
 

89  

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2016; 19(107): 89-98 

 
Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on 

Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred to Health 
Centers of Mashhad, 2014 

 
Sedigheh Yousefzadeh1, Mahin Esmaeili Darmian2*, Mohammad Reza Asadi Yoonesi3, 

Mohammad Taghi Shakeri4 
 

1- Lecturer, M.Sc in Midwifery, Department of Midwifery, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran. 
2- Master Student of Midwifery, Department of Midwifery, Mashhad University of Medical 
Science, Mashhad, Iran. 
3- Assistant Professor, PhD of Educational Psychology, Department of Physical Education and 
Psychology, Brijand University, Birjand, Iran.  
4- Professor, PhD of Biostatistics, Department of Health, Mashhad University of Medical 
Sciences, Mashhad, Iran. 

 
Received: 2 Oct 2015, Accepted: 22 Dec 2015 
 
Abstract 

Background: Childbirth is a stressful event that requires a mental adjustment. Optimism is 
one of the important determinants of psychological adjustment which is a combination of interest and 
positive attitude. The purpose of this study was to determine the effect of optimism training during 
pregnancy on attitude and intentions to choose the mode of delivery in nulliparous women. 

Materials and Methods: In this clinical trial , 64 primipar pregnant women with normal 
pregnancies, 34-30 weeks, without indication for cesarean section referring to the health centers in 
Mashhad in 2014 were selected and were randomly divided into two groups , A (trained) and B (no 
training). Optimism training during 5 session of the 60-minute, with the group participation of 
participants and active exercises was conducted. Data were analyzed with using the software SPSS and 
statistical tests including variance analysis, Fischer exact test, willcoxon, Square-Chi and paired t-test. 

Results: Average attitude score towards c/s delivery in the study group, before and after 
training has a significant difference (p<0.001). Average attitude score towards natural childbirth was 
significantly higher in intervention group compared to the control group (p<0.002). Frequency of 
intentions to choose the mode of delivery in the study group, before and after training has a significant 
difference (p<0.033).  

Conclusion: Reults showed that optimism training in creating a positive attitude towards 
natural childbirth and thus reducing the rate of elective c/s delivery is effective. 
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  چکیده
 هـاي  کننده تعیین جمله از .است روانی سازگاري نوعی نیازمند که باشد  می استرس پر ي واقعه یک زایمان :زمینه و هدف  

 مطالعـه  ایـن  هـدف  .اسـت  بینی خوش ،باشد  می افراد در مثبت نگرش و گرایش از تلفیقی که شناختی روان سازگاري مهم
 .است زا نخست زنان در زایمان نوع انتخاب قصد و نگرش بر بارداري دوران در بینی خوش آموزش تأثیر تعیین

 بـدون  و هفتـه  34تـا    30 طبیعـی  حـاملگی  بـا  داربـار  نخست زن 64 بالینی، کارآزمایی مطالعه این در :اه روشمواد و   
 تحـت  ( A گـروه  دو در تـصادفی  طـور  به و انتخاب 1393 سال در مشهد درمانی -بهداشتی مراکز از سزارین اندیکاسیون

 واحـدهاي  گروهـی  مـشارکت  بـا  اي دقیقه 60 جلسه 5 طی بینی، خوش آموزش .گرفتند قرار )آموزش بدون( B و )آموزش
 بـا  هـا  داده .شد انجام پایا و روا هاي نامه پرسش از استفاده با آزمون پس و آزمون پیش .شد اجرا فعال هاي تمرین و پژوهش

 زوجـی  تی  ودو کاي ویلکاکسون، فیشر، دقیق واریانس، تحلیلهاي آماري   و آزمون  16 نسخه   SPSSنرم افزار    استفاده از 
  .ندشد تحلیل و تجزیه
 ).p>001/0(دارد داري معنـی  تفاوت آموزش از بعد و قبل مطالعه گروه در سزارین به تنسب نگرش نمره میانگین :ها یافته

