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 مقاله پژوهشی

 هايآمادگی زایمان در انتخاب نوع زایمان در بیمارستان يهاکالسشرکت زنان باردار در بررسی نقش 
   زنجان

  
  ٢، مژگان وليزاده بهروز١*جعفر قهرماني

 
  22/05/1395تاریخ پذیرش  24/02/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 نزايما باالي هزينه و عمل، دوره نقاهت طوالني از بعد زياد عوارض علت به. است داشته چشمگيري افزايش اخير يهاسال در سزارين ميزان :هدف و زمينهپيش
 از نآ پذيرش سهولت و سزارين طريقه به زايمان به افزايش توجه با. است شده ترجيحي توصيه روش عنوانبه طبيعي عوارض، زايمان ساير و جراحي طريق به

 يهاالسکهدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش  .است مؤثر زايمان نوع انتخاب به نسبت بهداشتي کارکنان و باردار زنان نگرش كه رسديم نظر به مردم عامه سوي
   .باشديمآمادگي زايمان در انتخاب نوع زايمان 

نفر از ۸۰از نوع نيمه تجربي با دو گروه آزمايش و كنترل است. جامعه آماري اين پژوهش شامل  اجرااين پژوهش ازنظر هدف كاربردي و ازنظر : مواد و روش کار
جلسه  ۸اي گروه آزمايش عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برنفر به۴۰عنوان گروه آزمايش و نفر به ۴۰زنان باردار كه به بيمارستان زنجان مراجعه كردند از اين تعداد 

بودن آموزش اقدام گرديد. روايي پرسشنامه با نظر  اثربخشدرباره  هادادهآوري اجرا و سپس از طريق اجراي پرسشنامه محقق ساخته نسبت به جمع يآموزش
با  توصيفي و استنباطي (خي دو) آماراز  هادادهتحليل وزيهقرار گرفت. براي تج ديتائمورد  ۷/۰و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ معادل  ديتائمتخصصان امر 
  استفاده گرديد. ۲۱نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

) زايمان به روش سزارين درصد۲۰نفر ( ۸آموزش خانواده  يهاکالسکنندگان در که از بين شرکت گردديمدست آمده مالحظه بر اساس اطالعات به: هاافتهي
نفر  ۲۵، اندنکردهآموزش خانواده شرکت  يهاکالس. در مقام مقايسه از بين مادراني که در اندداده) نيز به روش طبيعي زايمان انجام درصد۸۰نفر ( ۳۲داشته و 

 گردديممالحظه  ۲Xو آزمون  بدست آمده. همچنين طبق اطالعات اندکرده) نيز به روش طبيعي زايمان درصد۵/۳۷نفر ( ۱۵) به روش سزارين و درصد۵/۶۲(
  آموزش خانواده و ترغيب به زايمان طبيعي رابطه وجود دارد. يهاکالس؛ بنابراين بين شرکت در باشديم ۰۵/۰و زير  p=  ۰۰۰/۰آزمون  يداريمعنسطح 
يمان) بر نوع انتخاب زايمان از سوي آمادگي براي زا يهاکالس( خانواده يآموزش يهاکالسنشان داد که آموزش و شرکت در  اين مطالعه نتايج: گيرينتيجه

  داشته است.  ريتأثمادران باردار 
 زايمان نوع انتخاب ،آمادگي زايمان يهاکالسزنان باردار، : هادواژهيکل

  
 ۶۵۸-۶۶۴ص ، ۱۳۹۵ مهر، ۸۴درپي ، پيهفتممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره چهاردهم، شماره 

  
  ٠٩١٤٣٩١١٥٦٠، تلفن: يتيترب، گروه علوم واحد مرند يدانشگاه آزاد اسالممرند، : آدرس مکاتبه

Email: jafarmn21@yahoo.com 

  
  مقدمه

قداست تولد و زايمان در راستاي افزايش نسل بشر و با توجه به 
بر انتخاب نوع  مؤثردر زمينه عوامل مختلف شده  نجاممطالعات ا

