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 مانيزنان باردار به انجام زا بيدر ترغ يتأثير دو روش آموزش سهيمقا
  يعيطب

  
  ، فاطمه رخشاني، شهين دخت نوابي ريگي*فريبا شهركي ثانوي، عليرضا انصاري مقدم

  
  

  چكيده
 مانيزنان باردار به انجام زا بيمناسب در ترغ يآموزش وهيش كيدر كشور، انتخاب  نيروز افزون آمار سزار شيبا توجه به افزا: مقدمه

بر  يبه همراه بسته آموزش يو بحث گروه يبسته آموزش يتأثير دو روش آموزش سهيمطالعه به منظور مقا نيا. است تيحائز اهم يعيطب
  .انجام شد يانتخاب نيباردار با قصد سزار اندر زن يعيطب مانيانتخاب زا
 نيبه سزار ميتصم ايبا قصد  يخانم باردار سه ماهه سوم باردار 100 يبر رو 89- 90است كه در سال  يتجرب مهيمطالعه حاضر ن: ها روش
آزمون  شيپس از انجام پ. انجام شد ياحتمال ريگيري غ شهر زاهدان با روش نمونه مانيكننده به مطب متخصصان زنان، و زا مراجعه يانتخاب
ماهه پس  كيپس از مدت زمان انتظار . شركت كردند يو بحث گروه يبسته آموزش يآموزشدر دو گروه، روش  لبانهها به صورت داوط خانم

  .شد ليو تحل هياسكوئر تجز يزوج و كا يمستقل، ت يت يها كارگيري آزمون آوري با استفاده از به ها پس از جمع داده. آزمون انجام شد
 نيرا نشان نداد اما ب ياختالف معنادار ،يباردار در دو گروه آموزش يها خانم ينمرات آگاه رييتغ اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا: نتايج

ها  خانم) >001/0p( و رفتار يذهن ، هنجار)>05/0p(ي ، قصد رفتار)>001/0p( كنترل رفتار درك شده ،)>05/0p( نمرات نگرش رييتغ
  .ديمشاهده گرد يمعنادار  اختالفدر دو گروه پس از آموزش 

 يها سازه ريسا شيداده اما در افزا شيرا افزا يآگاه كسانيبه طور  يپژوهش نشان داد كه هر دو روش آموزش يها افتهي: گيري نتيجه
از  يتواند ناش مي نيداده است كه ا شيرا افزا يعيطب مانياي رفتار زا مؤثرتر بوده و به طور قابل مالحظه يمدل، روش بحث گروه

  .باشد ميها در روش آموزش مستق مهارت خانم وگيري  ميقدرت تصم زش،يانگ شيافزا
  

  نگرش، زنان باردار ،ي، آگاهنيسزار ،يروش آموزش: هاي كليدي واژه
  192تا  184 ):3(12؛ 1391خرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  

                                                 
دانشيار، اپيدميولوژي و آمار، (دكتر عليرضا انصاري مقدم :نويسنده مسؤول *

دانشكده بهداشت، مركز تحقيقات ارتقاي سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، 
  ) ansarialireza@yahoo.comزاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران، 

كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشكده بهداشت، كميته ( فريبا شهركي ثانوي
تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، سيستان و بلوچستان، 

  )shahraki_sunavi@yahoo.comايران، 
انشكده بهداشت، مركز تحقيقات ارتقاي استاد، آموزش بهداشت، د( فاطمه رخشاني

سالمت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، زاهدان، سيستان و بلوچستان، ايران، 
rakhshani@health.gov.ir(  

مركز  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ييكارشناس ارشد ماما يگير يدخت نواب نيشه
و  ستانيزاهدان، زاهدان، س يعلوم پزشك دانشگاه يباردار سالمت قاتيتحق

، 8/4/90: تاريخ دريافت مقاله)shahinnavabi@yahoo.com. (رانيبلوچستان، ا
  3/11/90، تاريخ پذيرش10/10/90: تاريخ اصالح

