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 .1دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استادیار گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1991/9/22:

تاریخ پذیرش مقاله1992/1/22 :

خالصه
مقدمه :امروزه ميزان سزارین در ایران از محدوده توصيه شده توسط سازمان جهانی بهداشت باالتر است و یکی از دالیل
افزایش سزارین ،درخواست مادران می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب روش زایمان توسط زنان نخست باردار
با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.
روشکار :این مطالعه مقطعی در سال  1992بر روی  121زن باردار نخست زایی که جهت انجام مراقبت های دوران
بارداری به صورت متوالی به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان سميرم مراجعه کرده بودند ،انجام شد .نمونه گيری
به صورت در دسترس بود .داده ها به وسيله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11و آزمون های کای اسکوئر و  ANOVAدر سطح معنی داری  2/20مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :از  121زن باردار مورد مطالعه 21 ،نفر ( )%21/1زایمان طبيعی و  92نفر ( )%28/8زایمان سزارین داشتند.
ميانگين سنی افراد در سه گروه انتخاب زایمان سزارین ،طبيعی و بدون تصميم ،تفاوت معنی داری با هم نداشت
( .)p<2/20سه گروه از نظر ویژگی های اقتصادی ،شغل ،سن ازدواج ،سطح تحصيالت و آگاهی ،اختالف آماری معناداری
نداشتند ( .)p<2/20از نظر همه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسيت درک شده ،شدت درک شده ،موانع درک
شده ،منافع درک شده ،و خودکارآمدی درک شده) ،تفاوت معنی داری بين گروه ها مشاهده شد (.)p>2/20
نتیجهگیری :برنامه ریزی مناسب جهت آموزش مادران باردار جهت حساس سازی زنان نسبت به عوارض سزارین و
ارتقاء دانش و اطالعات و خودکارآمدی برای انجام زایمان طبيعی و نيز کاهش موانع در این زمينه توسط مسئوالن
ضروری است تا با بهبود ادراک زنان باردار ،از ميزان سزارین های غير ضروری کاسته شود.
کلمات کلیدی :زایمان ،زنان باردار ،سزارین
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مقدمه
بارداری ،یک پدیده فيزیولوژیک است اما زایمان ،حادثه ای
است که با درد ،ترس ،نگرانی و حتی وحشت از مرگ
همراه می باشد .زایمان ،فرآیندی چند بعدی و دارای ابعاد
جسمی ،هيجانی ،اجتماعی ،فيزیولوژیک ،فرهنگی و روانی
است و به عنوان یک تجربه بحرانی در دوران زندگی زنان
تلقی می شود ( .)1از آنجایی که هدف نهایی تيم هدایتگر
زایمان ،انجام یک زایمان ایمن و تولد نوزادی سالم با حفظ
سالمت مادر می باشد ،علم مامایی با پيشرفت های سال
های اخير توانسته است تا حد زیادی به این هدف نائل
شود و ميزان مرگ و مير و بيماری مادر و نوزاد را با
استفاده از مراقبت های قبل و حين زایمان به طور
چشمگيری کاهش دهد .توجه به ایمنی یک زایمان
طبيعی که با نظارت دقيق و مستمر مامای صاحب علم و
مهارت و نيز با حضور پزشک متخصص زنان و زایمان
انجام شود ،بایستی در اولویت قرار گيرد .بدیهی است که
سزارین ،به عنوان راهکاری برای حفظ جان مادر و نوزاد
در زایمان های سخت مورد استفاده قرار می گيرد (.)2
شرایطی نظير :تنگی لگن مادر یا بزرگی بيش از حد جنين
(مادران دیابتی) ،موقعيت غير طبيعی جنين در رحم،
کاهش یا تغيير ضربان قلب جنين ،طوالنی شدن زمان
زایمان ،بروز خونریزی شدید ،مسموميت های شدید
بارداری ،پارگی کيسه آب ،عدم شروع دردهای زایمان و
هر گونه اختالل در پيشرفت طبيعی زایمان ،مانع انجام
زایمان طبيعی است و در این موارد باید سزارین انجام
شود .تمام این موارد می توانند دليل 12تا  %10سزارین
ها باشند و حدود  %92-80زایمان ها می توانند بدون
انجام هيچگونه مداخله درمانی و به صورت طبيعی انجام
شوند ( .)9با این وجود ،بررسی ها نشان می دهند که
ميزان سزارین در ایران ،بسيار باالتر از کشورهای اروپایی
است و این امر ناشی از تعامل عوامل متعددی بوده که
طی بيش از چهار دهه ،یک اثر افزایشی ایجاد کرده و
باعث تمایل عمومی ،چه در بين مردم و چه در بين ارائه
دهندگان خدمات به انجام سزارین در مقایسه با زایمان
طبيعی شده است و ميزان سزارین در ایران از محدوده
قابل قبول اعالم شده توسط سازمان جهانی بهداشت (-0
 ،)%10بسيار باالتر است ( .)1ساالنه حدود  18/0ميليون

