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Abstract
Aims: This study aimed to assess the effect of educational program based on
health belief model regarding safe childbirth on selected delivery mode among
pregnant women.
Material and methods: In this field trial 100 pregnant women had participated
who were selected by cluster sampling method from several community health
centers in Gonabad city. The subjects randomly allocated to one of intervention
or control group. Intervention group received an educational program regarding
safe childbirth based on health belief model. Control group received routine
educations provided in community health centers. All subjects fulfilled the health
belief, self-efficacy questionnaires and detected the mode of delivery before
and one month after intervention. Data were analyzed using SPSS version 16
considering p<0.5 as statistically significant.
Findings: Results showed that the mean and SD of age and gestational age
of subjects were 27.38 ± 3.32 and 24.26± 4.35, respectively. One month after
intervention two group were statically difference in term of Knowledge about
modes of delivery (p<0.0001), perceived self-efficacy (p=0.047), perceived
sensivity (p=0.001), perceived severity (p<0.0001), and perceived benefits
(p=0.010). There was no difference between two groups in perceived barriers
(p=0.404). Vaginal delivery were chosen more in intervention group (p=0.003).
Conclusion: The educational programs based on health belief model improve the
selection of vaginal delivery mode among pregnant women. We recommended
using of health belief model for educational program in pregnant women.
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نرجس بحری و همکاران

اثربخشــی آمــوزش مشــارکتی زایمــان ایمــن
بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی بــر تمایــل
خانمهــای نخســت بــاردار بــه انتخــاب روش
زایمــان طبیعــی

چکیده
اهــداف :ایــن مطالعــه بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش مشــارکتی زایمــان ایمــن بــر
اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی برتمایــل خانمهــای نخســت بــاردار بــه انتخــاب
روش زایمــان طبیعــی انجــام شــد.
مــواد و روش هــا :در ایــن کارآزمایــی در عرصــه بــا اســتفاده از نمونهگیــری
خوشـهای  100نفــر از زنــان نخســت بــاردار واجــد شــرایط از بیــن دو مرکــز ســامت
جامع ـهی شــهر گنابــاد انتخــاب و بطــور تصادفــی بــه یکــی از دو گــروه آزمــون و
شــاهد تخصیــص یافتنــد .گــروه آزمــون یــک برنام ـهی آموزشــی در مــورد زایمــان
ایمــن کــه بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی تدویــن شــده بــود را دریافــت نمودنــد
و گــروه شــاهد آموزشهــای روتیــن مراکــز ســامت جامعــه را دریافــت کردنــد.
پرسشــنامهی ســنجش ســازههای الگــوی بــاور بهداشــتی و خودکارآمــدی زایمــان
و روش زایمــان انتخابــی ،قبــل و یکمــاه پــس از مداخلــهی آموزشــی توســط
آزمودنیهــا تکمیــل شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخهی  16و
در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان  %95تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار ســن واحدهــای
پژوهــش  24/26 ± 4/35ســال و میانگیــن و انحــراف معیــار ســن بــارداری در
زمــان مطالعــه 27/38 ± 3/32هفتــه بــود .نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد که
پــس از مداخلـهی آموزشــی دو گــروه از نظــر میانگیــن نمــره آ گاهــی از روشهــای
زایمــان ( ،)p>0/0001خودکارآمــدی ادراک شــده ( )p=0/047و ســازههای
حساســیت درک شــده ( ،)p=0/001شــدت درک شــده ( )p>0/0001و منافــع
درک شــده ( )p= 0/010اختــاف آمــاری معنـیدار داشــتند ،امــا نتایــج ایــن آزمــون
اختــاف معنـیداری را در میانگیــن نمــرهی موانــع درک شــده پــس از مداخلــه بیــن
دو گــروه نشــان نــداد ( .)p=0/404آزمودنیهــا در گــروه آزمــون بطــور معن ـیداری
زایمــان طبیعــی را بیشــتر از ســزارین انتخــاب کــرده بودنــد (.)p=0/003
نتیجــه گیــری :نتایــج کلــی ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش مشــارکتی زایمــان
ایمــن بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی باعــث افزایــش معن ـیداری در انتخــاب
روش زایمــان طبیعــی میشــود .لــذا پیشــنهاد میشــود کــه در دورههــای آموزشــی
دوران بــارداری از ایــن الگــوی آمــوزش بهداشــت جهــت ترویــج زایمــان طبیعــی
اســتفاده شــود.
کلیدواژهها :زایمان ایمن ،الگوی باور بهداشتی ،زایمان طبیعی ،سزارین.
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مقدمه
بــدون تردیــد عمــل جراحــی ســزارین کــه امــروزه شــایعترین عمــل
جراحــی زنــان در سراســر دنیــا محســوب م یشــود[ ،]1یکــی از
تهای تاریــخ علــم پزشــکی م یباشــد کــه
فترین پیشــرف 
شــگر 
تاکنــون جــان مــادران و نــوزادان زیــادی را نجــات داده اســت.
اگرچــه انجــام ســزارین بــه موقــع در مــوارد ضــروری نظیــر پروالپــس
بندنــاف ،پالســنتا پرویــا ،دکولمــان و قــرار عرضــی پایــدار م یتوانــد
نجــات بخــش باشــد ،امــا واقعیــت آن اســت کــه تنهــا درصــد کمــی از
یهــا بــا ایــن عــوارض مواجــه م یشــوند و آمــار نشــان م یدهــد
باردار 
کــه امــروزه عمــل ســزارین خیلــی بیشــتر از نیــاز واقعــی آن انجــام
م یشــود [.]2
نگاهــی بــه آمــار ســزارین در ســطح جهــان و کشــورهای مختلــف
نشــان دهنــده افزایــش بــی رویــ هی میــزان ســزارین م یباشــد [.]3
بیــن ســا لهای  1965تــا  1987میــزان ســزارین در ایــاالت متحــده
آمریــکا  455درصــد رشــد داشــت و از  4/5درصــد بــه  25درصــد
رســید و در حــال حاضــر در آمریــکا یــک مــورد از هــر ســه زایمــان ،بــا
روش ســزارین انجــام م یشــود[ .]2در ایــران نیــز میــزان ســزارین بــا
یــک شــیب افزایشــی بســیار تنــد از  19/5درصــد در ســال  1355بــه
 64درصــد در ســال  1392رســید [ .]4اگــر چــه پــس از اجــرای طــرح
تحــول ســامت و اجــرای بســت ههای ترویــج زایمــان طبیعــی ،میــزان
ســزارین در حــدود  6/5درصــد کاهــش یافتــه اســت [ ،]5امــا هنــوز
هــم میــزان ســزارین در ایــران بیش از ســه برابــر باالتــر از میــزان توصیه
شــده ســازمان بهداشــت جهانــی م یباشــد.
واقعیـت آن اسـت کـه سـزارین نسـبت بـه زایمـان واژینـال بـا مـرگ و
میـر و عـوارض کوتـاه مدت بیشـتری برای مـادر و نوزاد همراه اسـت و
یهای بعدی
همچنیـن عـوارض بلند مـدت و اثرات منفـی آن بـر باردار 
را نبایـد از نظـر دور داشـت [ .]3بـار اقتصـادی سـزارین نیـز قابل توجه
اسـت و سـازمان بهداشـت جهانی هزینه جهانی سـزارین بیـش از حد
[.]4
را  2/3بیلیـون دالر تخمیـن زده اسـت
عواملــی کــه امــروزه در آمــار بــاالی ســزارین نقــش ایفــا م یکننــد
بســیار زیــاد و پیچیــده هســتند .ســزارین بنــا بــه درخواســت مــادر
یکــی از ایــن عوامــل اســت کــه بــا گســترش روزافزونــی نیــز همــراه
تهای علــوم
اســت .در طــی  50ســال گذشــته بدنبــال پیشــرف 
لســازی
شهــای استری 
کهــا ،رو 
پزشــکی نظیــر کشــف آنتیبیوتی 
شهــای بیهوشــی ،عــوارض مــادری و جنینــی ناشــی از
و بهبــود رو 
ســزارین کاهــش یافتــه اســت و از یــک عمــل جراحــی پرخطــر بــه
یــک عمــل جراحــی گســترده و کــم خطــر تبدیــل شــده اســت .ایــن
ایمنــی نســبی یکــی از دالیــل افزایــش مــوارد ســزاین انتخابــی بنــا
درخواســت مــادر م یباشــد [ .]1در مطالع ـ های میــزان تقاضــای مــادر
بــرای انجــام ســزارین  38درصــد گــزارش شــده اســت [ ]6و در یــک
مطالعــه دیگــر  55درصــد از زنــان ایرانــی بعلــت تــرس از درد زایمــان
و  22درصــد آ نهــا بعلــت نگرانــی از افتادگــی رحــم و مثانــه تقاضــای
ســزارین داشــت هاند [ .]7قطبــی و همــکاران نیــز میــزان انجــام ســزارین
بنــا بــه درخواســت مــادر در شــهر تهــران را  20/8گــزارش داد هانــد
[ .]8بنابرایــن بنظــر م یرســد کــه بــا اصــاح نگــرش زنــان نســبت بــه
شهــای زایمانــی از طریــق مداخــات آموزشــی مختلــف بتــوان آمار
رو 
ســزارین بنــا بــه درخواســت مــادر را کاهــش داد.
امــروزه الگوهــای متعــددی از مداخــات آموزشــی جهــت تغییــر