  مقدمه
زنده از  نيجن كي مانيزا فيبه منظور توص نيسزار
جدار شكم و رحم به كار  يبرش بر رو جاديا قيطر
به  ،يدرخواست نيسزار مانياصطالح زا .)1(رود يم

توسط مادر باردار بدون  نيسزار مانيانتخاب روش زا
  ).2(شود اطالق مي يعلت پزشك

ارزش  ن،يدر مورد جن ينگران ،يجسم يها بياز آس ترس
تولد  يخاص برا خيتار نييتع ،يدادن به مالحظات پزشك

در مناطق  يتحمل درد از عوامل اصل ليكودك و عدم تما
 هيموارد، توص نيو در كشور ما عالوه بر ا) 3(ييايآس
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كاركنان بخش  ياحترام ياز مد و ب يرويپزشكان، پ
زنان را به  زين مانيمراحل زا يبه مادران در ط مانيزا
  ).4(دينما مي ليمتما يدرخواست نيسزار مانيزا
 9/32متحده  االتيدر ا 2009در سال  نيسزار زانيم

 ايو استرال ايتاليدرصد و ا 7/37، 2008 درصد، كره سال
و ) 5(درصد 6/30درصد و  8/39 بيبه ترت 2007در سال 

طبق ). 6(درصد بوده است 4/40، 1384سال  رانيدر ا
 زانيو بلوچستان مستانيگزارش معاونت درمان استان س

استان  يمارستانهاير بد 1390تا  1385از سال  نيسزار
  .داشته است شيدرصد افزا 20زاهدان در و  درصد 30
متوسط و  ياز آگاه يمطالعات در سطح كشور حاك جينتا

). 9تا7(باشد مي نيسزار مانينسبت به زا ينگرش خنث
اقدامات  يكسريبا انجام  شرفتهيپ يامروزه اكثر كشورها

در  .نموده اند نيسزار زانيدر كاهش م ياي سع مداخله
و همكاران نشان داد كه پس  انيفتح قيتحق زيكشور ما ن

 ج،ياز نتا يابيارز ،ياز آموزش مادران باردار در آگاه
دو گروه مورد و شاهد تفاوت  نينگرش، قصد و عملكرد ب

  ).10(شد دهيد يمعنادار
مناسب در  يآموزش وهيانتخاب ش مسلماً گريطرف د از
 يرفتارها رييتغ يافراد برا نيو رغبت ا يريادگي زانيم

 يها روش. دارد ييمرتبط با سالمت نقش به سزا
را جهت بحث فراهم  ييها مدرن عمدتا فرصت يآموزش

متداول  يبحث، بحث گروه يها روش انياز م. كنند مي
آشكار كردن  ،ياصل هدفروش  نيدر ا. روش است نيتر

آن با توجه به عالقه و  اتجوانب مختلف مسأله و جزيي
 يدر جلسات بحث همه اعضا. باشد گروه مي تيرضا

قدرت  جهيمشاركت دارند و در نت يگروه به طور مساو
 تيو اعتماد به نفس شركت كنندگان تقو ياستدالل، رهبر

نگرش شركت كنندگان  رييجهت تغ نيهمچن. شود مي
  ).11(است يروش مناسب

و تأكيد  يريادگي ديدج يها هيبا مطرح شدن نظر نيهمچن
 يبرا يواقع طيشرا جاديو ا رندگانيادگي يها ازيها بر ن آن
به  لين يكه برا ديمطرح گرد يبسته آموزش يريادگي

بسته . است افتهيخاص سازمان  ياهداف آموزش
است كه از  يستميس يمجموعه آموختار كي يآموزش
افزار، سخت  نرم( يآموزش يژسه گانه تكنولو يها بخش

