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مؤثر بر انتخاب شیوه زایمان در زنان باردار آگاهی و نگرش درست نسبت به زایمان از عوامل  :چکيده

زا و نگرش زنان نخست رفتاری بر آگاهی-است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شناختی

آزمون با پس-آزمونپیشتجربی و با طرح نسبت به نوع زایمان انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع شبه

ماه سال زایی که در بهمنگروه کنترل بود. جامعه مورد بررسی عبارت بود از تمامی زنان باردار نخست

نفر بر اساس  24آباد مراجعه کرده بودند. از این میان تعداد به بیمارستان عسلیان شهر خرم 1332

تخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شرایط ورود به پژوهش و خروج از آن به طور در دسترس ان

-های معمول، آموزش شناختیآزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای گروه آزمایش عالوه بر مراقبت

های معمول را ای برگزار شد، در حالی که گروه کنترل فقط مراقبتدقیقه 39جلسه  12رفتاری طی 

و نگرش نسبت به نوع زایمان )صالحیان، دل  های پژوهش با کمک پرسشنامه آگاهیدریافت کردند. داده

های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، آوری شد. داده( جمع1331آرام، صفدری، و جزایری، 

 < 991/9( و نگرش )p < 991/9ها نشان داد که میانگین نمرات آگاهی )تجزیه و تحلیل گردید. یافته

pایش نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری داشته است. آموزش ( نسبت به نوع زایمان در گروه آزم

های زایمان و زا نسبت به روشتواند بر افزایش آگاهی زنان نخسترفتاری در دوران بارداری می-شناختی

 بهبود نگرش آنها نسبت به زایمان طبیعی اثربخش باشد.

 زا، نوع زایمانخسترفتاری، آگاهی، نگرش، زنان ن-آموزش شناختی واژگان کليدي:
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 مقدمه

ترین عمل جراحی مربوط به زایمان بوده و شییوع آن در حیال افیزایش اسیت )بوکیار و      انجام سزارین در سطح جهانی گسترده

انگیزی باال است و مقدار آن در بین جمعیت زنیان بیاردار   (. در ایران نیز میزان انتخاب سزارین به طور شگفت2914، 1همکاران

(. زنان باردار برای سالمت نوزادشیان، فیرار از   2912گزارش شده است )بدخش و همکاران،  3/33دهه  3تهران در طول نرمال 

های دستگاه تناسلی به ناچار روش سیزارین را بیرای   درد زایمان طبیعی کالسیک، فشار روانی و اضطراب، و پیشگیری از پارگی

(. این در حیالی اسیت کیه در واقعییت شیواهد      1331دنوری و جمشیدی اوانکی، کنند )سیبه دنیا آوردن نوزاد خود انتخاب می

کنند و نوزادانشان، هم در بارداری فعلی و هم در دهند زنانی که با وجود بارداری سالم سزارین را انتخاب میپژوهشی نشان می

ز لحاظ روانشناختی زنانی که تحت عمیل  عالوه بر این، ا .(2911، 2های بعدی در معرض خطراتی هستند )گریول و دادبارداری

های منفی بیشتری از تجربه آورند، دیدگاهگیرند در مقایسه با زنانی که با زایمان طبیعی نوزادشان را به دنیا میسزارین قرار می

ر اخیتالل  دهند؛ و ممکن است بیشتر در معرض خطزایمان، خودشان، و نوزادانشان دارند؛ رفتارهای والدگری کمتری نشان می

  (.2993،  3خلقی بعد از زایمان باشند )لوبل و دلوکا

کنند، نسبت بیه  نشان داده شده است که میزان آگاهی و نگرش زنان بارداری که بدون دالیل پزشکی سزارین را انتخاب می

، 4وهانسین، و هلدینگسین  ، کارلستروم، نیسیتت، ج 1339یی، و مقیم بیگی، سایر زنان باردار کمتر است )معینی، بشارتی، هزاوه

ای (. در صورتی هم که اطالعات و دانش آنها در حد نسبتاً مطلیوبی باشید، محیدود و دارای سیوگیری بیوده و بیه شییوه       2911

(. در حقیقیت، اطالعیاتی   1331مقدم، صحیح به دست نیامده و نیازمند این است که مورد اصالح قرار گیرد )ارجمندی و فرزین

و فقدان آگاهی از عوارض سزارین و نگرش منفی نسبت به زایمیان طبیعیی از عوامیل    اند ای نادرست به دست آمدهکه به شیوه