 عمل سزارين در کشور ما آمار هيرويبروش زايمان در برابر افزايش 
با فرايندي  عنوان يک روش خدادادي ودر انتخاب زايمان طبيعي به

ولدي سير تم درحرکتي تواند ب شايدبدون نياز به مداخله،  طبيعي و

                                                             
  (نويسنده مسئول)واحد مرند  يدانشگاه آزاد اسالم يتيگروه علوم تربار ياستاد ١
  يت آموزشيريکارشناس ارشد مد ۲

درزمان با مدت اقامت کوتاه  و نهيهزکم، خطرکمکم عارضه و 
  باشد. کنندهمراجعه، در مادران باردار بستري

الهي براي توليد نسل بشر بر روي  يهاموهبتزايمان يکي از 
زمين بوده و از بدو تولد آدم تاکنون همواره ادامه داشته است .اما با 

دست  ييهاراهاخير بشر به  يهادههطي  يفنّاورپيشرفت علم و 
که جان مادر يا جنين در  يافت که با کمک عمل جراحي در مواردي

گرچه زماني سزارين يکي از  .ها شتافتخطر بود به کمک آن
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 زنجان هايبيمارستان در زايمان نوع انتخاب در زايمان آمادگي هايکالس در باردار زنان شرکت نقش بررسي
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و تاکنون جان مادران و  شديمبزرگ انسان محسوب  يهايروزيپ
اخير به  يهادههداده اما ميزان آن در  را نجات يشماريبنوزادان 

بهداشت  انستيتو کهينحوبهافزايش يافته است  ياکنندهنگرانشکل 
و يافتن  ييجوچارهملي آمريکا اقدام به تشکيل مجمعي جهت 

مناسب براي کاهش روند رشد عمل جراحي سزارين نمود  يهاحلراه
ازجمله کشور ما در مرحله افزايش  توسعهدرحالاما کشورهاي   .)۱(

   .)۲( قراردادند يرضروريغميزان عمل سزارين و مالحظات پزشکي 
با توجه به روند صعودي ميزان عمل سزارين، مالحظات 

اين امر داشته لذا ديدگاه  پزشکي نقش بسزايي بر يرضروريغ
نترل و نيز ک ترقيدق يهاصيتشخها به متخصصين زنان و کنترل آن

در کاهش سزارين مؤثر بوده و تالش بر  زودهنگام يهايبستربر 
بين پزشکان در  خصوصاًايجاد تحول فرهنگي در تمام اقشار جامعه 

  .)۳( رسديمترويج بيشتر زايمان طبيعي ضروري به نظر 
سزارين، عدم آگاهي مادران در نوع  آماريکي از داليل افزايش 

ان که آموزش در دور دهديمانتخاب زايمان است. مطالعات نشان 
ايجاد  روديمبارداري در کاهش انتخاب سزارين مؤثر بوده و انتظار 

مختلف زايمان کم درد و آموزش  يهاروشامکانات الزم و ترويج 
  .)۴( کارکنان زايشگاه براي انجام زايمان طبيعي مؤثر باشد

باال بودن گرايش و تمايل زنان به انجام روش سزارين يکي از 
لذا در مطالعه انجام شده  باشديمسزارين  آمارعلل اساسي افزايش 

علل انتخاب سزارين ترس از دردهاي زايماني، توصيه پزشک و تجربه 
منظور تغيير در نگرش و افزايش آگاهي زنان سزارين قبلي بوده که به

  .)۵( گردديمتوصيه  درديبزايمان  يهاروشضرورت استفاده از 
رضايت بيمار در مورد تجربه زايمان به ميزان زيادي به دخالت 

 کهييازآنجاگيري در مورد نوع زايمان بستگي دارد و بيمار در تصميم
رار ق ريتأثفيزيولوژي بدن وي را تحت  توانديمحاالت روحي هر فرد 

دهد، نگرش مثبت مراقبين بهداشتي در امر مشاوره دوران بارداري 
تحقيقات انجام شده  .)۶( زايمان حائز اهميت است جهت انتخاب نوع