 ).p=002/0(بـود  شـاهد  گـروه  از بیـشتر  مداخلـه  گروه در داري معنی طور به طبیعی زایمان به نسبت نگرش نمره میانگین
   ).=033/0p(دارد داري معنی اوتتف بینی خوش آموزش گروه در مداخله از بعد و قبل زایمان نوع انتخاب قصد فراوانی
 زایمان به نسبت مثبت نگرش ایجاد در بینی خوش آموزشکه   رسد می نظر به پژوهش این نتایج به توجه با :گیري نتیجه
  .است مؤثر انتخابی سزارین میزان کاهش نتیجه در و طبیعی

  زایمان نوع نگرش، بینی، خوش آموزش، :کلیدي واژگان
  
  
  
  
  
   ایران، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه مامایی:نویسنده مسئول* 

ٍEmail: esmaeilim65@yahoo.com 
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  مقدمه
 نیازمند که باشد می استرس پر ي واقعه یک زایمان

 سه درد و اضطراب ترس، .است روانی سازگاري نوعی
 یندآفر شدن طی نحوه در مهمی نقش که هستند عاملی
 شود، برطرف اضطراب و ترس اگر و کنند می ایفا زایمان

   .)2 ،1(شود می آن جایگزین جسمی و روحی آرامش
 رها جمله از دالیلی به است ممکن باردار زنان

 بین در که اي پایه بی ترس دلیل به یا و زایمان درد از شدن
 وجود زایمان روند از آگاهی عدم خاطر به عمومی جمعیت

  .)3-7 ،1(یابند گرایش سزارین انتخاب سمت به دارد،
 70 از بیش ایران در شده انجام تحقیقات طبق

 انجام خواهان غیرضروري دالیل به باردار زنان درصد
 در ها زایمان درصد 65 تا 50 اکنون هم .هستند سزارین

 شهرها در آن درصد 90 که بوده سزارین صورت به ما کشور
 است حالی در این شود، می انجام خصوصی هاي بیمارستان و

 15تا  10 فقطسازمان بهداشت جهانی  ارشگز طبق که
 افزایش .)8(گردد منجر سزارین به باید ها زایمان کلیه درصد

 زنان بین در طبیعی زایمان کاهش و غیرضروري هاي سزارین
 ،باشد می سالمتی نظام نامناسب عملکرد از حاکی باردار،

 یک باردار زنان در سزارین و طبیعی زایمان شیوع میزان زیرا
 هاي برنامه عملکرد بررسی هاي شاخص از یکی ر،کشو

  .)9(آید می شماره ب مادران سالمتی

 به زیادي میزان به زایمان تجربه از مادر رضایت
 براي گیري تصمیم در مشارکت میزان و وي انتظارات

 به طور یقین، .)2(دارد بستگی خود زایمان نوع انتخاب
 دیدگاه از ثرأتم خود زایمان، نوع انتخاب در زنان تصمیم
 دالیل از یکی منابع از برخی در .است جامعه بر حاکم

 روش این بودن مدرن سزارین، انجام براي مادران درخواست
 است حالی در این .است شده عنوان طبیعی زایمان مقابل در
 براي ها تالش تمام جوامع، ترین پیشرفته و ترین مدرن در که

 .)10(گیرد می صورت یطبیع زایمان انجام و سزارین کاهش
 ن،امراجع به پزشکان هاي توصیه و عملکرد است مسلم چه آن

 ایفا سزارین افزایش یا کاهش در مهمی نقش اقوام و بستگان
 شرایط سزارین، افزایش در مؤثر عوامل دیگر از .)1(کند می

 به نسبت منفی نگرش و روانی فشار اجتماعی، -اقتصادي
 بر طبق اظهار ،)11(باشد می قبلی طبیعی زایمان
 منفی نگرش زنان از درصد 70 حدود ،)1386(راد شریفی
 برنامه درباید  زنان به آموزش و دارند مهبلی زایمان به نسبت

 .)12(گیرد قرار آموزشی

 با باید که نمودند تأکید )2001( همکاران و گمبل
 گیري تصمیم به اجتماعی -روانی هاي حمایت و آموزش
 .)13(دنمو کمک  زنانصحیح

 در گیرنده تصمیم نگرش تصمیم، اتخاذ فرآیند در
 زمانی آموزش و دارد مهمی نقش اطالعات ارزیابی و تفسیر
 داشته همراه به را مثبت نگرش تغییر بتواند که است مؤثر
 و ترین ایمن زایمان، روش با رابطه در در نهایت تا باشد