، ییلمیاز، بیال، بجیی، و    1333، قیدیمی و همکیاران،   1332باشد )وفایی و همکاران، مؤثر بر ترجیح زنان باردار برای زایمان می

 (. 2913، 1وداگیلآ

ها برای انجام زایمیان طبیعیی بیه    سناك ترسیم شده است و آنای ترزا به عنوان حادثهخصوص برای زنان نخستزایمان به

(. اگر در زنان بیاردار  2919، 1ریدی، و بیزکمبل، گاعتماد به خود و آگاهی نسبت به خطرات سزارین نیاز دارند )فنویک، استف، 

فت و این امیر بیه نوبیه خیود،     نگرشی مثبت نسبت به بارداری و درد ایجاد گردد، آنها این تجربه را هولناك در نظر نخواهند گر

(. اطالعیات ییک عامیل    2914زاده، ر، و مهدیقی، دوپیکرحمتی نجارکالئی، اشراگردد )باعث کاهش ترس از زایمان طبیعی می

کنند. تغییر در نگرش یک فرایند یادگیری است و در هایی را ایجاد میکننده در نگرش بوده و اطالعات تازه مکرراً نگرشتعیین

ها، باید با فراهم کردن زمینه در جهت باال بردن سطح آگاهی، امکان ایین رفتیار   به شناخت نیاز دارد. برای تغییر در نگرشابتدا 

های مشاوره، زنیان  (. شرکت کردن در جلسه1333امیر علی اکبری، بهرامی، ترك زهرانی، و علوی مجد، مناسب را فراهم کرد )

های منفی )مانند ترس از زایمیان( را بیه   ان و انجام آن به بهترین شکل آماده ساخته و نگرشرو شدن با زایمباردار را برای روبه

(. بنابراین، آموزش این زنیان جهیت افیزایش آگیاهی و     2914رحمتی نجارکالئی و همکاران، سازد )های مثبت تبدیل مینگرش

 (. 1333قدیمی و همکاران، ، 1332همکاران، )وفایی و رسد ضروری به نظر می هاتصحیح نگرش آنها نسبت به این روش
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های غلبه بر روند رو به افزایش سزارین نیز تا حدود زیادی بر روی تغییر نگرش زنیان  شده در زمینه روشهای انجاممطالعه

هیای  برنامیه انید کیه برگیزاری    ( و نشیان داده 2991،  1اوِئین لوورسن، سورلی، و هنیوروم، باردار نسبت به سزارین تأکید کرده )

گیری نگرش مثبیت در زنیان بیاردار و در نتیجیه     تواند از طریق انتقال دانش به شکلیافته برای زنان باردار میآموزشی سازمان

 .(2914پور، ندانا، و احساوالیانی، حقیقتکاهش نرخ سزارین منجر شود )

بیه افیراد بیرای پیرورش دادن باورهیای       درمیانگری اسیت کیه ییک از اهیداف آن کمیک      رفتاری نوعی روان-شیوه شناختی

کننده به خویشتن است تا با کمک آن بتوانند با واقعیت سازگار شوند و اهدافشان را دنبیال کننید   پذیر، متعادل و کمکانعطاف

رفتارهیای  (. در این رویکرد بر شناسایی باورهای نادرست، منفی، و غیر منطقی تأثیرگذار بر عواطیف و  2991 ، 2برنچن و ویلس)

، 3آنتیونی کییب، و  یلینی،، میک  ابشیود ) از فنون شناختی و رفتاری تأکیید میی   انسان و اصالح این باورهای زیربنایی با استفاده

تواند مشکالتی را بیرای میادران بیاردار، نیوزادان و     (. با توجه به اهمیت موضوع مبنی بر اینکه کمبود آگاهی و نگرش می2991

ها بر مادران بیاردار چیه تیأثیری    به وجود آورد و دستیابی به پاسخ سؤاالتی نظیر این که این آموزش های بهداشتی جامعهنظام

زا نسیبت بیه   رفتاری بر آگاهی و نگرش زنان نخسیت -خواهد گذاشت، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی

  نوع زایمان انجام گردید.

