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 چکیده

باودن ساواد ساالمت     یکااف  اپیدمی کرونا موجب تاثیرات شگرفی روی سبک زندگی افراد و سطح سالمت آنان شده است،  :مقدمه

 یورزشا  نیتمار  یایمزا. است موثرپره ناتال  یبه مراقبت ها یابیزنان در دست قیمشاوره و تشو تیفیارتقاء ک افزایش زنان باردار در

 نیای تع ،از مطالعه حاضر هدفمورد توجه بوده است.  یو نوزادان به اندازه کاف نیسالمت مادران، جن یامدهایبر پ یدر دوران باردار

 یمصاطف  دیشا   مارساتان یب ماان ین و زادر زنان باردار مراجعه کننده به درمانگااه زناا   یکیزیف تیارتباط سواد سالمت و انجام فعال

 ه است.بود 19در دوره اپیدمی کویید )ره(  ینیخم

انجاام گرفات. ابازار     1399در ب ار سال زن باردار مراجعه کننده  200این پژوهش به صورت مطالعه ای مقطعی بر روی  :کار روش

گردآوری، پرسشنامه ای حاوی سه بخش) سواالت فردی و دموگرافیک، سواالت بررسی سطح سواد سالمت مادران بااردار، ساواالت   

 ( می باشد.  در زنان باردار یکیزیف تیانجام ورزش و فعال یبررس

 29.6 ± 10.3   ل و میانگین سن باارداری آن هاا  سا  31.5 ±  5.2 در این پژوهش میانگین سنی زنان باردار شرکت کننده :نتایج

 23.5 . همچناین  ،باوده اسات    90.1 ±8.7باا میاانگین    سطح کاافی  در نشان داد که سواد سالمت زنان باردار  یافته هاهفته بود. 

 تیا ساالمت و فعال  ساواد  نیبا  یمطالعاه ارتباا    یهاا  افتهیدرصد از زنان باردار به  فعالیت فیزیکی استاندارد در هفته رسیده اند. 

نمرات سواد سالمت زناان بااردار ماورد مطالعاه و ساابقه ورزش مان ا قبا  از         نیانگیم نیب یدر زنان باردار نشان نداد ول یکیزیف

  .(P = 0.043  (وجود داشت یارتباط معنادار یباردار

کمتار از   در اپیدمی کروناا  یدر دوران باردارآنان  یهفتگ تیفعال زانیزنان باردار معلیرغا کافی بودن سواد سالمت  :گیری نتیجه 

 یکیزیف تیج ت رفع موانع فعال یزیمتناسب با سواد سالمت، مستلزم تالش و برنامه ر یکیزیف تیفعال شیسطح استاندارد بود، افزا

 باشد. یمدر دوره اپیدمی کرونا  یدر دوران باردار
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