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 دهيچک

فول ي يف ايافعا، اهب قَز يههَاضز ثِ وبض گطفتِ  يًَظاز زض ثقض بيهبزض  بتيجْت ًجبت ح يضطٍض يضاّىبض فٌَاى ثِ ييؾعاض وبىيظااگطچِ و هدف:  نهيزم شيپ

ِ   طاىيا اظجولِ تَؾقِ حبلزضٍ  بفتِي تَؾقِ ياظ وكَضّب يبضيزض ثؿ يهكىل ثْساقت هيثِ  ط آى ضاياذ يّب ؾبل يثعضي ع يجطاح . ّدس  اظ  اؾدت  هجدسل ؾدبذت

ٍ وٌتدطل   يزض زٍ گدطٍُ تجطثد   ظًدبى ثدبضزاض   ودبى يظاٍ ضٍـ  يلهس ضفتبض ،يوبضآهسثط زضن  يزٍضاى ثبضزاض يهساذالت آهَظق طيتأثؿِ يي ٍ همبييي پػٍّف، تقيا

 .ثبقس يه

ِ قدْط قدبّطٍز    يِ هطودع ثْساقدت  يد اظ ول ذغدط  ودن ظى ثبضزاض  572هكبضوت  وِ ثب ثبقس يهزض فطنِ  ييه وبضآظهبيهغبلقِ حبضط، مواد و روش کار:   ندَضت  ثد

ي يوٌتدطل تدطؼ ٍ ودبّف زضز حد     يّب هْبضتزض گطٍُ آظهَى،  وٌٌسگبى قطوتزض زٍ گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل اًجبم قس. ثِ  يم تهبزفيهؿتوط ٍ تره يطيگ ًوًَِ

 ي، لهس ضفتدبض يذَزوبضآهس، ي، زضن اثطثركيّب ؾغَح آگبّ آهَظـ يزض اثتسا ٍ اًتْب .زُ قسظ آهَظـ زايٍاجس قطا يجلؿِ تحت ًؾبضت هبهبّب 8 يع وبىيظا

ّفتدِ   8ع ّوبى پطؾكٌبهِ ضا زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ حسالل يزض گطٍُ وٌتطل ً وٌٌسگبى قطوتقس.  يطيگ اًساظُ يا بفتِيؾبذتبضتَؾظ پطؾكٌبهِ  وبىيظاضٍـ  يثطا

وٌٌسگبى زض  زض ّوِ قطوت يثبضزاض يبهسّبيٍ پ وبىيظاپطؾكٌبهِ، ضٍـ  يطّبي، هتغتيزضًْببفت ًوَزًس. يضا زض يوَل ثبضزاضهق يّب ل وطزًس ٍ تٌْب هطالجتيتىو

 ؿِ قس.يگط همبيىسيهغبلقِ، ثب 

ّ يبًگيٌتطل، هگط لجل ٍ پؽ اظ هساذالت زاقت. زض گطٍُ ويىسيثب  يپطؾكٌبهِ تفبٍت هقٌبزاض يطّبيي ًوطُ هتغيبًگيزض گطٍُ آظهَى، ه :ها افتهي زض  يي ًوطُ آگدب

ي يعاى ؾعاضيسُ ًكس. هيي گطٍُ زيطّب زض ايط هتغيؾب يثطا يي تفبٍتيچٌ وِ يزضحبلي آى زض ًَثت اٍل ثَز يبًگيف اظ هيث يآهبض اظلحبػ يهقٌبزاض عَض ثًَِثت زٍم 

عاى يد ي هيد ف اظ ايثطاثط ث 2ه ثِ يزض گطٍُ آظهَى ًعز يقيعج وبىيظا(. زض همبثل، قبًؽ زضنس9/35زض ثطاثط  زضنس5/52ف اظ گطٍُ آظهَى ثَز )يزض گطٍُ وٌتطل ث

 يّدب  آهَذتي هْبضت ٍ يقيعج وبىيظا ثبض هيًكبى زاز وِ ؾبثمِ حسالل  هيلجؿتَى يل ضگطؾي. تحل(41/1CI=95% ،98/1;OR-7/2ًؿجت ثِ گطٍُ وٌتطل ثَز )

ًبتبل زض زٍ گطٍُ  يپط يبهسّبيثَزًس. پ يقيعج وبىيظاف قبًؽ يافعا يثطا وٌٌسُ ييكگَيپ ، زٍ فبهليجط زض ؾي ووتط ثبضزاضيي ليهمبثلِ ثب تطؼ ٍ وبّف زضز ح

 گط ًساقتٌس.يىسيثب  يهكبثِ ثَز ٍ تفبٍت هقٌبزاض

َ    ييطزاضٍيوبّف زضز غ يّب ت آهَظـ ضٍـيثب هحَض هؤثط يآهَظق يّب فطنتفطاّن ًوَزى  :يريگ جهينتبحث و  ثدِ  ت ًگدطـ هبجدت   يد ثِ ظًدبى ثدبضزاض ثدِ تم

 .سيًوب يه يبًيووه قب يطضطٍضيغ يّب ييؾعاض يٍ وبؾتي اظ تمبضب ثطا وبىيظا، تَاًوٌسقسى آًبى زض همبثلِ ثب تطؼ اظ زضز يقيعج وبىيظا

 وبىيظا، ضٍـ يذَزوبضآهس، وبىيظاف اظ ي: آهَظـ پها دواژهيکل

 

 454-472 ص، 1314 ورماهيشهز، 71 يدرپ يزدهم، شماره ششم، پيه، دوره سياروم ييو ماما يمجله دانشکده پزستار
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 بررسي تأثير مداخالت آموزشي دوران بارداري بر درک کارآمدي، قصد رفتاري و روش زايمان زنان باردار

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  7998، شهريور 77هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  859

ظًبى زض ؾطاؾط جْدبى   يفول جطاح ييتطـ يقبي يؾعاض وبىيظا

ٍ ّن زض  بفتِي تَؾقِ يزض وكَضّب ّن آىعاى يوِ ه ضٍز يهثِ قوبض 

(. 1اؾدت ) ف ثدَزُ  يضٍ ثِ افعا يت تٌسيثب ق تَؾقِ زضحبلهوبله 

تَؾظ  قسُِ يتَنٍ  لجَل لبثل عاىياؾت وِ حساوبط ه يي زض حبليا

زضنس افدالم   10-15ي يؾعاض وبىيظا يثْساقت ثطا يؾبظهبى جْبً

تَلدس   س اًجبم قَز وِيثب يي تٌْب زض هَاضزيقسُ اؾت ٍ فول ؾعاض

ب ثب يهمسٍض ًجبقس ٍ  يذَز ذَزثِ عَض ثِ وبىيظاك وبًبل ياز اظ عطًَظ

 هَاضزاغلت  وِ يزضحبلهبزض ٍ ًَظاز ّوطاُ ثبقس؛  يثطا يذغطات جس

 يٍالقد  يّب َىيىبؾيط اظ اًسيغ يثِ فللط ياذ يّب ؾبل يي عيؾعاض

َى ي(. فسضاؾد 2اًدس )  قدسُ ي اًجدبم  يؾدعاض  يثدطا  يٌد يٍ جٌ يهبزض

فٌَاى وطزُ  عَض يياِ ذَز يبًيىب زض ثيآهط ييهبظًبى ٍ هب يالولل ييث

ثِ ذدسهبت   يس اظ زؾتطؾيظًبى ثبضزاض ضوي آًىِ ثب يتوبه "اؾت: 