 دید نگرش .شود انتخاب شرایط با متناسب روش بهترین
 افراد، با برخورد در رفتار صورت به که است فرد درونی
 مهم خاصیت .کند می بروز حوادث و نظریات عقاید،
 اثر انسان بارز اعمال و رفتار بر که است این در ها نگرش

 .)7(گذارند می

 سازگاري مهم هاي کننده تعیین جمله از
 افراد در مثبت نگرش و گرایش از تلفیقی که شناختی روان

 بدبینی و بینی خوش .)10(است بینی خوش ،باشد می نیز
 سازگاري چگونگی بر و هستند شخصیت اساسی هاي کیفیت

 بر عامل دو این .گذارند می اثر زندگی حوادث با افراد
 رفتار بر و مشکالت با ههمواج هنگام افراد ذهنی انتظارات

  .)14(گذارد می تأثیر مشکالت بر غلبه هنگام ها آن
 سالمت براي معتبري بین پیش بینی، خوش

 به مثبت پاسخ مثبت، خلق جمله از روانی و جسمانی
 ي ارتقادهنده رفتار و موثر آمدن کنار پزشکی، هاي مداخله
 نوعی داشتن با مثبت تفکر یا بینی خوش .)15(باشد می سالمت

 بیشتر خوب رویدادهاي آینده، در که این بر مبنی کلی انتظار
 آمادگی پیش یک افتاد، خواهند قبداتفا رویدادهاي از

 با بینی خوش .آورد می وجود به فرد در شناختی و عاطفی
 اضطراب دچار بیشتر بدبین افراد و دارد منفی هرابط اضطراب

 و اضطراب بارداري زمان در بین خوش زنان .شوند می
 با توانند می مؤثري شکل به و دنکن می تجربه کمتري تنیدگی
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 با بینی خوش دادند نشان مطالعات .)16(کنند مقابله تنیدگی
 تر سالم و بهتر زایمان حتی و کمتر ناراحتی کمتر، افسردگی

 مثبت تنها بینی خوش البته .)17(است همراه باردار زنان در
 افکار داراي غالباً بین، افرادخوش بلکه نیست، سطحی بودن

 مثبت دیدي با را زا استرس هاي موقعیت و و باشند می حمایتی
 براي هایشان توانایی از خوبی محاسبه و کنند می ارزیابی

  .)19 ،18 ،15(دارند مشکالت گذراندن

 خوش افراد که است داده نشان شواهد مجموع در
 رنج زندگی مشکالت با مواجهه در بدبین افراد به نسبت بین

 مقابله هنگام در ها بین خوش شاید .کنند می تجربه را کمتري
 سبب که دهند می انجام خاصی يکارها مشکالت با

 .)19-23، 15(شود  میها آن بهتر سازگاري

 زنان سالمت با ارتباط در نیز مشابهی هاي یافته
 آن تأثیر و بینی خوش نقش با ارتباط در .است شده گزارش

 نتیجه اي مطالعه در )2013( همکاران و بارآن زایمان، نوع بر
 در دارد، ارتباط ارینسز زایمان افزایش با بدبینی  کهگرفتند

 نداشته سزارین میزان کاهش بر تأثیري بینی خوش که حالی
 با دیگر اي مطالعه در )2010(همکاران و مایر .)24(است

 دوران در مادران بدبینی و بینی خوش ارتباط بررسی هدف
 دادند نشان شده ریزي برنامه غیر سزارین میزان بر بارداري

 سزارین افزایش با بارداري دوران در مادران بدبینی که
  .)25(دارد ارتباط نشده ریزي برنامه

 مکتب گذار بنیان ،)1984(سلیگمن مارتین
 « :دارد می اذعان بینی خوش مورد در نگر، مثبت شناسی روان

 هاي سبک تغییر در آموزش و است آموختنی بینی خوش
 این طبق بر .»شود  میهدف انتخاب در تغییر باعث اسنادي،

 با را منفی هاي تجربه یا رویدادها بین خوش افراد ه،دیدگا
 تبیین خاص و گذرا بیرونی، عوامل به ها آن علت دادن نسبت