 

 روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش عبارت بیود   آزمون با گروه کنترل بود.پس-آزمونتجربی با طرح پیششبهمطالعه حاضر یک پژوهش 

آباد، مراجعه کرده بودند. به وسییله اطالعیاتی   به بیمارستان عسلیان خرم 1332زایی که در بهمن ماه از همه زنان باردار نخست

ه دست آمد، بر اساس شرایط اولیه ورود به مطالعه )باردار بودن بیرای  شناختی از این افراد بکه با استفاده از پرسشنامه جمعیت

سیال، تحصییالت    31تا  13، دامنه سنی بین 31بارداری و آغاز نکردن هفته  21اولین بار، داشتن اضطراب زایمان، اتمام هفته 

هیای شیدید روانپزشیکی، و    قه بیماریدیپلم و باالتر از آن، و عالقه به شرکت در پژوهش( و معیارهای خروج از آن )داشتن ساب

نفیر بیه شیکل در دسیترس      24داشتن مشکالت شدید سالمتی به طوری که مانع حضور مؤثر در دوره آموزشی گیردد( تعیداد   

 انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند.

جلسیه ارائیه شید امیا      12رفتاری دوران بارداری در طی های شناختی و آزمون، به گروه آزمایش آموزشپس از انجام پیش

های معمول را دریافت کردند. پس از اتمیام دوره مداخلیه، هیر دو گیروه مجیدداً میورد ارزییابی قیرار         گروه کنترل فقط مراقبت

میورد محرمانیه   کنندگان در گرفتند. الزم به ذکر است که به جهت رعایت اصول اخالقی، پیش از شروع روند مطالعه، به شرکت

کننیدگان در  هایشان اطمینان داده شد و کسانی که تمایل به همکاری نداشتند از پژوهش خیارج شیدند. از شیرکت   بودن پاسخ

 نامه دریافت شد.  جلسات مداخله نیز به صورت کتبی رضایت
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 ابزارهاي پژوهش

 

برگیرنیده اطالعیاتی در زمینیه هفتیه      پرسیش و در  13ایین پرسشینامه دارای   شناختی: هاي جمعيت. پرسشنامه ويژگی1

 بارداری، سن، شغل، میزان تحصیالت، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری و غیره بود.

 

آرام، صیفدری، و جزاییری   این پرسشنامه که به وسییله صیالحیان، دل  : زايمان. پرسشنامه آگاهی و نگرش نسبت به نوع 2

 19سیؤال(، سینجش نگیرش )    33شیناختی، سینجش آگیاهی )   جمعیت ( ساخته شده است شامل چهار بخش اطالعات1331)

و  1هیای آگیاهی نمیره    های صیحیح بیه سیؤال   سؤال(، و نوع زایمان واحدهای پژوهش و رضایت از روش زایمان است. به پاسخ

د آگاهی متوسیط  درص 19-39درصد آگاهی باال، امتیاز  39گیرد. امتیاز بیشتر از انم نمره صفر تعلق میدیای غلط یا نمهخپاس

ای گزینه 1ندی سؤاالت مربوط به نگرش، از مقیاس لیکرت بهدهد. در رتبدرصد، آگاهی پایین را نشان می 19و امتیاز کمتر از 

بیه   19-39گردد که امتیاز برای نگرش کامالً موافق استفاده می 1برای نگرش کامالً مخالف به زایمان طبیعی و نمره  1با نمره 

شود. روایی پرسشینامه از طرییق اعتبیار محتیوا و     به عنوان نگرش مثبت در نظر گرفته می 31-19منفی و امتیاز  عنوان نگرش

(. الزم به ذکر اسیت کیه در پیژوهش    1331صالحیان و همکاران، پایایی آن از طریق آزمون مجدد مورد تأیید قرار گرفته است )

 ده شده است.  حاضر، از دو بخش آگاهی و نگرش این پرسشنامه استفا

 

 ي و شيوه اجرااهمعرفی برنامه مداخل

جلسیه   12شده توسط وزارت بهداشت کشور در طیی  های تعیینرفتاری و برنامه-های شناختیمداخله آموزشی بر اساس شیوه

-وه شیناختی شیی مبیانی  بار برگزار گردید. در سطح شناختی برنامه، مادران بیاردار اطالعیاتی دربیاره     2ای ای و هفتهدقیقه 39

 همچنیین،  .رفتاری دریافت کرده و با نکات مهم مراقبت از خود و نوزاد و مزایا و معایب زایمان طبیعی و سیزارین آشینا شیدند   

ای مثبیت  هی یایی مثل انحراف فکر، بازسازی شیناختی، و خودگیوی  ههاز شیو سازپس از آموزش تشخیص الگوهای تفکر مشکل