1

Behavioral Theories & Models
Health Belief Model
3
Perceived susceptibility
4
Perceived severity
5
Perceived benefits
6
Perceived barriers
7
Perceived self-efficacy
2
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زایمان سزارین در سرتاسر جهان انجام می شود .ميزان
سزارین در حدود  %12از کشورها کمتر از  ،%12در %12
کشورها حدود  %12-10و ميزان سزارین در حدود %02
کشورها ،بيشتر از  %10می باشد ( .)0یکی از دالیل
افزایش ميزان سزارین ،علل غير طبی و درخواست مادران
می باشد ( .)1-8در مطالعات مختلف ،عوامل متعددی در
انتخاب روش زایمان ذکر شده است که از جمله آن می
توان به عوامل خطر درک شده از زایمان طبيعی ،خطر
درک شده از زایمان سزارین برای نوزاد و بارداری های
بعدی ،مستعد بودن (حساسيت درک شده) ،عدم آگاهی
از عوارض سزارین و ترس از درد زایمان طبيعی اشاره
کرد ( .)11-9ویژگی های فردی  -اجتماعی زنان باردار
نيز از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب روش زایمان ذکر شده
است ( .)11-10 ،1در زمينه پژوهش هایی که در حوزه
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت انجام می گيرد ،نظریه
ها و الگوهای رفتاری 1بسياری جهت بررسی رفتارهای
مرتبط با سالمت ارائه شده است .عوامل ذکر شده در
مطالعات مختلف جهت تعيين روش زایمان ،به سازه های
یکی از این الگوها یعنی الگوی اعتقاد بهداشتی
( 2)HBMاشاره دارد .الگوی اعتقاد بهداشتی بر این
قاعده استوار است که افراد در صورتی رفتار سالم را انجام
می دهند که؛ احساس کنند در معرض خطر قرار دارند
(سازه حساسيت درک شده) ،9خطرات انجام رفتار ناسالم
جدی است (سازه شدت درک شده) ،1انجام رفتار سالم
برای آنها منافع زیادی دارد (سازه منافع درک شده)،0
موانع انجام رفتار سالم را می توان مرتفع ساخت (سازه
موانع درک شده) ،1و برای انجام رفتار سالم ،خود را توانا
ببينند (سازه خودکارآمدی درک شده) .)12( 2بررسی
عوامل تعيين کننده انتخاب روش زایمان با استفاده از
این الگو می تواند در طراحی برنامه های آموزشی مناسب
جهت ارتقاء انجام زایمان ایمن کمک کننده باشد؛
بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب روش

زایمان در زنان باردار شهر سميرم با استفاده از الگوی
اعتقاد بهداشتی انجام شد.
 عاطفه افشاری و همكار

