دهند يم دست از را خورد جان

 حکال  در يکشکورها  در بکاردار  زنکان  يرهايم و مرگ

 زنکده  تولکد  هکزار  صکد  هر يازا به مورد 411 توسعه،

 توسکعه  يکشورها در زانيم نيا که يحال در باشد يم

 زنککده تولککد هککزار صککد هککر در مککورد 1 بککه افتککهي

 بکر  و بهداشکت  وزارت مسئوالن گفته طبق(. 1)رسد يم

 ککه  بکود  مقکرر  يکشکور  کالن يها يزير برنامه اساس

 ديک با 1314 انيپا تا باردار مادران ريم و مرگ شاخص

 زانيک م و تولکد  هکزار  صکد  هر در مورد 11 از کمتر به

 زنکده  تولکد  هکزار  هکر  در 1 از کمتکر  بکه  کودکان مرگ

                          بهداشکت  اداره گزارش به که است يحال در نيا. برسد

                   شککاخص  راحمککد، يبو و هيکک لويکهگ اسککتان  خککانواده 

 1314 ک1316 ياکه سال نيب باردار مادران ريم و مرگ

 21 ،1/18 بيک ترت بکه  رانيا کشور يبرا ،(2111ک2111)

 يبکرا  و زنکده  تولکد  هکزار  صد هر يازا به مورد 21 و

 33 و 6/21 ،21 بيک تتر به راحمديبو و هيلويکهگ استان

. اسکت  بکوده  زنکده  تولکد  هکزار  صکد  هر يازا به مورد

 يهکا  سکال  يبکرا  يباردار دوران يها مراقبت شاخص

 11/11 و 61/81 ،61/86 بيکککککترت بکککککه 11 و 14 ،13

 نيا پژوهش نيا سؤال نيا بنابر(. 2)است شده گزارش

 شکده  هيک ارا خدمات زانيم بهبود رغم يعل چرا که است

 مکادران  ريک م و مکرگ  شکاخص  مت،سکال  ميت به وسيله

 رانيک ا کشور و راحمديبو و هيلويکهگ استان در باردار

 (.3)دارد يصعود روند چنان هم

 يهککا شککاخص يارتقککا و ريککم و مککرگ کککاهش

 يفعل مرحله از تر آسان اريبس هياول مراحل در سالمت

 بککه ازيککن رايککز باشککد، يمکک رانيککا کشککور و اسککتان در

 بکا  يقبلک  مراحکل  در. اردد قبکل  از تکر  گسترده يتيريمد

 ه،يک اول امكانات يساز فراهم و آموزش در رييتغ ياندک

 و بکاردار  زن ريک م و مکرگ  زانيک م در يمحسوسک  افت

 متوسط مرحله به دنيرس از پس يول ،داد يم رخ نوزاد

 بکه  دنيرسک  يبکرا  يتکر  مدبرانکه  يتيريمد اقدامات ديبا

  يک  تنهکا  ککاهش  و شکود  انجام سالمت آل دهيا سطوح

 بکه  ازيک ن ککود   و مکادر  ريم و مرگ زانيم در درصد

 (.4)دارد يرتريفراگ تيريمد

 تيوضکع  همکواره  سکالمت  بح  در که آنجا از

 ازيک ن نيک ا دارد، وجکود  يفعلک  وضک   بکه  نسبت يآل دهيا

 نظکام  يهکا  برنامکه  و تيريمکد  يها پژوهش در همواره

 تاکنون(. 1)ماند خواهد برجا پا و ريناپذ اجتنا  سالمت

 طيشکرا  يبررسک  يبکرا  ايک دن در يمختلفک  يها پژوهش

 مکادران  بکه  شکده  هيک ارا يبهداشکت  يها مراقبت مطلو 

 تيک فيک بکر  مختلکف  يرهايمتغ ريتأث و است شده انجام

 يهکا  پکژوهش  اسکاس  بکر . اند شده يبررس خدمات نيا

 سکاختار ( 1)همكاران و يبهادر ،(6)همكاران و  يميرح

. اسکت  ذاررگيثأت اريبس آن جينتا بر ها مراقبت يتيريمد

 اصکالح  و شيپا مورد يجدطور  به ديبا ساختارها نيا

 . رنديگ قرار الگو

 تيريمککد يبککرا يمختلفکک  يممفهککو يهککا مککدل

 از يكککي. اسککت دهشکک هيککارا يبهداشککت يهککا مراقبککت

 مکاردان  بهداشکت  خدمات مدل کننده هيارا يها سازمان

 بکا  يهکا  مراقبکت  يبکرا  ککه  باشکد  يمک  سفيوني باردار،
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 و بککاردار مککادران يبهداشککت داشککتبه خککدمات تيککفيک