رونده عضالنی، زدایی پیشارآمد آنها استفاده شد. در سطح رفتاری نیز آزمایش رفتاری، تنشهای ناکجهت تغییر افکار و نگرش

ای با ارائه تکیالیف و دادن بیازخورد بیه    تصویرسازی و تمرین تنفس آموزش داده شدند. الزم به ذکر است که هر جلسه مداخله

  سازماندهی شد.اعضای نمونه و اجرای تمرینات مناسب، همچنین مروری بر جلسات قبل 
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 هايافته

 گزارش شده است. 1شناختی نمونه در جدول های جمعیتشاخص

 

 (24)تعداد:  کنترلهای آزمایش و افراد نمونه به تفکیک گروه شناختیجمعیت هایشاخص: 1جدول 

های شاخص

 شناختیجمعیت

 گروه کنترل گروه آزمایش

درص تعداد

 د

تعدا

 د

 درصد

     سن )سال(

18-09 6 12% 1 66/11% 

01-03 1 99/9% 7 99/18% 

92-91 0 66/16

% 

2 2% 

     هفته بارداری

66/16 0 07و  06

% 

9 01% 

 %66/16 0 %99/9 1 03و  08

 %99/8 1 %99/8 1 91و  92

 %01 9 %01 9 99و  90

66/16 0 91و  91

% 

9 01% 

     میزان تحصیالت

 %66/11 1 %12 6 دیپلم

 %66/16 0 %99/8 1 فوق دیپلم

 %01 9 %01 9 لیسانس

66/16 0 فوق لیسانس

% 

0 66/16% 

     وضعیت اشتغال

 %12 6 %99/9 1 شاغل

66/66 8 دارخانه

% 

6 12% 

    خواسته یا ناخواسته بودن 
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 بارداری

 %99/89 12 %66/3 11 خواسته

 %66/16 0 %99/8 1 ناخواسته

 

ها و همچنین نتایج آزمون آزمون به تفکیک گروهآزمون و پسپژوهش در پیشهای توصیفی متغیرهای شاخص 2در جدول 

 اند.ها گزارش شدهاسمیرنف برای بررسی نرمالیتی داده-کالموگروف

 

 هاها و بررسی نرمالیتی دادههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهشاخص: 2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

نمیانگی انحراف  

اراستاند

 د

Z P نمیانگی انحراف  

اراستاند

 د

Z p 

مزایای 

 زایمان طبیعی

آزمای

 ش

18/0  32/2  30/

2 

91/

2 

10/6  32/2  12/

1 

17/

2 

10/9 کنترل  91/1  80/

2 

12/

2 

67/9  11/1  71/

2 

63/

2 

معایب زایمان 

 طبیعی

آزمای

 ش

18/0  68/1  71/

2 

60/

2 

01/6  66/1  69/

2 

81/

2 

28/0 کنترل  16/1  83/

2 

12/

2 

99/0  12/1  73/

2 

11/

2 

مزایای 

 سزارین

 

آزمای

 ش

17/9  07/1  36/

2 

92/

2 

01/1  71/2  26/

1 

02/

2 

18/9 کنترل  16/1  26/

1 

02/

2 

12/9  17/1  38/

2 

08/

2 

معایب 

 سزارین

 

آزمای

 ش

30/0  17/0  11/

1 

11/

2 

30/7  68/1  20/

1 

01/

2 

28/9 کنترل  11/0  73/

2 

11/

2 

30/9  79/1  68/

2 

79/

2 

آگاهی به 

نوع زایمان 

 )کل(

آزمای

 ش

01/

11 

81/1  62/

2 

86/

2 

89/

01 

11/0  10/

2 

31/

2 

17/01/0 کنترل  31/90/10/39/1  62/86/



 1-17، ص   1931 بهمن،  1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

02 
 

10 2 2 19 2 2 

نگرش نسبت 

 به زایمان

آزمای

 ش

99/

16 

36/9  79/

2 

61/

2 

99/

00 

88/1  16/

2 

32/

2 

/12 کنترل

11 

81/1  31/

2 

99/

2 

71/

11 

32/1  68/

2 

71/

2 

 

دهنیده نرمیال بیودن    یک از متغیرها معنادار نیسیت کیه نشیان   اسمیرنف برای هیچ-کالموگروف Zبا توجه به جدول باال مقادیر 

هیای پارامترییک ماننید تحلییل کووارییانس      تیوان از آزمیون  ها است. با توجه به این یافته میی توزیع متغیرهای تحقیق در گروه

آزمیون  آزمیون تیا پیس   دهد که میانگین گروه آزمایش از پیشدر جدول باال نشان می هااستفاده کرد. همچنین بررسی میانگین

 افزایش یافته است. اما میانگین گروه کنترل تغییری نکرده و در بعضی موارد نیز کاهش یافته است.