ثطذدَضزاض ثبقدٌس،    يي ضطٍضيؾعاض وبىيظا اظجولِ ييهبهب ياٍضغاًؿ

ِ  ييل فسم تَاًبيس ثِ زلياهب ًجب زض  ييذدسهبت هبهدب   زٌّدسگبى  اضائد

ِ  يقيعج وبىيظاه يوٌتطل ٍ ازاضُ  ي يتحدت فودل ؾدعاض    ججدبض ا ثد

 طيٍه هطي هالحؾِ لبثلاگطچِ وبّف . (3) "طًسيلطاض گ يطضطٍضيغ

ثب تَجِ ثِ ًطخ ضٍ  يالزيه 1970تب  1960 يّب زِّ يًبتبل ع يپط

ٍ  ياٍضغاًؿد  يّدب  ييؾعاضت زض جْبى ثِ اؾتوساز اظ يثِ ضقس جوق

 يػُ ًدَظازاى ذهَندبد زض وكدَضّب   يد ٍ يّدب  هطالجتثْجَز ذسهبت 

ي ياظ فودل ؾدعاض   ؾَءاؾتفبزُ "ًؿجت زازُ قسُ اؾت، اهب  ينٌقت

ف يع زض افعايضا ً اظآى پؽط ٍ يزٍ زِّ اذ يع عيً "قسُ يعيض ثطًبهِ

س يب پعقه ضا ًجبيد ثط اؾبؼ ذَاؾت هبزض ٍ  نطفبد يي فول جطاحيا

ِ اؾت ودِ   يي زض حبلي. ا(4)سُ گطفت يًبز زال ثدط   يهٌدبفق  تٌْدب  ًد

اثجدبت ًكدسُ   ٌدبل  يٍاغ وبىيظاثط  قسُ يعيض ثطًبهِي يت ؾعاضياضجح

ثط ًؾبم ؾالهت وكدَضّب،   يل ثبض التهبزياؾت، ثلىِ فالٍُ ثط تحو

ِ ي يهطتجظ ثب ؾعاض يجس يّب تيآؾف ذغط ٍ يافعا ه يد  فٌدَاى  ثد

ع يد ي ٍ ًدَظاز ضا ً يجٌ يهبزض ٍ ّن ثطا يثعضي ّن ثطا يفول جطاح

 (.5-10سُ اًگبقت )يس ًبزيًجب

ًس ضٍثدِ  ضٍ گطيز ياظ وكَضّب يبضيّوچَى ثؿ طاى،يا زض وكَض

اؾددت  فيزض حددبل افددعا يا وٌٌددسُ ًگددطاىثددِ عددطظ  ييضقددس ؾددعاض

ثددِ  1368زض ؾددبل  زضنددس22عاى آى اظ حددسٍز يدده وددِ يعددَض ثددِ

 يزض ثطذد  1388زض  زضنس85ٍ تب هطظ  1378زض ؾبل  زضنس5/52

ِ ي تَؾقِ يّب اؾتبى  ليد زالاظ  يىد ي(. 11ضقدس زاقدتِ اؾدت )    بفتد

هبزض زض تحول  ييَاًبي، تطؼ اظ زضز ٍ احؿبؼ فسم تيف ؾعاضيافعا

ي جْت يثِ ضٍـ ؾعاض وبىيظاطـ ياؾت وِ اٍ ضا ثِ پص وبىيظاضًٍس 

 ي. زضز همَلدِ اندل  ؾبظز يهل يهتوب وبىيظاثِ حسالل ضؾبًسى زضز 

ف قست ٍ تَاتط اًمجبضبت زضزًبن اغلت ًكدبًِ  ياؾت ٍ افعا وبىيظا

. زضن زضز قدَز  يهد  يتلمد  يثَزُ ٍ فالهت هبجتد  وبىيظاكطفت يپ

 يٍ فدبعف  يزٍ جعء حؿ يزاقتِ وِ زاضا يجٌجِ وبهالد فطز وبىيظا

بى آى ودبهالد  يد ٍ ث ودبى يظاظًدبى اظ زضز   يٍ لصا تجطثِ فطز ثبقس يه

گط، تدطؼ ثبفد    يز يگط اؾت. اظ ؾَيىسيع اظ يٍ هتوب فطز هٌحهطثِ

هبزض  يٍ فبهل هْن زضن قٌبذت قَز يهف زضن هبزض اظ زضز يافعا

اظ ضّب قسى ثِ حبل ذَز ٍ احؿدبؼ  ٍ تطؼ  ي، ًگطاًوبىيظااظ زضز 

ثدب   يي حدؽ ًگطاًد  يوِ ا قسُ قٌبذتِ وبىيظاجط ٍ يل يع يپٌبّ يث

ٍ  قَز يهس يتكس وبىيظاجط ٍ يهبزض زض ٌّگبم ل يلجل يتهَضات شٌّ

 طيتدأث زّس وِ ًكدبًِ   يًكبى ه ياضغطاة ٍ ًبآضاه نَضت ثِذَز ضا 

س زضز يسجدبز ٍ تكد  يثط ا وبىيظاٌس اظ يًبذَقب يتهَضات شٌّ يهٌف

 ياؾدت ودِ ثدطا    يطُ ثِ ّن هتهلياؾت. تطؼ، اضغطاة ٍ زضز ظًج

بثس ٍ زضز ثدِ حدسالل هوىدي    يف يس اضغطاة ترفيغلجِ ثط تطؼ، ثب

ِ  ودبى يظاٌدس زضز  يفطا يي. اظ هٌؾط هبهب(12)ثطؾس  ِ  ثد ٌدس  يفطا هٌعلد

ّودِ ظًدبى    يهمسؼ ٍ لبثل اضج ثدطا  يه ٍ تجطثِ قرهيَلَغيعيف

. بثدس ي يهد ل يد ب تمليد س يتكدس  يفَاهل هتقدسز  طيتأثثَزُ وِ تحت 

 تدَاى  يهد ع يً يذغط يثٍ هساذالت اثطثرف ٍ  ّب ضٍـ، ييثبٍجَزا

 سيتأووطز.  تحول لبثلب حسالل يي زضز ضا وبّف زاز يضائِ وطز وِ اا

هدبزض ٍ   "حدص  زضز ٍ ضًدج  "ثدط   وبّف زضز ييط زاضٍيغ يّب ضٍـ

ي اؾبؼ، ّودِ ظًدبى   يهمبثلِ ثب زضز اؾت. ثط ا ياٍ ثطا يتَاًوٌسؾبظ

بفدت  يزض يذَز اعالفبت وبهل وبىيظاجط ٍ يٌس ليزضثبضُ فطا زاضًس حك

ودبّف زضز ٍ ًحدَُ    يّدب  ضٍـ يطيگ نيتهوٍ وطزُ ٍ زض اًتربة 

ظًدبى زض زاًؿدتي ٍ    ييقطوت زاقدتِ ثبقدٌس. تَاًدب    فقبالًِ وبىيظا

اتفبق افتس ٍ زض  وبىيظاٌس يفطا يلطاض اؾت ع آًچِوطزى  يٌيث فيپ

تدب زضز   ؾدبظز  يهد هَضز آى قطوت فقبالًِ زاقتِ ثبقس آًبى ضا لبزض 

هغلَة  وٌتطل لبثلت يه ٍضقيآٍض ثِ  ه تجطثِ هالليضا اظ  وبىيظا

 .(13)زض آٍضًس 

ؾدالهت هدبزضاى،    يوكدَض  ثطًبهِ ػُيٍاظ اّسا   يىي اظآًجبوِ

 وبىيظاف پَقف يزضنس ٍ افعا 25عاى يي ثِ هيؾعاض وبىيظاوبّف 

 يدي طزاضٍيٍ غ ييزاضٍ يّب ضٍـاظ  يطيگ ثْطُوي ثب حسالل زضز ثب يا

)ؾدبل  1394تدب ؾدبل    يقد يعج يّب وبىيظا زضنس ول 50 عاىيهثِ 

( يالزيهدد 2015بز  ثدب  ثدِ اّددسا  تَؾدقِ ّدعاضُ ههدد    يبثيزؾدت 

ي اّدسا   يد ثدِ ا  يبثيزض جْت زؾدت  يهْو يّب ي، اؾتطاتػثبقس يه

هدبزض   زٍؾدتساض  يّب جبز ًْضتيا ّب آى ييتط هْنوِ  اًس قسُ ييتسٍ

 ودبى يظا يّدب  هطالجدت ت يد فيوثْجدَز   ثبّدس   يي اؾتطاتػيااؾت. 

ِ ٍ تَجِ ثِ حمَق هبزض ٍ ًدَظاز   ّب ٌِيّعبّف و، يقيعج  هَضزتَجد

فودل،   يهدبزض، آظاز  يتَاًوٌسؾبظ ثبّس  فوستبد ٍِ اؾت لطاض گطفت

ثط اؾدبؼ   جطيل ييثِ اٍ ٍ لعٍم اًجبم هساذالت ح سىياؾتمالل ثرك

(. اظ 14ثبقدس )  يهد  ييضٍتد  نَضت ثِهكرم ٍ ًِ  يّب َىيبؾىياًس

آهدَظـ  زٍؾدتساض هدبزض،    يّدب  بىوبضؾدت يث گبًِ زُانَل  ييتط هْن

 زضز يثد  ودبى يظا يّدب  ضٍـ هدَضز  زض ييذسهبت هبهب زٌّسگبى اضائِ

 يثدطا  ّدب  ضٍـ ييد ِ ائبى اضاىطزى اهوفطاّن  ،ييط زاضٍيٍ غ ييزاضٍ

جدط( ٍ  يي ليحد  يت عجد يًساقتي هوٌَف وِ يزضنَضت) هبزضاى ّوِ
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 سپيده حاجيان، محمد شريعتي، خديجه ميرزايي، مسعود يونسيان، محمد اسماعيل عجمي

 

 مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  7998، شهريور 77هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  864

الهبظ،  يّب في ثط اؾبؼ وبىيظا يثطا يآهبزگ يبفو يّب آهَظـِ ئاضا

 جطيلي يحذسهبت ي يضوي آًىِ اضائِ ا ثبقس يه ٍ ... ثِ هبزض يثطازل

ثبقدٌس  هدبزض   يفطٌّگد  يّدب  اضظـٍ هغبثك ثب  يترهه يثِ نَضت

زٍضاى  يّب آهَظـ يجعء اؾبؾ فٌَاى ثِ وبىيظا يثطا يآهبزگ(. 15)

فوستبد  ضٍز وِ يحطفِ ثِ قوبض ه ييا بىيهبزضاى ٍ هطث يثطا يثبضزاض

هبزضاى  يضا ثطا ياضائِ قًَس ٍ فطنت يحبهلگ 36اظ ّفتِ  فيپ سيثب

زٍضاى  عيد ٍ ً تدط  ضاحدت ثْتدط ٍ   وبىيظا يذَز ضا ثطاثَجَز آٍضز وِ 

 يتَاًوٌسؾبظي الساهبت، يا ييّس  ًْبآهبزُ ؾبظًس.  وبىيظاپؽ اظ 

 يجدبز فطندت ثدطا   يسى ثِ اٍ ٍ ايثركاؾتمالل  ٍ فول يآظاز ،هبزض

همبثلدِ ثدب زضز ٍ اضدغطاة     يضاّىبضّدب  يطيبزگيهبزض ثبضزاض جْت 

 هقدسٍز زض ي ثطًبهدِ  يد ا ي(. گطچدِ اجدطا  14ثبقدس )  يهد جط يي ليح

 عاىيوبّف ه ٌِيزض ظه يا هالحؾِ لبثل يّب تيهَفم طاىيا يقْطّب

ح يندح  يؾبظ بزُيپالتعام ثِ ٌَّظ  ، اهباؾت سُيحبنل گطز ييؾعاض

وكَض  يّبقْط اظ يبضيثؿزض ي ياظ ؾعاض يطيكگيي ثطًبهِ جْت پيا

ضًٍدس ضٍثدِ    يودبً يظاي ضٍـ يد ا يّب عاىيهًجَزُ ٍ ّوچٌبى  طيفطاگ

ِ ، قْط قبّطٍز بى،يه ييزض ا .وٌس يه يف ذَز ضا عياافع  فٌدَاى  ثد

ي يقْط اؾدتبى ؾدوٌبى، فودل ؾدعاض     ييتط تيپطجوقٍ  ييتط ثعضي

 يذدَز ضا عد   يظًبى ضًٍس ندقَز  يفول جطاح ييتطـ يقب فٌَاى ثِ

اظ ول  زضنس54 وِ يًحَ ثِط ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت؛ يزِّ اذ

وِ  قسُ اًجبم ييضٍـ ؾعاض ثِ 1387زض ؾبل  قسُ اًجبم يّب وبىيظا

اظ  يىددي(. 16اؾددت )قددبّس ثددَزُ  1381ضا اظ  يزضنددس 7ضقددس 

ي يّوبًٌدس ؾدعاض   ي، پدؽ اظ فللد  يي فول جطاحيفلل ا ييتطـ يقب

ؾرت(، زضذَاؾدت هدبزض اظ پعقده     وبىيظا) 1بيؿتَقيٍ ز يتىطاض

ِ ي هؿئلِ يوِ ا قَز يهي شوط ياًجبم ؾعاض يثطا فودسُ ثدِ    عدَض  ثد

، تطؼ اظ ثِ ذغدط افتدبزى   يقيعج وبىيظااظ زضز ل تطؼ هبزضاى يزل

ًبزضؾت ًؿدجت   يثبٍضّب يالظم ٍ ثطذ يؾالهت ًَظاز، فمساى آگبّ

عاى ثدبال ٍ  يد تَجدِ ثدِ ه   ثب (.17ٌبل شوط قسُ اؾت )يٍاغ وبىيظاثِ 

ف يپت انَل يي زض قْط قبّطٍز ٍ اّويؾعاض وبىيظاف يضًٍس افعا

ثدط اضائدِ    يجٌد زٍؾدتساض هدبزض ه   يّدب  وبضؾدتبى يثزض ًْضت  گفت

ّ   ثبّدس   يي ثبضزاضيح يّب آهَظـ ، تَاًوٌدس ودطزى   ياضتمدبء آگدب

، پػٍّكگطاى وبىيظازض اًتربة ضٍـ  ّب آىهبزضاى ٍ حفؼ اؾتمالل 

 يبفتِ آهبزگيؾبذتبض يا ثطًبهِ طيتأثزض هغبلقِ حبضط ثط آى قسًس تب 

م لطاض زٌّس. ّس  اظ اًجب يبثيضا ثط ظًبى ثبضزاض هَضز اضظ وبىيظا يثطا

زٍضاى  يهدساذالت آهَظقد  ط يتدأث ؿدِ  يي ٍ همبيدي ي پدػٍّف، تق يا

 ظًبى ثدبضزاض  وبىيظاٍ ضٍـ  يلهس ضفتبض ،يوبضآهسثط زضن  يثبضزاض

 يّددب هطالجدت وٌتدطل ) ( ٍ يتجطثد ) يزض زٍ گدطٍُ هساذلدِ آهَظقد   

 .ثبقس يههقوَل( 

 

                                                 
1 dystocia 

ودِ ثدب هكدبضوت     ثبقدس  يهزض فطنِ  ييوبضاظهب هغبلقِ حبضط،

ؾغح اٍل زض قدْط قدبّطٍز اًجدبم     يٍ هطاوع ثْساقت ّب گبُيپبِ يول

 يهطودع ثْساقدت   9گدبُ ثْساقدت ٍ   يه پبيي پػٍّف، يگطفت. زض ا

ِ ِ هطاوع ي)ول ذدسهبت ؾدالهت هدبزض ٍ ودَزن قدْط       زٌّدسُ  اضائد

ي يد ا ظ پػٍّف زض ًؾط گطفتِ قدسًس ودِ اظ  يهح فٌَاى ثِقبّطٍز( 

 4ب آظهَى ٍ يظ هساذلِ يهح فٌَاى ثِ يتهبزف عَض ثِهطوع  6تقساز، 

م زازُ قسًس. ّوِ هطاوع يظ وٌتطل ترهيهح فٌَاى ثِگط يهطوع ز

ِ هغبلقدِ ضا   ياجدطا  يظ الظم ثطايقطا ؿتيثب يه زاضا ثدَزى   اظجولد

ٍ  يساضيددآهددَظـ ز يثددطا يهٌبؾددت، لددَاظم وددبف يآهَظقدد يفضددب

 يدي طزاضٍيغ يّدب  ضٍـ يع اجدطا يد ًٍ  هَضزثحد  هغبلت  يساضيقٌ

ف اظ يي وبض پد يسات ايضا زاقتٌس وِ توْ وبىيظاي يهمبثلِ ثب زضز ح

 يزاًكدگبُ فلدَم پعقدى    يقطٍؿ هساذالت تَؾظ هقبًٍت ثْساقدت 

 يثدطا  بظيد هَضزًٍ ّوِ هطاوع هجْع ثِ هلعٍهدبت   قسُ اًجبمقبّطٍز 

ل احتودبل تجدبزل   يد ي پدػٍّف، ثدِ زل  يد هغبلقِ قسًس. زض ا ياجطا

بى ذدَز زض  يد زض گطٍُ آظهَى ثب ّوتب وٌٌسگبى قطوتي يالفبت ثاع

ب ّودبى  يافطاز، ٍاحسّب  يجب ثِ، يه هطوع ثْساقتيگطٍُ وٌتطل زض 

وٌتطل ٍ هساذلِ اًتربة قدسًس.   يّب گطٍُ فٌَاى ثِ يهطاوع ثْساقت

ي، جْت ثِ حسالل ضؾبًسى تَضـ اًتردبة، فْطؾدت ّودِ    يّوچٌ

زض زٍ گدطٍُ هساذلدِ ٍ    يتهدبزف  عَض ثِهطاوع اظ ًمبط هرتلف قْط 

 وٌتطل لطاض گطفت.