  .)27 ،26 ،23(کنند می

 با ما فاصله  ودرکشور سزارین باالي ارقام و آمار
تا  10 میزان به سزارین انجام( بهداشت جهانی سازمان شعار

 در تر جدي مداخالت امانج لزوم دهنده نشان ،)درصد 15
 .)26(باشد می زمینه این

 تشویق و امید ایجاد در بینی خوش نقش به توجه با
 نوع انتخاب بر مثبت نگرش تأثیر و مثبت هاي نگرش به

 جستجو اطالعاتی هاي پایگاه در که جایی آن از و زایمان
 آموزش نقش با ارتباط در اي مطالعه حاضر، پژوهش در شده

 نوع انتخاب قصد و نگرش بر بارداري وراند در بینی خوش
 تأثیر تعیین هدف با مطالعه این است، نشده انجام زایمان

 بر طبیعی زایمان مزایاي آموزش با توام بینی خوش آموزش
  .شد انجام زایمان نوع انتخاب قصد و نگرش

  
 اه روش و مواد

در  که بود آزمایشی -تجربی نوع از مطالعه این
 در نفر 32 ( زاي نخست زنان از نفر 64 روي بر 1393سال 
 مراجعه )کنترل گروه  درنفر 32 و بینی خوش آموزش گروه
 .شد انجام مشهد شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده
 ترتیب بدین .شد انجام اي مرحله چند روش به گیري نمونه

 شهر گانه پنج درمانی و بهداشتی مراکز از لیستی ابتدا که
 شامل را جمعیت بیشترین که مرکزي و شده تهیه مشهد

 قرار دیگر طبقه در مراکز سایر و طبقه یک در شد، می
 با متناسب برداري نمونه صورته ب مرکز 4 سپس .گرفت می

 اعداد جدول از استفاده با ) از هر طبقهمرکز 2( حجم
 صورت به نیز انتخابی مرکز 2 بین در .شدند انتخاب تصادفی
 مراکز از یکی )تصادفی اعداد جدول زا استفاده با( تصادفی

 کنترل گروه به دیگر مرکز و بینی خوش آموزش جهت
 داخل در پژوهش واحدهاي انتخاب .شدند داده اختصاص

 و ورود معیارهاي بر مبتنی و احتمالی غیر صورت به مراکز
 تأیید از پس گر پژوهش .بود پژوهش هدف و خروج

 با مشهد، پزشکی معلو دانشگاه اخالق کمیته توسط پژوهش
 مشهد مامایی و پرستاري دانشکده از کتبی نامه معرفی ارائه

 افرادي منتخب، بهداشت مراکز نمسئوال از مجوز وکسب
 نامه پرسش در و بودند مطالعه به ورود شرایط واجد که

 زنان(بودند کرده کسب 19 تا 10 بین ي نمره بینی خوش
 واحدهاي عنوان به  را)متوسط بدبینی و بینی خوش داراي

 در آگاهانه رضایت فرم سپس و نظرگرفت در پژوهش
  .داد قرار اختیارشان
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 و اول بارداري شامل مطالعه به ورود معیارهاي
 سال، 35 تا 18 سن هفته، 34تا  30 بارداري سن قلو، تک

 انجام براي مامایی علت نداشتن ناباروري، سابقه نداشتن
 آموزش  دریافتعدم طبی، بیماري وجود عدم سزارین،

 شامل خروج معیارهاي و زایمان هاي روش درباره مدون
 دو در عدم حضور ،پژوهش در شرکت ادامه به عدم تمایل

 بارداري 38تا  34 هاي هفته بین در حمل وضع بیشتر، یا جلسه
  .بودند آزمون پس درو عدم شرکت 
 شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزار

 هاي نامه پرسش و )LOT-R(یبین خوش سنجش نامه پرسش
 طبیعی زایمان به نسبت نگرش بررسی جهت نگرش سنجش

  .باشند می سزارین و
 (LOT-R)بینی خوش سنجش نامه پرسش

 بدبینی و بینی خوش در فردي هاي تفاوت ،نامه این پرسش
 و بوده مثبت 10 و 4، 1 سوال سه .سنجد می سوال 10با  را
 7، 3 سؤاالت پاسخ  ودشون می گذاري نمره مستقیم طور به
 .شوند می گذاري نمره معکوس صورت به و بوده منفی 9و 