 يريتأثكه آموزش  دهديمدر ايران و ساير كشورهاي جهان نشان 
ا آنان ر يمندعالقهبر آگاهي مادران باردار داشته و  داريمعنمثبت و 

به زايمان طبيعي افزايش داده است. ازجمله تحقيقات باقري و 
، توفيقي، محمد پور همكاران، باني و همكاران، عابديان و همكاران

اصل، رحيمي، نوري زاده، شريفي، پورحيدري، فرامرزي، گلبرگ و 
ين ا ديمؤمتعدد  يهاسالهاپكين و بينسو در هابر، هيلديكيسون، 

 يهاآموزشمطالعه حاضر باهدف بررسي نقش . لذا دباشيممسئله 
آمادگي براي زايمان) بر نوع انتخاب آن در  يهاکالسخانواده (

باهدف ارتقاء آگاهي  ۹۱-۹۲زنجان در سال  امام حسين بيمارستان
  انجام شد. و نگرش مادران باردار

  
   کارروش مواد و 

هدف کاربردي است. چون نتايج حاصل از آن  ازنظراين تحقيق 
هاي منطقه زنجان قرار گيرد و ازنظر بيمارستان مورداستفاده توانديم

نيمه تجربي پيمايشي و ازنظر روش اجرا يک پژوهش ماهيت روش 
گروه کنترل انجام گرفته  چون با تعيين گروه آزمايش و باشديم

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي مادران باردار  .است
زايمان و کلينيک بارداري  -به درمانگاه تخصصي زنان کنندهمراجعه

 اشدبيمبيمارستان امام حسين و بيمارستان آيت اله موسوي زنجان 
طور غير تصادفي در دسترس از نفر به ۸۰از جامعه نامحدود که که 

  ي انتخاب شدند.عنوان نمونه آمارمراجعين به
عنوان نمونه آماري با روش تصادفي نفر به ۸۰در اين پژوهش  

نوان عکه يک گروه به اندشدهتقسيم نفره مساوي  ۴۰گروه  ۲ساده به 
) و يک گروه قرار گرفتندخانواده  يهاآموزشگروه آزمايشي (تحت 

موزش در انتخاب نوع زايمان آعنوان گروه کنترل بدون مداخله و به
روه عنوان گه انتخاب گروه آزمايشي بهبيافتند. با توجه  حضورد خو

 ۸ در مدتخانواده ( يآموزشبرگزاري جلسات با روش مداخله 
روه در گ آزمونشيپو  آزمونپسبا استفاده از روش بنابراين جلسه)، 

 يپرسشنامهکنترل و آزمايش قبل و بعد از آموزش، با استفاده از 
در اين تحقيق جهت  .اطالعات، انجام شدآوري محقق ساخته جمع

د اساتي ديتائاز پرسشنامه محقق ساخته که به  رهايمتغسنجش 
راهنما رسيد با محوريت موضوعات مطروحه محترم استاد  خصوصاً

خانواده براي مادران باردار، طراحي شد که در  يآموزشدر جلسات 
. تقرار گرف محور موردسنجش ۲گزينه در  ۵مقياس ليکرت با 

. ابدييمخاتمه  ۱شروع و در  ۵پرسشنامه از  سؤاالت يگذارنمره
 يآموزش يهاکالسآوري اطالعات برگزاري روش ديگر جهت جمع
 جلسه آموزش در ابعاد مختلف بارداري و ۸خانواده بود که طي 

 قرار گرفت.استفاده  مورد صورت تئوري و عمليزايمان به
 ۱۶نسخه  SPSSافزار آماري تحليل داده با استفاده از نرموتجزيه

براي توصيف صفات کيفي به محاسبه  کهيطوربهانجام شده است 
درصد و توزيع فراواني و براي توصيف صفات کمي به محاسبه 

آماري خي  يهاآزمونمرکزي و پراکندگي با استفاده از  يهاشاخص
از آزمون  هادادهپرداختيم و براي سنجش نرمال بودن توزيع دو 