و  ديشود و تول بهره مند مي) ييمشكل گشا نديافزار و فرا
 يها موفق برنامه يدر اجرا ياتيعمل ياستفاده از آن اقدام

  ).12(است يآموزش
در آموزش بهداشت  يها نقش اصل يتئور گريد يسو از

 يها را به داشتن انتخاب يدارند وكاركنان بهداشت
مورد نظر قادر  تيو متناسب با موقع ياختصاص

كه در ارتباط با نگرش و  ييها از مدل يكي ).13(سازند مي
 مدل رديتواند مورد استفاده قرار بگ مي يبارور يرفتارها

 نيسزار يبا توجه به آمار باال). 10(است يقصد رفتار
 نيدر ا يتر يدر كشور الزم است تا مداخالت جد

لذا مطالعه حاضر با هدف . رديخصوص صورت گ
و بحث  يبسته آموزش( يتأثير دو روش آموزش يبررس
در زنان باردار با قصد  يعيطب مانيبر انتخاب زا) يگروه
  .انجام شد 89-90سال  هداندر شهر زا يانتخاب نيسزار

  
  ها روش

بوده كه پس از انجام مطالعه  يتجرب مهيمطالعه حاضر ن
سه  در نفر از زنان باردار 80جهت انجام آن  لوت،يپا

دو  سهيبا استفاده از فرمول مقا يماهه سوم باردار
، β ،05/0=α ،3/0=2P=2/0(نسبت و در نظر گرفتن

6/0=1p ( با توجه به  .نفر انتخاب شدند 40در هرگروه
ها جهت شركت در جلسات نهايتاً در  خانم ريعالقه سا

  . نفر وارد مداخله شدند 60گروه الف 
در شهر زاهدان انجام 1390و بهار  89در زمستان  مطالعه
و شغل  التيدو گروه از نظر سن، تحص .گرفت

 يها خانم هيورود شامل كل اريمع. سازي شدند همسان
به  ميتصم ايكه قصد  يباردار سه ماهه سوم باردار

خروج شامل  يها اريداشتند و مع يانتخاب نيانجام سزار
، لگن ييچند قلو يلگحام صيخزودرس، تش مانيسابقه زا
  . و سابقه فشار خون باال بود ابتيكوچك، د
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 نيبد. صورت گرفت ياحتمال ريگيري به صورت غ نمونه
كنندگان به چهار مطب از  مراجعه نيصورت كه از ب

بودند  يكه حاضر به همكار مانيمتخصصان زنان و زا
آگاهانه و به  تيبا رضا طيواجد شرا يها نفر از خانم 100

) نفر 40(و ب) نفر 60(اوطلبانه در دو گروه الفصورت د
  .قرارگرفتند يمورد بررس

 هيشده ته يريز رفتار برنامه يتئور يپرسشنامه بر مبنا
سه عامل  لهيرفتار افراد بوس يتئور نيبر طبق ا. شد

 جينتا نيا يابيرفتار و ارزش ياحتمال جينگرش درباره نتا
 يهنجار ي، نگرش درباره باورها)نگرش نسبت به رفتار(
باورها  نيا لهيوسه شده ب جادهيا زشيو انگ گرانيد
كه ممكن است  يو نگرش درباره عوامل ،)يهنهنجار ذ(

بازدارنده رفتار باشند و قدرت درك شده  ايكننده  ليتسه
. گردند مي تيهدا) درك شده يكنترل رفتار(عوامل  نياز ا

درك  يو كنترل رفتار يها مطلوب، هنجار ذهن اگر نگرش
شوند و  مي تيهدا يبه قصد رفتار ،تر باشند شده بزرگ
رفتار كسب  شتريكنترل ب يبرا يكاف زانينهايتاً اگر م

  ).14(شود، رفتار بروز خواهد كرد
) CVR( يمحتو يينسبت روا يدارا يينها پرسشنامه

 نيانگيم ني، همچن88/0  (CVI)ييو شاخص روا 69/0
نگرش، كنترل  ،يكرونباخ در سؤاالت آگاه ينمره آلفا

