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 فیزیولوژیک زایمان کننده تسهیل عوامل برشناسائی مروری
 ۳ومیص، مریم مع*۳، احترام نائیج۰صغری خانی

 .  ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و ستاریپر دانشکده، مامایی و باروری بهداشت گروه دانشیار -۰
 *.ایتران ، ستاری ، مازنتدران  پزشتکی  علتوم  دانشتگاه ،  مامتایی  و پرستتاری  دانشکده دانشجوئی تحقیقات کمیته عضو،مامایی در مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی -۳

naeijehtram@gmail.com 
 تمتام  درمتانی  بهداشتتی  نطام خدمات ترین مهم و ترین حساس از یکی زایمان انجام. است یکفیزیولوژ فرایندی زایمان :هد  مقدمه و

 هدف. باشد داشته نقش زنان بارداری بهداشت ارتقا نتیجه در و فیزیولوژیک زایمان تسهیل جهت در توانند می متعددی عوامل. است جوامع
 .   باشد می فیزیولوژیک زایمان کننده تسهیل عوامل شناسائی حاضر مطالعه انجام از

 عمومی اطالعاتی پایگاههای در را کامپیوتری جستجوی پژوهشگران، مقاله ارائه جهت، بوده مروری ای مطالعه حاضر مطالعه :کار روش 

Google scholar  ماننتد  تر اختصاصی نهایتا و   Science Direct, Pubmed, Springer, SID, Scopus  از استتفاده  بتا 

MESH  هتای  واژه کلیتد  و تترم Cesarean delivery _ physiologic  delivery_  Attitude_ factors _ Health 

Belief Model  ۷۳ و گرفت قرار بررسی مورد مقاالت خالصه و عنوان ابتدا. نمودند جستجو ۳۳۰۷ تا ۳۳۳۳سال از را مرتبط های مقاله 

 .شد استفاده مروری مطالعه این نگارش جهت مقاله۳۳از یتانها  Full text کیفیت ارزیابی از پس، شد انتخاب مقاله

 تسهیل سازمانی و فرهنگی، محیطی، فردی عوامل عنوان تحت کلی طبقه چهار در مطال  سازماندهی به منجر مقاالت مرور نتایج :نتایج 

 در فیزیولوژیتک  زایمتان  خصوص در رداریبا و بارداری قبل در زنان به مناس  آموزش) شامل فردی عوامل. شد فیزیولوژیک ژایمان کننده
 بتاور  مدل اساس بر کدام هر مضرات و منافع و ژایمان نوع با رابطه در آنها آگاهی، فردی تشخیص توانائی افزایش، آنها ترس کاهش جهت

 بترای  هتا  ایشتگاه ز و درمتانی  مراکز کردن مجهز) شامل محیطی عوامل(، استرس مدیریت و روحی درک با توام روانی آموزش و بهداشتی
 توستط  پزشتکان  طریتق  از ستازی  فرهنتگ  و هتا  رسانه با بهداشت وزارت تعامل)  شامل فرهنگی عوامل(، آب در زایمان و درد بی زایمان
 متراقبین  و پزشتکان  آمتوزش ، آنهتا  از خواست باز و زایمان و زنان متخصصین آمار بررسی) شامل سازمانی عوامل(، جمعی ارتباطات وسایل

 . باشد می( متخصص پزشک و ماما همکاری، ها کارگاه طریق از فیزیولوژیک زایمان جهت در ماماها و بهداشت

 در میتوانتد  ستازمانی  و فرهنگتی ، محیطتی ، فردی عوامل به جانبه همه توجه رسد می بنظر حاضر مطالعه نتایج به توجه با :گیری نتیجه

 .  باشد تاثیرگذار بارداری بهداشت ارتقا و انایر در فیزیولوژیک زایمان تسهیل جهت در ریزی برنامه

  بهداشتی باور مدل، سزارین زایمان، فیزیولوزیک زایمان، فاکتورها، نگرش  :کلیدی کلمات
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