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Abstract
Background: Pregnancy and childbirth is one of the most important stages in
women’s lives. One of the reasons for women’s desire to choose interest in cesarean
delivery is lack of enough knowledge in choosing their birth method. This research
studies the effect of group counseling on the type of delivery in Nulliparous women.
Methods: This is a controlled randomized trial will be conducted in 160 pregnant
nulliparous women referred to Health Center from 95- 96 in Hamedan. The inclusion criteria were as follows: Women with gestational age 20-23 weeks. The exclusion criteria were as follows: maternal medical and Psychological diseases. The
samples were randomly allocated to group intervention (n=80) and control groups
(n=80). In both groups, mothers received routine prenatal care. The intervention
group additionally received 8 sessions weekly group counseling. Data was collected
by a checklist consisting of demographic, pregnancy, and delivery information and
was analyzed by statistical testes such as T-test and chi squares. P<0.05 was considered as significant.
Result: A significant difference was also observed between two groups in the rate
of normal vaginal delivery (P=0.04). The results indicated that the group counseling
significantly increased the physiologic delivery (53.2%) in the intervention group
compared by the control group (22/2%) (P=0/002).
Conclusion: The results of the study showed that the presence of nulliparous
women in the group counseling increases the rate of physiologic delivery and is
suggested as one of the methods of implementing pregnant women’s care program.
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چکیده
مقدمه :ﺣاملﮕی و زايمان يکی از مهمترين مراﺣل زندگی زنان بهشمار میرود .يکی از داليل تمايل مادران
نﺨستزا به زايمان سزارين نداشتن آگاهی كافی در انتﺨاب نوع زايمان است .اين مﻄالعه با هدف بررسی تﺄﺛیر
مشاورة گروهی بر نوع زايمان در زنان نﺨستزا انجام شد.
روش کار :اين كارآزمايی بالینی روی  160مادر با بارداری كمخﻄر مراﺟعهكننده به مراكز سالمت شهر همدان
انجام شد .زنان با بارداری  20-23هﻔته و تكقلو وارد پژوهﺶ شدند و معیارهای خروج ابتال به هرگونه بیماریهای
مزمن و اعصابوروان بود .نمونهها با استﻔاده از تﺨصیﺺ تصادفی به دو گروه مداخله (80نﻔر) و شاهد (80نﻔر)
تقسیم شدند .دو گروه مراقبتهای معمول دوران بارداری را دريافت كردند 8 .ﺟلسۀ مشاورة گروهی هﻔتﮕی برای
گروه مداخله برگزار شد .دادهها با استﻔاده از چكلیست شامل اطالعات دموگرافیك ،بارداری و زايمان گردآوری
و با آزمونهای آماری تی مستقل و كای دو تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها :نتايﺞ ﺣاصل از پژوهﺶ اختالف آماری معناداری را در میزان زايمان طبیعی در گروه مداخله نسبت به
گروه كنترل نشان داد ( .)P=0/04همﭽنین براساس نتايﺞ مﻄالعه میزان انجام زايمان فیزيولوژيك در گروه مداخله
( )% 53/2بهصورت معناداری بیشتر از گروه كنترل ( )%22/2بود (.)P=0/002
نتیجهگیری :نتايﺞ مﻄالعه نشان داد كه شركت مادران نﺨستزا در ﺟلسات مشاوره گروهی میتواند موﺟﺐ
افزايﺶ میزان زايمان طبیعی و فیزيولوژيك شود و بهعنوان يکی از روشهای اﺟرايی برنامۀ مراقبت مادران باردار
پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :زنان نﺨستزا ،مشاوره ،زايمان ،بارداری

زايمان و تولد انسان يکی از لحﻈات مقدس و باشکوه
خلقت است و در عین ﺣال يکی از پديدههای مهم و شايد
يکی از دردناكترين و اﺿﻄرابآورترين مواردی است كه
مادران در زندگی خود تجربه میكنند [ .]1زايمان طبیعی
بهترين روش زايمان در اﻏلﺐ زنان باردار محسوب میشود
كه با روند فزايندة سزارين میزان آن روبهكاهﺶ است .زايمان
واژينال با كمترين خﻄر از نﻈر اكﺜر عوارض همزمان مادری و
ﺟنینی همراه است [.]2
سزارين يکي ازشايﻊترين اعمال ﺟراﺣي در زنان است.
طبﻖ گزارش سازمان بهداشت ﺟهاني ،میزان سزارين در هر
منﻄقه نبايد از  10تا  %15فراتر رود [ .]3زايمان سزارين در
ايران با يك شیﺐ افزايشی از  19/5در سال  1355به %64
در سال  1392رسید [ .]4اگرچه بعد از اﺟرای برنامۀ تحول
سالمت و بستۀ ترويﺞ زايمان طبیعی ،میزان سزارين ﺣدود
 %6/5كاهﺶ يافت اما هنوز هم میزان سزارين در ايران بیﺶ
از  3برابر باالتر از میزان توصیهشده از سوی سازمان ﺟهانی
بهداشت است [.]5
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زايمان طبیعی در مقايسه با سزارين مزايای بسیاری دارد؛
از ﺟمله اينکه مقرونبهصرفه است ،نیاز به بیهوشی ندارد و
اﺣتمال عﻔونت و خونريزی پس از آن كمتر است .بنابراين
افزايﺶ زايمان سزارين نهفقﻂ موﺟﺐ افزايﺶ عوارض زايمانی
برای مادر و نوزاد میشود ،بلکه باعﺚ تحمیل هزينههای
خدمات بهداشتی درمانی نیز میشود [ .]6عوامل متعدد
از ﺟمله ترس و اﺿﻄراب در افزايﺶ میزان زايمان سزارين
دخالت دارند [ .]7ترس و اﺿﻄراب و درد سه عامل مهمی
هستند كه هنﮕام زايمان در نحوة طی شدن فرايند زايمان
نقﺶ مهمی دارند؛ به طوری كه با كاهﺶ درد و اﺿﻄراب
مادر ،تسلﻂ او بر روند زايمان و كنترل درد افزايﺶ پیدا كرده
و مقابله با ترس و اﺿﻄراب مادر بهعنوان يکی از راههای
كاهﺶ درد ﻏیردارويی مﻄرح است [ .]8،9دوران بارداری
يك دورة پراهمیت و آسیﺐپذير برای زنان است .مشاوره و
آموزشهای دوران بارداری بهعنوان يك اصل مهم در زمینۀ
تمايل زنان به زايمان طبیعی مﻄرح بود و تکنیكهای
روانشناختی و آرامسازی بهعنوان يك ابزار مقابله با ترس و
اﺿﻄراب از زايمان طبیعی مﻄرح است [.]10
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 .122تأثیر مشاورۀ گروهی بر نوع زایمان ...