 و يا نککهيزم عوامککل ؛جملککه از شککاخص هفککت کودکککان

 ،يملکک و ينککودر يهککا ياسککتراتژ و اسککتيس ،يطککيمح

 نيب يها مشارکت حاکم، نيقوان و سالمت نظام يرهبر

 امککداد خککدمات الت،يتسککه بککر يمبتنکک خککدمات ،يبخشکک

 در. است شناخته ثرؤم را خانواده يرفتارها و يرسان

 عوامکل ؛ شکامل )ياجتمکاع  علکل  سف،يوني از گريد يمدل

 علککل و( يآگککاه کمبککود ،يفرهنگکک ،ياقتصککاد ،ياسککيس

 آمکوزش،  کمبکود  نامناسب، بهداشت؛ شامل) يخانوادگ

 هيک تغذ عدم ،ياورژانس خدمات به يکاف يدسترس عدم

 شيافکزا  و ها يناهنجار به مادران يابتال ليدل( مناسب

 در (.8)انکد د يمک  نکوزادان  و مکادران  ريم و مرگ خصر

 عوامکل  يککارت  مک   و نييمکا  به وسيله شده هيارا مدل

 يهکا  مراقبکت  يهکا  شکاخص  تيريمکد  بر ثرؤم ياساس

 نيک ا در. شدند يمعرف نوزادان و باردار زنان يبهداشت

 دسککترس، در منککاب  دولککت، ياسککيس تعهککد زيککن مککدل

 ارتباطکات  ،ياقتصکاد  توسعه و سالمت يها رساختيز

 در تيمحکدود  و درآمکد  ه،يتغذ آموزش، نقل، و حمل و

 بککر ثرؤمکک ياصککل يرهککاييمتغ از ،منککاب  از اسککتفاده

  .(1)باشند يم يباردار دوران يها مراقبت

 