شها
مواد و رو 
ایـن کارآزمائـی در عرصـه در مراکـز سلامت جامعـ هی شـهر گنابـاد
انجـام شـد .حجم نمونـه در این مطالعه با اسـتفاده از فرمول مقایسـ هی
[]7
میانگی نهـا و بـا توجه بـه نتایج مطالعـ هی رحیمی کیان و همـکاران
در مـورد سـاز هی منافـع درک شـده و در نظـر گرفتن خطای نـوع اول و
دوم بـه ترتیـب  0/05و  ،0/20بـا احتسـاب ده درصـد احتمـال ریـزش
نمونـه بـه تعـداد  50نفـر در هر گـروه تعیین شـد.
نمون هگیــری بــه روش خوشــ های دو مرحلــ های انجــام شــد ،بــه ایــن
ی اول از بیــن پنــج مرکــز ســامت جامعــه شــهر
صــورت کــه در مرحلـ ه 
گنابــاد بطــور تصادفــی دو مرکــز انتخــاب شــدند .در مرحلــ هی دوم
پژوهشــگران بــه مراکــز منتخــب مراجعــه و بــا اســتفاده از دفاتــر ثبــت
خانوارهــای تحــت پوشــش ایــن مراکــز اقــدام بــه تهیــه یــک چارچوب
نمون هگیــری از زنــان بــاردار نمودنــد و واحدهــای پژوهــش بــه صــورت
تصادفــی سیســتماتیک از ایــن لیســت انتخــاب شــدند .پــس از برقرای
تمــاس تلفنــی بــا ایــن افــراد و ضمــن بررســی ســایر معیارهــای ورود
و خــروج و همچنیــن تمایــل آ نهــا بــه شــرکت در مطالعــه ،انتخــاب
نهایــی واحدهــای پژوهــش صــورت گرفــت و افــراد منتخــب بطــور
تصادفــی بــه یکــی از دو گــروه آزمــون ( 50نفــر) و شــاهد( 50نفــر)
تخصیــص یافتنــد.
آزمودن یهـا خان مهـای نخسـت بـارداری بودنـد کـه بـه زبـان فارسـی
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تسـلط کامل داشـتند ،سـن بارداری آنان  28 -32هفتـه و فاقد بیماری
یـا عارضـه جـدی در دوران بـارداری بودنـد ومنعی بـرای انجـام زایمان
طبیعـی نداشـتند .معیارهـای خـروج از مطالعـه نیـز شـامل دریافـت
شهـای زایمان ،وقوع
هرگونـه برنام هی آموزشـی مشـابه در ارتباط با رو 
هرگونـه عارضـ هی مرتبـط بـا بـارداری ،مخـدوش بـودن پرسشـنام هها
و تمایـل واحدهـای پژوهـش بـه خـروج از مطالعـه بـود 3 .نفـر بعلت
دارا بـودن معیارهـای خـروج ،از مطالعـه خـارج شـدند و نهایتـا تجزیه
و تحلیـل بـر روی  97نفـر ( 49نفـر در گـروه آزمـون و  48نفـر در گروه
شـاهد) انجام شـد .فلوچارت  ،]19[CONSORT 2010در رابطه
بـا مراحل نمون هگیری و پیگیری آزمودن یها در شـکل شـماره 1مشـاهده
میشود.
ابــزار گــردآوری اطالعــات مشــتمل بــر پرسشــنامه مشــخصات
شهــای
دموگرافیــک و بــاروری ،پرسشــنامه آ گاهــی در مــورد رو 
زایمانــی ،پرسشــنامه ســنجش ســاز ههای مــدل بــاور بهداشــتی و
پرسشــنام هی خودکارآمــدی شــرر بودنــد.
پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک و بــاروری مشــتمل بــر ســنجش
تعــدادی از متغیرهــای فــردی نظیــر ســن ،شــغل ،وضعیــت اجتماعی-
اقتصــادی ،و همچنیــن تعــدادی از متغیرهــای مرتبــط بــا وضعیــت
تهــا ،خواســته
بــاروری از جملــه ســن بــارداری هنــگام شــروع مراقب 
یــا ناخواســته بــودن بــارداری و منبــع کســب اطالعــات در مــورد
شهــای زایمــان بودنــد .در انتهــای ایــن پرسشــنامه نیــز ســوالی بــه
رو 
منظــور بررســی روش انتخابــی جهــت زایمــان قــرار داشــت.
پرسشــنامه ســنجش آ گاهــی مشــتمل بــر  17عبــارت بــود کــه بــه
ســنجش اطالعــات در مــورد زایمــان طبیعــی و ســزارین م یپرداخــت.
ایــن عبــارات بــا ســه گرینــه بلــی ،خیــر و نمــی دانــم پاســخدهی مــی
شــد و بــه پاســخ درســت یــک نمــره تعلــق م یگرفــت ،پاســخ اشــتباه
یــا گزینـ هی نمــی دانــم امتیــازی نداشــت .حداقــل نمــره کســب شــده
از ایــن پرسشــنامه صفــر و حداکثــر نمــره آن  17بــود.
پرسشــنام هی ســنجش ســاز ههای الگــوی بــاور بهداشــتی شــامل