مشاورة سالمت يك فرايند روانشناختی ـ آموزشی است
و همانند ارتقای سالمت میتواند هر سه سﻄﺢ پیﮕیری
را شامل شود .مشاور میتواند بهصورت فردی يا گروهی
با مراﺟعان مشاوره كند تا خﻄر را در آنان كاهﺶ دهد و
براساس مشاورة سالمت كمك به مراﺟﻊ برای ﺣﻔﻆ رفتارهای
ارتقادهندة سالمت و پیشﮕیریكننده از بیماری باشد.
آموزش سالمت بهعنوان قسمتی از مشاورة سالمت ،تركیبی
از تجارب برنامهريزیشده براساس تﺌوریهای مناسﺐ است
كه فرصتهايی را برای افراد فراهم میكند تا اطالعات و
مهارتهای الزم را برای تصمیمگیری درست و رسیدن به
ارتقای سالمت كسﺐ كنند [ .]11مشاورة گروهی عبارت است
از گﻔتﮕوی رودررو بین چند نﻔر بهمنﻈور تبادلنﻈر در زمینۀ
عاليﻖ ،رﻏبتها ،مسايل و مشکالتی كه افراد گروه در ارتباط
با خود يا در تعامل با ديﮕران دارند و اتﺨاذ تصمیم منﻄقی
در مواردی كه ذكر شد .مشاورة گروهی ماهیت پیشﮕیرانه
دارد [.]12
 Nosratabadiو همکاران ( )2016در مﻄالعۀ خود با
انجام مشاورة سالمت گروهی و فردی بر آگاهی و نﮕرش
مادران و انتﺨاب نوع زايمان نشان دادند كه بعد از انجام
مداخله  %100مادران در گروه مشاوره فردی و  %92در گروه
مشاورة گروهی زايمان طبیعی را انتﺨاب كردند [ .]13در
مﻄالعۀ  Masoumiو همکاران ( )2016نیز انجام آموزش در
دوران بارداری موﺟﺐ كاهﺶ ترس از زايمان و انتﺨاب زايمان
طبیعی شد [ .]14همﭽنین مﻄالعات مﺨتلﻒ نشان دادند كه
انجام مشاوره و آموزش در دوران بارداری باعﺚ كاهﺶ ترس و
اﺿﻄراب مادر و همﭽنین بهبود پیامد بارداری و بعد از زايمان
میشود [.]15-20
ماماها بهواسﻄۀ نقﺶ مراقبتی ،آموزشی و مشاورهای
خويﺶ از فرصتهای منحصربهفردی بهمنﻈور پیشﮕیری از
عوارض ﺟسمی و روانی و ارتقای سالمت مادر ،كودك و تمامی
اعﻀای خانواده برخوردار هستند .با توﺟه به سیاستهای
ﺟديد ﺟمعیتی و فرزندآوری ،طرح تحول سالمت و ترويﺞ
زايمان طبیعی [ ]21و همﭽنین با در نﻈر گرفتن آمار باالی
زايمان سزارين [ ]5در كشور و با توﺟه به اهمیت افزايﺶ
آگاهی و مهارتهای مادر برای تصمیمگیری درست و ﻏلبه بر
ترس و اﺿﻄراب از زايمان بهعنوان يك عامل مهم انتﺨاب نوع
زايمان ،مﻄالعۀ ﺣاﺿر با فرض اينکه مشاورة گروهی بر نوع
زايمان در مادران نﺨستزای مﺆﺛر است ،انجام شد.