 يبررس روش

تحليلکي و   کک  توصيفي روش حاضر، با مطالعه

 يهکا  روش از آن مختلکف  در مراحکل  و انجام  تطبيقي

                         . اسکککککت شکککککده اسکککککتفاده يفکککککيک  و  يمکککککک

                            پرسشکککنامه  يطراحکککن پکککژوهش بکککا هکککد    يکککا

زنان باردار استان  يبهداشت يها مراقبت يبرا يتيريمد

 :دککککرا شکککککر اجيمراحل ز يراحمد طيه و بويلويکهگ

 منظکور  بکه  يمکرور  مطالعه انجام ،ييمرحله اول اجرا

 يبهداشکت  يهکا  ت مراقبتيريت موجود مديوضع ليتحل

ران يک راحمد، ايه و بويلويدر استان کهگ يارداردوران ب

 و ابعکاد  اسکتخراج  و (الگوهکا  يمطالعه مرور)و جهان

 . ها مدل از ثرؤم يها شاخص

 ين هد ، به روش مطالعه مروريتحقق ا يبرا

 مورد يها داده( 1316ک1316)ست سالهي  دوره بي يط

 وزارت بهداشکت،   يمرس تيبه سا رجوع قيطر از ازين

 علمکي،  سکف مجکالت  يوني بهداشکت،  ينجهکا  سکازمان 

 يهکا  مکدل  ؛مثکل  هکا  اطالعاتي و مدل هاي بان  ها، کتا 

 يريک گ ن، مدل جکام  انکدازه  ييو ما يکارت سف، م يوني

( رهيکککكال و غيخکککدمات سکککالمت، دونابکککدن، سکککرو 

رگکذار بکر   يثأت يهکا  شد و ابعاد و شکاخص  يآور جم 

 يآور و جمک   ييشناسکا  يبهداشکت  يهکا  ت مراقبتيفيک

 .شد

هککا و  منککاب  و مککدل يپککس از مطالعککه مککرور 

ت يفيک تيريمد بر مؤثر يها ابعاد و شاخص ييشناسا

سککه و يمقا يبککرا يدوران بککاردار يخککدمات بهداشککت

 و افتکه ي توسعه يها و کشورها ، استانيقيمطالعه تطب

سکازمان   تيسکا  بکا کمک  آمکار    نکه يزم نيک موفکق در ا 

 يهکا  مراقبکت  يهکا  اساس شاخص بر يبهداشت جهان

مطالعکه   يبکرا . شکد  ييشناسا يهداشت دوران باردارب

 روش شرو بکه يپ يها و کشورها ن استانياز ب يقيتطب

 موجود و تيجمع اساس بر ساده يتصادف يريگ نمونه

دسککترس سککه کشککور انتخککا      در اطالعککات بککودن

 (.ران، ژاپن و انگلستانيا يکشور ها)دش
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 يقک يمطالعکه تطب  يبکرا  ها داده يگردآور ابزار

 مرحلکه  در. خواهکد بکود   يقک يجدول تطب رت وکا شيف

بکه   رجکوع  قيطر از ازين مورد يها داده يقيتطب مطالعه

 وزارت بهداشت کشور منتخب، سازمان  يمرس تيسا

 کتکب،  و مکدار ،  اسکناد  بکه  بهداشت، مراجعکه  يجهان

 يهکا  گکاه يپا در و جسکتجو  يدکتکر  يها رساله مقاالت،

جککدول سکک س از . شککد يبککردار شيفکک ، يمککعل اطالعکات 

ت خکدمات  يريمکد  يهکا  سکه شکاخص  يمقا يبرا يقيتطب

 .ديمنتخب استفاده گرد يدر کشورها يبهداشت

 ييشناسککا)نمککودن مراحککل اول  يپککس از طکک 

سکه  يمقا)و مراحل دوم و سکوم ( رهايا متغيها  شاخص

، (منتخکب  ين کشکورها يبک  يقيها و مطالعه تطب شاخص

 در خبرگکان  مصکاحبه بکا  :  در مرحله چهارم اجرايکي 

 تطبيقکي  مطالعکه  از مهکم  برگرفتکه   متغيرهکاي  مکورد 

نامه اوليکه   و طراحي پرسش چهارم و سوم هاي مرحله

نفکر از  32ن مرحلکه بکه تصکاد  بکا     يک در ا .انجام شکد 

 در يدانشکگاه  نظکر  صکاحب  و افکراد  انادتاس)خبرگان

ران يمککان، مککديزا و متخصککص زنککان حکوزه بهداشککت، 

 يهکا  ، در مورد شکاخص (و اداره سالمت زنان يوزارت

 نيتدو هياول س س پرسشنامه ،شد نظر مصاحبه مورد

ده و يرسکک خبرگککان نظککر بککه مجککدداًد أييککت يو بککرا

   .دشه يته ييپرسشنامه نها

 در ازيک مکورد ن  اطالعکات  يگردآور منظور به

ه لک ککه در مرح  يسکه بخشک   ، پرسشنامهيدانيم مطالعه

د ييک أپس از ت. شود يمکار گرفته ه ب ،شده ييچهارم نها

 و يحضکور  روش دو ، پرسشنامه بکه ييايپا و ييروا

نفکر از   421نيبک  سکاده  يتصکادف روش بکه   يكيالكترون

ران شبكه، کارشناسان بهداشت خانواده، بهکورزان  يمد

ن گونه که يبد. دش يآور جم  و  يو ماماها استان توز

ا يکک  از قبککل بککا متخصککص و   يککدر مرحلککه الكترون

ت يکارشناس تماس گرفته شد و بعکد از گکرفتن رضکا   

  کارشکناس  يک ، پرسشنامه بکه آدرس الكترون يهمكار

. ديک افت گرديق درين طريها از هم فرستاده شد و پاسخ

روز از  1پکس از   يحضکور  يهکا  در مورد پرسشنامه

 .شد يآور ها جم   ، پاسخيزمان توز

شککده بککا اسککتفاده از    يآور هککاي جمکک   داده

 هاي حاصله از مرحله تطبيقکي،  و داده SPSS افزار  نرم

 روابکط  و قکرار گرفتکه   تأييکدي  عکاملي  ورد تحليکل مک 

 SEM سکاختاري  روش معادالت از استفاده با متغيرها

 .تأييد قرار گرفت مورد الگو اعتبار و شد استخراج

 