در  متغيرها يداريمعنكه سطح  شده استفادهاسميرنف گروف ولموک
هستند كه نشانه نرمال نبودن توزيع  به پايين ۰۵/۰بعضي از موارد از 

باال هستند. لذا از آزمون  ۰۵/۰و در بعضي از موارد از  باشديم هاداده
  استفاده شده است. هاهيفرضبراي بررسي  يانمونهو تي تك  خي دو
  

  هاافتهي
نفر  ۴۰که  گردديم) مالحظه ۱طبق اطالعات جدول (

نفر  ۴۰شرکت کرده و  يآموزش يهاکالس) از مادران در درصد۵۰(
  .اندنداشتهشرکت  يآموزش يهاکالس) نيز در درصد۵۰(
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 بهروز وليزاده مژگان قهرماني، جعفر
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  يآموزش يهاکالستوزيع فراواني شرکت مادران در  :)۱( جدول
 درصد تعداد هاگزينه متغير

 يهاکالسشرکت مادران در 
 يآموزش

 ۵۰ ۴۰ يآموزش يهاکالسشرکت در 

 ۵۰ ۴۰  يآموزش يهاکالسعدم شرکت در 

  ۱۰۰  ۸۰  جمع کل

  
آموزش خانواده با نوع زايمان  يهاکالسفرضيه اول: بين شرکت در 

  مادران باردار رابطه وجود دارد.
که از بين  گردديم) مالحظه ۲بر اساس اطالعات جدول (

) درصد۲۰نفر ( ۸آموزش خانواده  يهاکالسکنندگان در شرکت
) نيز به روش درصد۸۰نفر ( ۳۲داشته و زايمان به روش سزارين 

. در مقام مقايسه از بين مادراني که در انددادهطبيعي زايمان انجام 
) درصد۵/۶۲نفر ( ۲۵، اندنکردهآموزش خانواده شرکت  يهاکالس

) نيز به روش طبيعي زايمان درصد۵/۳۷نفر ( ۱۵به روش سزارين و 
مالحظه  ۲Xزمون ) و آ۳. همچنين طبق اطالعات جدول (اندکرده

؛ باشديم ۰۵/۰و زير  p=  ۰۰۰/۰آزمون  يداريمعنسطح  گردديم
 يهاکالسو بين شرکت در  شوديمبنابراين فرضيه تحقيق قبول 

آموزش خانواده و ترغيب به زايمان طبيعي رابطه وجود دارد که اين 
  .باشديم= و در سطح متوسط  ۴۳/۰رابطه 

  
  و نوع زايمان مادران باردار يآموزش يهاکالسحضور در  توزيع فراواني :)۲( جدول

  هاگزينه متغير 
 يآموزش يهاکالسحضور در 

  عدم شرکت   شرکت

  نوع زايمان

 زايمان به روش سزارين
 ۲۵ ۸  تعداد

 ۵/۶۲ ۲۰  درصد

 زايمان به روش طبيعي
 ۱۵ ۳۲  تعداد

 ۵/۳۷ ۸۰  درصد

  جمع کل
  ۴۰  ۴۰  تعداد

  ۱۰۰  ۱۰۰  درصد

   
  و نوع زايمان مادران باردار يآموزش يهاکالسرابطه بين حضور در  ۲Xآزمون  :)۳( جدول

Cramer`s V  
 (شدت رابطه)

p df ۲X  

۴۳/۰  ۰۰۰/۰  ۱  ۹/۱۴  

  
آموزش خانواده بر کنترل ميزان  يهاکالسفرضيه دوم: شرکت در 

  ترس و اضطراب مادران باردار در دوره بارداري و زايمان نقش دارد.
) تک متغيره انجام شده و طبق اطالعات t-testمطابق آزمون (

و  p=  ۰۰۴/۰آزمون  يداريمعنسطح  گردديم) مالحظه ۵جدول (
و  ديتائ H0 فرض، بنابراين باشديم =t ۹۷/۲و مقدار  ۰۵/۰زير 