رفتیاری جهیت   -شیناختی راهه برای بررسی تأثیر شرکت در دوره آمیوزش  کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس یکقبل از به

زا، بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسییون نشیان داد   آمادگی برای زایمان بر نمره کل آگاهی نسبت به زایمان در زنان نخست

ها حیذف  آزمون مربوط به گروهبه این ترتیب زمانی که اثر پیش .(< 91/9pآزمون معنادار نیست )که تعامل بین شرایط و پیش

آزمیون در دو گیروه برابیر    آزمیون و پیس  توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیشها معنادار است و میشود تفاوت بین گروه

 توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.است و می

( در سیطح  91/493آزمیون ) نمره کل آگاهی نسبت به زایمان در پس Fنتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آماره 

دار وجیود دارد.  دهد که بین دو گیروه در مییزان آگیاهی نسیبت بیه زایمیان تفیاوت معنیا        ست و این نشان میمعنادار ا 991/9

درصد از تغییرات آگاهی نسبت بیه زایمیان کیل را تبییین      31( نشان داد که عضویت گروهی 31/9همچنین، میزان اندازه اثر )

 ده و این نشانگر کافی بودن حجم نمونه است.بو 39/9کند. توان آزمون نیز برابر یک بود که باالتر از می

آزمون آگاهی نسبت بیه زایمیان پیس از تعیدیل و کنتیرل نمیرات       ها در پسکه میانگین کدام یک از گروهبرای بررسی این

وه شده با استفاده از تصحیح بنفرونی برآورد شدند. نتایج نشان داد که میانگین گرهای تصحیحآزمون بیشتر است میانگینپیش

( بیشتر است که با توجه به آزمیون  92/13( از میانگین گروه کنترل در این متغیر )23/21آزمایش در آگاهی نسبت به زایمان )

F رفتیاری جهیت   -توان گفت کیه شیرکت در دوره آمیوزش شیناختی    باشد. بنابراین، میراهه معنادار میتحلیل کوواریانس یک

 شود. زا میآگاهی نسبت به زایمان در زنان نخست آمادگی برای زایمان موجب افزایش میزان

های آگاهی نسبت به زایمان با استفاده از تحلیل های آمادگی برای زایمان بر مؤلفهقبل از برای بررسی تأثیر آموزش مهارت

و راهه، همگنی شییب رگرسییون میورد بررسیی قیرار گرفیت کیه نشیان داد تعامیل بیین شیرایط            کوواریانس چندمتغیری یک

ها ها حذف شود تفاوت بین گروهآزمون مربوط به گروهبه این ترتیب زمانی که اثر پیش .( < 91/9pآزمون معنادار نیست )پیش

نتایج آزمون همچنین، آزمون در دو گروه برابر است. آزمون و پستوان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیشمعنادار است و می

ایین  F نشان داد کیه آمیاره    ریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و کنترلام باکس برای بررسی برابری مات

 بنابراین، نتیجه گرفته شد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است. .( < 91/9pآزمون معنادار نیست )
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های در بین گروهآگاهی نسبت به زایمان های نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مربوط به مؤلفه: 3جدول 

 و آزمایشکنترل 

       آزمون

 مقدار

F Df1 Df2 p توان آماری اندازه اثر 

/11 31/2 اثر پیالئی

82 

1 11 221/2 31/2 1 

/11 21/2 المدای ویکلز

82 

1 11 221/2 31/2 1 

/11 97/01 هوتلینگاثر 

82 

1 11 221/2 31/2 1 

بزرگترررین ری رره  

 روی

97/01 11/

82 

1 11 221/2 31/2 1 

 

هیای آگیاهی   تحلیل کوواریانس چند متغیری بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفیه  F، آماره 3با توجه به جدول 

های آزمایش و کنتیرل از لحیاظ   توان گفت که بین گروهمعنادار است. بنابراین، می 991/9( در سطح 11/39نسبت به زایمان )