 امتیاز .گرفت نادیده توان می را 8 و 6، 5، 2 سوال چهار
 موافقم، بسیار از درجاتی با اي گزینه پنج سؤاالت به دهی

صفر  نمره که مخالفم بسیار و مخالفم ندارم، نظري موافقم،
 همگراي روایی تعیین جهت .باشد یم گیرد، می بر در را 4تا 

 مقیاس عامل 5 با LOT-R بستگی هم از ایران در آزمون
 اول، عامل بستگی هم اريد یمعن .شد استفاده بک ناامیدي
 مقیاس با بک ناامیدي مقیاس کلی نمره و پنجم چهارم،
 آزمون قبول قابل اعتبار دهنده نشان بدبینی -بینی خوش
 .)15(است )بینی خوش هنام پرسش( زندگی گیري جهت
 بر )1380(گودرزي مطالعه در ابزار این بازآزمایی پایایی
 و روز 10 فاصله با دانشگاهی پیش آموز دانش نفر 27 روي

 پایایی ضریب حاضر پژوهش در .)28(بود 7/0 اعتبار با
  .آمد دست به 80/0 کرونباخ آلفاي

 سنجش هاي نامه پرسش نگرش سنجش هاي نامه پرسش
 موافق، کامالً( لیکرت اي  درجه5 مقیاس مبناي رب نگرش
جهت بررسی  )مخالف کامالً مخالف، ندارم، نظري موافق،

 .اند شده بندي طبقهنگرش نسبت به زایمان طبیعی و سزارین 

 و عابدیان نامه پرسش از برگرفته نامه پرسش این سوال یازده
 و کتب مطالعه از پس سوال سه و  است)1390(همکاران

 اضافهگر  پژوهش توسط نامه پرسش به مرتبط تمقاال
 تعیین محتوي روایی طریق از ها نامه پرسش این اعتبار .گردید
 مقاالت و کتب مطالعه با ها فرم این که ترتیب این به .گردید
 سپس و  شدتنظیم متخصص و راهنما اساتید نظر زیر جدید،

 علوم دانشگاه علمی هیئت ياعضا از تن 10 اختیار در
 پیشنهادات نمودن لحاظ از پس و گرفت قرار مشهد زشکیپ
 در .گرفت قرار استفاده مورد نهایی ابزار الزم، اصالحات و

 به نسبت نگرش سنجش هاي نامه پرسش پایایی حاضر، مطالعه
 به کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با سزارین و طبیعی زایمان
  .شد تأیید و محاسبه 93/0 و 94/0 ترتیب

 با اي دقیقه 60 جلسه 5 طی بینی، شخو آموزش
 سخنرانی، صورت به پژوهش واحدهاي گروهی مشارکت

 شد اجرا فعال هاي تمرین و ها مثال قالب در گفتگو و بحث
 « از یافته گسترش و برگرفته جلسه هر آموزشی محتواي که

 مباحث .بود »سلیگمن ي شده آموخته بینی خوش ي نظریه
 ي درجه داراي تخصصی ورمشا کمک با بینی خوش آموزش
 ابتدا که ترتیب بدین .شد تهیه تربیتی شناسی روان دکتراي

 و منابع تهیه با گر پژوهش سپس کردند، معرفی را منابع ایشان
 مرتبط بینی خوش بحث به که مطالبی ترین مهم گردآوري

 استاد توسط مطالب .کرد برداري یادداشت را ها آن بود،
 انتخاب ها آن ترین مرتبط و ترین مهم و  شدمطالعه مربوطه
 آموزش پروتکل در و شد اصالح لزوم صورت در وگردید 

  .گرفت قرار بینی خوش

 کارگاه گذراندن از پس گر پژوهش سپس
 حضور در آموزشی جلسات عملی ارائه و مربوطه آموزشی

 و نمود کسب را الزم مهارت شناس، روان محترم مشاور
 .شد دأییت ایشان طرف از آموزش این ارائه صالحیت