 ها افتهي

 .شکود  يابيارز ييد به تنهايهر معر  با ييايپا

د بخکش  يک ر مكنکون با ي  متغيپژوهشگران معتقدند که 

 .ح دهکد يهر معکر  را توضک   ياز پراکندگ يقابل توجه

ن، قککدر مطلککق  يبنککابرا( درصککد 11معمککوالً حککداقل  )

 يرهککاي  سککازه و هککر کککدام از متغيککن يبکک يهمبسککتگ

 يخروجک  يقکدر مطلکق بارهکا    يعنک ي)آن شده مشاهده

در مککورد . باشککد 1/1شککتر از يد بيککبا( استانداردشککده

                    د بککه صککورت  يکککمتککر از آسککتانه با  يعککامل يبارهککا

کمتر از  يبار عامل يکه دارا ييها معر ؛ ر عمل کرديز

 .د حککذ  شککوند يککهسککتند، در هککر صککورت با   4/1

 1/1تکا   4/1ن يبک  يعکامل  يبارهکا  يکه دارا ييها معر 

 يمرکب آنها بررسک  ييايگرا و پا هم ييد روايهستند، با

 .شود
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ش يکه حذ  معر  منجر بکه افکزا   يدر صورت

االتر از آسککتانه مرکککب بککه بکک ييايککهمگککرا و پا يککيروا

صکورت   نير ايد حذ  شوند، در غيبا ،شود يشنهاديپ

ها بکر   معر  ييايپا 1که جدول  .مانند يم يدر مدل باق

 .دهد يرا نشان م ياساس بار عامل

ي بين مناب  مکالي، منکاب    در توصيف رابطه علّ

هککا، تسککهيالت و تجهيککزات پشککتيباني،  انسککاني مراقبککت

سککتم فنککاوري آمککار و هککا، سي مککديريت ارايککه مراقبککت

اطالعات و محتويات بسکته ارايکه مراقبکت بکا مکديريت      

هککاي بهداشککتي دوران بککارداري در اسککتان    مراقبککت

کهگيلويه و بويراحمد بر پايه متغيرهاي زير ارايه شکد؛  

بکراي سککازه محتويکات بسککته ارايکه مراقبککت سککواالت    

با عناوين متغيرهکاي   11و  14، 13، 12، 11، 11شماره 

هکاي   ايگان نکوزادان، درمکان رايگکان بيمکاري    درمان ر

مککادران، مراکککز تخصصککي اورژانککس زنککان بککاردار،   

دسترسککي بککه خککدمات انتقککال، برنامککه بهداشککت روان 

، 16/1، 11/1، 11/1مادران و همسران به ترتيب بکا بکار  

ارايککه شککد، بککراي سککازه نيککروي    18/1و 14/1، 11/1

بکا   22و  18، 11، 16ها سواالت شماره  انساني مراقبت

عناوين متغيرهاي دوره بازآموزي براي ماماها، بکراي  

متخصصککين زنککان و زايمککان، تنظککيم غيککر متمرکککز    

هاي مامايي بر اساس نياز منطقه، ارايه سرانه و  برنامه

تشويقي به متخصصان شاغل در مناطق روستايي بکه  

در مدل نهکايي   61/1و  13/1، 11/1، 16/1ترتيب با بار 

هکا سکواالت    سازه مناب  مکالي مراقبکت  ارايه شد، براي 

بککا عنککاوين متغيرهککاي   36و  31، 34، 33، 32شککماره 

پوشش بيمه پايه براي زنان باردار، مشارکت دولت در 

هکا و نهادهکا    ها، مشارکت شکهرداري  تأمين مالي هزينه

هککاي  در تککأمين منککاب  عمککومي، مشککاکرت سککازمان   

خصوصککي و غيرانتفککاعي در تککأمين منککاب  و خککدمات 