قْط قبّطٍز  يثِ هطاوع ثْساقت وٌٌسُ هطاجقِِ ظًبى ثبضزاض يول

ي هطاودع هطاجقدِ   يثِ ا يزٍضاى ثبضزاض يّب هطالجتبفت يزض يوِ ثطا

ي پدػٍّف  يا يّب ًوًَِ. زاز يهل يجبهقِ پػٍّف ضا تكى وطزًس يه

ي يد ز ثِ هغبلقِ ضا زاقدتٌس، ا ظ ٍضٍيثَزًس وِ قطا يع ظًبى ثبضزاضيً

 ظ فجبضت ثَزًس اظ:يقطا

ِ ّطگًَِ يًساقتي تبض -1  اظجولِضحن  يضٍ يلجل يافوبل جطاحرچ

 ييؾعاض

 ؾبل 20-40 يؾٌلطاض زاقتي زض هحسٍزُ -2

ب ؾبثمِ يٍ ه يؿتويؾ يوبضيفمساى ث يثِ هقٌب ذغط ون يثبضزاض-3

 يفقل يظٍزضؼ زض ثبضزاض وبىيظاثِ  سيتْسب ي

 ته لل يحبهلگ-4

 كتطيؿت ّفتِ ٍ ثيحسالل ث يؾي ثبضزاض-5

 يزاضا ثَزى ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي ثِ فبضؾ -6

ي هٌؾَض ثَز وِ يا يكتط ثطايؿت ّفتِ ٍ ثيث يؾي ثبضزاض

چٌس لل وٌبض گصاقتِ قَز،  ياحتوبل ٍلَؿ ّطگًَِ ؾمظ ٍ حبهلگ

ل اثعاض پػٍّف اظ يتىو يع ثطايً يزاضا ثَزى ؾَاز فبضؾ ياظ عطف

ي يثَز. حجن ًوًَِ الظم زض ا يضطٍض وٌٌسگبى قطوت يؾَ

ل ي( ٍ ثط اؾبؼ هَاضز شّط گطًٍُفط زض  300ًفط ) 600، ييوبضآظهب

 زض ًؾط گطفتِ قس:
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 درک کارآمدي، قصد رفتاري و روش زايمان زنان باردار بررسي تأثير مداخالت آموزشي دوران بارداري بر

 

 دانشکده پرستاري و مامايي اروميهمجله   7998، شهريور 77هم، شماره ششم، پي در پي سيزددوره  867