   :بود زیر شرح به جلسه هر در آموزشی محتواي
 در گفتگو و بحث اعضا، معرفی :اول جلسه

 زندگی بر آن تأثیرات و بدبینی و بینی خوش مفهوم دو مورد
 بیان :دوم جلسه .بدبین و بین خوش افراد يها ویژگی و

  باآشنایی(ناگوار حوادث و احساسات و افکار بین ارتباط
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 یعنی »A «. و نحوه پر کردن آن ABC ستونی سه دولج
 فکر یا باور از قبل که است رویدادي اتفاق از منظور و اتفاق

 اتفاق دنبال به که  استفکري یا باور »B « .دهد می رخ
 احساس از است عبارتاتفاق است و  پیامد »C « .آید می

 با آشنایی :سوم جلسه .)فعال تمرین ( نگرانی و اضطراب
 در مثال ذکر با منطقی غیر باورهاي و منفی خودآیند فکارا

 اصالح :چهارم جلسه .)فعال تمرین (زایمان نوع مورد
 و کلی درونی،( بدبینانه تبیین هاي سبک تغییر :اسنادي
 و خاص بیرونی،( بینانه خوش تبیین هاي سبک به )پایدار
 و منفی افکار با مجادله آموزش :پنجم جلسه .)گذرا
 پس آموزش، جلسه آخرین پایان در .)فعال تمرین(نهبدبینا

 پژوهش اول بخش نتایج است ذکر به الزم .شد اجرا آزمون
  .شد گرفته نظر در آزمون پیش عنوان به

 افزار نرم از استفاده با آوري جمع از پس اطالعات
SPSS) جهت .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد )22 نسخه 
 آزمون از مداخله از بعد و لقب نگرش نمره میانگین مقایسه

 زایمان نوع انتخاب قصد فراوانیبراي مقایسه  و زوجی تی
  .شد استفاده ویلکاکسون آزمون از مداخله از بعد و قبل

  

  ها یافته
 .بود سال 38/23 پژوهش واحدهاي سنی میانگین

 .بودند شاغل درصد 6/17 و دار خانه آنان از درصد 4/82
 در .بود )4/44( دیپلم و توسطهم آنان اکثر تحصیالت سطح
 همسران تحصیالت سطح پژوهش واحدهاي اکثر

 ) درصد 95/66(آزاد ها آن شغل و ) درصد5/36(راهنمایی
  .بود

 دو  کهداد نشان فیشر دقیق آماري آزمون نتایج
 شغل همسر، و باردار زن تحصیالت میزان سن، نظر از گروه

 اطالعات تنگرف منبع درآمد، میزان همسر، و باردار زن
 جهت مراجعه دفعات تعداد و زایمان نوع ي درباره

   ).>05/0p(بودند همسان بارداري دوران هاي مراقبت
تفاوت  که داد نشان ویلکاکسون آزمون

 از بعد و قبل زایمان نوع انتخاب قصد فراوانیداري بین  معنی
 ).p=033/0( دارد وجود بینی خوش آموزش گروه در مداخله

 قصد فراوانیکه  داد نشان فیشر دقیق آماري آزمون نتایج
 آموزش گروه در مداخله از بعد و قبل زایمان نوع انتخاب
 )p=035/0(دارد داري معنی تفاوت کنترل گروه با بینی خوش

   ).1 جدول(
 کنترل گروه با بینی خوش آموزش گروه در مداخله از بعد و قبل زایمان نوع انتخاب قصد فراوانی .1جدول

 گروه
 کنترل بینی خوش آموزش

  باردار زنان انتخاب قصد
  زایمان نوع درباره 

 درصد تعداد درصد تعداد

  آزمون نتیجه
 :فیشر دقیق

 87/21 7 1/28 9 طبیعی احتماالً
 25/31 10 3/31 10 سزارین احتماالً

 

 P =134/0 25/31 10 18/28 9 طبیعی قطعاً
 63/15 5 5/12 4 سزارین قطعاً

 مداخله از قبل

 100 32 100 32 کل
 

 8/25 8 8/43 14 طبیعی احتماالً
 5/35 11 5/12 4 سزارین احتماالً

 

  p =035/0 5/35 11 6/40 13 طبیعی قطعاً
 2/3 1 1/3 1 سزارین قطعاً

 مداخله از بعد

 100 31 100 32 کل
 

  
 اختالف بین که داد نشان مستقل تی آزمون نتایج

 گروه و بینی ش خو آموزش درگروه نگرش مرهن میانگین
 ).p=000/0(دارد وجود داري معنی تفاوت کنترل

