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 بررسی تأثير کالسهای آموزشی دوران بارداری بر نوع زایمان

 عبداله پورتراضي*صديقه 

  كميته تحقيقات دانشجويي -دانشکده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشکي شاهرود -كارشناسي ارشد مشاوره در ماماييدانشجوي 

 

از آنجا كه دوران بارداري يک دوره پر اهميت و آسيب پذير براي زنان ميباشد، آموزشهاي الزم به آنان از جايگاه مهمي برخوردار  :و هدف مقدمه

عدم آموزش و آمادگي مادران باردار در اين دوران علت اصلي افزايش مداخالت پزشکي و ايجاد عوارض براي مادر و جنين است. اين مطالعه  است.
و  هاي بدون انديکاسيونيين تاثير كالسهاي آموزشي دوران بارداري بر نوع زايمان انجام شده است تا گامي در جهت كاهش سزارينبا هدف تع

 مهم برنامه هزاره در حال حاضر ميباشد، برداشته شود.ترويج زايمان طبيعي و در نهايت سالمت مادر و نوزاد ،كه يکي از اولويتهاي 

زن باردار در بيمارستان آموزشي تربت حيدريه انجام شد. نمونه ها بطور  200اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بر روي  :هاروش مواد و 

در كالسهاي آمادگي براي زايمان شركت كردند. اين كالسها به  20زن باردار بعد از هفته  100تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه مورد 
زن و همراهان منتخب آنان برگزار شد. واحدهاي پژوهش از زمان بستري و شروع فاز فعال تا  10دقيقه اي با حضور حداكثر  90جلسه  8صورت 

زمان زايمان توسط پژوهشگر تحت نظر بودند و در نهايت نوع زايمان و انديکاسيون هاي انجام سزارين در دو گروه ثبت شد. تجزيه و تحليل 
 . ، كاي دو و رگرسيون انجام شدt testشد. تستهاي آمار توصيفي،18SPSSآماري با استفاده از 

بود كه بين دو گروه تفاوت آماري معني داري وجود  % 3/32و در گروه شاهد  %10ميانگين درصد ميزان سزارين در گروه مورد  یافته ها:

( و در زنان با بارداري سوم و بيشتر %40در مقابل  %20اهد )(.همچنين ميزان سزارين در زنان نخست باردار در دو گروه مورد و شP=032/0دارد)
(. اما در گروه زنان با تجربه يکبار زايمان قبلي بين دو گروه تفاوت آماري P()001/0=P=000/0( از نظر آماري معني دار بودند)%34در مقابل  0%)

  (.P=089/0معني داري وجود نداشت)

استراتژي هايي به منظور ارتقاء آگاهي و دانش زنان، اعتماد آنها به زايمان طبيعي و  ان بارداريدركالسهاي آموزشي در دور نتیجه گیری:

 تهمراهي مادران در حين ليبر جهت كاهش ترس از زايمان ميتواند منجر به كاهش سزارينهاي بدون انديکاسيون و در نهايت افزايش ارتقاء سالم
 مادران گردد.

 كالسهاي آموزشي دوران بارداري، زايمان طبيعي، سزارين واژگان کلیدی:
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