ىؿدبل گصقدتِ زض قدْط    يس ظًسُ زض يعاى هَاليضٍـ هغبلقِ، ه

زضندس زض قدبّطٍز، فبندلِ     50ي يَؿ هتَؾدظ ؾدعاض  يقبّطٍز، قد 

عـ يد ، زض ًؾط گطفتي ضزضنس80، لسضت هغبلقِ زضنس95ٌبى ياعو

 .ّب ًوًَِ زضنس10

 يقدبغل زض هطاودع ثْساقدت    يِ هبهبّدب يد ي پدػٍّف، ول يزض ا

ىؿبل وبض زض هطوع ثِ ضٍـ تودبم  يثب زاقتي حسالل ؾبثمِ  يزضهبً

 يت هطثد يد ي وبض، زض اثتسا تطثيٍاضز هغبلقِ قسًس. ّس  اظ ا يقوبض

ل اظ ظهدبى  ثدَز ودِ تدب لجد     يزض ّوِ هطاوع ثْساقت وبىيظا يآهبزگ

ي ّس  زض قْط قبّطٍز اًجدبم ًكدسُ   يثب ا يضؾو يا ثطًبهِهغبلقِ، 

زض  وٌٌسُ قطوتالظم ثِ هبزضاى ثبضزاض  يّب ثَز. ؾپؽ، اضائِ آهَظـ

 يّدب  ودالؼ ي افطاز ندَضت گطفدت ودِ زض لبلدت     يهغبلقِ تَؾظ ا

ٍ اجطا قس. لصا زض هطحلِ ًرؿدت، ثدِ    يعطاح وبىيظا يثطا يآهبزگ

تَؾدظ   يفولد  -يه وبضگبُ ًؾطيّب زض لبلت  ظـي آهَيا يثطگعاض

 25ٍ  يؾبفت تئدَض  35)ؾبفت  60ثِ هست  يبى اضقس وكَضيهطث

زٍؾدتساض   يّدب  وبضؾدتبى يث( ٍ ثط اؾبؼ اّسا  ًْضت يؾبفت فول

قدْط   يًفدط اظ هبهبّدب   30ي وبضگدبُ،  يد س ودِ زض ا يهبزض السام گطز

  ّ ط، هقتجد  يقبّطٍز قطوت وطزُ ٍ پؽ اظ اتوبم زٍضُ ٍ وؿدت گدَا

 ٍاضز هغبلقِ قسًس. وبىيظا يآهبزگ يهطث فٌَاى ثِ

ظ ٍضٍز ثِ ياظ ظًبى ثبضزاض ٍاجس قطا يطيگ ًوًَِزض هطحلِ زٍم، 

 يفْطؾددت اؾددبه يهغبلقددِ ثددب ًؾددبضت پػٍّكددگطاى ٍ ثددط هجٌددب  

زض زٍ گدطٍُ   وٌٌسگبى قطوتثِ ّط هطوع آغبظ قس.  وٌٌسگبى هطاجقِ

ِ آظهدَى ٍ وٌتدطل هٌحهدطاد ظًدبى ثدبضزاض       ثدِ ٍاحددس   وٌٌدسُ  هطاجقد

 يثَزًدس ودِ زض ّودبى هطودع ثْساقدت      يزٍضاى ثبضزاض يّب هطالجت

ثددِ ضٍـ  يطيددگ ًوًَددٍِ هطالجددت ثَزًددس.  يپطًٍدسُ ثْساقددت  يزاضا

 هبُ ازاهِ زاقت. 10هؿتوط اًجبم قس ٍ ثِ هست 

اظ  يٌبى ثركيبى اّسا  پػٍّف ثِ ظًبى ثبضزاض ٍ اعويپؽ اظ ث

ي يد ِ زض ّدط ظهدبى، اظ ّودِ ا   ب تطن هغبلقياؾتمالل فول زض ٍضٍز 

ٍضٍز ثدِ هغبلقدِ، تَؾدظ     يٍ آگبّبًدِ ثدطا   يوتج ًبهِ تيضضبافطاز 

وٌٌدسگبى زض هطاودع تحدت     . ؾدپؽ، قدطوت  قس يهپػٍّكگط اذص 

ؾبفتِ  2جلؿِ  8زض  يقيعج وبىيظا يآهبزگ يّب والؼآهَظـ زض 

ًفط زض ًؾط  8وِ تقساز افطاز زض ّط والؼ حساوبط  وطزًس يهقطوت 

 يآهدبزگ  يّدب  ودالؼ قطوت زض  يبى، گَاّيسُ ثَز. زض پبگطفتِ ق

 ي. زض اثتدسا قدس  يهد هطثَعِ ثب هْط هبهب افغدب   يتَؾظ هطث وبىيظا

 نَضت ثِّب  زض والؼ يجلؿبت، وتبة ٍ لَح فكطزُ هغبلت آهَظق

تددب ثتَاًٌددس  قددس يهددبض هددبزضاى ثددبضزاض لددطاض زازُ يددگددبى زض اذتيضا

ٌدس. زض  يي ًوبيٌدعل تودط  زض ه ّدب  آىضا ثط اؾبؼ  يفول يّب آهَظـ

چدَى  ّو ودبى  يظاٍ  يٌدس ثدبضزاض  يي هْن ٍ هطتجظ ثب فطاياثتسا، فٌبٍ

 وبىيظا، يِ زٍضاى ثبضزاضيس هبل، تغصيٍ ؾالهت زؾتگبُ تَل يآًبتَه

ٍ هؿبئل هطتجظ ثب ؾالهت ًَظاز ٍ  يقيعج وبىيظا يّب تيهعوي ٍ يا

ػٍّف ي پي، اهب آًچِ زض اقس يهي اضائِ يزض جلؿبت ًرؿت يطزّيق

 يّب ضٍـ زض هَضزظًبى  يؾبظ ثطذَضزاض ثَز آگبُ يػُ ايت ٍياظ اّو

ثدَز ودِ    ودبى يظاٌدس  يي فطايوبّف زضز ٍ اضدغطاة حد   ييطزاضٍيغ

ٌدبت  ي، توطيشٌّ يط ؾبظي، تهَيتي آضاه يّب هيتىٌاظ  يطيگ ثْطُ

جدط تَؾدظ هبهبّدب ٍ    يي ليت حيهٌؾن، هبؾبغ ٍ انالح ٍضق يتٌفؿ

. قدس  يهد آهدَظـ زازُ   يساضيٍ قدٌ  يساضيد ز يّدب  ضؾبًِ لِيٍؾ ثِ

هبهب( هطثَعِ ) يهطثوٌٌسگبى زض ّوِ جلؿبت تحت ًؾبضت  قطوت

ي ندَضت ودِ   يثس وطزًس يهي يفَق ضا توط يّب زض ّط هطوع هْبضت

ٍ  يتدي آضاهد   ٌدبت ي، ؾدپؽ توط يفضالً يوكك ٌبتياثتسا توط زض

زازُ قددسُ ٍ ؾددپؽ اظ   آهددَظـ يهددٌؾن تٌفؿدد  يّددب هيددتىٌ

ضا  ّدب  هْدبضت ي يد ودِ زض ودالؼ ا   قس يهتِ ذَاؾ وٌٌسگبى قطوت

حدسالل ثدِ    يوِ ّفتگ قس يهِ يي وٌٌس. ؾپؽ، ثِ افطاز تَنيتوط

ٍ لدَح   يهصوَض ضا ثب اؾتفبزُ اظ وتبة آهَظقد  يّب ضٍـثبض  2هست 

ج ضا ثددِ هبهددب ٍ يٌددس ٍ ًتددبيي ًوبيزض هٌددعل توددط يساضيددفكددطزُ ز

ي يپػٍّكگط هطثَعِ ثدبظذَضز زٌّدس. پػٍّكدگطاى ثدِ تٌدبٍة حد      

ف ثطًبهدِ ٍ  يحضَض زاقدتِ ٍ ضدوي پدب    يجلؿبت آهَظق يثطگعاض

، هجبزضت ثِ ضفـ ًَالم هَجدَز  وٌٌسگبى قطوتبفت ثبظذَضز اظ يزض

. ظًددبى زض گددطٍُ وٌتددطل، وطزًددس يهددت ًمددبط هبجددت آى يددٍ تمَ

 يّب والؼبفت وطزُ ٍ زض يضا زض يهقوَل زٍضاى ثبضزاض يّب هطالجت

 قطوت ًساقتٌس. وبىيظا يآهبزگ

 ذطٍج اظ هغبلقِ فجبضت ثَزًس اظ: ظيقطا

ه جلؿدِ زض جلؿدبت   يد ف اظ يفسم قطوت هبزض ثبضزاض ثد  -1

 يحضَض

ودِ اضجدبؿ ثدِ هترهدم ضا      ييب هبهبي يثطٍظ اذتالالت عج -2

 ؾبظز يالعاه

ُ ثب تَجِ ثِ اّسا  پػٍّف، آًچِ الظم ثدَز   قدَز،   يطيد گ اًدساظ

ظًدبى   يح آگبّزض اضتمبء ؾغ قسُ اضائِ يّب آهَظـ طيتأثي يياٍالد، تق

ع يد ٍ ً وبىيظاي يهمبثلِ ثب زضز ٍ اضغطاة ح يّب ثبضزاض زضثبضُ ضٍـ

ّدب   ي آهَظـيا طيتأثبد، يّب ثَز، ثبً ي ضٍـيا يازضان آًبى اظ اثطثرك

جط ٍ لهدس  يي ليظًبى زض همبثلِ ثب زضز ٍ اضغطاة ح يذَزوبضآهسثط 

زض زٍ گددطٍُ آظهددَى ٍ وٌتددطل  وددبىيظاضٍـ  يآًددبى ثددطا يضفتددبض

 يبهدسّب يٍ پ ودبى يظا، ضٍـ تيد زضًْب. گطفت يهلطاض  زؾٌجفهَض

ي، اثعاض هحمدك  ي. ثٌبثطاقس يهؿِ يي زٍ گطٍُ همبيث يٍ ًَظاز يهبزض

هطتجظ ثب هغبلقدِ   يهتَى پػٍّك يي پػٍّف وِ ثط هجٌبيؾبذتِ ا

ي يدي ي زض تقيات هترههاظًؾط يطيگ ي قسُ ثَز فالٍُ ثط ثْطُيتسٍ

ه جلؿددِ پبًددل آگبّددبى ٍ  يددفجددبضات اثددعاض زض   يفدديافتجددبض و

ِ ي يًفط اظ هترههد  7ات اظًؾط، ثب اؾتفبزُ 1ييهترهه زض  ثبتجطثد

، ي، ثْساقت ثدبضٍض ييهرتلف فلَم ؾالهت )ظًبى ٍ هبهب يّب غِيح

ي افتجبض ييٍ آهَظـ ثْساقت( ًؿجت ثِ تق يپعقى ضٍاى، يضٍاًكٌبؾ

                                                 
1- Expert panel 
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افتجبض  يّب قبذمثط اؾبؼ  وِ سيگطزاثعاض السام  يٍ هحتَا ينَض

( ؾؤاالتعاى اثْبم يزض زضن، ه يت، هٌبؾجت، ؾبزگي)قفبف 1َاهحت

ِ لدطاض زازُ ٍ آى ضا   يهَضزثطضؾضا  ؾؤالّط  س. ثدط  يد ًوب يثٌدس  زضجد

 يثدطا  بظيد هَضزًي يج هغبلقبت هتقدسز، تقدساز هترههد   ياؾبؼ ًتب

ي هرتلدف، هتفدبٍت   يي افتجبض هحتَا ثط اؾبؼ ًؾدطات هحممد  ييتق

 ثطحؿدت ًفدط   10تب حدساوبط  ًفط  3حسالل  يسگبُ ولياؾت اهب اظ ز

ًفط  10ف اظ يكٌْبز قسُ اؾت اهب ثيزضجِ ترهم ٍ تٌَؿ زاًف پ

 ؾؤاالتثْتط  زضن هٌؾَض ثِگط، يز ي. اظ ؾَ(20, 19)ًساضز يضطٍضت

ًفط اظ ظًبى ثدبضزاض   20ِ پػٍّف تَؾظ يتَؾظ گطٍُ ّس ، اثعاض اٍل

 ؾدؤاالت  يثطذ اظآى پؽل قس وِ يهطوع ثْساقت هرتلف تىو 3اظ 

ِ  وٌٌدسگبى  قطوت اظًؾطوِ  ب قدفب  ًجدَز   يد  زضن لبثدل  يؾدبزگ  ثد

هجدسز لدطاض    يثٌس جولِ اظلحبػ يطات هرتهطييٍ تغ يهَضزثبظًگط

ًفط  55بض ي، اثعاض هغبلقِ زض اذتيجبت زضًٍي، جْت ثيگطفت. ّوچٌ

هطوع ثْساقت  6اظ  يثبضزاض يّب هطالجت وٌٌسُ بفتيزضاظ ظًبى ثبضزاض 

زض هغبلقِ(، لدطاض   وٌٌسُ قطوتط يزض ًمبط هرتلف قْط قبّطٍز )غ

ب يد ، ثب حص  زضهجوَؿوطًٍجبخ هحبؾجِ قس.  يت آلفبيگطفت ٍ ضط

 9) يؾٌجف آگبّ يّب غِيحفجبضات، اثعاض هغبلقِ زض  يانالح ثطذ

فجبضت(  7) يذَزوبضآهسفجبضت(، زضن  6) ي(، زضن اثطثركؾؤال

، ين قدس. هٌؾدَض اظ زضن اثطثركد   يفجبضت( تٌؾ 5) يٍ لهس ضفتبض

 يثدطا  قدسُ ِ يتَند  يّدب  هْدبضت فطز اظ اثطثرف ثَزى  يزضن شٌّ

ثَز وِ ثب فجبضات هطتجظ ثدب   وبىيظااظ  يوبّف تطؼ ٍ اضغطاة ًبق

ه ضٍـ زض يد ثدَزى   وبضآهدس . ازضان فطز اظ قس يه يطيگ اًساظُآى 

ٍ فودل ثدِ آى زض    يطيگ ثْطُعاى ي، ثط هوبىيظاوبّف احؿبؼ زضز 

اؾدت ودِ    طگدصاض يتأثهمبثلِ ثدب اضدغطاة ٍ تدطؼ     ياضتمبء ضفتبضّب

وبّف زضز  ييطزاضٍيغ يّب ضٍـٌّگبم السام ثِ آهَظـ  ؿتيثب يه

 يّس  اظ ثطضؾي، ي. ّوچٌگطفت يهلطاض  هَضزؾٌجف وبىيظاي يح

 تيٍ تمَ يوبّف احؿبؾبت هٌف ظًبى ثبضزاض، يذَزوبضآهسٍ اضتمبء 

 يي زضن شٌّد يدي ي اثدعاض، ثدِ تق  يوِ زض ا اؾت يا همبثلِ يضفتبضّب

جط يي ليهمبثلِ ثب وبّف زضز ٍ اضغطاة ح يذَز ثطا ييظًبى اظ تَاًب

 ودبى يظاي لهدس هدبزض زض اًتردبة ضٍـ    ييثِ تق يع لهس ضفتبضيٍ ً

زضن  يطّدب يهتغ ي( اقبضُ زاقت. ًحدَُ ؾدٌجف  يب ؾعاضي يقي)عج

 يحدبلت  7 فيد ع يثط هجٌب يٍ لهس ضفتبض يوبضآهس، ذَز ياثطثرك

 7) وبهالد هردبلف( تدب ًودطُ    1ثَز وِ  ثِ ّط فجبضت اظ ًوطُ  ىطتيل

تقلدك   يبظيد ّدب اهت  پبؾدد  يطيد گ جْدت )وبهالد هَافدك(، ثؿدتِ ثدِ    

زض ندَضت پبؾدد    1 بيد بظ ندفط  يع اهتيً يط آگبّي. ثِ هتغگطفت يه

بظات افدطاز  ي، اهتزضهجوَؿوِ  قس يهح اذتهبل زازُ يب نحيغلظ 

ي اثدعاض لجدل اظ   يد . اگطفدت  يهد لطاض  135ٍ حساوبط  18ي حسالل يث

َ  آظهَى فيپ فٌَاى ثِقطٍؿ هساذالت  بض يد زض اذت ييجْت پبؾدرگ

                                                 
1-Content Validity Index(CVI) 

. قس يهزض زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ وٌتطل گصاقتِ  وٌٌسگبى قطوتّوِ 

ّوبى اثدعاض ثدِ ّودبى ضٍـ     يبم جلؿبت آهَظقؾپؽ، پؽ اظ اتو

زض گطٍُ  وٌٌسگبى قطوت ي. ثطاسيگطز يهل يبى تىويتَؾظ پبؾرگَ

هبُ )هست  2حسالل  آظهَى پؽف ٍ يل پيتىو يوٌتطل، فبنلِ ظهبً

ِ يد گدطٍُ هساذلدِ( زض ًؾدط گطفتدِ قدس. ول      يثطا يجلؿبت آهَظق

ٍ  ودبى يظاتَؾدظ پػٍّكدگطاى هغبلقدِ تدب ظهدبى       وٌٌدسگبى  قطوت

 زض هدَضز قدسُ ٍ   يطيد گيپ يتلفٌد  نَضت ثِحسالل زٍ ثبض  اظآى پؽ

ّوچدَى   يثدبضزاض  يبهدسّب يع پيي ٍ ًيٍ جٌ ّب آىت ؾالهت يٍضق

 وبىيظاجط ٍ يي ليح يٍ فَاضو احتوبل وبىيظاي، ضٍـ يؾالهت جٌ

زض  قسُ ثجتي، ثط اؾبؼ هؿتٌسات ي. فالٍُ ثط اقس يه ؾؤال ّب آىاظ 

ٍ  يي ثدبضزاض يب فسم ٍجَز فَاضو حيز افطاز، ٍجَ يپطًٍسُ ثْساقت

َؾت ثِ يپ ؿتيل چهّط فطز زض  يثطا هجسزادع يً وبىيظا يبهسّبيپ

 .قس يهپطؾكٌبهِ اٍ ثجت 

 يافدعاض آهدبض   ًطمثب اؾتفبزُ اظ ثؿتِ  وٌٌسگبى قطوت يّب پبؾد

SPSS- 16  ّب زازُف يپؽ اظ تَنلطاض گطفتٌس.  ليٍتحلِ يتجعهَضز 

ات ي ًودط ي، اذدتال  ثد  يٌدسگ وٍ پطا يعود هط يّب قبذم يييٍ تق

ٍ قدبًؽ   ّدب  گدطٍُ ي يٍ ثد  ّدب  گدطٍُ زضٍى  آظهَى پؽٍ  آظهَى فيپ

ؿدِ لدطاض گطفدت.    يٍ همب هَضزؾدٌجف زض زٍ گدطٍُ   يقيعج وبىيظا

 يقيعج وبىيظاثط قبًؽ  يا ٌِيظه يطّبيوٌتطل هتغ يي، ثطايّوچٌ

، ّدب  آظهدَى اؾتفبزُ قس. زض ّودِ   هيلجؿتَى يٌبل( اظ ضگطؾي)ٍاغ

 زض ًؾط گطفتِ قس. يهقٌبزاض 0/0 5ووتط اظ ؾغح 

 

ظى ثبضزاض ٍاضز هغبلقِ قسًس وِ هجوَفبد  600ي پػٍّف، يزض ا

ًفدط   18زض گطٍُ آظهَى ٍ  ًفط 10ل وطزًس.يًفط هغبلقِ ضا تىو 572

ؾدت اظ هغبلقدِ   هكَْز ا 1وِ زض ًوَزاض  يلياظ گطٍُ وٌتطل ثِ زال

گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل ضا ثدِ   وٌٌسگبى قطوت، جِيزضًتذبضج قسًس، 

ل زازًددس. هتَؾددظ ؾددي ظًددبى   يًفددط تكددى  282ٍ  290ت يددتطت

( ؾدبل ٍ هتَؾدظ ّفتدِ    ±95/3) 5/25زض هغبلقدِ،   وٌٌدسُ  قطوت

ت ظًددبى يدد( ثددَز. اوبط92/3±)ّفتددِ  7/25، ّددب آىزض  يثددبضزاض

ِ پلن هتَؾغِ، يالت زي( تحهزضنس1/48) ( ٍ زضندس 5/92) زاض ذبًد

زض  وٌٌسُ قطوت( ثَزًس. اغلت ّوؿطاى ظًبى زضنس5/82ًرؿت ظا )