 اختالف بین که داد نشان مستقل تی آزمون نتایج
 گروه و بینی خوش آموزش گروه در نگرش نمره میانگین

جدول ()p=0001/0( دارد وجود داري معنی تفاوت کنترل
2(.  
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 کنترل گروه با بینی خوش آموزش گروه در مداخله از بعد و قبل زایمان نوع به نسبت رشنگ نمره میانگین مقایسه .2 جدول
ــرش مداخله از قبل مداخله از بعد اختالف ــسبت نگ ــه ن ــوع ب  ن

 زایمان
 گروه

 میانگین±معیار انحراف میانگین±معیار انحراف میانگین±معیار انحراف
 آزمون  تیزوجی

 سزارین زایمان  =000/0p 28/22±12/13 44/15±68/9 -84/6±79/8 مداخله
  =074/0p 45/21±34/13 74/22±07/13  88/3±29/0 کنترل

  000/0p=  032/0p= 124/0=p  تی مستقل آزمون
 طبیعی زایمان =002/0p 56/30±33/10 41/39±56/7 84/8±92/9 مداخله
  =345/0p 42/33±49/12 45/32±2/14 97/0± 6/5  کنترل

  p 001/0p=  136/0=p=000/0   تی مستقل آزمون
 
  ) ایران بالینی کارآزمایی ثبت مرکز در N12015063022995  IRCT ثبت کد(

  
 بحث

 آموزش تأثیر بررسی مطالعه هدف با پژوهش این
 نوع انتخاب قصد و نگرش بر بارداري دوران در بینی خوش
 داد نشان مطالعه این نتایج .شد انجام زا نخست زنان در زایمان

 نوع به نسبت نگرش نمره میانگین داري بین ت معنیکه تفاو
 با  این نتیجهکه  وجود داردآموزش از بعد و قبل زایمان،

 مطالعه با و سو هم )1391(همکاران و رقیبی مطالعه نتایج
  .)12، 11، 9، 8(است سو ناهم )1386(همکاران و طغیانی

 «هدف با اي مطالعه در )1391(همکاران و رقیبی
 کانون پسران هیجانی هوش بر بینی خوش آموزش رتأثی تعیین

 به توان می  کهکردند بیان »کرمان شهر تربیت و اصالح
 آموزش طریق از کاران بزه هیجانی هوش ارتقاي
 ها، هیجان و ها نگرش بر و بود امیدوار بینی خوش هاي مهارت

 در .)26(گذاشت تأثیر آنان روان سالمت و مقابله هاي شیوه
 نسبت نگرش تغییر در بینی خوش آموزش نیز حاضر پژوهش

 نسبت زنان نگرش ارتقاي به منجر و بوده مؤثر زایمان نوع به
 اثر گفت بتوان شاید ).=002/0p(است شده طبیعی زایمان به

 تر فعال درگیري دلیل به نگرش بر بینی خوش بخشی
 پردازش تر عمیق سطح و یادگیري امر در گیرنده آموزش

  .باشد می اطالعات
 کارور و شییر نظر به توان می یافته این تبیین در

 در که است روانی ویژگی یک بینی خوش که این بر مبنی
 دارد، تأثیر مشکالت با مواجهه هنگام به افراد نگرش نحوه

  .)29(کرد اشاره نیز

 داري معنی ارتباط که حاضر پژوهش خالف بر
 د،دا نشان پژوهش تحت افراد نگرش تغییر و آموزش بین

 تعیین هدف با در مطالعه خود )1386(همکاران و طغیانی
 آگاهی، بر بارداري دوران مراقبت گروهی آموزش ثیرأت

  کهگرفتند نتیجه باردار مادران عملکرد و نگرش
 نداشته داري معنی تأثیر افراد نگرش بر شده ارائه هاي آموزش