دهید کیه   د. همچنین، میزان انیدازه اثیر نشیان میی    داری وجود دارآزمون تفاوت معناهای آگاهی نسبت به زایمان در پسمؤلفه

کند. توان آماری نیز برابر یک است که نشانگر کافی بودن درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین می 31عضویت گروهی 

 باشد.  حجم نمونه جهت انجام تحلیل می

آگاهی نسبت به زایمان با یکیدیگر تفیاوت دارنید،    های های آزمایش و کنترل در کدام یک از مؤلفهبرای بررسی اینکه گروه

(، معاییب  91/13های مزایای زایمیان طبیعیی )  مؤلفه Fراهه انجام شد و مالحظه گردید که آماره آزمون تحلیل کوواریانس یک

ر سیطح  ( د12/3و مؤلفه مزایای زایمان سیزارین )  991/9( در سطح 33/13(، و معایب زایمان سزارین )11/42زایمان طبیعی )

 39درصید از مزاییای زایمیان طبیعیی،      31معنادار بوده است. همچنین، میزان اندازه اثر نشان داد که عضیویت گروهیی    91/9

کنید. تیوان   درصد معایب زایمیان سیزارین را تبییین میی     33درصد مزایای زایمان سزارین، و  31درصد معایب زایمان طبیعی، 

هیا در همیه   ها نشانگر آن هستند کیه بیین گیروه   باشد. این یافتهگر کفایت حجم نمونه میبود که نشان 39/9آماری نیز باالتر از 

 های آگاهی نسبت به زایمان تفاوتی معنادار وجود دارد.مؤلفه

های آگاهی نسبت به زایمان پس از تعدیل و آزمون هر یک از مؤلفهها در پسکه میانگین کدام یک از گروهبرای بررسی این

داد که  شده با استفاده از تصحیح بنفرونی برآورد شدند. نتایج نشانهای تصحیحمیانگین ،آزمون بیشتر استات پیشکنترل نمر

( و 43/4(، مزاییای زایمیان سیزارین )   33/1(، معاییب زایمیان طبیعیی )   39/1مزایای زایمان طبیعی )میانگین گروه آزمایش در 

( و 32/3(، )21/2(، )33/3هیای ) ها به ترتییب بیا مییانگین   ( از میانگین گروه کنترل در این مؤلفه31/3معایب زایمان سزارین )

آمادگی بیرای زایمیان نیه تنهیا     رفتاری جهت -موزش شناختیتوان گفت که شرکت در دوره آ( بیشتر است. بنابراین، می33/3)

 دار دارد. های آن تأثیر معناشود بلکه بر تمامی مؤلفهزا میموجب افزایش میزان آگاهی نسبت به زایمان در زنان نخست
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ری جهیت  رفتیا -راهه برای بررسی تأثیر شرکت در دوره آمیوزش شیناختی  کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس یکقبل از به

زا، بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسییون نشیان   آمادگی برای زایمان بر نمره کل نگرش نسبت به نوع زایمان در زنان نخست

هیا  آزمون مربوط بیه گیروه  به این ترتیب زمانی که اثر پیش .(< 91/9pآزمون معنادار نیست )داد که تعامل بین شرایط و پیش

آزمیون در دو گیروه   آزمیون و پیس  توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیشدار است و میها معناحذف شود تفاوت بین گروه

نمیره کیل نگیرش     Fتوان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آماره برابر است و می

دهد کیه بیین دو گیروه در مییزان     این نشان میمعنادار است و  991/9( در سطح 11/133آزمون )نسبت به نوع زایمان در پس

 39( نشیان داد کیه عضیویت گروهیی     39/9دار وجود دارد. همچنین، میزان اندازه اثیر ) نگرش نسبت به نوع زایمان تفاوت معنا

وده و ایین  بی  39/9کند. توان آزمون نیز برابر یک بود که باالتر از درصد از تغییرات نگرش نسبت به نوع زایمان کل را تبیین می

 نشانگر کافی بودن حجم نمونه است.