اجتماعي رايگان براي مادران باردار به ترتيکب بکا بکار    

در مدل نهايي اعمکال   11/1و  13/1، 12/1، 81/1، 18/1

شککد، بککراي سککازه تسککهيالت و تجهيککزات پشککتيباني   

با عناوين متغيرهکاي   21و  26، 21، 24سواالت شماره 

تهيه تجهيزات به روز و مکدرن، تکأمين بودجکه دارو و    

، نظکارت بکر توزيک  مناسکب     تجهيزات به وسيله دولت

دارو به وسيله دولت و اسکتاندارد سکازي تجهيکزات و    

در  82/1و  88/1، 86/1، 11/1اقالم  به ترتيکب بکا بکار    

مککدل نهککايي ارايککه شککد، بککراي سککازه مککديريت ارايککه   

بککا  13و  12، 41، 31، 38هککا سککواالت شککماره  مراقبککت

 مند، تنوع مراککز  عناوين متغيرهاي سيستم ارجاع نظام

مراقبت از زنکان بکاردار، دسترسکي سکري  بکه مرککز،       

هاي مکادران بکاردار و    حمايت سران سياسي از برنامه

تدار  سرانه و ارايکه يارانکه دولتکي حمايکت از زنکان      

و  14/1، 11/1، 11/1، 11/1بککاردار بککه ترتيککب بککا بککار 

داري و اثرگکزاري    يدر مدل نهکايي گکزارش معنک    11/1

ي سکازه فنکاوري آمکار و    اعمال شکد و در نهايکت بکرا   

بککا عنککاوين   31و  31، 21اطالعککات سککواالت شککماره  

متغيرهاي سيستم الكتروني  ثبکت اطالعکات، يك ارچکه    

سازي اطالعات مادران و سيستم ارزيابي و نظارت بر 

در  84/1و  86/1، 81/1مديريت اطالعات ترتيب با بکار  

 .مدل نهايي  اعمال شد
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 يساس بار عاملها بر امعرف ييايپا: 1جدول 

 

 ه مراقبت هايات بسته ارايمحتو

 

 يمناب  انسان

 مراقبت ها

زات و يتجه

 تدارکات

ستم آمار و يس

 اطالعات

 يمناب  مال

 

ه يت ارايريمد

 مراقبت

 يها ت مراقبتيريمد

  يبهداشت

q1 411/1 q16 611/1 q24 111/1 q29 813/1  q32 111/1 q37 611/1 q54 111/1 

q2 311/1 q17 661/1 q25 814/1 q30 811/1  q33 111/1 q38 181/1 q55 123/1 

q3 111/1 q18 661/1 q26 816/1 q31 841/1  q34 123/1 q39 612/1 q56 141/1 

q4 131/1 q19 621/1 q27 828/1   q35 121/1 q40 483/1 q57 128/1 

q5 311/1 q20 141/1 q28 416/1   q36 611/1 q41 621/1 q58 641/1 

q6 421/1 q21 116/1       q42 611/1 q59 683/1 

q7 231/1 q22 614/1       q43 111/1 q60 631/1 

q8 361/1 q23 431/1       q44 616/1 q61 681/1 

q9 412/1         q45 141/1 q62 361/1 

q10 148/1         q46 411/1 q63 681/1 

q11 111/1       
  

q47 334/1 q64 111/1 

q12 113/1         q48 118/1 q65 613/1 

q13 121/1         q49 618/1 q66 113/1 

q14 686/1         q50 121/1 q67 624/1 

q15 141/1         q51 128/1 q68 116/1 

          q52 611/1 q69 141/1 

          q53 642/1 q70 643/1 

            q71 612/1 

 