شامل  10سؤال بود که نمره گذاری آن از  2-10بود.
برای پاسخ صحيح نمره  1و پاسخ غلط و نمی دانم نمره
صفر در نظر گرفته شد .نمره  2-0به معنای سطح آگاهی
پایين ،نمره  1-12سطح آگاهی متوسط و نمره 11-10
به معنای سطح آگاهی باال در نظر گرفته شد .سازه های
بررسی شده الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از مقياس
پنج درجه ای ليکرت و از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم
اندازه گيری شد .سازه حساسيت درک شده (ميزان درک
زنان باردار از احتمال ابتالء به عوارض ناشی از سزارین
غير ضروری) شامل  1سؤال و بر اساس مقياس  0درجه
ای ليکرت بود که نمره گذاری آن از  1-92بود .نمره
 1-11حساسيت درک شده سطح پایين ،نمره 10-22
حساسيت درک شده سطح متوسط و نمره 29-92
حساسيت درک شده سطح باال را نشان می داد .سازه
شدت درک شده (ميزان درک زنان باردار از جدی بودن
عوارض سزارین غير ضروری) شامل  1سؤال بود که بر
اساس مقياس  0درجه ای ليکرت و نمره آن از  1-92بود.
نمره  1-11شدت درک شده سطح پایين ،نمره 10-22
شدت درک شده سطح متوسط و نمره  29-92شدت
درک شده سطح باال را نشان می داد .سازه موانع درک
شده (ميزان درک زنان باردار از موانع انجام زایمان
طبيعی) شامل 12سؤال ،بر اساس مقياس  0درجه ای
ليکرت و نمره گذاری آن از  12-02بود .نمره  12-29به
معنای موانع درک شده سطح پایين ،نمره  21-92موانع
درک شده سطح متوسط و نمره  98-02به معنای موانع
درک شده سطح باال در نظر گرفته شد .سازه منافع درک
شده (ميزان درک زنان از منافع انجام زایمان طبيعی)
شامل  12سؤال بود که با مقياس  0درجه ای ليکرت و
نمره گذاری آن از  12-02بود .نمره  12-29منافع درک
شده سطح پایين ،نمره  21-92منافع درک شده سطح
متوسط و نمره  98-02منافع درک شده سطح باال را
نشان می داد .سازه خودکارآمدی درک شده (ميزان درک
زنان باردار از توانایی شان برای انجام زایمان طبيعی) به
وسيله  1سؤال با مقياس  0درجه ای ليکرت و از 1-22
نمره گذاری شد .نمره  1-8خودکارآمدی درک شده سطح
پایين ،نمره  9-11به عنوان خودکارآمدی درک شده
سطح متوسط و نمره  10-22به عنوان خودکارآمدی

روش کار
این مطالعه مقطعی در مهر ماه سال  1992بر روی زنان
بارداری که جهت انجام مراقبت های دوران بارداری ،به
صورت متوالی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و
شهری/روستایی شهرستان سميرم مراجعه کرده بودند،
انجام شد .شهرستان سميرم منطقه ای واقع در جنوب
استان اصفهان ،به مساحت  0221کيلومتر مربع و
جمعيتی بالغ بر  22219نفر می باشد .طبق اطالعات
دریافتی از واحد آمار شبکه بهداشت و درمان سميرم،
این شبکه 0 ،مرکز روستایی با جمعيت  21199و 2
مرکز شهری و شهری/روستایی با جمعيت  19829را
تحت پوشش قرار می دهد .در ابتدای سال  ،1992تعداد
مادران باردار تحت پوشش مراکز شهری و شهری/
روستایی 919 ،نفر و تعداد مادران باردار تحت پوشش
مراکز روستایی  218نفر بوده است .در این مطالعه،
مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری
و شهری/روستایی تحت مطالعه قرار گرفتند .معيارهای
ورود به مطالعه شامل سن بارداری  29هفته و بيشتر،
نخست زا بودن و رضایت جهت شرکت در مطالعه بود و
معيارهای خروج از مطالعه شامل عدم رضایت جهت
شرکت در مطالعه و پایان بارداری به هر دليل بود .روش
نمونه گيری به صورت در دسترس بود به این صورت که
روز اول مراجعه به اولين مرکز ،تمام زنان بارداری که
واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به عنوان نمونه
انتخاب شدند .به عبارتی ،از مجموع  2مرکز بهداشتی
درمانی ،اطالعات مربوط به  121زن باردار جمع آوری
شد .گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و
پایایی که توسط اکبری و همکاران ( )1988طراحی و
اعتباریابی شده بود ،انجام شد ( .)18قسمت اول
پرسشنامه شامل مشخصات فردی (سؤاالت مربوط به
اطالعات در زمينه خصوصيات فردی و اجتماعی و مامایی
مادر) و قسمت دوم پرسشنامه ،شامل سؤاالت مربوط به
آگاهی و سؤاالت مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بود.
سؤاالت آگاهی در زمينه هر یک از روش های زایمان و
22