، 71/0، 71/0 بيبه ترت يرفتار درك شده و هنجار ذهن
و  86/0، 86/0، 77/0 يهمبستگ بيو ضر 87/0و  87/0
87/0)01/0<p (الف: شامل شش بخش نامهپرسش. بود (

 يآگاه) ب ،خانم باردار و همسرش كياطالعات دموگراف
شامل  نيو سزار يعيطب مانيزا بيمعا و اينسبت به مزا

دانم نمره  و پاسخ نمي 2نمره  حيهفت سؤال كه پاسخ صح
اگر فرد ( دينادرست نمره صفر منظور گرد يها و پاسخ 1
 يبرا يشتريب يمادگرا انتخاب كند آ »دانم ينم« نهيگز

كه پاسخ نادرست را  يدر فرد كنيكسب آموزش دارد ول
شده و  حيتصح يدانش غلط و ديكند ابتدا با انتخاب مي

نگرش نسبت به رفتار ) ج ).رديسپس دانش درست را فراگ
شامل هفت سؤال كه به صورت  نيسزار اي يعيطب مانيزا

و  خالفمنظرم، م يكامالً موافقم، موافقم، ب(اي  نهيگز پنج
) د. ديو محاسبه گرد ينمره گذار 1تا  5و از) كامالً مخالفم
شامل هفت  مانيبت به نوع زادرك شده نس يكنترل رفتار

كامالً موافقم، موافقم، ( اي نهيسؤال كه به صورت پنج گز
 يگذار نمره 1تا  5 و از) نظرم، مخالفم و كامالً مخالفم يب

شامل هفت سؤال  يذهن يها هنجار )هـ. ديو محاسبه گرد
اي  نهيزنان به صورت دو گز يهنجار ذهن يجهت بررس

 يبرا زهيانگ يسؤال جهت بررس كيو ) موافقم، مخالفم(
. ديمحاسبه گرد ها به صورت درصد اطاعت آنان كه پاسخ

اي  نهيسؤال كه به صورت دو گز كي، يقصد رفتار) و
سؤال رفتار به  كيو ) نيقطعا سزار ن،يسزار احتماالً(

كه ) نيسزار مانيزا ،يعيطب مانيزا( اي نهيصورت دو گز
  .ديها به صورت درصد محاسبه گرد پاسخ

به  ليهر دو گروه هنگام مراجعه به مطب و پس از تما در
پس افراد مورد س. مون انجام شدآ شيشركت در مطالعه، پ

آنچه مادران .1: شامل سه كتابچه يمطالعه، بسته آموزش
. 3انتخاب با شما  يعيطب مانيزا اي نيسزار.2بدانند  ديبا

 ،يآگاه يارتقا تكه در جه ،يعيطب مانيزا يبرا يآمادگ
كنترل رفتار درك شده زنان نسبت  شينگرش و افزا رييتغ

طرف  كيكه (بود و چهار كارت پستال  يعيطب مانيبه زا
كننده به  بيترغ يها اميپ يحاو گريو طرف د ميآن تقو

ها  خانم يجهت هنجار ذهن) بود يعيطب مانيانجام زا
 اشتد يشتريب تيمادران اهم ينظرآنها برا كهي افراد(

 كيو ) دوست ايمانند همسر، مادر، مادر همسر، خواهر و 
كوتاه در ارتباط با مراحل  يها لميف ي، محتويد يس
سه ماهه سوم  يها و ورزش نيسزار ،يعيطب مانيزا

گروه الف  يها خانم نيهمچن. نمودند افتيرا در يباردار
به ) نفره كوچك 6-8 يها گروه( يبه جلسات بحث گروه