عباراتــی جهــت ســنجش ســاز هی حساســیت درک شــده (هفــت
عبــارت در مــورد درک از احتمــال ایجــاد عــوارض مرتبــط بــا
ســزارین) ،ســازه ی شــدت درک شــده ( هفــت عبــارت در مــورد
درک از جــدی بــودن عــوارض مرتبــط بــا ســزارین) ،ســاز هی منافــع
درک شــده (هفــت عبــارت در مــورد درک از منافــع زایمــان طبیعــی)،
ســاز هی موانــع درک شــده (هفــت عبــارت در مــورد درک از موانــع
تهــا بــا مقیــاس لیکــرت
انجــام زایمــان طبیعــی) بــود .تمامــی عبار 
ً
ً
چهــار نقطــ های (کامالموافقــم – موافقــم – مخالفــم -کامالمخالفــم)
پاســخ داده م یشــدند و امتیــاز حاصــل از هــر ســازه بیــن  7 -28بــود.
روایــی کلیــه پرسشــنام هها بــا اســتفاده از روش روایــی محتــوی و بــا
لحــاظ نمــودن نظــرات تعــدادی از صاحبنظــران در رشــت ههای مامایــی
و آمــوزش بهداشــت تاییــد شــد .جهــت پایایــی پرسشــنام هی آ گاهــی
از روش آزمــون بــاز آزمــون اســتفاده شــد و پایایــی ایــن پرشســنامه بــا
 r =0/97تاییــد شــد .جهــت ســنجش پایایــی پرسشــنامه ســنجش
ســاز ههای الگــوی بــاور بهداشــتی از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــد و ضریــب آلفــای کرونبــاخ در ســازه حساســیت درک شــده برابــر
بــا  ، 0/75در ســازه شــدت درک شــده  ،0/81در ســازه موانــع درک
شــده  0/92و در ســازه منافــع درک شــده برابــر بــا  0/86بــود.
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رفتارهــای بهداشــتی وجــود دارنــد کــه الگــوی بــاور بهداشــتی یکــی
قتریــن آ نهــا م یباشــد .ایــن الگــوی آمــوزش
از معروفتریــن و موف 
بهداشــت در اوایــل ده ـ هی  1950و بــر اســاس ايــن انديشــه تدويــن
شــده اســت كــه ادراك افــراد از يــك وضعیــت تهديــد کننــده ســامتي
تــا چــه میــزان باعــث تغییــر رفتارهــاي بهداشــتی آ نهــا م یشــود [.]9
الگــوی بــاور بهداشــتی مشــتمل بــر شــش ســاز هی حساســیت درک
شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع درک شــده ،موانــع درک شــده،
خودکارآمــدی درک شــده و راهنمــای عمــل مــی باشــد[ .]10مطالعــات
پیشــین در زمین ههــای مختلــف کارآیــی الگــوی بــاور بهداشــتی در
تغییــر رفتارهــای بهداشــتی را نشــان داد هانــد کــه از جملــه م یتــوان
تهــای
بــه ارتقــای رفتــار خودآزمایــی پســتان [ ،]11 ،12بهبــود فعالی 
[]14
فیزیکــی در زنــان میانســال [ ]13و پایبنــدی بــه انجــام پــاپ اســمیر
اشــاره کــرد.
کارآیــی الگــوی بــاور بهداشــتی در مــورد انتخــاب روش زایمــان نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن رابطــه اگرچــه چندیــن
مطالعــات مقطعــی بــه بررســی ارتبــاط ســاز ههای الگــوی بــاور
بهداشــتی بــا روش زایمــان انتخــاب شــده توســط زنــان بــاردار پرداختــه
انــد [ ، ]15-18 ،4امــا مطالعــات مداخل ـ های بــا اســتفاده از ایــن الگــو
جهــت کاهــش میــزان ســزارین محــدود م یباشــد [ .]7توجــه بــه ایــن
موضــوع نیــز بســیار ضــروری اســت کــه بــه دلیــل اینکــه یــک جــزء
بســیار مهــم در الگــوی بــاور بهداشــتی ،زمینــه اجتماعــی ،باورهــا و
شهــای گــروه هــدف م یباشــد ،نم یتــوان در مــورد تاثیــر قطعــی
نگر 
تهــا و تمــام مشــکالت بهداشــتی اظهــار
ایــن الگــو در تمــام جمعی 
نظــر قاطــع و یکســانی ارائــه داد .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی
تاثیــر اثربخشــی آمــوزش مشــارکتی زایمــان ایمــن بــر اســاس الگــوی
بــاور بهداشــتی بــر تمایــل خان مهــای بــاردار بــه انتخــاب روش
زایمــان انجــام شــد.