درک شده سطح باال در نظر گرفته شد .انتخاب مادران
هم برای نوع زایمان با سؤال قصد رفتاری (با  9گزینه:
زایمان طبيعی ،زایمان سزارین ،هنوز تصميمی ندارم)
مورد سنجش قرار گرفت .پرسشنامه توسط مادران باردار
تکميل شد .همچنين جهت تعيين روش زایمان انجام
شده توسط زنان باردار ،پيگيری های تلفنی پس از زایمان
انجام پذیرفت .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و روش های آمار
توصيفی ،شاخص های پراکندگی و آزمون های کای
اسکوئر و  ANOVAدر سطح اطمينان  %90مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفت .الزم به ذکر است که از مادران رضایت
آگاهانه و کتبی جهت شرکت در مطالعه گرفته شد.

یافته ها
از  121زن باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهری سميرم 21 ،نفر ( )%21/1زایمان
طبيعی و  92نفر ( )%28/8زایمان سزارین انجام دادند .از
کل زنان مورد مطالعه ،تنها  92نفر در ابتدای مطالعه

جدول  -0توزیع فراوانی سطح تحصیالت ،شغل و وضعیت اقتصادی و سطح معنی داری ویژگی های ذکر شده در  9گروه زایمان
طبیعی ،بدون تصمیم و سزارین
گروه زایمان
طبيعی (فراوانی)

گروه بدون تصميم
(فراوانی)

گروه زایمان سزارین
(فراوانی)