 تفاوت دلیل به احتماالً امر این .)05/0p>( )30(است
 است بوده مطالعه دو در عاطفی حیطه آموزشی اهايمحتو

 و آموزشی ساعات و جلسات تعداد که علت این تفاوت در
 مطالعه در .باشد می شده استفاده آموزشی هاي روش نیز

 تداوم باعث درس طرح با آموزش ارائه اگرچه طغیانی
 را آموزش اثربخشی و شده بارداري ماهه 9 طی در آموزش
 که است این حاضر مطالعه مهم نکته  اما، است داده افزایش

 ارتقاء در آموزش آموزشی، جلسات کم تعداد وجود با
  .است بوده مؤثر باردار زنان نگرش و عملکرد

 که بود اینحاضر  پژوهش هاي یافته دیگر از
 مؤثر نیز زایمان نوع انتخاب قصد بر بینی خوش آموزش

 مداخله از بعد و قبل زایمان نوع انتخاب قصد فراوانی .است
 داري معنی تفاوت بینی خوش آموزش گروه در

 مطالعه با مطالعه این از حاصله نتایج که )p=033/0(داشت
 تأثیر بررسی« هدف با )1389(همکاران و نیاکی توفیقی

 و نگرش و آگاهی بر بارداري دوران در گروهی آموزش
با  و )11(سو هم »زا نخست زنان در زایمان نوع انتخاب

  .باشد می سو ناهم )2013(همکاران و بارآن هاي فتهیا
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 ارتباط در اي مطالعه در )2013( همکاران و بارآن
  کهگرفتند نتیجه زایمان نوع بر آن تأثیر و بینی خوش نقش با

 که حالی در دارد، ارتباط سزارین زایمان افزایش با بدبینی
 .)24(است نداشته سزارین میزان کاهش بر تأثیري بینی خوش

 آموزش حاضر، پژوهش در که است حالی در این
 8/43 از را سزارین زایمان انتخاب قصد فراوانی بینی خوش
 علت بتوان شاید .است داده کاهش درصد 6/15 به درصد

   .دانست گیري تصمیم در آموزش نقش را تفاوت این
 توانایی در تفاوت مطالعه، این هاي محدودیت از

 که بود شده ارائه مطالب دگیريیا براي باردار زنان ذهنی
 شد سعی اگرچه باشد، مؤثر آنان تصمیم و نگرش بر تواند می
 پژوهش واحدهاي تصادفی تخصیص با لهئمس این که

 اطالعات کسب چنین هم .شود کنترل حدودي تا ها درگروه
 رادیو، کتاب، مانند دیگري منابع از پژوهش واحدهاي
 ي درباره اطالعات یجمع ارتباط وسایل سایر و تلویزیون

 .شد کنترل نسبی طور به سزارین و طبیعی زایمان

 گیري پی به توان می پژوهش، این قوت نقاط از
 حفظ و مطالعه طول در پژوهش واحدهاي تمامی تلفنی

  .کرد اشاره ها آن با ارتباط
  

  گیري نتیجه
 محسوب زنان زندگی در مهم تجربه یک زایمان

 بارداري دوران در روانی يها حمایت از این رو .شود می
 در مؤثر آموزش با توان می که جایی آن از .شود  میپیشنهاد
ه ب نقش نگرش، و دانش افزایش طریق از بارداري، دوران
 ارتقاي نتیجه در و عوارض و ها بیماري کاهش در سزایی

 بینی خوش آموزش نقش به توجه با و داشت مادران سالمت
 نگرش و روان سالمت بر آن تأثیر و اضطراب کاهش در

 روند کاهش منظور به گردد می توصیه بنابراین افراد،
 هاي مراقبت هنگام در ها آموزش این ،سزارین هاي زایمان
  .گردد ارائه باردار زنان کلیه به بارداري دوران

 
 قدردانی و تشکر

 دانشگاه دانشجویی نامه پایان از منتج مقاله این
 .باشد می )مامایی -ستاريپر دانشکده(مشهد پزشکی علوم

 و پژوهش مورد واحدهاي تمامی ازبدین وسیله نویسندگان 
 مشهد شهر منتخب درمانی و بهداشتی مراکز محترم پرسنل
  .دنماین  میتشکر
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