روش کار

اين مﻄالعه يك كارآزمايی بالینی ـ تصادفی است .ﺟامعۀ
آماری اين پژوهﺶ ،متشکل از كلیۀ زنان باردار  20-23هﻔته
بود كه از دی  1395تا مرداد  1396بهمنﻈور دريافت خدمات
به مراكز ﺟامﻊ سالمت شهری در شهر همدان مراﺟعه كردند.
در اين پژوهﺶ با انتﺨاب 0/6و  0/8و با در نﻈر گرفتن ﺿريﺐ
اطمینان  )α=0/05( %95و توان آزمون  )β=0/01( %90و
طبﻖ نرمافزار  G*Power3,1,9,2میزان ﺣجم نمونه برای هر
گروه  65نﻔر برآورد شد و در نهايت با پیﺶبینی ريزش بعﻀی
نمونهها 80 ،نﻔر در هر گروه برآورد شد.
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معیارهای ورود به مﻄالعه شامل زنانی میشد كه در هﻔتۀ
 20-23بارداری قرار داشتند (براساس زمان شروع كالسهای
آمادگی برای زايمان) و ﺣاﺿر به همکاری بودند و بارداری
كمخﻄر داشتند ،نﺨستزا بودند ،بارداری آنان تكقلو بود،
سواد خواندن و نوشتن داشتند ،به بیماریهای مزمن (ديابت،
بیماریهای كلیوی ،بیماریهای قلبی و عروقی ،فشارخون
مزمن و )...مبتال نبودند ،از مواد روانگردان ،سیﮕار و الکل
استﻔاده نمیكردند و قابلیت تماس و پیﮕیری داشتند.
معیارهای خروج از مﻄالعه نیز شامل بیتمايلی نسبت
به شركت در مﻄالعه ،ابتال به بیماریهای شناختهشدة
اعصابوروان ،استﻔاده از داروهای اعصابوروان و شركت
نداشتن در هیﭻ كالس آموزشی و ﺟلسۀ مشاورهای ديﮕری
قبل از ورود به مﻄالعه بودند .بهمنﻈور رعايت مالﺣﻈات
اخالقي ،پیﺶ از گردآوری اطالعات ،هدف پژوهﺶ براي
نمونهها توﺿیﺢ داده شد و از آنان رﺿايتنامۀ آگاهانه دريافت
شد و با رعايت صداقت و امانت علمی از ذكر نام افراد تحت
مﻄالعه خودداری شد .همﭽنین برای پاسﺨﮕويی ،بعد از
برگزاری ﺟلسات ،پژوهﺶگران در دسترس برای پاسﺨﮕويی
بودند.
نمونهها قبل از ورود به پژوهﺶ با تکمیل چكلیست
اطالعات دموگرافیك و بارداری و انجام معاينۀ كامل وارد
مﻄالعه شدند .سپس بهطور تصادفی بلوكی در دو گروه مداخله
و كنترل قرار گرفتند .هر دو گروه مراقبتهای معمول دوران
بارداری را در مراكز سالمت شهری دريافت كردند .افراد گروه
مداخله عالوه بر دريافت مراقبتهای معمول دوران بارداری،
هﻔتهای  1ﺟلسه بهمدت  8هﻔته در ﺟلسات مشاورة گروهی
بهمدت  90دقیقه شركت كردند .كلیۀ ﺟلسات از سوی يك
نﻔر از تیم تحقیﻖ (دانشجوی كارشناس ارشد مشاوره در
مامايی) برگزار شد .اندازة گروه براساس اندازة مﻄلوب گروه
درمانی تعاملی  7نﻔر در نﻈر گرفته شد و ﺟلسات در يك
روز و ساعت مشﺨﺺ هر هﻔته برگزار شد [ .]22ﺟلسات
مشاوره در پژوهﺶ ﺣاﺿر از نوع گروهی ،آموزشی و مستقیم
بود (ﺟدول.)1
در هر ﺟلسه سﺆاالت و مشکالت مادران در دوران بارداري
بحﺚ و بررسي شده و راهنماييهاي الزم داده شد .شماره
تلﻔني در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد كه در
هر ساعت از شبانهروز كه دچار مشکلي شدند و يا سﺆالي
داشتند ،با مشاور تماس بﮕیرند.
نمونهها در دو گروه كنترل و مداخله تا زمان ختم بارداری
پیﮕیری شدند (پیﮕیری در هر دو گروه تا زمان زايمان
بهصورت ﺣداقل  5مالقات در هﻔتههای 35-37 ،31-34
 39 ،38 ،و 40بود و در هر مالقات مراقبتهای معمول
طبﻖ پروتکل وزارت بهداشت [ ]23انجام و مادران از نﻈر
مشکالت اﺣتمالی و وﺟود عوامل استرسزا در هﻔتۀ اخیر
پیﮕیری میشدند .همﭽنین به سﺆاالت اﺣتمالی مادر پاسخ
داده شد) و در نهايت محقﻖ در زمان زايمان هر دو گروه
ﺣﻀور پیدا كرده و قسمت آخر چكلیست (اطالعات زايمانی،
انتﺨاب نوع زايمان از سوی مادر و نوع زايمان انجامشده و
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علت سزارينهای اﺣتمالی) را تکمیل كرد.
در مجموع 160 ،زن باردار متقاﺿی دريافت مراقبتهای
دوران بارداری به روش در دسترس انتﺨاب شدند .برای
تﺨصیﺺ تصادفی با توﺟه به اينکه دو روش درمانی (مشاورة
گروهی و بدون مشاوره) وﺟود داشت ،از بلوك چهارتايی
استﻔاده شد .برای بلوك چهارتايی  6ﺣالت مﺨتلﻒ وﺟود دارد
( )AAaa,aaAA,AaAa.aAaA,AaaA,aAAaبه اين ترتیﺐ
ﺣاالت مﺨتلﻒ روی  6كارت نوشته و در داخل يك كیسه
انداخته شدند و برای انتﺨاب  160نﻔر 40 ،بار كارت از كیسه
خارج و ترتیﺐ آن بر يك برگه نوشته شد .در زمان نمونهگیری
بهترتیﺐ نوشتهشده نمونهها در گروه كنترل و مداخله قرار
داده شدند .همﭽنین برای انتﺨاب محیﻂ پژوهﺶ از میان
 30مركز ﺟامﻊ سالمت شهری همدان  10مركز بهصورت
تصادفی از روی ﺟدول اعداد تصادفی انتﺨاب شدند.
ابزار استﻔادهشده در اين مﻄالعه شامل :چكلیست