اثربخشی آموزش مشارکتی زایامن ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی بر متایل خانم های ...

نرجس بحری و همکاران

پرسشـنام هی خودکارآمـدی عمومی شـرر یک پرسشـنام هی اسـتاندارد
م یباشـد کـه دارای  17عبـارت اسـت و هـر عبـارت بر اسـاس مقیاس
ً
ً
لیکـرت از دامنـه کاملا مخالفـم تا کاملا موافقم پاسـخ داده م یشـود،
تنظیـم م یشـود .نمـره گـذاري مقیـاس بـه ایـن صـورت اسـت کـه بـه
هـر عبـارت نمـر های بین  1-5تعلـق م یگیرد .نمـره گـذاری در عبارات
 15،13،9،8،5،3،1از راسـت بـه چـپ ( 1تـا  )5و در سـایر عبـارات
بصـورت معکـوس ( 5تا  )1م یباشـد .بنابرایـن حداکثر نمـر هاي که فرد
مـی توانـد از ایـن مقیـاس بـه دسـت آورد نمـره  85و حداقـل نمـره 17
اسـت .روایـی ایـن پرسشـنامه در ایـران توسـط صفـری و همـکاران بـا
اسـتفاده از روش ارزیابـی همسـانی درونـی و آزمـون مجـدد بـا آلفـای
کرونبـاخ  0/83تاییـد شـده اسـت [ .]20زارعـی پـور و همـکاران نیـز
ضریـب آلفـای کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه را در جمعیتـی از زنـان بـاردار
 0/79گـزارش کرد هانـد[.]21
جهــت گــردآوری اطالعــات پژوهشــگران پــس از کســب مجوزهــای
الزم از شــورای پژوهشــی دانشــگاه و کمیتــ هی منطقــ های اخــاق
پزشــکی ،بــا مراجعــه بــه مراکــز ســامت جامعــه و بــر اســاس
روش پیــش گفــت اقــدام بــه انتخــاب واحدهــای پژوهــش نمــوده
و طــی تمــاس تلفنــی از آ نهــا جهــت شــرکت در مطالعــه دعــوت
بعمــل م یآوردنــد .هنــگام مراجعــه آزمودن یهــا بــه مراکــز ســامت
جامعــه ،فــرم مشــخصات فــردی و مشــخصات بهداشــت بــاروری،
پرسشــنام هی ســنجش ســاز ههای الگــوی بــاور بهداشــتی و
پرسشــنام هی خودکارآمــدی شــرر توســط ایشــان تکمیــل م یگردیــد.
زنــان بــاردار گــروه آزمــون در یــک کارگاه آموزشــی ســی نفــره ،بــه
شهــای زایمــان ،اندیکاســیو نها
مــدت شــش ســاعت در زمینــه رو 
و مزایــا و معایــب زایمــان طبیعــی و ســزارین کــه بــر اســاس الگــوی
بــاور بهداشــتی تدویــن شــده بــود شــرکت کردنــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه در طراحــی ایــن کارگاه آموزشــی بــا توجــه بــه نتایــج مطالع ـ هی
قبلــی کــه توســط بحــری و همــکاران [ ]4در زنــان بــاردار شــهر گنابــاد
بــا هــدف بررســی ســاز ههای الگــوی بــاور بهداشــتی و ارتبــاط آن بــا
روش انتخابــی زایمــان انجــام شــده بــود ،ســاز ههای حساســیت درک
شــده و منافــع درک شــده مــورد تاکیــد بیشــتری قــرار گرفتنــد .تدریس
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