آزمون نگرش نسبت به نوع زایمان پس از تعدیل و کنتیرل نمیرات   ها در پسکه میانگین کدام یک از گروهبرای بررسی این

ن گروه شده با استفاده از تصحیح بنفرونی برآورد شدند. نتایج نشان داد که میانگیهای تصحیحآزمون بیشتر است میانگینپیش

است که بیا توجیه بیه     بیشتر ( 33/21( از میانگین گروه کنترل در این متغیر )93/41آزمایش در نگرش نسبت به نوع زایمان )

رفتیاری  -توان گفت کیه شیرکت در دوره آمیوزش شیناختی    باشد. بنابراین، میراهه معنادار میتحلیل کوواریانس یک Fآزمون 

 شود. زا مینگرش نسبت به نوع زایمان در زنان نخست دبهبوجهت آمادگی برای زایمان موجب 

 

 گيري:نتيجه بحث و

رفتاری موجب افزایش میزان آگاهی نسبت بیه زایمیان و نگیرش مثبیت بیه      -نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش شناختی

( نشان داده شده است که آمیوزش  2911شاهی ). در پژوهش امینی و جمشیدیان قلعهشودزا میزایمان طبیعی در زنان نخست

مثبت دارد که با یافتیه مطالعیه حاضیر همسیو      تأثیرزا و انتخاب زایمان طبیعی رفتاری بر نگرش زنان نخست-گروهی شناختی

انید،  رفتاری استفاده کیرده -غیر از آموزش شناختیهای متنوع دوران بارداری آموزشدیگری نیز که از های نتایج پژوهشاست. 

بیه عنیوان مثیال    . اسیت  بیوده  آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمانها از جمله بر اثرات مثبت این شیوهنده دهنشان

زا در دوران بارداری سبب افزایش معنادار آگاهی و نگرش مثبت آنها نسیبت بیه   که آموزش زنان نخست اندها نشان دادهبررسی

توفیقی نییاکی، بهمینش، مشیمولی، و     ،2911صدقی، نیکنامی، صدقی، و طاووسی،  ،2914والیانی و همکاران، زایمان طبیعی )

زاده، ابیراهیم و عابدیان، نیوائی، جعفیری ثیانی، آرانیی،      ،1333، ملکوتی و همکاران، 1334، عمیدی و اکبرزاده، 1333عظیمی، 

تیوفیقی نییاکی و همکیاران،    ، 2911همکیاران،  صدقی و ، 2914والیانی و همکاران، گردد )( و کاهش انتخاب سزارین می1331

(. همچنین، در پژوهشی نشان داده شد که برنامه آموزشی دوران بارداری عیالوه بیر افیزایش    1334عمیدی و اکبرزاده، ، 1333

 ،و همکیاران  صیفری مرادآبیادی  دهید ) زا، خودکارآمدری آنها را نیز افزایش میی آگاهی و ترجیح زایمان طبیعی در زنان نخست

زا سبب تغییر نگرش آنها نسیبت بیه نیوع    (. نتایج مطالعه دیگری نیز نشان داد که آموزش دوران بارداری به زنان نخست1333

(. همچنین، نشان داده شده اسیت  2912حسینی، جوان، زاده، هاشمیان، اسدی، مقدمشجاعیگردد )زایمان در جهت مثبت می

گردد بلکه بیر ارزییابی   زا مینه تنها سبب افزایش میزان آگاهی و نگرش زنان نخستکه آموزش با استفاده از مدل قصد رفتاری 

 (.1331زاده، فتحیان، راد، حسنفتحیان، شریفیاز نتایج، تقویت قصد، و عملکرد این زنان نیز تأثیر مثبت دارد )

تحقییق نشیان داده    وان مثال در ییک به عناند. به دست آورده ی مطالعه حاضرهاها نیز نتایجی برخالف یافتهبرخی پژوهش

زا سبب افزایش آگاهی آنها نسبت به خطرات و فواید زایمان طبیعیی  آموزش مبتنی بر وب به زنان نخستاگرچه که  ه استشد
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 توان این امر دانسیت کیه  گردد اما در انتخاب نوع زایمان آنها تأثیری ندارد که علت این عدم تأثیرگذاری را نیز میو سزارین می

(. طغییانی و همکیاران   2914 ، 1کینگیدوم کولکارنی، رایت، دادند )قبل از مداخله تنها درصد کمی از زنان سزارین را ترجیح می

آمیوزش دوران بیارداری سیبب تیأثیر معنیادار بیر آگیاهی و         با ایکه( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 1331)

شود اما بر نگرش آنها تأثیری ندارد که نویسیندگان علیت احتمیالی ایین عیدم تأثیرگیذاری را عیدم کفاییت         عملکرد مادران می