) ۴. همچنين مطابق اطالعات جدول (شوديم ديتائفرضيه تحقيق 

 يهاکالسکه نمره ميانگين نقش شرکت در  گردديممالحظه 
) بيشتر از ۲۵/۱۹بر کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران ( يآموزش

بر کنترل ميزان ترس و  يآموزش يهاکالسنقش عدم شرکت در 
 يهاکالس؛ يعني شرکت در باشديم) ۶۲/۱۷اضطراب مادران (

بر کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران باردار در دوره  يآموزش
  بارداري نقش داشته است.
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آموزش خانواده بر کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران  يهاکالسنتايج آزمون تفاوت ميانگين براي متغير نقش شرکت در  :)۴( جدول
  باردار در دوره بارداري و زايمان

 ميانگين تعداد متغير متغيرها
  انحراف

 استاندارد

  آموزش خانواده بر يهاکالسنقش شرکت در 
 کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران باردار  

 ۹۹/۱ ۲۵/۱۹ ۴۰ شرکت

 ۸۱/۲ ۶۲/۱۷ ۴۰ عدم شرکت

  
آموزش خانواده بر کنترل ميزان ترس و اضطراب  يهاکالسبراي متغير نقش شرکت در  هاانسيوارنتايج آزمون يکنواختي  :)۵جدول (

  مادران باردار در دوره بارداري و زايمان

 F p  t df p متغير  متغيرها

آموزش  يهاکالسنقش شرکت در 
  خانواده بر

کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران  
 باردار 

 شرکت

۵۲/۲ ۱۱/۰ ۹۷/۲ ۲۹/۷۰ ۰۰۴/۰ 
 عدم شرکت

  
  گيرينتيجهبحث و 

با نوع  يآموزش يهاکالسشرکت در  اولدر رابطه با فرضيه 
  .زايمان مادر باردار ارتباط دارد

که:  تحليل داشت گونهنيا توانيم آمدهدستبهبا توجه به نتايج 
 وآن با خلقت زن، انجام گفتگو  و انطباق آشنايي با روند زايمان

 يهاکالسو پاسخ با کارشناسان حوزه سالمت مادران در  پرسش
و تصاوير  هالميفمناسب ، ديدن  يهاحلراهآموزش خانواده و کسب 

 هادهينادو  هاناگفتهاتاق زايمان که منجر به غلبه بر ترس ناشي از 
زايماني  يهاروشاز سويي کسب اطالع از مزايا و مضرات  گردد ويم

و نيز آگاهي از خطرات و عالئم هشدار دوران بارداري و زايمان در 
تن  يهاروش يريادگيو امر پيشگيري از عوارض مادري و نوزادي 

درد و ترس ناشي از زايمان  بر کنترل مؤثرتنفسي  يهافن آرامي و
ها را در انتخاب آگاهانه و صحيح زايمان، طبيعي توانست تمايل آن

  افزايش دهد.
) همسو با نتايج پژوهش انجام ۱۳۸۷نوري زاده و همکاران (

دوره پره ناتال را با دادن آگاهي الزم  يمشاوره يهاکالسشده نقش 
 يهاروشها با آشنايي آنبه زنان باردار و  يآموزش يهالميفو ارائه 

تسکين درد و پاسخگويي به نياز ناشي از درد و ترس زايمان طبيعي 
رواني  يهاتيحمابايد با آموزش و  داراي اهميت چشمگيري بوده و

  .)۷( گيري مادران در انتخاب نوع زايمان کمک نموددر تصميم
چون  ييهاروش) استفاده از ۱۳۸۶پور حيدري و همکاران (

براي آگاه کردن مادران از روند يک  يآموزش يهاکالسبرگزاري 
شامل فيلم، بروشور و  يآموزشزايمان طبيعي و سالم، تهيه مطالب 