جمع کل
(درصد) فراوانی

بی سواد

1

2

2

(1 )1

ابتدایی

0

2

2

(0 )1/8

راهنمایی

8

1

2

(11 )10/1

دبيرستان

11

2

1

(12 )11/9

دیپلم

19

1

19

(92 )92/8

متغير

سطح تحصيالت

شغل

وضعيت اقتصادی

جمع کل

دانشگاهی

11

8

9

(99 )91/2

خانه دار

19

11

20

(88 )81/1

کارگر

2

2

2

2

کارمند

1

2

9

(11 )12/1

سایر موارد

2

1

2

(0 )1/8

ضعيف

12

1

9

(11 )19/0

متوسط

91

12

10

(19 )12/1

خوب

11

1

12

(22 )21

عالی

2

2

2

2

02

12

92

(121 )122
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سطح معنی
داری

p=2/22

p<2/20

p<2/20
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قصد انجام زایمان به روش سزارین را داشتند و سایر
افراد ،یا قصد زایمان طبيعی را داشتند ( 02نفر) و یا
اینکه اذعان کرده بودند که فعالً نظری در مورد روش
زایمان انتخابی خود ندارند ( 12نفر) .ميانگين سن مادران
مورد مطالعه  21/00±9/21سال (با حداقل  11سال و
حداکثر  99سال) و ميانگين سن ازدواج آنان
 21/92±9/91سال بود .اکثر زنان باردار ،سطح تحصيالت
دانشگاهی ( )%91/2و دیپلم ( )%92/8داشتند 88 .نفر
( )%81/1از زنان باردار خانه دار 11 ،نفر ( )%12/1کارمند
و  0نفر ( )%1/8به سایر شغل ها اشتغال داشتند .اکثر
مادران ( ،)%12/1وضعيت اقتصادی خود را متوسط
ارزیابی کردند .در بين ویژگی های فردی  -اجتماعی
مورد مطالعه ،مادران سه گروه زایمان سزارین ،طبيعی ،و
بدون تصميم از نظر سن تفاوت معنی داری با هم
نداشتند ( ،)p<2/20همچنين سه گروه زایمان سزارین،
طبيعی ،و بدون تصميم از نظر سایر ویژگی های مورد
بررسی (سطح تحصيالت ،شغل ،و وضعيت اقتصادی)،
اختالف آماری معناداری نداشتند (( )p<2/20جدول .)1

 عاطفه افشاری و همكار

از نظر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسيت درک
شده در خصوص ابتالء به عوارض زایمان سزارین غير
ضروری ،شدت درک شده در خصوص وخامت عوارض
سزارین غير ضروری ،موانع درک شده جهت انجام
زایمان طبيعی ،منافع درک شده ناشی از انجام زایمان
طبيعی و خودکارآمدی درک شده برای انجام زایمان
طبيعی) اکثر واحدهای پژوهش در سطح متوسطی قرار
داشتند (جدول .)2

ميانگين نمره آگاهی زنان باردار از انواع روش های
زایمانی و مزایا و معایب آن 1/18 ،بود (با توجه تعداد 10
سؤال در این بخش حداکثر امتياز قابل حصول برای افراد
 10بود) 12 .نفر ( )%12/1از زنان باردار آگاهی پایين،
 12نفر ( )%12/1آگاهی متوسط و  22نفر ()%19/2
آگاهی باال داشتند (جدول  .)2سه گروه زایمان سزارین،
طبيعی و بدون تصميم ،از نظر ميزان آگاهی از انواع
روش های زایمانی و مزایا و معایب آن اختالف آماری
معناداری داشتند (( )p=2/22جدول .)9

جدول  -2توزیع فراوانی سطوح آگاهی و هر یك از سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی
متغير

سطح پایين
فراوانی (درصد)

سطح متوسط
فراوانی (درصد)

سطح باال
فراوانی (درصد)

آگاهی
حساسيت درک شده
شدت درک شده
موانع درک شده
منافع درک شده
خودکارآمدی درک شده

(12 )12/1
(8 )2/2
(0 )1/8
(98 )91/0
(1 )9/8
(20 )21

(12 )12/1
(12 )11/1
(82 )28/8
(12 )02/2
(12 )02/2
(12 )12/1

(22 )19/2
(29 )22/9
(12 )11/9
(1 )0/8
(12 )98/0
(92 )90/1

شده) تفاوت معنی داری بين دو گروه زایمان طبيعی و
سزارین وجود داشت .چنين وضعيتی به جز در مورد
آگاهی و شدت درک شده بين دو گروه زایمان طبيعی
و بدون تصميم نيز برقرار بود .در مورد سه متغير موانع،
منافع ،و خودکارآمدی درک شده گروهی که بدون
تصميم بودند به طور معنی داری وضعيت مطلوبی
نسبت به گروه زایمان سزارین داشتند.