 بحث 

 مکادران  روتکين  هاي تمراقب در حاضر حال در

 و تغذيکه  آمکوزش  گيکري،  وزن پايش، مداخالت باردار،

 هککا، ويتککامين آهککن، هککاي مكمککل تککأمين زنککدگي، شککيوه

 انجککام عفککوني ديابککت، چککون بيمارهککايي غربککالگري

 کننککده تهديککد خطککر عوامککل از بسککياري (1)گيککرد يمکک

 و پکايش  مکواد مغکذي،   کمبود چون؛ هم مادران سالمت

 طکور  به. (8)هستند مديريت قابل يآسان به گري غربال

 نکوزادان  هاي ناهنجاري در يد و اسيدفولي  تأثير مثال

 مکديريتي  سکاختار  در که حالي در. (1)است شده ثابت

 ککه  ديباشک  داشکته  انعک اذ مسکئله  اين به بايد ها مراقبت

 انسکاني  نيکروي  خدمت، ارايه محل همانند؛ متغييرهايي

 کيفيککت و زمراککک روز بککه تجهيککزات آگککاه، و فعککال

 مطلکو   فرآينکد  يک   نتيجکه  در شکده  ارايه هاي مراقبت

 نکککککامطلو   افتکککککک دري(. 11ک13)دارد بسزايي سهم

مکواردي   افکزايش  به منجر بارداري دوران هاي مراقبت

 ککم  وزن بکا  کودککان  تولکد  زودرس، زايمکان  جمله؛ از

 (.   14)شود يم نوزاد و مادر ومير مرگ و تولد هنگام

 گيکري  بهکره  و امكانات به توجه اب کشوري هر

 خکاص  مديريت نحوه خود براي خاص، يمفهوم مدل از

 ککه  اين با کشورها بنابرين. است کرده انتخا  را خود

 در امکا  دارنکد،  يكساني  يمفهوم هاي مدل پايه و اساس

 منکاب   توزيک   و تکأمين  اداره، نحوه چون هايي شاخص

 بکراي  ريکزي  برنامکه  انسکاني،  نيروي و پشتيباني مالي،
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 ثبکت   نحکوه  مکادران،  آمکوزش  و ماهر نيرويي آموزش