یافت هها
نتایــج تجزیــه و تحلیــل اطالعــات در مــورد مشــخصات فــردی
آزمودن یهــا نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار ســن آ نهــا
 24/26 ± 4/35ســال ،میانگیــن و انحــراف معیــار ســن همســر آ نها
دوره  ،24شامره  ،4پائیز 1397
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شکل  )1نمودار مربوط به روند نمونه گیری بر اساس فلوچارت

ONSORT 2010

در ایــن کارگاه آموزشــی بصــورت مشــترک توســط پژوهشــگران و
ماماهــای مراکــز ســامت جامعــه برگــزار شــد.
مداخلــه آموزشــی بــا ســاختار حساســیت درک شــده آغــاز شــد و در
ابتــدا مشــارکت کننــدگان تشــویق شــدند کــه در مــورد روش انتخابــی
زایمــان خــود صحبــت کننــد .پــس از ســخنرانی مدرســین در مــورد
خطــرات و عــوارض ســزارین ،فیلمــی از مراحــل ســزارین نمایــش
داده شــد کــه در آن صحن ههــای دســتکاری و بــاز شــدن جــدار شــکم
بخوبــی نمایــش داده شــده بــود .در مرحلــه بعــدی ســاختار شــدت
درک شــده در قالــب ســخنرانی و بــا ارائــه آمارهایــی در مــورد عــوارض
ســزارین ارائــه شــد .همچنیــن در ایــن قســمت خانمــی کــه تجربـ هی
بــاز شــدن اســکار ســزارین داشــت بــه بیــان تجربیــات خــود بــرای
مشــارکت کننــدگان پرداخــت .در انتهــای جلســه آموزشــی پمفلتــی
تهــا و عــوارض آن تهیــه شــده بــود ،در
کــه در مــورد ســزارین ،ضرور 
اختیــار آزمودن یهــا قــرار گرفــت .جهــت ارائــه ســاختار منافــع درک
شــده در ابتــدا فیلمــی از مراحــل زایمــان طبیعــی نمایــش داده شــد و
ســپس از روش ســخنرانی و پرســش و پاســخ در مــورد زایمــان طبیعــی،
مزایــا و منافــع آن اســتفاده شــد .در همیــن راســتا خانمــی کــه زایمــان
طبیعــی بــدون عارضــه انجــام داده بــود ،در جلســه حضــور یافتــه و بــه
بیــان تجربیــات خــود پرداخــت و بــه ســواالت مــادران پاســخ داد .در
انتهــای جلســه نیــز پمفلتــی در مــورد زایمــان طبیعــی در اختیــار آ نهــا
قــرار داده شــد .بمنظــور ارائــه ســاختار موانــع درک شــده از روش
بــارش افــکار اســتفاده شــد و از مــادران خواســته شــد کــه بــه بیــان
دیدگا ههــای خــود در مــورد موانــع انجــام زایمــان طبیعــی بپردازنــد و
شهــای غلبــه
ایــن مــوارد توســط مدرســین لیســت شــد و ســپس رو 
بــر هــر یــک از ایــن موانــع ،بــا مشــارکت آزمودن یهــا بــه بحــث
گذاشــته شــد .بــرای تاثیرگــذاری در ســاختار راهنماهایــی بــرای
عمــل ،پیا مهــای کوتــاه ســه بــار درهفتــه بــرای آزمودن یهــا در گــروه
آزمــون ارســال شــد .محتــوی ایــن پیا مهــا در مــورد مزایــای زایمــان
طبیعــی و عــوارض ســزارین بــود.
یــک مــاه پــس از مداخلــ هی آموزشــی ،پرسشــنام هی ســنجش
ســاز ههای بــاور بهداشــتی ،پرسشــنام هی خودکارآمــدی شــرر و روش
زایمــان انتخابــی توســط تمامــی واحدهــای پژوهــش در دو گــروه
تکمیــل م یشــد.
داد ههــا پــس از گــردآوری بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری SPSS
نســخه  16تجزیــه و تحلیــل شــد .در ابتــدای مرحلــ هی تجزیــه و
تحلیــل بــا اســتفاده از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف ،نرمالیتــی
متغیرهــای مــورد مطالعــه بررســی شــد و در ادامــه از آمــار توصیفــی و
اســتنباطی بــه تناســب متغیرهــا اســتفاده شــد .میــزان  pکمتــر از 0/05
معن ـیدار در نظــر گرفتــه شــد.
در ایــن مطالعــه تمــام موازیــن و مقــررات اخــاق در پژوهــش رعایــت
شــده اســت کــه از جملــه آ نهــا م یتــوان بــه رعایــت اصــل محرمانگــی
اطالعــات ،حــق انصــراف از ادامــه مطالعــه و اخــذ رضایــت کتبــی و
آ گاهانــه از مشــارکت کننــدگان اشــاره کــرد.