از نظر همه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (آگاهی،
حساسيت درک شده ،شدت درک شده ،موانع درک
شده ،منافع درک شده ،و خودکارآمدی درک شده)،
آزمون  ANOVAتفاوت معنی داری بين سه گروه
نشان داد (( )p>2/20جدول  .)9بر اساس آزمون شفه،
از نظر آگاهی و  0سازه دیگر الگوی اعتقاد بهداشتی
(حساسيت ،شدت ،موانع ،منافع ،و خودکارآمدی درک

جدول  -9میانگین و انحراف معیار آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در سه گروه زایمان طبیعی ،بدون تصمیم و سزارین
متغيرها

گروه زایمان طبيعی

گروه بدون تصميم

گروه سزارین

کل

سطح معناداری

آگاهی
حساسيت درک شده
شدت درک شده
موانع درک شده
منافع درک شده
خودکارآمدی درک شده

2/2±9/0
21/2±9/2
22/1±2/9
22/8±1/2
99/8±0/1
10/1±9

1/9±9/9
18/1±9/1
18/0±2/1
22/1±0/1
90/9±1/9
12/2±1/8

0/1±9/1
12/1±1/8
12/9±9/0
92/2±0/8
92/9±0/8
8±2/9

1/0±9/0
19/2±1
19/9±9/2
20/1±8
91/1±1/1
12/9±1/9

p=2/22
p=2/222
p=2/221
p=2/222
p=2/222
p=2/222

مادران باردار در خصوص روش زایمان انجام گرفته،
مشخص شد که  21نفر ( )%21/10از زنان به روش
طبيعی و  92نفر ( )%28/81به روش سزارین زایمان
کردند .این آمار ،باالتر بودن ميزان سزارین در منطقه

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی انتخاب روش زایمان توسط
زنان باردار نخست زای شهر سميرم با استفاده از الگوی
اعتقاد بهداشتی انجام شد .پس از پيگيری تلفنی از
22