در خصوص فوايد زايمان طبيعي و آگاه کردن  يآموزش يهاکتابچه

حمايت رواني و فيزيکي مادر و احترام به باورها و  هاخانواده
او طي دردهاي زايمان، ايجاد فضاي فيزيکي مناسب و  يهاخواسته

در کنار تربيت مربيان  درديبغير دارويي زايمان  يهاروشاستفاده از 
ارشد مامايي در امر ارتقاء انگيزش مادران در انجام زايمان طبيعي را 

  .)۸( باشديمهمسو  کننده دانسته فلذا با تحقيق ماکمک
 يآموزش يهاکالسشرکت در  ريتأثم مبني بر دودر فرضيه 

خانواده بر کنترل ميزان ترس و اضطراب مادران باردار در دوران 
ين چن توانيم از فرضيه فوق را آمدهدستبهنتايج بارداري و زايمان، 

  تحليل نمود: 
 که دهنديم نشان همسو با نتيجه مطالعه انجام شده تحقيقات

 مداوم مادر حمايت و پشتيبانيزايمان،  بحراني و زاتنش طيدر شرا

تنش،  کاهش باعث توانديم و بخشيده او به رضايت و امنيت احساس
  .)۹( شود مادر اضطراب و ترس

او  باشديم) ۱۹۹۳نتايج اين پژوهش همسو با نظريه ريدينگ ( 
معتقد است علل تمايل به سزارين تجربيات قبلي زايمان و بيشتر 

سخت زايمان و همچنين سالمت نوزاد است بيشترين  از دردترس 
   .)۱۰( ترس زنان شکم اول پارگي کانال زايماني است

زنان  درصد۶۰) معتقدند که ۱۹۹۸( و همکارانهمچنين آبيتول 
 اآن رکه علت  اندداشتهسزارين تمايل به انجام زايمان طبيعي را 

که البته  دانستنديمترس از جراحي و خطر براي خود و نوزاد 
زناني که سزارين را انتخاب نموده بودند ترس از درد  درصد۴۰

  .)۱۱( دانستنديمطوالني و زياد زايمان طبيعي را علت انتخاب خود 
) معتقدند که علل گريز از زايمان ۱۳۷۸فرامرزي و همکاران (

 که اين باشديمطبيعي ترس از درد زايمان و پارگي کانال زايمان 
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 بدطليمر نگرش را يزي جدي جهت افزايش آگاهي و تغيريامر برنامه
)۱۲(.  

آمادگي براي زايمان با محوريت آموزش  يهاکالسلذا محتواي 
و تن آرامي با مکانيسم افزايش ترشح هورمون  مؤثرتنفسي  يهافن

 به ترشح و کمک بر ترشح هورمون استرس و هيجان و غلبهمسکن 
هومون محرک زايمان براي سرعت دادن به سير پيشرفت زايمان و 

عضالني از طريق انجام  -سيستم اسکلتي  يسازمقاومنيز با 
اصولي دوران بارداري، آمادگي مادر را براي مواجهه با  يهاورزش

تجربه زايمان ارتقاء داده وبر ترس و اضطراب ناشي از درد و ابهامات 
 يهاکالسترتيب با افزايش آگاهي مادر در  نيو بد نموده او غلبه

، و يادگيري هادهينادو  هادهيناشنو  هاناگفتهآموزش خانواده از 
زايمان -پيشگيري از عوارض و خطرات دوران بارداري  يهاروش

 .شوديمترس و اضطرابش در انتخاب يک زايمان کم درد، کنترل 
 و ز آموزشينکانال زايماني،  ياز پارگدر زمينه کنترل ترس ناشي 

و کردن عضالت آن  و سفتلگن و نحوه شل  يهاورزشانجام 
  واقع شد. مؤثرو تن آرامي  يخودکنترل يهاروش
 زايمان به نسبت آگاهي که آن است بيانگر موارد اين همه 

 وانتيمآگاهي به طرق مختلف  افزايش با و باشديم اندک طبيعي
 يجادا قبلي در زايمان تجربه کهييازآنجا و داد تغيير را زنان نگرش
 که شوديمتوصيه  داشته لذا تأثير بعدي زايمان به مثبت نگرش
 ومطلوب طراحي  ياگونهبه زايمان عاملين توسط هاشگاهيزا محيط