محقﻖساخته كه شامل .1 :اطالعات فردی ( 8سﺆال) مربوط
به سن مادر و همسرش ،میزان تحصیالت مادر و همسرش،
شغل مادر و همسرش  .2اطالعات بارداری (7سﺆال) سن
بارداری ،تعداد بارداری ،سابقۀ سقﻂ ،سابقۀ ابتال به بیماریهای
قلبی ـ عروقی ،پرفشاری خون ،ديابت و بیماریهای كلیه،
اعصابوروان ،بارداری دوقلو و سابقۀ مصرف دارو در نمونهها
 .3اطالعات مربوط به نوع زايمان ( 9سﺆال) علت بستری ،نوع
زايمان ،علت سزارين اﺣتمالی ،آپﮕار و وزن نوزاد و خونريزی
روايی محتوايی
بعد از زايمان بود .روايی چكلیستها به روش
ِ
با نﻈر  10نﻔر از اعﻀای هیﺌتعلمی گروه پرستاری و مامايی
دانشکدة پرستاری و مامايی قزوين تعیین شد.
برای تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسﺨۀ 24
استﻔاده شد .براي مقايسۀ دو گروه بهمنﻈور سنجﺶ شرايﻂ
قبل از مداخله آزمونهای تي تست ،كاي دو بهكار رفت .برای
مقايسۀ بعد از مداخله در دو گروه از آزمون كای دو استﻔاده
شد .سﻄﺢ معنیداری كمتر از  0/05تعیین شد.

جدول شمارۀ  .1مباحث مطرحشده در جلسات مشاوره
موضوعات هر جلسه

جلسات مشاوره

جلسﮥ اول

آشنايی با اعﻀای گروه ،بیان اهداف ﺟلسات مشاوره ،فراهم آوردن شرايﻂ برای ايجاد روابﻂ و ارتباط باز ،تﺄكید
بر فرايند و پويايی گروه

جلسﮥ دوم

آشنايی با فیزيولوژی بارداری ،تغییرات فیزيولوژيك دوران بارداری ،آموزش اصالح وﺿعیت ،تمرينات تنﻔسی،
آرامسازی و تمرينات كششی برای مقابله با تغییرات اين دوران

جلسﮥ سوم

آشنايی با بهداشت روان ،پذيرش نقﺶ والدی ،نحوة ارتباط با ﺟنین ،اصالح وﺿعیت در بارداری ،انجام تمرينات
تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

جلسﮥ چهارم

آشنايی با زايمان و فرايند و مراﺣل آن ،انواع روشهای زايمان (زايمان طبیعی و سزارين) و مزايا و معايﺐ آنها،
اصالح وﺿعیت در بارداری ،انجام تمرينات تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

جلسﮥ پنجم

آشنايی با درد زايمان و آشنايی با روشهای مﺨتلﻒ كاهﺶ درد زايمان ،آشنايی با عالﺋم شروع زايمان و
اقداماتی كه مادر بايد انجام دهد .اصالح وﺿعیت در بارداری ،انجام تمرينات تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

جلسﮥ ششم

اشنايی با شیردهی از پستان مادر و فوايد تغذيه با شیر مادر و تﺄﺛیر نوع زايمان بر تغذيۀ نوزاد با شیر مادر و
اصالح وﺿعیت در بارداری ،انجام تمرينات تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

جلسﮥ هفتم

دورة بعد از زايمان و مراقبتهای اين دوران در دو نوع زايمان طبیعی و سزارين ،اصالح وﺿعیت در بارداری،
انجام تمرينات تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

جلسﮥ هشتم

آشنايی با دوران نوزادی ،مراقبت از نوزاد ،عالﺋم خﻄر نوزاد و اصالح وﺿعیت در بارداری ،انجام تمرينات
تنﻔسی ،كششی و آرامسازی