( ثدَزُ ٍ  زضندس 51پلن هتَؾدغِ ) يالت زيتحه يي هغبلقِ، زاضايا

قغل هؿتمل )آظاز( ثَزًدس.   ي( زاضازضنس68اظ آًبى ) يويف اظ ًيث

 ،يزضهدبً  يزضنس اظ ظًبى فالٍُ ثط هطاجقدِ ثدِ هطاودع ثْساقدت     94

 يا زٍضُ تيد عيٍ يزض هغت ذهَن وبىيظاترهم ظًبى ٍ تَؾظ ه

 .قسًس يه

هغبلقِ زض زٍ گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل  وٌٌسگبى قطوتهكرهبت 

 يطّدب ياظ هتغ هيد  چيّد ًكبى زازُ قسُ اؾت.  1زض جسٍل قوبضُ 
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 هغبلقِ ًكبى ًسازًس.زض زٍ گدطٍُ   يآهدبض  اظلحدبػ  يه اذتال  هقٌدبزاض آهدبض  يزهَگطاف

 

 هَضزهغبلقِگطٍُ  ثطحؿت وٌٌسُ قطوتظًبى  يت قٌبذتيهكرهبت جوق يهغلك ٍ ًؿج يفطاٍاً (:1جدول )

 ول

 )%( تقساز

 گطٍُ وٌتطل

 )%( تقساز

 گطٍُ هساذلِ

 تقساز )%(
 طيهتغ

 

(43 )246 

(8/44 )256 

(2/12 )70 

 

(3/43 )125 

(9/42 )121 

(8/12 )36 

 

(7/41 )121 

(6/46 )135 

(7/11 )34 

 يگطٍُ ؾٌ

24-20 

30-25 

40-31 

 

(4/73 )420 

(6/26 )152 

 

(1/74 )209 

(9/25 )73 

 

(8/72 )211 

(2/27 )79 

 يّفتِ ثبضزاض

28-20 

33-29 

 

(5/82)472 

(5/17 )100 

 

(2/81 )229 

(8/18 )53 

 

(8/83)243 

(2/16)47 

 وبىيظاتقساز 

 ًرؿت ظا

1≤ 

 

(4/22 )128 

(1/48 )275 

(5/29 )169 

 

(7/22 )64 

(6/47 )137 

(7/28 )81 

 

(1/22 )64 

(6/47 )138 

(3/30 )88 

 ؾبل() التيتحهؾغح 

6-1 

12-7 

21< 

 

(5/92 )529 

(8/5 )33 

(7/1 )10 

 

(1/91 )257 

(8/7 )22 

(1/1 )3 

 

(8/93 )272 

(8/3 )11 

(4/2 )7 

 قغل

 زاض ذبًِ

 وبضهٌس

 آظاز(هؿتمل )

 

(2/25 )144 

(51 )292 

(8/23 )136 

 

(6/21 )61 

(6/54 )154 

(8/23 )67 

 

(6/28 )83 

(6/47 )138 

(8/23 )69 

ّوؿط الت يؾغح تحه

 ؾبل()

6-1 

12-7 

21< 

 

(9/30 )177 

(03/0 )2 

(68 )389 

(8/0 )4 

 

(5/30 )86 

(04/0 )1 

(1/69 )195 

0 

 

(4/31 )91 

(03/0 )1 

(9/66 )194 

(4/1 )4 

 قغل ّوؿط

 وبضهٌس

 ضتجِ يفبلهترهم 

 آظاز(هؿتمل )

 ىبضيث

 

(8/49 )289 

(2/40 )230 

(10 )53 

 

(5/54 )154 

(3/37 )105 

(2/8 )23 

 

(5/46 )135 

(1/43 )125 

(4/10 )30 

 

 ت تهط  هؿىييٍضق

 يهله قره

 ب ضّيياجبضُ 

 ط هَاضزيؾب

 

زض زٍ گدطٍُ   هَضزؾدٌجف  يطّدب يًودطات هتغ  ليد ٍتحلِ يتجع

بظات يد ي اهتيبًگيد ف ٍ پؽ اظ هساذالت ًكبى زاز ودِ ه يهغبلقِ، پ

 يتفبٍت هقٌبزاض ّبـ آهَظ يزض ّط زٍ گطٍُ لجل اظ اجطا قسُ وؿت

ـ بى يپؽ اظ پب وِ يزضحبلًساضًس  ثبّن ي يبًگيد ؿدِ ه يهمب ّدب  آهدَظ
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ِ گط يىدس يثب  يگطٍّ ييٍ ث يگطٍّ زضٍىبظات ياهت  يهقٌدبزاض  عدَض  ثد

ّ يد هتغ 4ي ًوطُ ّدط  يبًگيهتفبٍت ثَز. ه ، ي، زضن اثطثركد يط آگدب

لجل  يزض گطٍُ آظهَى، تفبٍت هقٌبزاض يٍ لهس ضفتبض يذَزوبضآهس

ّ  يبًگيد ي، هيًكبى زاز. ّوچٌ ّب آهَظـاظ ٍ ثقس  زض  يي ًودطُ آگدب

ِ گطٍُ وٌتدطل زض ًَثدت زٍم ؾدٌجف،     ف اظ يثد  يهقٌدبزاض  عدَض  ثد

(. ّطچٌدس  >05/0Pط زض ًَثدت اٍل ثدَز )  يد ي هتغيد ي ًودطُ ا يبًگيه

ٍ  يذَزوبضآهس، يزضن اثطثرك) گطيزط يهتغ 3 يثطا يا بفتِيي يچٌ

 (.2جسٍل )سُ ًكس ي( زيلهس ضفتبض

 
گطٍُ زٍ زض  هساذلِلجل ٍ ثقس اظ  يلهس ضفتبضٍ  يذَزوبضآهس، يزضن اثطثرك، يبض ًوطات آگبّيي ٍ اًحطا  هقيبًگيؿِ هيهمب(: 2)جدول 

 آظهَى ٍ وٌتطل

 طيهتغ
 P-value وٌتطل P آظهَى

  ًَثت زٍم ًَثت اٍل  ثقس اظ آهَظـ لجل اظ آهَظـ

 * 012/0 80/7± 36/1 43/5 ±87/1 * 003/0 11/8 ± 23/1 69/5 ±67/1 يآگبّ

 23/0 33/36 ± 25/2 01/36 ±21/3 * 001/0 5/41±37/1 51/36 ±63/0 يزضن اثطثرك

 44/0 19/38 ± 64/3 04/39 ± 62/3 * 001/0 45± 45/2 84/39 ± 99/3 يذَزوبضآهس

 18/0 3/28 ±46/1 78/28 ±75/3 * 004/0 6/31± 12/2 36/28 ±48/3 يلهس ضفتبض
*paired t-test 

ٍ  يذَزوبضآهدس ، يزضن اثطثركد  يطّدب يي هتغيبًگيؿِ هيهمب

ِ ضا  يزض زٍ گطٍُ، اذتال  هقٌبزاض يلهس ضفتبض ف يافدعا  ندَضت  ثد

ي ًودطُ زض گدطٍُ آظهدَى ًؿدجت ثدِ گدطٍُ وٌتدطل پدؽ اظ         يبًگيه

ّ يهتغ يثطا وِ يزضحبلهساذالت ًكبى زاز   يي تفدبٍت يچٌد  يط آگدب

ّ ي ًودطُ آ يبًگيد (. ه3جسٍل ًكس )سُ يي زٍ گطٍُ زيث ٍ زضن  يگدب

ًؿدجت   يف هقٌبزاضيافعا يالت زاًكگبّيزض ظًبى ثب تحه ياثطثرك

ي يبًگيي، هي(. ّوچٌ>05/0Pزاقت ) ييالت اثتسايثِ ظًبى ثب تحه

ؾبل ًؿجت ثِ افطاز ووتط اظ  30ف اظ يزض ظًبى ث يذَزوبضآهسًوطُ 

ًؿجت  يقيعج وبىيظا ثبض هيع زض ظًبى ثب ؾبثمِ حسالل يؾبل ٍ ً 25

 (.>05/0Pزاز )ًكبى  يف هقٌبزاضيرؿت ظا، افعاثِ ظًبى ً

 
لجل ٍ ثقس اظ هساذلِ زض زٍ گطٍُ آظهَى ٍ  يٍ لهس ضفتبض يذَزوبضآهس، ي، زضن اثطثركيي ًوطُ آگبّيبًگيؿِ اذتال  هيهمب (:3جدول )

 وٌتطل

P-value طيهتغ گطٍُ ييبًگياذتال  ه 

13/0 
42/2 

65/1 

 آظهَى

 وٌتطل
 يآگبّ

001/0 * 
99/4 

32/0 

 آظهَى

 وٌتطل
 يزضن اثطثرك

001/0 * 
16/5 

85/0- 

 آظهَى

 وٌتطل
 يذَزوبضآهس

001/0 * 
24/3 

48/0- 

 آظهَى

 وٌتطل
 يلهس ضفتبض

 *t-test independent samples 

ّ  يطّدب يي هتغيطؾَى ثد يپ يت ّوجؿتگيهحبؾجِ ضط ، يآگدب

ًكدبى زاز ضاثغددِ   يٍ لهددس ضفتدبض  يذَزوبضآهدس ، يزضن اثطثركد 

طّدب زض ّدط زٍ گدطٍُ ٍجدَز زاضز.     يي هتغيد ي ايث ين ٍ هبجتيهؿتم

 يزضن اثطثركد  يثب ؾدغَح ثدبال   يف ؾغح آگبّيافعا وِ يًحَ ثِ

(01/0 P=،49/0 r=)  ٍيذَزوبضآهددس (03/0 P=،41/0 r=) ً ٍع يدد

ف يي، ثدب افدعا  ي(. ّوچٌد =P=،44/0 r 01/0زاقدت )  يلهس ضفتبض

 يذَزوبضآهددسي ًوددطُ يبًگيدد، هيي ًوددطُ زضن اثطثركدد يبًگيدده

(001/0>P،56/0 r=ه ٍ )ودبى يظا يثدطا  يي ًوطُ لهس ضفتدبض يبًگي 

 ف ًكبى زاز.يع افعاي( ً=P=،49/0 r 001/0) يقيعج

زض زٍ گدطٍُ هساذلدِ ٍ وٌتدطل،     ودبى يظاهَضز  572اظ هجوَؿ 

 وددبىيظاهددَضز  253( ٍ زضنددس8/55) يقدديعج وددبىيظاهددَضز  319

ض ي زيفلدل ؾدعاض   ييتدط ـ يقدب س. ي( اًجبم گطززضنس2/44) ييؾعاض

 سُ قسُ اؾت.يط وكيثِ تهَ 2ًوَزاض 
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 ول هَاضز ذطٍج ثطحؿتاظ هغبلقِ  وٌٌسگبى قطوتفلل ذطٍج  يهغلك ٍ ًؿج يفطاٍاً(: 1نمودار )

 

 

 فلت ثطحؿتي زض هغبلقِ يعاى ؾعاضيه يهغلك ٍ ًؿج يفطاٍاً (:2نمودار )

( ضا زضندس 7/64) هدَضز  163، قدسُ  اًجدبم ي ياظ ول هَاضز ؾعاض

ِ ثطًي يؾعاض ي ي( ضا ؾدعاض زضندس 35/ 3)هدَضز   89ٍ  قدسُ  يعيد ض بهد

ًؿجت ثدِ   قسُ يعيض ثطًبهِي يعاى ؾعاضيوِ ه قس يهاٍضغاًؽ قبهل 

ثددَز ف اظ گددطٍُ آظهددَى يي اٍضغاًددؽ زض گددطٍُ وٌتددطل ثدد يؾددعاض

ي يد ا يآهدبض  اظلحدبػ  ّطچٌدس (، زضنس5.61زض همبثل  زضنس8.66)