جدول  )1مقایس هی توزیع فراوانی نسبی و مطلق برخی از مشخصات فردی آزمودنی ها در دو
گروه مورد مطالعه
گروه آزمون گروه شاهد

متغیر

تحصیالت

تعداد (درصد) تعداد (درصد)
ابتدایی

)57/1(8 )42/9(6

راهنمایی

)66/7(12 )33/3(6

دیپلم

)55/9(9 )44/1(15

نتایج آزمون آماری

جدول  )2مقایسه ی میانگین و انحراف معیار نمره ی آ گاهی از روش های زایمان ،خود
کارآمدی زایمان و سازه های الگوی باور بهداشتی قبل و پس از مداخله ی آموزشی بین دو
گروه مطالعه
متغیر
آ گاهی از روش قبل از مداخله
های زایمان پس از مداخله

13/14 ± 1/96

10/20± 2/36

p >0/0001

حساسیت درک قبل از مداخله
شده
پس از مداخله

17/36 ± 2/67

19/20 ±13/6

22/75 ±2/85

20/34 ± 4/05

p = 0/001

قبل از مداخله

20/16 ±3/83

p=0/335 18/25 ± 13/26

پس از مداخله

23/71 ± 2/67

20/65 ± 3/62

p >0/0001

قبل از مداخله

21/44 ±3 /59

18/16 ±14/51

p =0/128

پس از مداخله

24/38 ± 3/01

22/35 ± 4/57

p =0/010

قبل از مداخله

85/16 ± 47/3

p =0/808 17/35 ±13/81

پس از مداخله

51/20 ± 76/2

p =0/404

شدت درک
شده
منافع درک
شده

خودکارآمدی

باالتر از دیپلم )32/3(10 )67/7(21
شغل

شغل همسر

تمایل به بارداری

خانهدار

)45/3(39 )54/7(47

شاغل

)81/1(9 )18/2(2

کارمند

)75/0(12 )25/0(4

مشاغل آزاد

)47/5(19 )25/0(21

کارگر

)41/5(17 )58/5(24

خواسته

)49/4(43 )50/6(44

ناخواسته

)44/4(4 )55/6(5

منظم

)48/9(46 )51/1(48

مراقبت های پره ناتال
نا منظم
*آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.
**آزمون دقیق فیشر استفاده شده است.

)66/7(2 )33/3(1

**p=123/0

*p=071/0

**p=776/0

19/66 ± 5/65

قبل از مداخله p=0/887 56/25 ±16/89 75/55 ± 41/17
پس از مداخله p = 0/047 59/58 ±16/51 68/63 ± 38/10

در رابطــه بــا بررســی تاثیــر برنامــه آمــوزش مشــارکتی بــر اســاس الگــوی
بــاور بهداشــتی بــر روش انتخابــی زنــان بــاردار بــرای زایمــان نتایــج
آزمــون کای اســکوئر نشــان داد کــه اگرچــه دو گــروه قبــل از انجــام
مداخلـ هی آموزشــی اختــاف آمــاری معنـ یداری در مــورد روش انتخابــی
زایمــان نداشــت هاند ،امــا پــس از مداخلــه دو گــروه در ایــن مــورد اختــاف
آمــاری معنـ یدار نشــان دادنــد و افــرادی بیشــتری در گــروه آزمــون روش
زایمــان طبیعــی را انتخــاب کــرده بودنــد (جــدول .)3
جدول )3مقایسه ی توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش از نظر روش انتخابی
زایمان قبل و پس از مداخله به تفکیک دو گروه مورد مطالعه

**p=545/0

در ارتبــاط بــا اهــداف پژوهــش نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان
داد کــه قبــل از مداخلــه دو گــروه از نظــر میانگیــن نمــره آ گاهــی از
شهــای زایمــان و خودکارآمــدی زایمــان اختــاف آمــاری معنـ یدار
رو 
نداشــت هاند )((p>0.05جــدول  .)2همچنیــن نتایــج آزمــون تــی
مســتقل نشــان داد کــه قبــل از مداخلــه دو گــروه از نظــر میانگیــن
نمــره ســاز ههای حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده ،منافــع
درک شــده و موانــع درک شــده اختــاف آمــاری معن ـ یدار نداشــت هاند
)((p>0.05جــدول .)2
نتایــج آزمــون تــی مســتقل نشــان داد کــه پــس از مداخلــه دو گــروه
شهــای زایمــان و خودکارآمــدی
از نظــر میانگیــن نمــره آ گاهــی از رو 
اختــاف آمــاری معنــ یدار داشــتند (جــدول  .)2همچنیــن نتایــج
آزمــون تــی مســتقل نشــان داد کــه پــس از مداخلــه دو گــروه از نظــر
میانگیــن نمــره ســاز ههای حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده،
منافــع درک شــده اختــاف آمــاری معنـ یدار داشــتند ،امــا نتایــج ایــن
آزمــون اختــاف معنـ یداری را در میانگیــن نمــر هی موانــع درک شــده
پــس از مداخلــه بیــن دو گــروه نشــان نــداد (جــدول .)2
Volume 24, Issue 4, Fall 2018

10/34 ± 3/18

9/52 ± 3/44

p=0/223
p =0/336

موانع درک شده
*p=884/0

گروه شاهد
گروه آزمون
نتایج آزمون
میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار تی مستقل

گروه آزمون

متغیر
قبل از مداخله
بعد از مداخله

گروه شاهد

تعداد (درصد) تعداد (درصد)