 تفکاوت  مراقبتکي  و پيشکگيري  خکدمات  ارايکه  اطالعات،

 بکه  و بهداشکتي  هکاي  مراقبکت  مناسب ارايه براي. دارند

 هککاي مککدل از الگککوگيري ،ميککر و مککرگ کککاهش منظککور

. دشکک پيشککنهاد پککژوهش ايککن در جهککان در مختلککف

 در توانکد  يمک  کشکورها  اين بتمث تجار  از گيري بهره

 اسککتان در هککا مراقبککت بککراي مککديريتي الگککوي ارايککه

ن يک ر اد. (11)باشکد  مکؤثر  بسيار بويراحمد و کهگيلويه

و  يکمک  يبک ياز مطالعکه ترک  يز با الگکوبردار يمطالعه ن

رت بکه  دمبکا  يمورد بررس يق با کشورهايو تطب يفيک

دوران  يبهداشککت يهککا پرسشککنامه مراقبککت  يطراحکک

مناسکب بکا    يعنوان ابزاره م تا بتوان بيا هکرد يرباردا

در ارتقکاء   يريک گ و قابکل انکدازه   يککاربرد  ييهکا  سازه

و به تب  آن کاهش مرگ و  يدوران باردار يها مراقبت

 .شودثر واق  ؤد و مير مادران باردار مفيم

 زيادي هاي هزينه و ها استراتژي تاکنون اگرچه

 بکارداري  وراند هکاي  مراقبت برنامه گسترش جهت در

 نتايج بهبود اجتماعي و  يعلم عامل مؤثرترين عنوان به

و  کميکت  بکين  مناسبي تعادل اما آمده، عمل به بارداري

 لککذا اسککت، نبککوده برقککرار اسککتان در خککدمات کيفيککت

 هکد   بکا  حاضر پژوهش که شد احساس آن ضرورت

 بهداشتي هاي مراقبت براي مديريتي مطلو  ابزار ارايه

 انجکام  بويراحمد و کهگيلويه استان در ريباردا دوران

 مرگ هاي شاخص وضعيت بتوان  آن براساس تا شود

 هککاي شککبكه مککديران عملكککرد بککاردار، مککادران ميککر و

 خکدمت  گيرنکدگان  مندي رضايت و کارکنان و بهداشتي

مطالعه بکا   ،داد، لذا با توجه به اهميت موضوع ارتقا  را

باردار انجام  هد  طراحي پرسشنامه مديريتي مادران

 . .شد

ه يککاول يهککا مراقبککت ياسککتراتژ يريکککارگه بکک

افکراد   يبکا هکد  عکدالت در دسترسک     (1)(PHC)يبهداشت

ران انقال  يه سالمت، در کشور ايجامعه به خدمات اول

در  يدرمان ک  يت خدمات بهداشتيريدر نظام مد يميعظ

 يبککرا(. 16و11)ه خکدمات بکه وجکود آورده اسکت    يک ارا

سکالمت بکه    يهکا  سه شاخصيرد مقان دستاوياذهان ا

ر مادران باردار نشان دهنده يژه مربوط به مرگ و ميو

 زانيک نه است چکرا ککه م  ين زمير در ايقات چشمگيتوف

 توسکعه  هکاي  شکاخص  از بکاردار  مکادران  ريم و مرگ

 زان،يم اين کاهش راهكارهاي از ييكباشد و  يم کشور

 زايمان بارداري، دوران در مادران از کفايت مراقبت با

 (.18ک21)شود يم محسو  زايمان از پس و

و سکطح بهداشکت زنکان، بکه      يتوجه به سالمت

 يادهکا ياز بن يكک يکشکور و   يتيعنوان قشر عمده جمع

. دهد ير قرار ميثأخانواده در واق  کل جامعه را تحت ت

شککوند و  يه و اسککاس خککانواده محسککو  مککيککزنککان پا

بکر جکا    يريا مرگ آنکان تبعکات جبکران ناپکذ    ي يماريب

 (.21)گذارد يسالمت خانواده م

توسعه کشکورها سکالمت    يها از شاخص يكي

زنکان   يهکا  با بهبکود شکاخص  . باشد يمادران باردار م

 يهکا  دن بکه  توسکعه مراقبکت   يتوان راه رس يباردار م

سازمان بهداشت . ل کرديدر کشورها را تسه يبهداشت

ن ييتع ين هد  بازه زمانيدن به ايرس يز براين يجهان

                                                           
(PHC)Primary Health Care-1 
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مراقبکت مکادران    يهکا  شکاخص  يکرده اسکت و ارتقکا  

ف ککرده  يتوسعه سالمت تعر يها باردار را از شاخص

راحمد در صکورت  يه و بويلويدر استان کهگ. (22)است

توانکد در   يها م ح و بهتر مناب  و مراقبتيت صحيريمد

در  ن شکاخص يافته ايبهبود  مناطق  جز ينزد يا ندهيآ

  .نه باشدين زميا

 تيوضکع  سالمت همکواره  بح  در از آنجا که

از يک ن نيک ا دارد، وجکود  يفعلک  وضک   به نسبت يآل دهيا

نظکام   يهکا  برنامکه  ت ويريمکد  يها پژوهش در همواره

 تکا (. 23)مانکد  خواهکد  ر و پا برجکا يسالمت اجتنا  ناپذ

 يبررسک  يبکرا  ايک دن در يمختلفک  يهکا  پکژوهش  کنکون 

ه شکده بکه   يک ارا يبهداشکت  يهکا  مراقبت مطلو  طيشرا

 بکر  مختلف يرهايمتغ ريتأث است و شده ان انجاممادر

اسککاس  بککر. انککد شککده يبررسکک خککدمات نيککا تيککفيک

و  ي، بهککادر(24)و همكککاران يمککيرح يهککا پککژوهش

ج آن يها بکر نتکا   مراقبت يتيريساختار مد( 21)همكاران

د بکه  يها با ن ساختارها و مدليا. رگذار استيثأار تيبس

 (.26)رندياصالح الگو قرار گش و يمورد پا يجد

 