ي زٍ يثد  بىويظاؿِ ضٍـ ي(. همب,42/0P= NSًجَز )تفبٍت هقٌبزاض 

زض ظًدبى گدطٍُ    يقد يعج ودبى يظاگطٍُ هغبلقِ ًكبى زاز وِ قبًؽ 

 -7/2ثدَز ) كدتط  يثطاثدط ث  2آظهَى ًؿجت ثِ گدطٍُ وٌتدطل حدسٍز    

41/195% CI= ،98/1OR=) زض گدطٍُ   يقد يعج ودبى يظاعاى يد ٍ ه

عاى زض گدطٍُ وٌتدطل ثدَز    يد ي هيد ف اظ ايث يهقٌبزاض عَض ثِآظهَى 

 (.4جسٍل )
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 زض زٍ گطٍُ آظهَى ٍ وٌتطل وبىيظاٍـ ؿِ ضيهمب(: 4جدول )

 

هغبلقِ يّب گطٍُ  

وبىيظاضٍـ    

ه گطٍُيول هَاضز ثِ تفى  

 

P-value ٌبليٍاغ ييؾعاض   

)زضنس( تقساز  )زضنس( تقساز  )زضنس( تقساز    

*P <  001/0  

Risk Ratio ;98/1  

95%CI=  41/1 - 7/2  

(1/64) 186 آظهَى  104 (9/35)  290 (100)  

(5/47) 134 وٌتطل  148 (5/52)  282 (100)  

وبىيظاول هَاضز   320 (9/55)  252 (1/44)  572 (100)  
Chi-square test* 

 

 ودبى يظاه يد زض ظًبى ثب ؾدبثمِ حدسالل    يقيعج وبىيظاقبًؽ 

ف اظ زٍ ثطاثط ًؿدجت ثدِ   يث يًؿجت ثِ ظًبى ًرؿت ظا اًسو يقيعج

ي، ي. ّوچٌ(=CI=،2/2OR %30/195 -55/3ثَز )ظًبى ًرؿت ظا 

 وددبىيظا يآهددبزگ يّددب وددالؼزض  28وددِ لجددل اظ ّفتددِ   يًددبًظ

ودِ   يؿِ ثدب افدطاز  يبفت وطزُ ثَزًس زض همبيالظم ضا زض يّب آهَظـ

ثطاثدط   2ف اظ يي هغبلقِ قدسُ ثَزًدس، ثد   يٍاضز ا يّفتگ 28پؽ اظ 

(. =CI= ،3/2OR %86/195 -7/3زاقتٌس ) يقيعج وبىيظاقبًؽ 

ودِ ٌّگدبم ٍضٍز ثدِ     يبًع ظًد يد ، هبزضاى ًرؿت ظا ٍ ًگطيز فجبضت ثِ

ثدِ ضٍـ   يكتطيعاى ثيثَزًس ثِ ه يؾَم ثبضزاض هبِّ ؾِهغبلقِ زض 

هبًٌدس ؾدي،    يا ٌِيظه يطّبيط هتغيؾب يوطزًس. ثطا وبىيظاي يؾعاض

ت تولده هؿدىي   يالت ٍ قغل هبزض ٍ ّوؿط اٍ ٍ ٍضقيؾغح تحه

 سُ ًكس.يز وبىيظاثب ضٍـ  يضاثغِ هقٌبزاض

 يطّددبيتددطل اثددط هتغجْددت وٌ هيلجؿددتَى يل ضگطؾدديددتحل

ٍ  يقد يعج ودبى يظا ثبض هيًكبى زاز ؾبثمِ  وبىيظاثط ضٍـ  يا ٌِيظه

ط يهتغ يقطٍؿ هساذالت آهَظق يّفتِ ثطا 28ووتط اظ  يؾي ثبضزاض

 (.5جسٍل ثَزًس ) يقيعج وبىيظاف قبًؽ يافعا وٌٌسُ ييكگَيپ

 

 هغبلقِ وٌٌسگبى تقطوزض  يقيعج وبىيظاف قبًؽ يافعا يكگَ وٌٌسُ ثطايفَاهل پ(: 5جدول )

يقيعج وبىيظا  OR (95% CI) P-value* گطٍُ 

يثبضزاض ّفتِ 28لجل اظ   
 آظهَى

 وٌتطل

(58/3-1/1 )95/1  

1 
012/0 ** 

 ًرؿت ظا

يقيعج وبىيظا ثبض هيحسالل   

 آظهَى

 وٌتطل

(58/4-4/1 )8/1  

1 
02/0 ** 

 *odds ratio 

Logistic regression** 

 

هدَضز   هيد ًكس ٍ تٌْب  سُيز يٍ ًَظاز يهَضز هطي هبزض چيّ

اظ تدطم ضخ   فيزض گطٍُ وٌتطل پ ِيتَج طلبثليغ يهطي زاذل ضحو

فلدت   ثطحؿدت  ودبى يظاثقدس اظ   يٍ ًَظاز يفَاضو هبزض َؿيزاز. ق

 :فجبضت ثَزًس اظ

(، زضنس5/1)هَضز  4: ييثبظ قسى هحل ظذن زض ؾعاض بيففًَت 

ًدَظاز   تَلدس  (،زضنس 9/0هَضز ) 3: يبتَهيظ ياپ نيففًَت هحل تطه

هدَضز   3ٍ  ييهَضز تَؾدظ ؾدعاض   6( وِ زضنس6/1هَضز ) 9: تطم پطُ

 يلد يپطثيّ ثِ تَلس ًَظاز ؾدبلن هٌجدط قدس.    ٌبليٍاغ وبىيظا لِيٍؾ ثِ

هدَضز ثقدس اظ    4( ودِ  زضندس 3/1هدَضز )  8ضٍظ:  7اظ  فيث يٌويضٍث

ففًَدت   گدعاضـ قدس.   ٌدبل يٍاغ ودبى يظا ثِ زًجبلهَضز  4ٍ  ييؾعاض

 1( ودِ  زضندس 34/0هدَضز )  2زض ثرف ًدَظازاى:   يٍ ثؿتط يًَظاز

وِ فلدت ّدط    ٌبليٍاغ وبىيظاهَضز پؽ اظ  1ٍ  ييهَضز پؽ اظ ؾعاض

ذَى ثدِ هدبزض    كيهَضز تعض چيشوط قس. ّ يًَظاز يزٍ هَضز پٌَهًَ

 ًكس. سُيز وبىيظا ظثقس ا بيي يح

ظًبى ثبضزاض جْت  بفتِيؾبذتبض يّب آهَظـ طيتأثِ حبضط، هغبلق

 ّب آى يذَزوبضآهسزض اضتمبء  وبىيظاي يهمبثلِ ثب تطؼ ٍ اضغطاة ح

ضا ًؿدجت ثدِ فدسم اضائدِ      يقد يعج ودبى يظاعاى اًتربة يف هيٍ افعا

ف هغلدَة  ياظ افعا يحبو ّب بفتِي. زّس يهًكبى  ّب آهَظـ گًَِ ييا

اًجدبم   يثطا يلهس ضفتبض ٍ يوبضآهسذَز ،يزضن اثطثركٍ هقٌبزاض 

 ؿِيزض همب يهساذالت آهَظق وٌٌسُ بفتيزضزض گطٍُ  يقيعج وبىيظا

بفتِ يزٍ گطٍُ ثْجَز  زض ّط يعاى آگبّيثب گطٍُ همبثل ثَز، ّطچٌس ه

زاضز ودِ   يهغبلقدبت هكدبثِ ّوؿدبً    يج ثطذد يبفتِ ثب ًتبيي يثَز. ا

 زض ثدَز.  يزاضزٍضاى ثدبض  يآهَظق يت هساذالت گطٍّيًكبى اظ اّو
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اظ  هؤثطتط ي، ًمف آهَظـ گطٍّ(2008) ٍ ّوىبضاى Bovaهغبلقِ 

كدتط  يتقبهل ث زاز يهگعاضـ قسُ ثَز وِ ًكبى  يفطز يّب آهَظـ

ٍ  يثبضزاض يع يآهَظق يّب هطالجت زٌّسگبى اضائِي ظًبى ثبضزاض ثب يث

، ؾدجت ثدِ اقدتطان گصاقدتي تجدبضة ٍ      1يثْتط ثب ّوتب يطيبزگي

طًدسگبى قدسُ ٍ ًگدطـ ٍ    يبزگيي يثد  يفدبعف  يًد ضٍا يّدب  سگبُيز

ه ضفتدبض  يد ثدِ ؾدوت اًجدبم     يهدؤثط  عَض ثِي ضا يهربعج يثبٍضّب

ّوىدبضاى  ٍ  Saistoي ي(. ّوچ21ٌط زازُ ثَز )ييؾبلن تغ يثْساقت

 آهَظـ هْبضت تي يي اثطثركييهكبثِ زض تج ي، زض پػٍّك(2006)