 45جلسه بحث به مدت . دعوت شدند يتلفن تماسصورت 
پاسخ  نيها و همچن با هدف تأكيد برنگرش خانم قهيدق
 .ديبه سؤاالت مطرح شده زنان باردار برگزار گرد ييگو

و  يدوران باردار يكوتاه ماساژها لميف نيعالوه بر ا
 يها شنيو پوز يسازي، تنفس آرام ناتيتمر ريتصاو
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پس از صرف . ديجهت شركت كنندگان ارائه گرد يمانيزا
ها پس  ماه انتظار، با مراجعه به منازل خانم كيزمان 

 يرفتار زنان باردار در مراجعات بعد. آزمون انجام شد
به  اي و مانيپس از زا يها آنها به پزشك جهت مراقبت

 ر افزا با استفاده از نرم ها داده. شد يريگيپ يصورت تلفن

SPSS-15 ها از  داده ليو جهت تحل ليتحل و هيتجز
اسكوئر استفاده  يو كا يجفت يمستقل، ت يت يها آزمون

 .شد

  
  نتايج

درصد  16. سال بود 42/27±8/5ها  خانم يسن نيانگيم
تا فوق  پلميدرصد د 51 ،ييتا راهنما ييابتدا التتحصي

  .درصد كارشناس و باالتر بودند 33و  پلميد
) درصد67(مورد مطالعه يها خانم تياكثر نيهمچن
  .دار بودند خانه
 يقبل يعيطب مانياول، زا يباردار: ينظر سابقه باردار از

به  يقبل يانتخاب نيبا سابقه سزار يباردار نيو دوم
دو  نيب ينفر بودند كه از نظر آمار 25و  19، 56 بيترت

  .مشاهده نشد يگروه اختالف معنادار
دو  يبر اساس آزمون كا يذهن يها در خصوص هنجار

دو گروه الف و ب  نيب يقبل از آموزش اختالف معنادار
و ) p ،85/3=2X>05/0( همسر هيدر خصوص توص

و پس از مداخله در ) p ،83/4=2X>05/0( دوستان
، p>05/0( يكاركنان بهداشت هيخصوص توص

38/22=2X(مادر ، )05/0<p ،84/13=2X(كتاب ، 

)05/0<p ،15/10=2X(  دوستانو )05/0<p ،67/19=2X( 
 يذهن يدر ارتباط با هنجارها يبه طور كل. وجود داشت

در گروه  يعيطب مانيباردار در جهت انتخاب زا يها خانم
درصد  92/38و  48/40 بيالف و ب قبل از آموزش به ترت

بودند كه پس از آموزش در گروه  يعيطب مانيموافق زا
 5/37ب به  و در گروه شيدرصد افزا 62/67الف به

  .افتيدرصد كاهش 
  

  
  در دو گروه  نگرش وكنترل رفتار درك شده قبل و بعد از آموزش ،ينمرات آگاه رييتغ نيانگيم سهيمقا :1 جدول

 ميانگين تغييرات نمرات 
Independent T  ب(گروه   )†الف(گروه††(  

 p    27/1=t>20/0 03/2±2 62/2±42/2 آگاهي

 p   99/2=t>05/0 38/1±90/1 77/3±80/4 نگرش

 p   64/3=t>001/0 65/0±86/2 58/3±52/4 كنترل رفتاردرك شده

  دريافت كننده بسته آموزشي همراه با بحث گروهي -†
  دريافت كننده بسته آموزشي -††
  

مادران  يحرف شنو زانيم( اطاعت يبرا زهيانگ نهيدر زم
پزشك، خودم و  بيدر هر دو گروه به ترت) مراجع نياز ا

  .همسرم قرار داشتند
بر اساس آزمون  ز،يدو گروه ن نيب ياختالف قصد رفتار

  ).2جدول ( اسكوئر معناداربود يكا
باردار نشان داد كه  يها خانم يمانيرفتار زا جينتا نيهمچن