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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یافتهها
 184مادر باردار ارزيابی اولیه شدند كه از اين تعداد
 16نﻔر شرايﻂ ورود به مﻄالعه را نداشتند و  8نﻔر تمايل به
شركت در مﻄالعه و شركت در ﺟلسات مشاوره را نداشتند .از
 160زن بارداری كه وارد پژوهﺶ شدند 5 ،نﻔر بهدلیل زايمان
زودرس 1 ،نﻔر بهعلت وقايﻊ استرسآور 1 ،نﻔر بهدلیل ابتال
به پره كالمپسی و  1نﻔر بهعلت كنده شدن زودرس ﺟﻔت
از مﻄالعه ريزش كردند و در نهايت دادهها روی  152نﻔر
تجزيهوتحلیل آماری شدند ( نمودار.)1
نتايﺞ پژوهﺶ نشان داد كه دو گروه از نﻈر متغیرهای سن،
میزان تحصیالت ،شغل مادر و همسر ،تعداد بارداری و سن
بارداری ،میزان سقﻂ در زمان ورود به مﻄالعه تﻔاوت آماری

معناداری نداشتند (ﺟدول شمارة  .)2برای بررسی فراوانی
نوع زايمان ،آزمون آماری كای دو بهكار رفت و مشﺨﺺ شد
كه تﻔاوت آماری معناداری در دو گروه وﺟود دارد (ﺟدول
شمارة .)3
برای بررسی فراوانی نوع زايمان طبیعی انجامشده در دو
گروه از آزمون آماری كای دو استﻔاده شد و ارتباط آماری
معناداری در افزايﺶ میزان زايمان فیزيولوژيك و بدون مداخله
در گروه مداخله نسبت به گروه كنترل بهدست آمد (ﺟدول
شماره  .)4همﭽنین نتايﺞ مﻄالعه ارتباط آماری معناداری
دربارة آپﮕار ،وزن زمان تولد نوزاد و میزان خونريزی بعد
از زايمان در دو گروه مداخله و كنترل نشان نداد (ﺟدول
شماره .)5

نمودار .1دیاگرام کنسورت؛ جریان فرایند مطالعه

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397

فاطمه رنجکش و همکاران125 .
جدول شمارۀ  .2مقایسﮥ مشﺨصات جمعیتشناختی و بارداري در دو گروه مداخله و کنترل
گروهها

متﻐیرها

سن مادر )سال(
سن همسر )سال(
سن بارداری )هفته(

ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
تحصیالت خانم
دانشگاهی
ابتدایی
راهنمایی
تحصیالت همسر متوسطه
دانشگاهی
خانهدار
شﻐل خانم
کارمند
سایر
کارمند
کارگر
شﻐل همسر
آزاد
سایر
دارد
سابقﮥ سقﻂ
ندارد
آزمون* :تی تست ** ،كای دو

مداخله
)(n=75

کنترل
)(n=77

27/97± 4/43
31/93 ±5/12
21/51±0/724
(15)%20
(15)%20
(21)%28
(24)%32
(13)%17/3
(14)%18/7
(28)%37/3
(20)%26/7
)%89/4(67
)%5/3(4
)%5/3(4
)%20/8(16
)%23/4(18
)%53/2 (41
)%2/6(2
)%25/3(19
)%74/7(56

27/25±4/30
31/13±4/51
21/56±0/716
(9)%11/7
(13)%16/9
(29)%37/7
(26)%32/8
(7)%2/9
(21)%27/6
(29)%38/2
(19)%25
)%87(67
)%7/8(6
)%5/2(4
)%25/3(19
)%18/7(14
)%54/4(41
)%1/3(1
)%15/6(12
)%84/4(65

P value

*0/362
*0/306
*0/658
**0/395

**0/357

**0/830

**0/786

**0/138

جدول شمارۀ  .3مقایسﮥ فراوانی نوع زایمان انجامشده در دو گروه کنترل و مداخله بعد از انجام مداخله
گروه

متﻐیر

مداخله

کنترل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

36
41
77

46/8
53/2
100

47
28
75

62/7
37/3
100

زایمان طبیعی
زایمان سزارین
جمع

کای دو

P

3/88

0/04

جدول شمارۀ  .4مقایسﮥ فراوانی نوع زایمان طبیعی انجامشده در دو گروه کنترل و مداخله بعد از انجام مداخله
گروه

متﻐیر

مداخله

کنترل
تعداد

درصد

تعداد

درصد

24
8
4
36

66/7

12
25
10
47

25/5
53/2
21/3
100

زایمان با مداخله
زایمان فیزیولوژیک
زایمان بیدرد
جمع

22/2
11/1
100

کای دو

P

14/58

0/002

جدول شمارۀ  .5مقایسﮥ پیامد بارداری در دو گروه کنترل و مداخله بعد از انجام مداخله
گروه