زایمان واژینال

)55/1(27

)35/7(15

سزارین

)73/3(22

)45/7(18

زایمان واژینال

)64/7(33

)35/3(18

سزارین

)34/8(16

)65/2(30

نتایج آزمون
دقیق فیشر
p=0/391
p=0/003

بحث
نتایــج مطالعـ هی حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش مشــارکتی زایمــان ایمــن
بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی باعــث افزایــش معنـ یداری در انتخاب
روش زایمــان طبیعــی م یشــود .رحیمــی کیــان و همــکاران نیــز گــزارش
کرد هانــد کــه پــس از اجــرای برنامــه آموزشــی مشــابه بــر روی زنــان
بــاردار شــهر شــاهرود ،گــروه آزمــون بطــور معن ـ یداری تمایــل بیشــتری
بــرای انتخــاب زایمــان طبیعــی نشــا داد هانــد [.]7
اگرچــه مطالع ـ هی مشــابه دیگــری در مــورد تاثیــر اســتفاده از مداخل ـ هی
آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی بــر روش زایمــان یافــت
نشــد ،امــا مطالعــات متعــددی وجــود دارنــد کــه بــه بررســی تاثیــر
ایــن الگــو در زمین ههــای دیگــر پرداخت هانــد .از جملــه م یتــوان بــه
مطالعـ هی وایچاچایــی و همــکاران اشــاره کــرد کــه در مطالعــه خــود بــر
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 28/50 ± 4/48ســال بــوده و شــغل اکثــر همســران ( 41نفــر43/3 ،
درصــد) کارگــر بــوده اســت .میانگیــن و انحــراف معیــار ســن بــارداری
در زمــان مطالعــه 27/38 ± 3/32هفتــه بــوده اســت .بــر اســاس
نتایــج آزمــون تــی مســتقل دو گــروه از نظر متغیرهــای مذکــور اختالف
آمــاری معنــ یداری نداشــتند ) .(p>0.05وضعیــت آزمودن یهــا از
نظــر میــزان تحصیــات ،شــغل ،شــغل همســر ،تمایــل بــه بــارداری در
جــدول  1مشــاهده م یشــود .آزمو نهــای آماری کای اســکوئر و تســت
دقیــق فیشــر نشــان داد کــه مشــارکت کننــدگان در دو گــروه از نظــر
ایــن متغیرهــا اختــاف آمــاری معنــی دار نداشــت هاند ).(p>0.05

اثربخشی آموزش مشارکتی زایامن ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی بر متایل خانم های ...