گروه الف كه عالوه بر  يها از خانم) درصد 7/36(نفر 22
هم  يدر جلسات بحث گروه يبسته آموزش افتيدر

انجام دادند و در  يعيطب مانيشركت داشتند، نهايتاً زا
 هيو توص يبسته آموزش افتيرغم در يگروه ب عل

را انجام  يعيطب مانيها نهايتاً زا خانمپزشك، هيچ كدام از 
 .ندادند
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  باردار دو گروه قبل و بعد از آموزش يها خانم يپاسخ قصد رفتار يمطلق و نسب يفراوان :2 جدول

 قصد رفتار  
 بعد ازآموزش قبل از آموزش

 )††ب(گروه  )†الف(گروه  )††ب(گروه  )†الف(گروه 

 23)5/57( 29)3/48( 22)55( 44)3/73( احتماال سزارين

 16)40( 6)10( 18)45( 16)7/26( قطعا سزارين

 1)5/2( 15)25( - - احتماال طبيعي

 - 10)7/16( - - قطعا طبيعي

 p59/3=2X 05/0<p46/24=2X>06/0  نتيجه آزمون كاي اسكوئر

  دريافت كننده بسته آموزشي همراه با بحث گروهي -†
  دريافت كننده بسته آموزشي -††

 
  بحث

بسته (ي دو روش آموزش فرد يمطالعه حاضر اثربخش
و جلسات بحث  يبسته آموزش(ي و گروه) يآموزش
پژوهش  يها افتهي. قرار داد يرا مورد بررس) يگروه

به صورت مشابه در  ينشان داد كه هر دو روش آموزش
 ريسا شيافراد مؤثر بوده اما در افزا يآگاه يارتقا
 ييكارا ميمستق زشمدل قصد رفتار، روش آمو يها سازه
 مانياي رفتار زا داشت و به طور قابل مالحظه يباالتر

  .داد شيرا افزا يعيطب
گرفتند كه  جهينت نيچن يدر پژوهش زيو خدام ن ليعق يبن

تواند بر دانش، نگرش و عملكرد  آموزش مي يبه طور كل
در روش  ياثر بخش نيگذارد و ا يبر جا يافراد اثر مثبت

از  ياست كه احتماال ناش يفرد وهياز ش شيب يگروه
 نيدارد ا يشتريب تياما آنچه اهم. است زشيانگ شيافزا

توجه به روش اتخاذ شده در صورت عدم  وناست كه بد
ي و عملكرد ينگرش راتييتغ ،يتكرار برنامه آموزش

كه با  ياستفاده از روش نيهمچن. نخواهد داشت يدوام
 ريامكان پذ يكمتر يپرسنل يرويوقت و ن نه،يصرف هز

قرار  تيلوودر ا يروش آموزش گروه يعنياست 
  ).15(دارد
بعد از مداخله  ،به دست آمده از مطالعه حاضر جينتا طبق

دو گروه  نيب يآگاه زانيدر م يمعنادار يتفاوت آمار
اما در خصوص نگرش، كنترل رفتار درك  ؛مشاهده نشد
ختالف ا مانيو نهايتاً انتخاب نوع زا يذهن يشده، هنجارها

پس از  ،يدر مطالعه مشابه .مشاهده شد يمعنادار
 زانيم) يو سخنران لميف ،يجزوه آموزش: شامل(آموزش 

 مانيدر ارتباط با زا دهيمادران گروه آموزش د يآگاه
معنادار  يتفاوت از نظر آمار نيو ا افتي شيافزا نيسزار
در گروه  يعيطب مانيانتخاب زا يفراوان نيهمچن. بود

معنادار  شيآموزش، قبل و پس از آموزش افزا
نشان داد كه  زيو همكاران ن زاده يمطالعه مهد ).16(داشت

دوران  يآمادگ يها كه در كالس يدر گروه نيسزار زانيم
درصد كمتر از گروه شاهد  15شركت كرده بودند  يباردار