مورد بررسی از محدوده توصيه شده توسط سازمان
جهانی بهداشت ( )%0-10را نشان می دهد که نيازمند
بررسی هایی جهت تعيين عوامل مؤثر بر افزایش زایمان
سزارین و طراحی مداخالتی به منظور تأثيرگذاری بر
عوامل شناسایی شده در آن بررسی ها است .در مطالعه
مقطعی نگاهبان و همکاران ( )2221که با هدف بررسی
فراوانی هر یک از روش های زایمان در رفسنجان انجام
شد 91/21 ،درصد از زنان مورد مطالعه زایمان سزارین و
 18/20آنها زایمان طبيعی داشتند ( )12که با نتایج
مطالعه حاضر تقریباً همخوانی داشت .در مطالعه حاضر،
ميانگين سن مادران شرکت کننده در مطالعه 21/00
سال بود که این ميانگين سنی ،به ميانگين سنی مطالعه
شریفی راد و همکاران ( )2222که در خمينی شهر بر
روی مادران نخست زا انجام داد ،نزدیک بود ( .)1در
مطالعه حاضر ،بين سن و روش زایمان انتخاب شده
ارتباط آماری معناداری وجود نداشت .این یافته با نتایج
مطالعه پيری و همکاران ( )2221که روی شيوع و عوامل
تعيين کننده انواع روش زایمان در زنان باردار انجام
دادند ،همخوانی نداشت ( .)19نتيجه مطالعه حاضر شاید
به دليل همگنی افراد (سن بارداری و نخست زا بودن)
باشد .چنانچه در یافته های مطالعه حاضر آورده شده
است ،بين ویژگی های فردی -اجتماعی افراد نظير سن
ازدواج ،شغل ،سطح تحصيالت و وضعيت اقتصادی با
روش زایمان انتخابی ارتباط آماری معناداری وجود
نداشت .در مطالعه چانگ و همکار ( ،)2229نگاهبان و
همکاران ( )2221و شریفی راد و همکاران ( )2222نيز
که بر روی زنان باردار انجام شد ،بين ویژگی فردی-
اجتماعی افراد با نوع زایمان انتخابی ارتباط معناداری
وجود نداشت ( .)22 ،11 ،12 ،1بر اساس نتایج مطالعه
حاضر ،اکثر زنان باردارآگاهی ضعيف و متوسطی از انواع
روش های زایمانی و مزایا و معایب آن داشتند که این
مسئله ،نشان دهنده عدم کفایت آموزش های الزم دوران
بارداری در مراکز بهداشتی درمانی منطقه مورد مطالعه
می باشد .از طرف دیگر ،در این مطالعه بين دو گروه
زایمان طبيعی و سزارین از نظر ميزان آگاهی اختالف
آماری معناداری وجود داشت که این امر مورد انتظار بود.
همچنين دو گروه زایمان طبيعی و سزارین از نظر ميزان
22
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حساسيت درک شده و شدت درک شده اختالف آماری
معناداری نداشتند .دیسنی ( )1998طی مطالعه ای که
با هدف بررسی زمينه تصميم گيری زنان باردار دارای
سابقه سزارین در خصوص روش های زایمان انجام داد،
به نتایجی مشابه رسيد و گزارش کرد که حساسيت درک
شده از جمله عواملی است که در روش زایمان انتخابی
مؤثر می باشد و خطر درک شده هر یک از روش های
زایمان برای مادر و نوزاد ،در انتخاب و تصميم گيری
روش زایمان مؤثر است ( .)12نتایج مطالعه پکنهام و
همکاران ( )2221و فاگلن و همکاران ( )2229نيز با
نتایج حاضر همخوانی داشت ( .)21 ،9در مطالعه حاضر،
بين دو گروه زایمان طبيعی و سزارین از نظر منافع درک
شده زایمان طبيعی اختالف آماری معناداری مشاهده
شد که کامالً مورد انتظار بود .از سوی دیگر ،امتيازات
سازه دیگر الگوی اعتقاد بهداشتی یعنی موانع درک شده
برای انجام زایمان طبيعی در گروه زایمان طبيعی به طور
معناداری پایين تر از گروه زایمان سزارین بود و زنانی که
روش سزارین را انتخاب کرده بودند موانع زیادی را برای
انجام زایمان طبيعی پيشروی خود می دیدند .مطالعه
نگاهبان و همکاران ( )2221نشان داد که موانع درک
شده در انتخاب روش زایمان مؤثر است؛ به گونه ای که
مهمترین دليل انتخاب سزارین توسط مادران باردار ،ترس
از درد زایمان طبيعی است و همچنين دليل انتخاب
زایمان طبيعی در زنان باردار ،عوارض باالی سزارین ذکر
شد ( )12که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
بنابراین پرداختن به این جنبه روانشناختی در مداخالت
کاهش سزارین و اتخاذ راهبردهایی برای رفع موانع درک
شده زنان جهت انجام زایمان طبيعی می تواند کمک
کننده باشد .از نتایج دیگر مطالعه حاضر می توان به نمره
خودکارآمدی درک شده برای انجام زایمان طبيعی اشاره
کرد که در گروه زایمان طبيعی به طور معناداری باالتر از
گروه زایمان سزارین بود .در مطالعه ریدلی و همکاران
( )2222و لوو ( )1999که بر روی زنانی که قبالً سابقه
سزارین داشتند انجام شد ،نمره خودکارآمدی زنانی که
مجدداً سزارین شده بودند ،پایين تر از کسانی بود که
زایمان طبيعی را پس از یک سزارین قبلی انتخاب کرده
بودند ( .)22-29خرسندی و همکاران ( )2228که به

 عاطفه افشاری و همكار

عوامل فردی مربوط به انتخاب روش زایمان مورد مطالعه
قرار گرفت و نقش سایر عوامل از جمله عوامل اجتماعی
و محيطی مورد بررسی قرار نگرفت ،بنابراین استفاده از
سایر نظریه ها و الگوهای مطالعه رفتار که به بررسی
نقش عواملی دیگر مانند عوامل بين فردی (تأثير خانواده
و  )...نيز می پردازد ،در خصوص رفتار مورد نظر در
مطالعه حاضر یعنی انتخاب روش زایمان توصيه می شود.
با توجه به تأثير متغيرهای روانشناختی بر روش زایمان،
پيشنهاد می شود برنامه ریزی مناسبی جهت آموزش
مادران باردار با استفاده از الگوهای آموزش بهداشت به
ویژه الگوی اعتقاد بهداشتی توسط مسئوالن صورت
پذیرد تا با بهبود ادراکات زنان باردار ،از ميزان سزارین
های غير ضروری کاسته شود .همچنين پيشنهاد می
شود که آموزش های الزم به کارکنان مراکز بهداشتی
درمانی در زمينه الگوهای تغيير رفتار و اهميت این
موضوع در آموزش های نوین و مؤثر برای انجام
مداخالتی نظير سزارین که نياز به تغيير نگرش و کار
روی عوامل شناختی فرد دارد ،ارائه شود.