جدط، اؽْدبض   يي ليثِ ظًبى ثبضزاض جْت وبّف زضز ٍ تدطؼ حد   يآضاه

بى يد ضا ًؿجت ثدِ ّوتب  يكتطيث يت ضٍاًيوطزًس ظًبى احؿبؼ حوب

كدتط  يسُ ثَزًدس اثدطاظ زاقدتٌس ٍ ث   يآهَظـ ز يفطز عَض ثِذَز وِ 

ٍ  يي ثدبضزاض يذَز ح يضٍاً يبظّبيٍ ً ّب يًگطاًل زاضًس زضثبضُ يتوب

ل ثدِ  يد وِ زض اثتدسا توب  يافطاز ي، حت، نحجت وٌٌسوبىيظاٌس يفطا

ن ذدَز  ياظ تهو يگطٍّ يّب آهَظـپؽ اظ  اًس زاقتِي يفول ؾعاض

 . (22)نطفٌؾط وطزُ ثَزًس وبىيظاي ضٍـ يا يثطا

زض ظًددبى ثددب  يآگددبّ عاىيددزض هغبلقددِ حبضددط، ثددبالتط ثددَزى ه

 عيٍ ً يياثتسا التيحهت يًؿجت ثِ ظًبى زاضا يزاًكگبّ التيتحه

ؾدبل ًؿدجت ثدِ     30اظ  فيضا زض ظًبى ث يذَزوبضآهسؾغَح ثْتط 

 تيد جوق بتيتَجدِ ثدِ تٌدَؿ ذهَند     ي، لدعٍم ودبف  تطظًبى جَاى 

ّدس    يّدب  گطٍُزٍضاى زض  ييا يّب آهَظـضا ٌّگبم اضائِ  يقٌبذت

 ،(2012)ٍ ّوىدبضاى   Hsiu-Hung. هسًؾط لدطاض زاز  فياظ پ فيث

ـ زض هغبلقِ ذدَز زض   ِ يزض ظهظًدبى ثدبضزاض    آهدَظ  يّدب  هطالجدت  ٌد

ودِ ضدقف اعالفدبت     بفتٌسيذبًَازُ زض نيٍ تٌؾ يطزّيق ،يثبضزاض

زض  يطيد گ جْدت  عيد ٍ ً يطزّيٍ ق يهطثَط ثِ هؿبئل زٍضاى ثبضزاض

ؾدبل،   25فوستبد هطثَط ثِ ظًبى جدَاى تدط اظ    وبىيظا ـاًتربة ضٍ

زاًدف   ِاظآًجبود ووتدط اظ هتَؾدغِ ثدَز.     التيًرؿت ظا ٍ ثب تحه

 ياعالفبت ثْساقت ِيوؿت اٍل يفطز ثطا ييٍاثؿتِ ثِ تَاًب يثْساقت

ودن هوىدي    التي، ظًبى جَاى ثب ؾغح تحهثبقس يه ّب آى طيٍ تفؿ

ثب  ؿِيضا زض همب يثبضٍض هتهطتجظ ثب ؾال ياؾت تجطثِ ٍ زاًف وبف

 يوؿت هقلَهبت ثْساقت بظهٌسيثبالتط ًساقتِ ٍ ً التيظًبى ثب تحه

 يطيد گ نيتهدو  يثدطا  يالظم ذهَنبد زض زٍضاى ثبضزاض يّب هْبضتٍ 

 ودبى يظاٍ اًتردبة ضٍـ هٌبؾدت    يًؿجت ثِ وٌتطل ثدبضزاض  حينح

 (.23ثبقٌس ) يه

زضن اثدطثرف  عاى يكدو يافعا يين ثيضاثغِ هؿتمگط، يز ياظؾَ

ؾدغح   فيثدب افدعا  ظًدبى ثدبضزاض   همبثلدِ ثدب تدطؼ     يّدب  ضٍـثَزى 

وِ ّطلدسض   هغلت اؾتي يس ايهَ يٍ لهس ضفتبضآًبى  يذَزوبضآهس

وبّف زضز ٍ همبثلِ ثب تطؼ  يّب ضٍـازضان ظًبى اظ اثطثرف ثَزى 

 ياظ اثطثركد  يتط يييوِ ؾغَح پب يثب ظًبً ؿِيثبقس، زض همب كتطيث

                                                 
1- peer learning 

ثِ  ليتوب يكتطي، ثِ احتوبل ثوطزًس يهضا احؿبؼ  يذَزوبضآهسٍ 

ّ  ييث يذَزوبضآهس اظآًجبوِ زاقتٌس. يقيعج وبىيظااًتربة   يآگدب

 يثرك فٌَاى ثِآى  يثطضؾ، الظم اؾت وٌس يهول اضتجبط ثطلطاض ٍ ف

 هدطتجظ ثدب ؾدالهت افدطاز،     ياضتمب ضفتبضّب يّب ثطًبهِهْن اظ  بضيثؿ

ف يي هغبلقددِ افددعا يددزض ا (.13) طزيددگ يهددلددطاض  هَضزؾددٌجف

ضا ثب لهدس اًجدبم    ين ٍ هبجتيظًبى ثبضزاض ضاثغِ هؿتم يذَزوبضآهس

(، زض هغبلقِ ذَز ثط 2009)ىبضاى ٍ ّو Ipًكبى زاز. يقيعج وبىيظا

آًدبى زض   يظًدبى ثدبضزاض ٍ تَاًوٌسؾدبظ    يذَزوبضآهست اضتمبء ياّو

ِ  يثبضزاضي يحوِ  يظًبًًكبى زاز  وبىيظاهمبثلِ ثب تطؼ   ييتَاًدب  ثد

 جدط يل يضا ع ي، زضزووتطكتط زاضًسيجط اتىبء ثيهمبثلِ ثب ل يذَز ثطا

 وبىيظاي يحِ ثب اؾتطؼ همبثل يضفتبضّب ًجبماثطاظ زاقتِ ٍ لبزض ثِ ا

ذدَز زض   ي( زض ثطضؾد 1387ّوىدبضاى ) ٍ  ي(. ذطؾٌس24اًس ) ثَزُ

 بفتٌدس يزض ظًبى ًرؿت ظا زض وبىيظاثط تطؼ  يهْبضت تي آضاه طيتأث

اضتجدبط   يقيعج وبىيظااًتربة  ثب يوبضآهسٍ ذَز  وبىيظاتطؼ  ييث

 تَاًدس  يًود ودِ   سيد اگط ظى ثبضزاض تهدَض ًوب  وِ يًحَ ثِ ؛ٍجَز زاضز

اظ آى ؾدجت   يضدغطاة ًبقد  ٍ اتطؼ  س،يضا وٌتطل ًوب جطيل تيهَلق

 .(25) سيد ًوب ييالسام ثِ اًتربة ؾدعاض  يثسٍى فلت عج تب قَز يه

Berentson‐ Shaw ( ثب هغبلقِ ه2009ٍ ّوىبضاى )عاى تحودل  ي

 يه هغبلقدِ ّوگطٍّد  يزض  يذَزوبضآهسٍ زضجِ  يزضز، تٌف ضٍاً

 يثدبضزاض  يبالتط اظ اثتدسا ثد  يذَزوبضآهدس بفتٌس زضن يٌسُ ًگط زضيآ

، يقد يعج ودبى يظاوٌٌسُ زض قبًؽ ثدطٍظ   يٌيث فيپفبهل  ييتط يلَ

 .زض ظًدبى ًرؿدت ظا قدٌبذتِ قدس     يزضن ووتط زضز ٍ تٌف ضٍاًد 

ِ هدبزض   يطيد گ نيتهدو  تيد زض ًؾدط زاقدتي اّو   ييثٌدبثطا   فٌددَاى ثد

 يزٍضاى حؿدبؼ ثدبضزاض   يوِ لطاض اؾت پؽ اظ عد  يوؿ ييتط هْن

هْدن ٍ   يّدب  جٌجِاظ  يىيثطؾبًس،  بىيثِ پب تيَفمضا ثب ه ٌسيفطا ييا

 ييد . اقدَز  يهد هحؿدَة   وبىيظااًتربة ضٍـ  ٌسيزض فطا طگصاضيتأث

 وبىيظاٍ  جطيل ٌسيزضثبضُ فطا هبزض يآگبّ عاىياظ ه هتأثطًمف، ٍاضحبد 

 ييد گدصض اظ ا  ييذدَز زض تَاًدب   يّدب  ييتَاًبثِ اٍ  ٌبىياعوزضجِ ٍ 

 (.26ثبقس ) يههطحلِ 

ودِ   يزض ظًدبً  ييؾدعاض  عاىيّف هكبّسُ قس وِ هپػٍ ييزض ا

 ودبى يظا يثدطا  يآهدبزگ  يّدب  ودالؼ زض  يآذط ثدبضزاض  هبِّ ؾِ يع

ـ  ييثَز وِ ا ياظ وؿبً فيحضَض زاقتٌس ث  يضا اظ اثتدسا  ّدب  آهدَظ

قدبًؽ فودل    ي،يوطزُ ثَزًس. ّوچٌ بفتيزض يزٍم ثبضزاض هبِّ ؾِ

ؿجت ثدِ ظًدبى   ً زاقتٌس وبىيظا ثبض هيوِ حسالل  يزض ظًبً ييؾعاض

ِ يثطاثط ودبّف   2ًرؿت ظا تب حسٍز  ٍ ّوىدبضاى   Escott. ثدَز  بفتد

ِ ي يدي تق ثبّس ذَز  پػٍّف( زض 2009)  يضٍاًكدٌبذت  يّدب  جٌجد

، ودبى يظاي يهمبثلِ ثب زضز ٍ تدٌف حد   يظًبى ثبضزاض ثطا يآهبزُ ؾبظ

 يقيعج وبىيظا يثطا يزٍم ثبضزاض وِيً يوِ اظ اثتسا يظًبً بفتٌسيزض

ضا  ّب ضٍـ ييٍ ا قًَس يههمبثلِ ثب زضز آقٌب  ييطزاضٍيغ يّب ضٍـثب 

 يكدتط يث ٌدبى يثدب اعو  وبىيظااًتربة ضٍـ  ي، ثطاآهَظًس يهظٍزتط 
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اظ  .وٌٌدس  يهد تجطثدِ   جطيل ييضا ح يٍ تطؼ ووتط طًسيگ يه نيتهو