 7گروه  نيهم در ا يعيطب مانيزا زانيم نيبود و همچن
انجام  اتدر مطالع). 17(تر از گروه شاهد بودشيبدرصد 

راد و همكارانشان پس از  يفيو شر انيشده توسط فتح
و رفتار در  ينگرش، قصد رفتار ،يآگاه يمداخله آموزش

به طور قابل  يعيطب مانيگروه مداخله نسبت به انجام زا
 نيهمچن. افتي شيبا گروه شاهد افزا سهياي در مقا مالحظه
پزشكان در درجه اول،  ي،ذهن يهنجارها عيتوز نهيدرزم
 يها در درجه دوم و مادر، دوستان، كتاب، رسانه شوهر
بعد قرار  يها در رتبه بيبه ترت يكارمندان بهداشت و يگروه
 بيترت نياز هم زياطاعت ن يبرا زهيانگ نهيدر زم. داشتند

انتخاب نوع  يبرا شنهاديپ نهيكرد و اما در زم مي يرويپ
 60درصد پزشكان،  1/62 يذهن يهنجارها نيدر ب مانيزا

درصد  3/63درصد مادران و  6/66درصد شوهران، 
 يبرا يرا روش بهتر يعيطب مانيزا انيدوستان و آشنا

  ).19و18و10(دانستند مي مانيزا
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 يهمخوان يمطالعه فعل يها افتهيمطالعات مورد بحث با  جينتا
 شيافزا در ينقش مؤثر آموزش گروه انگريداشته و ب

 هنجار رييدرك شده، تغ نگرش، كنترل رفتار ،يآگاه يارتقا
در  اما. باشد مي يعيطب مانيو نهايتاً رفتار انتخاب زا يذهن

دو  نيب ينمره آگاه رييتغ ليدل نيبه ا مطالعه حاضر احتماالً
كرده  افتيگروه معنادار نشد كه هر دو گروه آموزش در

در هر دو گروه  يرا به طور مشابه يبودند و آموزش آگاه
در گروه  ياما در مطالعات مورد بحث آگاه .داده بود شيافزا

نكرده  افتيرا در يمداخله نسبت به گروه شاهد كه آموزش
 جينتا كلدر . معنادار گزارش شده بودتفاوت و  سهيبود مقا

مطالعات از نظر تأثير آموزش بر  نيمطالعه حاضر با ا
  .ستخوان ا هم يآگاه
 يها خانم يآموزش گروه، و همكاران يانيمطالعه طغ در

 نهيدر زم يدوران باردار يها مراقبت نهيباردار در زم
و عملكرد افراد مورد  ينگرش مؤثر نبوده هرچند آگاه

 نيدر ا. داد شياي افزا به طور قابل مالحظهرا مطالعه 
نگرش  نهيمطالعه ذكر شد كه مؤثر نبودن آموزش در زم

جلسات  يآموزش يمحتواها تيعدم كفا ليدل هاحتماال ب
معنادار شدن  لياما دل). 20(بوده است يعاطف طهيدر ح

باشد  ليدل نيتواند به ا سازه نگرش در مطالعه حاضر مي
و جلسه بحث با تأكيد بر  يبسته آموزش يكه طراح

  . آنها صورت گرفت يذهن يها و هنجارها نگرش خانم
بر  يتأثير مثبت ينشان داد كه آموزش گروه جينتا يطرف از

. داشت يعيطب مانيعملكرد زنان در خصوص رفتار زا
 ينمود كه برگزار انيدر مطالعه اش ب زيمنش ن يديجمش
 اتيطرح تجرب ژهيو بو لميف شيسازي، نما آماده يها كالس

 مانيكه زا يزنان ريسا يعيطب مانيموفق و نگرش مثبت به زا
در  ينيع اتينمودن تجرب نيتواند در وز ، مياند داشته يعيطب