متﻐیر
وزن نوزاد )گرم(

آپگار دقیقﮥ 5
خونریزی بعد از
زایمان

جمع

2500-4000
کمتر از 2500
بیشتر از 4000
8-10
4-7
کمتر از 4
دارد
ندارد

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

کنترل
تعداد
62
8
7
77
0
0
8
69
77

مداخله

درصد
80/5
10/4
9/1
100
0
0
10/4
89/6
100

تعداد
65
10
0
72
3
0
6
69
75

درصد
86/7
13/3
0
96
4
0
8
92
100

کای دو

0/1

P

0/226

3/75

0/585

0/259

0/611
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بحث
در مﻄالعۀ ﺣاﺿر تﺄﺛیر مشاورة گروهی بر نوع زايمان
انجامشده در نیمۀ دوم بارداری در مادر نﺨستزا بررسی شد
و نتايﺞ كلی نشان داد كه با توﺟه به شرايﻂ مﻄالعۀ ﺣاﺿر،
ﺣﻀور مادر در ﺟلسات مشاورة گروهی موﺟﺐ افزايﺶ میزان
انجام زايمان طبیعی در گروه مداخله نسبت به گروه كنترل
شد.
در مﻄالعۀ Najafiو همکاران ( )2016نیز میزان انتﺨاب
و انجام زايمان طبیعی در گروهی كه دورة آموزشی را در
دوران بارداری گذراندند ،بهطور معناداری بیشتر از گروه
كنترل بود و گروه مداخله  %89/2زايمان طبیعی انجام
دادند .در مقابل گروه كنترل كه در هیﭻ دورة آموزشی شركت
نداشتند و فقﻂ مراقبتهای معمول مراكز سالمت شهری را
دريافت میكردند  %42زايمان طبیعی را تجربه كردند [.]20
همﭽنین در مﻄالعۀ  Tofighiو همکاران ( )2010بعد از
برگزاری آموزش در دوران بارداری  %80/6زايمان طبیعی را
تجربه كردند ،در مقابل گروه بدون آموزش كه  %57/6زايمان
طبیعی داشتند [ .]24نتايﺞ مﻄالعات فوق با مﻄالعۀ ﺣاﺿر
همسو بود با اين تﻔاوت كه در مﻄالعۀ ﺣاﺿر گروه مداخله
مشاورة گروهی با رويکرد آموزشی بهمنﻈور كاهﺶ ترس و
نﮕرانی مادر از زايمان دريافت كردند .در مشاورة گروهی ،گروه
میتواند يك محیﻂ اﺟتماعی واقﻊبینانه فراهم كند كه درآن
تعامل با همتايانی صورت بﮕیرد كه مشکالت و نﮕرانیهای او
را درك میكنند .مشاورة گروهی برای مراﺟﻊ امکان بصیرت
نسبت به اﺣساسات و رفتار خود را فراهم میكند و فرصتی
برای كسﺐ مسﺌولیت در مقابل خود و ديﮕران است و نهايتا
فرد مسﺌوالنه و آزادانه تصمیمگیری میكند [.]22
در مﻄالعۀ ﺣاﺿر در گروه مداخله  47نﻔر ()%62/7
زايمان طبیعی انجام دادند كه از اين تعداد  25نﻔر ()%53/2
زايمان فیزيولوژيك و بدون مداخله داشتند .در صورتی كه
در گروه كنترل از  36نﻔری ( )%46/7كه زايمان طبیعی
انجام دادند 24 ،نﻔر ( )%66/7زايمان با مداخله داشتند .نتايﺞ
مﻄالعۀ  Sydsjöو همکاران ( )2014نشان داد كه اكﺜر زنان
نﺨستزايي كه ترس از زايمان داشتند ،بهدنبال آموزش و
مشاوره زايمان طبیعي را برگزيدند [ .]25در مﻄالعۀ Najafi
و همکاران نیز انتﺨاب نوع زايمان بهدنبال انجام مداخلۀ
آموزشی و برگزاری كالسهای آمادگی برای زايمان در مادران
میزان انجام زايمان طبیعی افزايﺶ يافت [ .]20با توﺟه به
اينکه ترس از نادانستهها و ترس از زايمان در زنان نﺨستزا
يکی از علل عمدة زايمان سزارين اورژانس نیز هست ،به نﻈر
میرسد دادن مشاوره و آگاهی به مادران میتواند موﺟﺐ
كاهﺶ میزان زايمان سزارين شود [ ]17-20كه با نتیجۀ
مﻄالعۀ ﺣاﺿر همسو است.
با توﺟه به نتايﺞ مﻄالعه میزان انجام زايمان طبیعی
فیزيولوژيك در گروه مداخله بهطور معناداری بیشتر از گروه
كنترل بود Nerum .و همکاران ( )2006در مﻄالعۀ خود
با انجام مشاورة فردی با افرادی كه بهعلت ترس از زايمان
طبیعی متقاﺿی انجام سزارين انتﺨابی بودند ،توانستند با
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