زٍم ثدِ ثقدس    يّدب  يثدبضزاض هبزضاى زض  ٌىِيثب تَجِ ثِ ا گطيز يؾَ

ًؿجت  ييتَاًباظ  يزضن ثبالتطضًس، زا وبىيظااظ ضًٍس  يكتطيتجطثِ ث

ٍ اغلدت   بثدس ي يه فيًؿجت ثِ ظًبى ًرؿت ظا افعا ّب آىثِ ذَز زض 

ثدب زضز ضا   همبثلِ يّب هْبضت بفتيزض يثطا يكتطيث عُيٍ اًگ يآهبزگ

ذدَز   يلجلد  وبىيظااظ  ٌسيتجبضة ًبذَقب بيزاضًس، هگط آًىِ فَاضو 

 (.27) قَز يثقس يقيعج وبىيظا طـيزض ثطاثط پص يهبًق

ي يد ا زض وٌٌدسگبى  قدطوت  يًوطُ لهس ضفتدبض  ييبًگيه فيافعا

ف هقٌدبزاض  يافدعا  ٍ هتقبلدت آى،  يقيعج وبىيظااًتربة  هغبلقِ زض

ؿِ ثب گدطٍُ  يي زض همبيؾعاض وبىيظاًؿجت ثِ  يقيعج وبىيظاعاى يه

ط لهدس  يد هتغ يت ثطضؾد يد اؾت ودِ اّو  ييّب بفتِياظ  يىيوٌتطل، 

ثْتددط ًكددبى  فولىددطز زض افددطاز، ييكددگَيضا زض احتوددبل پ يضفتددبض

ٍ  Yildirim( ٍ 1385بى ٍ ّوىدبضاى ) يد . زض پدػٍّف فتح زّس يه

Sahin (2004 ،)يف لهس ضفتبضيي ثَز وِ افعاياظ ا يحبو ّب بفتِي 

ضا  يي ّوجؿدتگ يكدتط يوِ ث قًَس يههحؿَة  يفَاهل ييتط هْناظ 

 ثدط  يهجتٌد  يّب آهَظـ يطيٌبل پؽ اظ ثِ وبضگيٍاغ وبىيظاثب اًجبم 

 (.29، 28زاضز )زض ظًبى ثبضزاض  ياضتمبء ؾالهت فطز يالگَّب

ط قسى هبهبّدب ضا زض  يت زضگيي، اّويي پػٍّف ّوچٌيج ايًتب

ي ثِ يؾعاض وبىيظاالظم ثِ ظًبى ثبضزاض زض وبؾتي اظ  يّب آهَظـاضائِ 

ي ؾغح اضائِ ياٍل فٌَاى ثِضا  ّب آىًمف  يوبضآهسزضذَاؾت هبزض ٍ 

. زض هغبلقدبت  ؾدبظز  يهد بى يد ثْتط ًوب يٍضذسهبت ؾالهت ثبض هؤثط

هطالجت اظ هدبزض ٍ   يسيفبهل ول فٌَاى ثِهرتلف، ًمف هبهب ّوَاضُ 

ٍ  گطزز يهشوط  وبىيظاجط ٍ يي ليفطز ثِ هبزض ح ييتط هيًعزًَظاز ٍ 

ٍ هطالجدت هدساٍم تَؾدظ     يت فدبعف يد وِ اهىدبى حوب  يغيزض قطا

ِ ؿت، حضَض هبهدب  يجط فطاّن ًيي ليىبى ظائَ حيًعز فبهدل   فٌدَاى  ثد

 ودبى يظازض جْت وبّف تطؼ هدبزض اظ   يىيعيٍ ف يت اعالفبتيحوب

ي يؾدعاض  ودبى يظا يٍ ثِ حسالل ضؾبًسى زضذَاؾدت اٍ ثدطا   يقيعج

 . ( 31، 30قَز )ٍالـ  تَاًس يه هؤثط يطضطٍضيغ

ي يفلت ؾدعاض  ييتطـ يقب فٌَاى ثِجط يكطفت ليتَجِ ثِ تَلف پ

ِ  وٌدس  يهجبة يا ي ًىتِ ضاي(، شوط ازضنس57حبضط )زض هغبلقِ   ود

ي يد عاى آى لجل اظ هدساذالت، ا يي ًؿجت ثِ هيوبّف ؾعاض ثبٍجَز

 يي فودل جطاحد  يد فلت اًجدبم ا  ييتطـ يقب فٌَاى ثِفبهل ّوچٌبى 

 يّب بفتِيگبُ ذَز ضا حفؼ وطزُ اؾت. يزض قْط قبّطٍز جب ييهبهب

اظ هَاضز،  يبضيه ًكبى زازُ قس وِ زض ثؿيزٍ هغبلقِ ثعضي زض هىع

كدطفت  ي، فدسم پ قسُ يعيض ثطًبهِ ياٍضغاًؽ ٍ حت يّب ييؾعاضفلل 

ِ ي يزض هَضز ؾعاضؾرت ) وبىيظاجط ٍ احتوبل يل ( قدسُ  يعيد ض ثطًبهد

ِ جط يقطٍؿ ل ياظ فسم اًتؾبض ثطا يفٌَاى قس وِ حبو  يذدَز  ذَزثد

اظ افودبل   يبضيثؿ زّس يهٍ ًكبى  ّبؾت وبىيظااظ  يبزيزض ثرف ظ

ثدب   ييهبهدب  يٌيط ثبليَاهل غكتط، فيًساضز ٍ ث يِ فلويي، تَجيؾعاض

ِ  يزضحدبل ، (33،32)اًدس  ثدَزُ ي هطتجظ يؾعاض وبىيظا يَؿ ثباليق  ود

لگي ٍ  يٍالق يب تٌگيكطفت يح فسم پيم نحيتكر قَز يهگفتِ 

زض ول هَاضز  زضنس2تٌْب ثِ حسٍز  وبىيظاي يح يؿتَقياحتوبل ز

 .(34) گطزز يههحسٍز  وبىيظا

ٍ  يقد يعج ودبى يظاعاى ٍلدَؿ  يد ي هيث يّطچٌس تفبٍت هقٌبزاض

ي يد هرتلدف زض ا  يٍ التهدبز  ياجتودبف  يّب گطٍُبى يي زض هيؾعاض

ِ يسُ ًكس، اهب يهغبلقِ ز  يهغبلقدبت هتقدسز اظ وكدَضّب    يّدب  بفتد

ت يزض حبل گصض اظ ٍضق ييبيٍ آؾ يجٌَث يىبيزض آهط تَؾقِ زضحبل

بى ظًدبى ثدب   يي زض هيل ثِ ؾعاضياظ آى اؾت وِ توب يحبو يالتهبز

زاقتِ اؾدت ٍ   يكتطيَؿ ثيهغلَة، ق ياجتوبف يت التهبزيٍضق

ودِ  يت حبون ثط ذسهبت ؾدالهت، پَقدف ث  ّوچَى همطضا يفَاهل

ٌدس  يون زضاهس جبهقِ، ًگدطـ ظًدبى ثدِ فطا    يّب گطٍُ يؾالهت ثطا

 طيتددأثّددط جبهقددِ   هَضزلجددَل ياجتوددبف يٍ ٌّجبضّددب وددبىيظا

ي يد اظ ا يفد يي زاضز ودِ ع يؾعاض وبىيظاَؿ يضا ثط ق يا هالحؾِ لبثل

 زاهدي ظزُ  ي جَاهـيزض ا يطضطٍضيغ يّب ييؾعاضف يفَاهل ثِ افعا

، فدالٍُ  يالظم اؾت هغبلقبت ثقدس  ضؾس يه. ثِ ًؾط (36، 35)اؾت 

ثدط ضٍـ   يت قدٌبذت يد هرتلدف جوق  يطّدب يهتغ طيتدأث ي يدي ثط تق

 يحد يتطج ودبى يظاع يد ٍ ً يقيعج وبىيظا، ًَؿ ًگطـ ظًبى ثِ وبىيظا

زض  ثددبصذمٍ  ياجتوددبف– يهرتلددف التهددبز يّددب گددطٍُتَؾددظ 

 طز.يؿِ لطاض گيٍ همب يهَضزثطضؾ ييٍ ضٍؾتب يقْط يّب تيجوق

ثددب  يساًيدده يّددب پددػٍّفاظ  يبضيي هغبلقددِ هبًٌددس ثؿدد يددا

 يع ّودطاُ ثدَز. گطچدِ اًتردبة هطاودع ثْساقدت      يً ييّب تيهحسٍز

تجبزل اعالفبت ي هغبلقِ احتوبل يجساگبًِ زض ا يّب ذَقِ فٌَاى ثِ

ف يافعا ضؾس يهي زٍ گطٍُ وٌتطل ٍ آظهَى ضا ون وطز، اهب ثِ ًؾط يث

 يًبقد  تَاًس يهاظ فلل آى  يىيزض گطٍُ وٌتطل وِ  يي آگبّيبًگيه

ي يد ا يآهَظق يگطٍُ وٌتطل اظ هحتَا وٌٌسگبى قطوتاظ آگبُ قسى 

بفتدِ اظ وٌتدطل   يي يي زٍ گطٍُ ثبقس وِ ايثطًبهِ ٍ ًكت اعالفبت ث

 يهساذالت آهَظقد  طيتأثٌسُ يپػٍّكگطاى ذبضج ثَز. زض هغبلقبت آ

 يّدب  گطٍُزض  وٌٌسگبى قطوت يؾبظ يزفتَؾظ تهب يزٍضاى ثبضزاض

 يتدب اثطثركد   زّدس  يهد ي اهىدبى ضا ثدِ پػٍّكدگطاى    يد ا تط وَچه

ضا  ودبى يظازض وبّف زضز ٍ تٌف هطتجظ ثدب   قسُ قٌبذتِهساذالت 

 لطاض زٌّس. يهَضزثطضؾ يتط كيزل عَض ثِ

ل يثِ زل وبىيظا يثطا يجْت آهبزگ يي، جلؿبت آهَظقيّوچٌ

فوستبد زض ًَثت ندجح   يض هطاوع ثْساقتز وبىيظابى يهطث يوبض ًَثت

ثَز وِ اغلت ظًبى ثدبضزاض قدبغل ودِ     يي زضحبليٍ ا قس يهل يتكى

ضا زاقتٌس لبزض ثِ حضَض ًجَزًدس،   ّب والؼي يل ثِ قطوت زض ايتوب

ل زازًس اهب يي تكىيضا قبغل وٌٌسگبى قطوتاظ  يّطچٌس زضنس وو

قس  يهٌؾَض ؾقي يثَزًس ثِ ا زاض ذبًِظًبى  وٌٌسگبى قطوتت ياوبط

زض ضٍظّب ٍ ؾبفبت هرتلف ّفتِ ثطگعاض  ّب والؼي يزض ّوِ هطاوع ا

 جبز گطزز.يع ايي ًيقَز تب اهىبى حضَض قبغل
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 يّب آهَظـوِ  زّس يهج هغبلقِ حبضط ًكبى ي: ًتبيطيگ جِيًت

ّ  يثب هحَض يزٍضاى ثبضزاض هؤثط ٍ ضًٍدس   ياظ حدبهلگ  يت اضتمدبء آگدب

، اضتمدبء  يجدَز زض زٍضاى ثدبضزاض  ، زض وبّف تطؼ ٍ تٌف هَوبىيظا

 ودبى يظااظ  يهٌس ثْطُف قبًؽ يزض ظًبى ثبضزاض ٍ افعا يذَزوبضآهس

 يّدب  فطندت زاضز. ثدِ ٍجدَز آٍضزى    يهدؤثط وي ًمف يٍ ا يقيعج

 ييطزاضٍيوبّف زضز غ يّب ضٍـت آهَظـ يثب هحَض هؤثط يآهَظق

ُ سيه پسي فٌَاى ثِ وبىيظات ًگطـ هبجت ثِ يثِ ظًبى ثبضزاض ثِ تمَ

ٍ  وٌدس  يهد  يبًيووده قدب   يساز نطفبد عجد يضٍ يجب ثِه يَلَغيعيف

 تيزضًْبٍ  وبىيظاجْت همبثلِ ثب تطؼ اظ  ّب آى يؾجت تَاًوٌسؾبظ

 ذَاّس قس. يطضطٍضيغ يّب ييؾعاض يوبّف تمبضب ثطا

 :يهالحؾبت اذالل

ِ ٌبى زازُ ياعو وٌٌسگبى قطوتثِ  -1 ِ اعالفدبت  يد ول قس ود

 يبض هبهدب يٍ پطؾكٌبهِ تٌْب زض اذت ييزض پطًٍسُ هبهب ّب آى يقره

ع وبهالد هحطهبًِ حفدؼ  يً اظآى پؽهطثَعِ ٍ پػٍّكگط لطاض گطفتِ ٍ 

 .گطزز يه

ثدِ اندطاض پػٍّكدگط ٍ     يآهَظقد  يّدب  ودالؼ اظ  ودسام  چيّ-2

ٌدبى زازُ  ياعو ّب آىًكس ٍ ثِ  ثطگعاض وٌٌسگبى قطوت ليه ضغن يفل

اظ آى ثٌدب ثدِ   ب ذدطٍج  يد ل ثِ قدطوت زض هغبلقدِ   يقس وِ فسم توب

 يزٍضاى ثبضزاض يّب هطالجتثط اضائِ  يذلل گًَِ چيّزضذَاؾت هبزض، 

 .وٌس يًوٍاضز  ّب آى

هددساذالت  بيددثددِ هطالجددت ٍ  بظيددوددِ ً يوٌٌددسگبً قددطوت-3

زض  يػُ زٍضاى ثدبضزاض يد ٍ يّب هطالجتانَل  عجك ضًس،زا ياذتهبن

 قسًس. اضجبؿ زازُ ييظًبى ٍ هبهبثِ هترهم اؾطؿ ٍلت 

 

ؿٌسُ يًَ يترهه يبى ًبهِ زوتطاياظ پب يي هغبلقِ، ثركيا 

 يت زاًكگبُ فلَم پعقىيثبقس وِ ثب حوب يي همبلِ هيهؿئَل ا

لِ اظ هقبًٍت هحتطم ثْساقت ٍ يٍؾ ييقبّطٍز اًجبم قسُ اؾت. ثس

ِ ّوىبضاى هحتطم يع وليقبّطٍز ٍ ً يزضهبى زاًكگبُ فلَم پعقى

وبًِ زاقتٌس ينو يثب هب، ّوىبض ي پػٍّفيهبهب وِ زض اًجبم ا

ي، اظ ّوِ هبزضاى ثبضزاض يقَز. ّوچٌ يه يٍ ؾپبؾگعاض يلسضزاً

 قَز.  يي هغبلقِ هكبضوت زاقتٌس تكىط هيوِ زض ا
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Abstract 
Background & Aim: Although cesarean birth is performed as a necessary and life-saving solution, the 

overuse of this procedure has lead to a health concern in most developed and developing countries, 

including Iran. 

The aim of this study is to determine the effect of educational interventions on knowledge, perceived 

efficacy, self-efficacy, behavioral intention and mode of childbirth in pregnant women of two groups 

of study, experiment and control.  

Material & Methods: The present study is a field trial one with 572 low risk pregnant women  

participating from all health care services all over the city of Shahroud. Continuous sampling using 

random allocation was done. Participants in experiment group were instructed the fear management 

and pain reduction skills in 8 sessions by qualified midwives. The level of knowledge, perceived 

efficacy, self-efficacy and behavioral intention were measured using the structured questionnaire at the 

beginning and the end of educations. Women in control group completed the same questionnaire two 

times between at least 8 weeks time lag, and they were given routine prenatal care. Finally, 

questionnaire’s variables, mode of childbirth and pregnancy outcomes were compared in two arms of 

the study. 

Results: The mean score of the questionnaire’s variables had significant differences before and after 

educations in the experiment group. The mean score for knowledge was significantly higher in the 

second time than the first time in control group, yet we did not observed such a finding for other 

variables. Cesarean section rate was higher in control group compared to the experiment (52.5% vs. 

35.9%). The odd of normal vaginal delivery was significantly higher in experiment than control group 

(OR = 1.98, 95% CI= 1.41–2.70). A logistic regression analysis showed that women with at least one 

previous normal vaginal birth and participation at educational sessions before 28 weeks of gestational 

age were the most likely to deliver vaginal birth. Perinatal outcomes were similar in two arms of study 

and we did not observe a significant difference between them. 

Conclusions: The findings indicated that educational opportunity focusing on non-pharmacological 

pain management methods to pregnant women can enhance their positive attitude toward vaginal birth, 

empower them against the fear of childbirth and decline the maternal request for unnecessary cesarean 

childbirth. 

Key words: prenatal education, self-efficacy, mode of childbirth 
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