بررسی خودکارآمدی زنان باردار پرداختند ،نقش
خودکارآمدی را به عنوان عنصر کليدی در انتخاب روش
زایمان و کنترل ترس از زایمان طبيعی تأیيد کردند
( .)21بنابراین توجه جدی به موضوع خودکارآمدی درک
شده زنان باردار برای انجام زایمان طبيعی در برنامه
ریزی ها و مداخالت کاهش سزارین ضروری و حائز
اهميت می باشد.
در مطالعه حاضر ،کليه سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی
از عوامل مؤثر بر انتخاب روش زایمان مشخص شدند.
بنابراین در مداخالت آموزش بهداشت جهت کاهش
ميزان سزارین های غير ضروری ،پرداختن به این عوامل
فردی روانشناختی می تواند کمک کننده باشد .مثالً،
خودکارآمدی زنان از طریق تجارب آموزشی و با تمرکز بر
احساس کنترل و توانایی آنها برای زایمان طبيعی قابل
افزایش است .در این زمينه ،استفاده از الگوهای نقش و
نيز فعاليت هایی چون تکنيک های آرامسازی نيز می
تواند کمک کننده باشد .در مداخالت آموزشی جهت
ارتقاء انجام زایمان ایمن ،باید افزایش مهارت و توانایی
زنان باردار جهت انجام زایمان طبيعی مورد توجه قرار
گيرد .همچنين ،به منظور افزایش دانش زنان و بهبود
ادراکات زنان در خصوص مزایای زایمان طبيعی نسبت به
سزارین و نيز ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع
درک شده افراد جهت انجام زایمان طبيعی می توان از
برگزاری جلسات آموزشی به ویژه بحث های گروهی در
مراکز بهره گرفت .به منظور رعایت برخی مالحظات
اخالقی ،آموزشگران می بایست در زمينه ادراکات
حساسيت و شدت قدری با احتياط عمل نمایند ،چرا که
مداخالت زیاد در این باره می تواند منجر به تهدید درک
شده غير عادی و ترس باال در زنان باردار شود .البته بر
اساس نتایج مطالعه حاضر ،به نظر می رسد پرداختن به
این مسأله در گروه بدون تصميم از اهميت خاصی
برخوردار باشد ،چرا که زنان این گروه از نظر دو سازه
انگيزشی حساسيت و شدت درک شده تفاوت معنی
داری با زنان گروه زایمان سزارین ندارند و عدم مداخله
در این مورد می تواند آنها را به سمت انتخاب و انجام
زایمان سزارین سوق دهد ( .)12در مطالعه حاضر ،تنها

نتیجه گیری
برنامه ریزی های مناسب جهت آموزش مادران باردار
جهت بهبود ادراک زنان باردار (آسيب پذیری و شدت
درک شده از عوارض و پيامدهای ناگوار سزارین ،منافع،
موانع ،و خودکارآمدی درک شده برای انجام زایمان
طبيعی) ضروری است تا بتوان از ميزان سزارین های
غير ضروری کاست.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه عاطفه افشاری دانشجوی
مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت در
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به راهنمایی دکتر
محتشم غفاری می باشد .بدینوسيله از کليه خانم های
مشارکت کننده در این مطالعه که بدون مساعدت آنان
انجام این مهم ميسر نبود ،تشکر و قدردانی می شود.
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