كمك به مادر برای شناخت علت ترس و ﻏلبه بر آن انتﺨاب
مادر را به زايمان طبیعی تغییر دهند و از اين طريﻖ میزان
سزارين انتﺨابی را كاهﺶ دهند و مهمترين قسمت اينکه
مادران نیز در درازمدت از تغییر انتﺨاب خود رﺿايت داشتند
[ Nosratabadi .]26و همکاران ( )2016نیز در مﻄالعۀ خود
ارتباط معناداری بین انجام مشاورة گروهی و نوع زايمان
بهدست آوردند [ .]13آموزش و مشاوره در دوران بارداری
روش بسیار مناسبی برای تغییر نﮕرش مادر نسبت به زايمان
است؛ زيرا به زنان باردار فرصت باال بردن آگاهی در زمینۀ
بارداری و زايمان را میدهد [ .]27،28نتايﺞ مﻄالعات فوق با
نتیجۀ مﻄالعۀ ﺣاﺿر همسو است.
براساس نتايﺞ مﻄالعه در خصوص پیامد بارداری مرتبﻂ با
آپﮕار دقیقه  5نوزاد ،وزن زمان تولد و میزان خونريزی بعد از
زايمان در دو گروه تﻔاوتی وﺟود نداشت Delaram .و همکاران
( )2012در مﻄالعۀ خود ارتباطی بین آپﮕار ،وزن و دور سر
و قد نوزاد در گروه مشاوره با گروه كنترل بهدست نیاورد
[ Mehdizadeh .]29و همکاران ( )2005نیز ارتباط آماری
معناداری بین آموزش دوران بارداری با آپﮕار و وزن زمان
تولد نوزاد بهدست نیاورد؛ يافتههای مﻄالعۀ فوق نشان داد
كه آمـوزش زنـان در دوران بارداري سبﺐ ميشـود تـا آنـان
آگاهانـه زايمـان طبیعـي را انتﺨاب كرده و از اعتمادبهنﻔس
كافي برای مقابلـه بـا درد زايمان برخوردار شوند اما به نﻈر
میرسد كه ارتباطی با وزنگیری ﺟنین و آپﮕار زمان تولد
ندارد [ ]30كه با نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر همسو است.
مهمترين محدوديت پژوهﺶ مشکل در هماهنﮕی برگزاری
 8ﺟلسۀ مشاورة گروهی برای مادران بود كه محقﻖ تالش كرد
تا در ﺟلسات اطالعرسانی دربارة پژوهﺶ به اهمیت و ﺿرورت
شركت در ﺟلسات مشاوره پرداخته و بهصورت انعﻄافپذير
ﺟلسات را براساس زمانبندی مادران تنﻈیم كند .با توﺟه به
اﺛرات مﺜبت مشاورة گروهی در مراقبتهای دوران بارداری
براساس يافتههای پژوهﺶ ﺣاﺿر محققین پیشنهاد میكنند
كه مﻄالعات بعدی در زمینۀ تﺄﺛیر مشاورة گروهی بر كیﻔیت
مراقبتهای دوران بارداری انجام شود.

نتیجهگیری

نتايﺞ كلی ﺣاصل از تحلیل يافتههای پژوهﺶ ﺣاﺿر نشان
داد كه انجام مشاورة گروهی در دوران بارداری باعﺚ افزايﺶ
میزان انجام زايمان طبیعی بدون مداخله در زنان باردار شده
است و میزان اين افزايﺶ نسبت به گروه كنترل كه فقﻂ
مراقبتهای روتین دوران بارداری را دريافت كردند ،بیشتر
و به لحاظ آماری نیز معنادار بود .نتايﺞ ﺣاصل از پژوهﺶ
ﺣاﺿر نشان میدهد كه مشاورة گروهی در دوران بارداری
روش مناسبی برای ترويﺞ زايمان طبیعی است؛ زيرا به زنان
باردار فرصت كسﺐ آگاهی و دانﺶ كافی در زمینۀ بارداری و
زايمان را میدهد.
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 تشکر و قدردانی،تمام مراﺣل انجام اين تحقیﻖ ياری رساندند
.می شود

تعارض در منافع

.هیﭻگونه تﻀاد منافعی وﺟود ندارد
References
1.

Abbasi Z, Abedian Z, Fadayi A, Esmaeil H. Effect
of massage on physiologic responses on primiparous women. Horizon Med Sci. 2007;13(1):2833.

2.

Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong C,
S.Dashe J. Williams Obstetrics. 24nd ed. McGraw-Hill Education; 2014.

3.

Reza Soltani P, Hosseinjani A, Etebari S. Causes
of cesarean section performed in an educational health care center. J Holist Nurs Midwifery.
2012;22(1):16-22.

4.

Dadipoor S, Alavi A, Safari Moradabadi A. A
survey of the growing trend of caesarian section
in Iran and the world: a review article. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2016,19(27):8-17.

5.

Ministry of Health, Treatment and Medical Education; 2012. Available from: www.behdasht.
gov.ir /index.aspx?siteid=1&pagei.

6.

Melender H. Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in Finland. J
Midwifery Womens Health. 2002;47(4):256-63.
https://doi.org/10.1016/S1526-9523(02)00263-5

7.

Sharifirad R, Fathian Z, Tirani M, Mahaki B.
Study on Behavioral Intention Model (BIM) to
the attitude of pregnant women toward normal
delivery and cesarean section in province of Esfahan –Khomeiny shahr-1385. J Ilam Univ Med
Sci. 2007;15(1):19-23. http://sjimu.medilam.
ac.ir/article-1-15-en.html

8.

9.

Guszkowska M. The effect of exercise and
childbirth classes on fear of childbirth and locus of labor pain control. Anxiety Stress Coping,
2013;27(2):176-89. https://doi.org/10.1080/106
15806.2013.830107
PMID:24199962
Nataša Jokić-Begić, Lana Žigić, Sandra Nakić
Radoš. Anxiety and anxiety sensitivity as predictors of fear of childbirth: different patterns for nulliparous and parous women. J Psychosom Obstet
Gynaecol. 2014;35(1):22-8. https://doi.org/10.3
109/0167482X.2013.866647 PMID:24328559

10. Toosi M, Akbarzadeh M, Zare N, Sharif F. The
Role of Relaxation Training to Pregnant Mothers
on Health Index of Infants. J Jahrom Univ Med
Sci. 2013;11(1):15-21. https://doi.org/10.29252/
jmj.11.1.3
11. Shafiabadi A. Vocational and educational guidance and counseling (concepts and applications).
Tehran: Samt; 2005.
1397  خرداد و تیر- 2  شماره26 دوره