و  يعيطب مانيبه نفع زا دنيبخش تيو مشروع يبرابر ذهن

از آنجا كه  نيعالوه بر ا. باشد ديسوق دادن به سمت آن مف
در مورد راحت تر بودن  گرانيو د انيزنان نقل قول از اطراف

لذا  رنديگ مي ميها تصم كنند و تحت تأثير گفته مي نيسزار
سوق داد تا با  يمهارت زندگ يها را به آموزش شانيا ديبا

 رنديبگ ميشناخت و حل مسأله بتوانند بهتر تصم يها مهارت
  ).21(نديانتخاب ننما گران،يد ميو تنها با تن سپردن به تصم

سازي تمام پزشكان  مطالعه متقاعد نيا يها تيمحدود از
در طرح و گرفتن  يجهت همكار مانيمتخصص زنان و زا

وجود با تالش و  نيبا ا. ها بود مطب ينمونه از تمام
اي انجام  انجام گرفته، انتخاب چهار مطب به گونه يهمكار

 يبه طور. زنان شهر زاهدان باشد يگرفت كه معرف واقع
به منازل زنان جهت انجام پس آزمون  جعهكه در مرا

از  يسبمنا عيكه نمونه مورد مطالعه توز ديمشاهده گرد
  .كل شهر داشت

  
  گيري نتيجه

 يگيري نمود كه آموزش گروه جهيتوان نت مي يبه طوركل
گيري و  مي، قدرت تصمزشيانگ شيدر افزا يروش مؤثر

 يعيطب مانيها در خصوص انتخاب زا مهارت خانم
تواند  پژوهش مي نيآمده از ا به دست جيلذا نتا .باشد مي

 يو درمان يبهداشت نيمسئول ندهيآ يها يريگ ميدر تصم
  .رديگ قراركشور مورد استفاده 

  
  قدرداني

 قاتيمعاونت تحق(زاهدان  يبا تشكر از دانشگاه علوم پزشك
) سالمت يو مركز ارتقا ي، كميته تحقيقات دانشجويي فناور

  .داشتند طرح را برعهده نيا يمال تيكه حما
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Two Teaching Methods to Encourage Pregnant Women for 
Performing Normal Vaginal Delivery 

 
Fariba Shahraki Sanavi1, Alireza Ansari-Moghaddam2, Fatemeh Rakhshani3 

Shahindokhte Navabi Rigi4 
 

Abstract 
 
Introduction: Cesarean section is growing increasingly in Iran. Therefore, it is necessary to find out an 
appropriate training method for encouraging pregnant women toward performing vaginal delivery. The 
purpose of this study is to compare the effect of two training methods including educational package plus 
group discussion, with educational package to encourage pregnant women for performing vaginal delivery. 
Methods: A quasi-experimental study was carried out on a sample of 100 pregnant women who referred to 
the obstetricians’ offices in Zahedan in 2011-12. Pregnant women included in study if they were in the third 
trimester of pregnancy with the intention or decision to elective cesarean section. After performing the 
pretests, they were voluntarily classified in one of the two educational groups including the educational 
package plus group discussion(group A), or educational package(group B). After a month of waiting time 
posttest was conducted. Data was analyzed using independent T, paired T and Chi-Square Tests. 
Results: The Comparison of mean and standard deviation of knowledge scores between pregnant women in 
two groups showed no significant difference after training. However there was significant difference between 
attitude (p<0.05), perceived behavior control (p<0.001), behavioral intention (p<0.05), subjective norm and 
behavior (p<0.001) of women in two groups after training. 
Conclusion: Both methods increased knowledge of participants. In comparison group discussion method 
(group A) has more effectively increased other constructs of the model and significantly improved normal 
vaginal delivery behavior. This might be due to increased motivation, and decision making ability and skills 
of women experiencing group discussions. 
 
Keywords: Educational method, cesarean section, knowledge, attitude, pregnant women 
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