 يريگ جهينت

ايکککن مطالعکککه طراحکککي پرسشکککنامه بکککراي   

هککاي بهداشککتي دوران بککارداري در اسککتان    مراقبککت

تأييد و به کارگيري اين  .باشد کهگيلويه و بويراحمد مي

پرسشنامه در جهت نيکل بکه اهکدا  مطالعکه و ارتقکاء      

هککاي بهداشککتي دوران بککاردار بسککيار مهککم و   مراقبککت

هاي سنجش شکده   ج و همبستگينتاي. تأثيرگذار خواهد

هاي آنکان نيکز    ها و معر  از نظر پايايي و روايي سازه

مويد مطلو  بودن پرسشنامه طراحي شده بکه عنکوان   

هکاي بهداشکتي    ابزاري مناسب جهکت سکنجش مراقبکت   

باشکد ککه در نکوع خکود از اهميکت       دوران بارداري مي

جهکت   يا طراحي پرسشنامه .باشد بااليي برخوردار مي

 دوران بهداشکتي  هکاي  مراقبکت  يريک گ و انکدازه  سنجش

 يفککيو ک يکمکک يقککياسککاس مطالعککه تطب بککر ،بککارداري

ن پرسشکنامه و  يک ا يبود تکا بکا طراحک    يفرصت مناسب

و  يبهبکود کمک   ير راسکتا د يمهم و کاربرد يها سازه

ابککزار  يدوران بککاردار يبهداشککت يهککا مراقبککت يفککيک

اردار بک  م سالمت مادرانيضه گردد تا بتوانعر يمناسب

د ررا مککو يدوران بککاردار يبهداشککت يهککا و مراقبککت

ه بمحقق معتقد است . ميقرار ده يريگ سنجش و اندازه

و  يزيک ر برنامکه منظکور   ن پرسشکنامه بکه  يک ا يريکارگ

 يهکا  مراقبت ارايهن مناب  مورد لزوم و يجاد توازن بيا

برخکوردار بکوده و    يت خاصک ياز اهم يدوران باردار

و  ر قککرار دهککديثأرا تحککت تککگککر خککدمات يتوانککد د يمکک

.   بخشديرا تسر يدوران باردار يبهداشت يها مراقبت

بکا  ناسکب  تم يا مهن پرسشکنا يچنک  يبکا طراحک   چنين هم

تکوازن   تکوان  يمک  يدوران باردار يبهداشت ياه قبتمرا

آمککار  يفنککاور سککتميس ،يمنککاب  مککال نيرا بکک يمناسککب

رد برقرار ک مراقبت ارايهبسته ، يمناب  انسان، اطالعات

 بککر بککه روز مناسککب و زاتيککتجه الت ويتسککه و نيککز

                      مختلککککف مککککرتبط بککککا  يهککککا سککککامانه تيريمککککد

، بکه طکور مکؤثر بکه ککار      يدوران بکاردار  يها مراقبت

                   ثر ؤکارآمککد و مکک  يتيريتککا شککاهد مککد  گرفتککه شککوند 
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                يدوران بککاردار يبهداشککت يهککا طککه مراقبککت يدر ح

 .باشد

 

 ر و تشکر يقدت

با   ياين مقاله حاصل پايان نامه مقط  دکترا 

علککوم اه دانشککگ IR.YUMS.REC.1397.707کککد اخککال   

همكکاران  باشکد،  بکدين وسکيله از     مکي  پزشكي ياسکوج 

هکا،   ر معاونکت داسکتان   يانشگاه علوم پزشکك درم تمح

 .آيد قدرداني به عمل ميبهداشت و درمان  يها شبكه
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Abstract: 
 

Background & aim: The purpose of this study was to design a questionnaire for prenatal health 
care in order to step through the design of a standard tool for measuring and promoting prenatal 
care. Reducing maternal mortality rates requires extensive management of various aspects of 
care during different stages of pregnancy. Therefore, the aim of this study was to design a 
management questionnaire for prenatal care. 
 
Methods: This descriptive-comparative study was carried out to accomplish a comparative study 
among the advanced countries; therefore, a simple random sampling method based on the 
population and availability of information available to the three countries (Iran, Japan, and the 
United Kingdom) was selected. Required data were collected through referrals to official sites, 
scientific journals, books and databases, and identified the dimensions and indicators that affect 
health care management and were ranked by experts. Subsequently, with the opinion of 
specialists and experts, the initial questionnaire was prepared and reassessed by experts. The 
final questionnaire was distributed to 420 network administrators, randomly assigned to health 
experts. The data from the field study were analyzed using statistical methods (confirmatory 
factor analysis). 
 
Results: In the present study, the reliability of the reagents, the composite reliability of the 
conceptual model, the convergent validity of the model and the differential validity were 
confirmed, and the indicators of the designed questionnaire included the contents of the package 
of care that included 15 questions; human resources care 8 questions, equipment and logistics 5 
questions, system of statistics and information 3 questions, financial resources 5 questions and 
management of health care delivery 17 questions, reliability of reagents was confirmed by factor 
load above 0.7. 
 
Conclusion: Designing a questionnaire and its application for prenatal care can help managers 
of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad provinces focus on structures that are effective in promoting 
health care during pregnancy and can improve the quality and quantity of prenatal health care. 
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