وسط ماما بر ترس ای دوران بارداری تهتاند. نتایج پژوهش دیگری نیز نشان داد مراقبمحتوای آموزشی در این زمینه ذکر کرده

ا و متفیاوت  هی ،( کیه تفیاوت فرهنی   2993  ،2لهاگنایکس، و اما، دایرگارد، ویکیاست )زا تأثیری نداشته از زایمان زنان نخست

تواند توجییه مناسیبی در   ها از لحاظ در نظر نگرفتن مسائل روانشناختی و فعال نبودن مادر در امر مداخله میبودن نوع مداخله

 انی فوق باشد.  خصوص عدم همخو

وان گفت که تصور زنان باردار از درد زایمان و برخی اوقات تمایل آنها به سزارین بیر  تیای پژوهش حاضر مههدر تبیین یافت

یرد. با توجه به اینکه بیشتر میادران بیاردار اطالعیات خیود را از اقیوام و      گیاساس اطالعات و تجربیات نادرست دیگران شکل م

و این منابع ممکن است اطالعات نادرستی به میادر بدهنید، افیزایش     (1331)سیدنوری و جمشیدی اوانکی، یرند گیدوستان م

گیردد و از  آگاهی و شناخت در مورد روند بارداری و زایمان و نیز مشکالت این دوران،  باعث تصحیح برخی باورهای غلیط میی  

دهید کیه ایین مرحلیه از زنیدگی را بیا عیوارض کمتیر و         امکیان را میی   اهد و به مادر ایین کیا مههترس در مواجهه با ناشناخت

 رفتاری میسر گردید.-خوشایندی بیشتر طی کند که در پژوهش حاضر این امر با استفاده از رویکرد شناختی

ان ای ناکارآمدشی هی شدر این مداخله تالش گردید با مشارکت فعال زنان باردار، خطاهای شناختی آنها یعنی باورهیا و نگیر  

نسبت به زایمان و درد شناسایی گردد و سپس از طریق چالش با این باورهای غلط، بازسازی شناختی صیورت گرفتیه و عقایید    

و در نتیجه نگرش این افراد نسبت به نوع زایمان تغییر یابد و بیه ایین شیکل آنهیا بیه       شودمنطقی و افکار مثبت جایگزین آنها 

بیه آنهیا   های خود برای مراقبت از خویش و نوزادشان ایمان آورند. از دیگر سو، و به تواناییمفهومی تازه از بارداری دست یافته 

خیش در  بتای لیذ هی تفعالیآموزش داده شد تا با گنجاندن این رونده عضالنی و تمرین تنفس زدایی پیشتنشهایی مثل شیوه

در نتیجه بیا نییروی بیشیتری بتواننید افکیار و باورهیای        تنش حاصل از افکار ناکارآمد را کاهش دهند وای روزانه خود ههبرنام

سیانی  رعهیای پیگییر و اطیال   بنابراین، به این شکل بیا آمیوزش  نادرست خود را تصحیح کرده و برای زایمانی ایمن آماده شوند. 

نهیا بیه انجیام    صحیح به مادران باردار از تصورات غلط نسبت به درد زایمان طبیعی و ترس کاذب ناشیی از آن کاسیته شید و آ   

 زایمان طبیعی تشویق شدند.

زا را نسیبت بیه   توانید آگیاهی زنیان نخسیت    رفتاری میی -توان گفت که آموزش شناختیبا توجه به نتایج پژوهش حاضر می

هایی نیز مواجه بیود کیه   بارداری افزایش داده و سبب تغییر نگرش آنها نسبت به نوع زایمان گردد. اما این پژوهش با محدودیت

تیوان بیه حجیم کیم نمونیه و عیدم امکیان        ها میی شوند در تعمیم نتایج جانب احتیاط رعایت گردد. از این محدودیتب میسب

های بعیدی زنیانی کیه بیارداری را بیرای چنیدمین بیار تجربیه         شود در پژوهشپیگیری نتایج اشاره نمود. در پایان پیشنهاد می

رفتاری ماننید سیایر   -گردد با توجه به اینکه آموزش شیوه شناختیپیشنهاد میکنند نیز مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین، می

های معمول دوران بارداری به کیار رود  هزینه بوده و عوارض جانبی به دنبال ندارد، در کنار مراقبتهای روانشناختی، کمآموزش

 ایمان تغییر دهد.تا سبب افزایش آگاهی زنان باردار شده و نگرش نادرست آنها را نسبت به نوع ز
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