نرجس بحری و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

نتیجه گیری
نتایــج کلــی مطالعــ هی حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش مشــارکتی
زایمــان ایمــن بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی بطــور معنــ یداری
باعــث م یشــود کــه زنــان بــاردار بیشــتری روش زایمــان طبیعــی را
انتخــاب کننــد .لــذا پیشــنهاد م یشــود کــه از ایــن الگــوی بهداشــتی در
سهــای آموزشــی دوران بــارداری اســتفاده شــود.
کال 
تشــکر و قدردانــی :نویســندگان بــر خــود الزم مــی داننــد مراتــب تشــکر خــود
را از مرکــز تحقیقــات توســعهی اجتماعــی و ارتقــای ســامت و همچنین حمایت
مالــی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد و همچنیــن ســرکار
خانــم دکتــر شــهال خســروان ،دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد کــه
نظــارت بــر ایــن طــرح تحقیقاتــی را بــر عهــده داشــتند ،اعــام نماینــد .تشــکر
ویــژهی نویســندگان بــرای زنــان بــاردار مشــارکت کننــده در ایــن مطالعــه اســت
کــه بــا عالقــه و صمیمیــت در ایــن مطالعــه شــرکت کردنــد.
تاییدیــه اخالقــی :پژوهشــگران کلیــه کدهــای اخالقــی مربــوط بــه تحقیقــات
روی نمونههــای انســانی را رعایــت و مجوزهــای الزم را از مراجــع ذیصــاح
اخــذ نمودنــد.
تعــارض منافــع :نویســندگان ایــن مقالــه اعــام مــی دارنــد کــه هیچگونــه
تضــاد منافعــی در ایــن نوشــتار وجــود نــدارد.
ســهم نویســندگان :نرجــس بحری (نویســنده اول) ،پژوهشــگر اصلــی /روش
شــناس /تحلیلگــر آمــاری /همــکاری در نمونــه گیــری /نگارنــده نســخه اولیــه
مقالــه  /ویرایــش نســخه ی اولیه مقالــه ( ، )%60رقیــه رحمانی(نویســنده دوم)،
روش شــناس/تحلیلگر آماری/همــکاری در نمونــه گیــری ( ، )%10مهــدی
مشــکی (نویســنده ســوم) ،روش شــناس  /ویرایــش نســخه ی اولیــه مقالــه
( ، )%5الهــه بنفشــه (نویســنده چهــارم) ،روش شــناس /همــکاری در نمونــه
گیــری  /ویرایــش نســخه ی اولیــه مقالــه ( ، )%10معصومــه امیــری (نویســنده
پنجــم) ،همــکاری در نمونــه گیــری /تحلیــل گــر آمــاری /ویرایــش نســخه ی
اولیــه مقالــه (.)%15
منابــع مالــی :ایــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب شــورای
پژوهشــی مرکــز تحقیقــات توســعه ی اجتماعــی و ارتقــای ســامت گنابــاد
مــی باشــد (کــد طــرح :پ/ت )555/و بــا حمایــت مالــی معاونــت پژوهشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد انجــام شــده اســت.
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روی زنــان تایلنــدی از یــک برنام ـ هی آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور
بهداشــتی بــرای ارتقــای رفتــار غربالگــری کانســر ســرویکس اســتفاده
کردنــد و گــزارش کردنــد کــه ایــن برنامــه آموزشــی بطــور معنــ یداری
منجــر بــه بهبــود رفتــار غربالگــری کانســر ســرویکس شــده اســت [.]22
همچنیــن مطالعــ هی خــرم آبــادی و همــکاران نشــان دهنــد هی اثــرات
مثبــت و معنــی دار اســتفاده ازمداخل ـ هی آموزشــی بــر اســاس الگــوی
اعتقــاد بهداشــتی در مــورد تغذیــه دوران بــارداری بربهبــود عملکــرد
مناســب زنــان بــاردار در ایــن زمینــه بــود [ .]23صلحــی و همــکاران نیــز
ایــن الگــوی آمــوزش بهداشــت را جهــت ارتقــای بهداشــت دهــان و
دنــدان دختــران دبیرســتانی اســتفاده کردنــد و گــزارش نمودنــد کــه پــس از
مداخلــه در گــروه آزمــون بطــور معنـ یداری رفتارهــای مســواک زدن و نخ
دنــدان کشــیدن ،باالتــر بــوده اســت [ .]24در مطالعـ هی باقیانــی مقــدم و
همــکاران نیــز مداخلــه آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی بــر
ارتقــای رفتارهــای بهداشــتی مرتبــط بــا نارســایی قلبــی اثــرات معنــی
داری داشــته اســت [.]25
نتایــج مطالع ـ هی حاضــر حاکــی از اثــرات معنــی دار آمــوزش مشــارکتی
زایمــان ایمــن بــر اســاس مــدل بــاور بهداشــتی بــر میــزان آ گاهــی
شهــای زایمــان بــود .نتایج مشــابهی در
واحدهــای پژوهــش در مــورد رو 
مطالعـ هی خــرم آبــادی و همــکاران ،صلحــی و همــکاران و باقیان یمقــدم
و همــکاران گــزارش شــده اســت [.]25-23
دیگــر نتایــج مطالعــ هی حاضــر نشــان داد کــه آمــوزش مشــارکتی بــر
اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی بطــور معنــی داری باعــث افزایــش
میانگیــن نمــرات ســاز ههای حساســیت درک شــده ،شــدت درک شــده
و منافــع درک شــده شــده اســت ،امــا اثــر معنـ یداری بــر ارتقــای نمــر هی
ســاز هی موانــع درک شــده نداشــته اســت .رحیمــی کیــان و همــکاران کــه
مداخل ـ هی آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی را بــر انتخــاب
روش زایمــان مــورد بررســی قــرار دادنــد ،گــزارش دادنــد کــه مداخل ـ هی
آموزشــی باعــث افزایــش معنــ یداری در تمــام ســاز هها الگــوی بــاور
بهداشــتی شــده اســت [ .]7در مطالعـ هی خیالــی و همــکاران نیــز افزایــش
معنـ یداری در میانگیــن نمــر هی تمامــی ســاز ههای الگــوی باور بهداشــتی
در گــروه دریافــت کننــده مداخل ـ هی آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور
بهداشــتی در مــورد انجــام پــاپ اســمیر مشــاهده شــد [ .]26مســعودی
یکتــا و همــکاران یــک مداخلـ هی آموزشــی بــا هــدف ارتقــای رفتارهــای
خودآزمایــی پســتان و ماموگرافــی را بــر اســاس ســاز ههای الگــوی بــاور
بهداشــتی اجــرا کردنــد .آ نهــا گــزارش داد هانــد کــه تمامــی ســاز ههای
الگــوی بــاور بهداشــتی در گــروه دریافــت کننــد هی ایــن برنامــه آموزشــی
نســبت بــه گــروه شــاهد بطــور معن ـ یداری باالتــر بــوده اســت [.]27
بطــور کلــی از آنجایــی کــه تنهــا یــک مطالعــ هی مداخلــ های مشــابه
مطالعــ هی حاضــر در جســتجوی منابــع اطالعاتــی پیــدا شــد ،امــکان
بحــث و مقایســ هی بیشــتر یافت ههــا محــدود م یباشــد .امــا بررســی
ســایر مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از الگــوی بــاور بهداشــتی بــه مداخلـ هی
آموزشــی در حیط ههــا و مشــکالت بهداشــتی دیگــر پرداخت هانــد ،نتایــج
مشــابهی را گــزارش کرد هانــد و برآینــد نتایــج ایــن مطالعــات نشــان
م یدهــد کــه ایــن الگــو در تغییــر رفتــار بســیار موثــر م یباشــد.
یکــی از نقــاط قــوت پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه طراحــی برنامــه
آموزشــی در آن بــر اســاس نتایــج یــک مطالع ـ هی توصیفــی در جمعیــت
مشــابه انجــام شــد [ ]4و بــه همیــن علــت ســاز ههای حساســیت درک
شــده و منافــع درک شــده مــورد توجــه بیشــتری قــرار گرفتنــد .اســتفاده

از ایــن رویــه و انجــام یــک مطالعــ هی پایلــوت در طراحــی مداخــات
آموزشــی بــر اســاس الگــوی بــاور بهداشــتی توصیــه م یشــود تــا
فتــر در واحدهــای پژوهــش مشــخص شــود و آمــوزش
ســاز ههای ضعی 
بــا تاکیــد روی آن ســاز هها ارائــه گــردد.
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