سويي  از ابدي افزايش بعدي زايمان براي زنان رغبت تا شود اداره
و انگيزه تيم درمان (ماماها و متخصصين  يو آگاهديگر افزايش دانش 

زنان و زايمان)در مسير ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتي و درماني 
عنوان يک سوق دادن مادران به انتخاب زايمان طبيعي به منظوربه

نگرش مثبت در انتخاب  تيو تقو ايجاد منظوربهفرايند خدادادي 

رو به رشد  آمار و تنزلترس از زايمان طبيعي  و کاهشروش اصلح 
 .خواهد بودمؤثر سزارين انتخابي بسيار 

  
  نكات اخالقي: 

  ها و محرمانه بودن آن کنندگانمراجعهـ حفظ اطالعات 
ها ـ عدم اصرار به مادران باردار عليرغم نياز شديد به حضور آن

  در جلسه 
ـ روحيه بخشيدن به مادران باردار در موقع حضور در جلسه 

  آموزش 
ـ تشويق مادران به زايمان طبيعي عليرغم اصرار متخصصان 

  زنان و زايمان به انجام سزارين 
   هاخانوادهـ احترام به فرهنگ حاكم بر 

  پيشنهادات
ـ افزايش آگاهي مادران از زمان نوجواني از طريق گنجاندن 

  كشور  يآموزشمدون در نظام  يهاآموزش
آموزش خانواده در  يهاکالسـ ايجاد و تقويت فرهنگ برگزاري 

  جوان  يهازوجمراكز بهداشتي براي 
در حوزه سالمت مادران  يارسانه يآموزش يهابرنامهافزايش  ـ

   مايصداوساز سوي 
در مراكز بهداشتي و درماني براي  يآموزش يهادورهـ برگزاري 

  مادران باردار جهت تشويق به زايمان طبيعي 
  

  يتشکر و قدردان
 از رياست محترم بيمارستان امام حسين (ع) زنجان و با تشکر

 مقاله کساني که در امر آموزش مادران باردار همکاري نمودند. اين
 آزاد نامه ارشد دانشجويي دانشگاهپايان تحقيقاتي طرح حاصل

  .باشديممرند  اسالمي واحد
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EVALUATING THE ROLE OF PREGNANT WOMEN 
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Abstract 
Background & Aims: Amount of Cesareans (CS) operation has increased recently among the pregnant 
women. Due to some reasons such as: after-operation-complications, long convalescence, the high cost 
of CS operation and easy-acceptance by most of the people, and etc, the natural delivery is 
recommended. Regarding the above mentioned reasons, it seems that improvement of pregnant women's 
attitude and medical staff is an efficient factor in choosing the suitable way of delivery. 
Material & Methods: For this purpose 80 women participated in the study and assigned to two groups 
of 40 in control and experimental group. Data gathered by a questionnaire. The reliability of this 
questionnaire was verified by experts and its validity was confirmed by Cronbakh Alpha (0.7). The 
research methodology was semi experimental, and data collected by using questionnaire before and after 
delivery training courses, and SPSS 21 was used for analyzing the gathered data .Test of  and one 
sample T test were conducted after confirming validity and reliability. 
Results: Regarding the (2-5) table, we conclude that among the attendance of prenatal education classes 
8 people (20%) had CS and 32 (80%) chose natural delivery (ND). Comparing none-attendant mothers, 
25 people (62/5%) chose CS and 15 people (37/5%) chose ND. Table (2-5) and  test show 
significance level (p= 0/00) and below 0/05. Therefore, there is a relationship between attending to the 
classes and choosing ND way. 
Conclusion: This research shows that education and attending in Prenatal Education Classes (classes of 
preparation for delivery) have significant effects on choosing of suitable delivery way among pregnant 
women. 
Keywords: Pregnant women, prenatal education classes (preparation for delivery), Choosing the way of 
delivery 
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