 است كه در مركز كارآزمايی بالینی ايران1395,111.REC
. ﺛبت شده استIRCT201705139014N163 با شمارة
بدين وسیله از مسﺌوالن محترم دانشﮕاه و كلیۀ همکاران و
مادران عزيزی كه در اين پژوهﺶ شركت كرده و ما را در
12. Faghihi A. Consultation in the mirror of science
and religion: Qom: Islamic Publications Office;
2005. PMCID:PMC550646
13. Nosratabadi M. Comparison of the effects of
group and individual health counseling on knowledge, attitude and choice of delivery mode in first
pregnant women [dissertation]. Ahvaz Iran: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences;
2016.
14. Masoumi SZ, Kazemi F, Oshvandi K, Jalali M,
Esmaeili-Vardanjani A, Rafiei H. Effect of training preparation for childbirth on fear of normal
vaginal delivery and choosing the Type of delivery among pregnant women in Hamadan, Iran: A
Randomized Controlled Trial. J Family Reprod
Health. 2016;10(3):115-24. PMID:28101112
PMCID:PMC5241355
15. Kızılırmak A, Başer M. The effect of education given to primigravida women on fear of
childbirth. Appl Nurs Res. 2016;29:19-24.
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.04.002
PMID:26856483
16. Delaram M, Soltanpour F. The Effect of Counseling in Third Trimester on Anxiety of Nulliparous
Women at the Time of Admission for Labor. Zahedan J Res Med Sc. 2012;14(2):61-5. http://
zjrms.ir/article-1-1089-en.html
17. Taghizadeh z, Jafar Beyglou M, Arbabi M, Faghihzadeh S. The effect of counseling on posttraumatic stress disorder after a traumatic childbirth.
Hayat. 2008;13(4):23-31. http://hayat.tums.ac.ir/
article-1-160-en.html
18. Azizi M, Lamyian M, Faghihzade S, Nematollahzade M. The effect of counseling on anxiety
after traumatic childbirth in nulliparous women;
a single blind randomized clinical trial. J Kermanshah Univ Med Sci. 2010;14(3):212-19.
19. Gamble J, Creedy D, Moyle W, Webster J,
McAllister M, and Dickson P. Effectiveness
of a counseling intervention after a traumatic
childbirth: a randomized controlled trial. Birth.
2005;32(1):11-9. https://doi.org/10.1111/j.07307659.2005.00340.x PMID:15725200
20. Najafi F, Abouzari-Gazafroodi K, Jafarzadeh-Kenarsari F, Rahnama P, Gholami Chaboki B. Relationship between attendance at childbirth preparation classes and fear of childbirth and type of
delivery. Hayat. 2016;21(4):30-40. http://hayat.
tums.ac.ir/article-1-1257-en.html
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

...  تأثیر مشاورۀ گروهی بر نوع زایمان.128
21. Ministry of Health and Medical Education
(MoHME). Health Sector Evolution. Islamic
Republic of Iran, Minstry of Health and Medical
Education. Available from: http://tahavol.behdasht.gov.ir/. Accessed Feb 19, 2015
22. Gibson R, Mitchel M. Introduction to counseling
& guidance. New York: Macmillan; 1990.
23. Mental Health Department. Mother safe Country program: The integrated maternal health cares
for midwife and General Practitioner. 4nd ed.
Tehran: https://dawhois.com/www/enegah.com.
html, 2016.
24. Tofighi Niaki M, Behmanesh F, Mashmuli F,
Azimi H. The effect of prenatal group education
on knowledge, attitude and selection of delivery
type in primiparous women. Iran J Med Educ.
2010;10(2):124-30. http://ijme.mui.ac.ir/article1-1225-en.html
25. Sydsjö G, Bladh M, Lilliecreutz C, Persson
A, Vyöni h, Josefsson A. Obstetric outcomes
for nulliparous women who received routine
individualized treatment for severe fear of
childbirth-a retrospective case control study.
BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14:12641. https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-126
PMID:24694283
PMCID:PMC4234140

1397  خرداد و تیر- 2  شماره26 دوره

26. Nerum H, Halvorsen L, Sørlie T, Øian P. Maternal Request for Cesarean Section due to Fear of
Birth: Can It Be Changed Through Crisis‐Oriented Counseling? Birth. 2006;33(3):221-8. https://
doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00107.x
PMID:16948722
27. Melender HL. Fears and coping strategies associated with pregnancy and childbirth in Finland. J
Midwifery Womens Health. 2002;47(4):256-63.
https://doi.org/10.1016/S1526-9523(02)00263-5
28. Shariat M, Majlesi F, Azari S, Mahmoodi M.
Caesarean section in maternity hospitals in Tehran, Iran. Payesh. 2002;1(3):5-10. http://www.
sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=45352
29. Delaram M, Raeisi Dehkordi SAR. The effect of
counseling with nulliparous women during third
trimester in pregnancy outcomes. Jundishapur
Sci Med J. 2012;11(4):355-63.
30. Mehdizadeh A, Roosta F, Chaichian S, Alaghehbandan R. Evaluation of the impact of birth
preparation courses on the health of the mother
and the newborn. Am J Perinatol. 2005;22(1):79.
https://doi.org/10.1055/s-2004-837738
PMID:15668838

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

