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تأثیر کالسهای آموزش گروهی آمادگی برای تولد بر دانش ،نگرش و عملکرد مادران باردار
2

کتایون وکیلیان ،1شیرین مبصری

 .1استادیار ،دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ،اراک ،ایران
 .2کارشناس مامائی ،بیمارستان طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
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چكيده
زمینه و هدف :این مطالعه با هدف تأثیر کالسهای آموزش گروهی آمادگی برای تولد بر دانش ،نگرش و عملکرد مادران باردار
انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مداخلهای با  58مادر داوطلب شرکت در کالسهای آماادگی بارای زایماان در  6گاروه  11 -18نفاره
طراحی شد .کالسها هر  2هفته یک بار در بیمارستان طالقانی شهر اراک برگزار شد .در این کالسها دانش و مهارتهاای ززم در
زمینه بارداری و مراقبتهای آن ،تغذیه ،ورزش ،نحوه صاحی شایردهی ،مراقباتهاای بعاد از زایماان و ناوزاد آماوزش داده شاد.

روشهای آموزشی سخنرانی ،فیلم ،موزژ و پمفلت بودند .در پایان داده ها توسط آزمون کای دو ،ویلکاکسون آنالیز شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد میانگین آگاهی مادران در مورد مراقبتهای دوران بارداری از  11/11± 8/2قبل از آموزش به
 28/1 ±1/2بعد از آموزش افزایش یافت ( .)p =0/001همچنین قبل از آموزش  66/1درصد مادران نگرش خوبی به مراقبتهای
دوران بارداری داشتند که بعد از آموزش به  11/1درصد رسید (  80/8 .) p= 0/001درصد پس از زایمان از روشهای ایمن برای
جلوگیری از بارداری استفاده کرده و  50درصد تا  8ماهگی از تغذیه انحصاری استفاده کرده بودند.

نتیجهگیری :استفاده از روش آموزش گروهی می تواند در افزایش دانش ،نگرش و عملکرد مادران باردار موثر باشد.
واژههای کلیدی :آموزش گروهی ،مراقبتهای بارداری ،آگاهی ،نگرش ،عملکرد
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آدرس مکاتبه :اراک ،خیابان امام خمینی ،بیمارستان طالقانی
پست الکترونیکیdr.kvakilian@arakmu.ac.ir :

وکیلیان و همکاران
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مقدمه

روش بررسی
این تحقی از نوع مداخله آموزشی است که با هدف راهانادازی
کالسهای آموزش قبل از تولد طرحریزی شده و هادف نهاایی

11

] [ Downloaded from ndhj.lums.ac.ir on 2023-01-07

یکای از اولویاتهاای خاادمات بهداشاتی کاه توساط سااازمان
بهداشت جهانی ارائه شده است آموزش بهداشت مادر و کودک
است که نقش بسزائی در ارتقاء سالمت افراد جامعاه برخاوردار
است .بهداشت ماادر و کاودک عباارت اسات ،از مراقباتهاای
بهداشتی فراگیر ،جدی و پیگیر مادران باردار ،شیرده و کودکان
که اگر به خوبی اجرا شود میتواناد ااامن ساالمت ماادران و
کودکان و در نهایت جامعه باشد .هدف از آموزش مادران ایجاد
رفتارهای بهداشتی و تداوم آن رفتارها در دراز مدت میباشد.
لذا برای طی این مسیر باید اطالعات صحی به ماادران داده ،و
باورهای غلط آنها را تصحی کرد تا در نهایت شاهد تغییار در
نگرش و رفتاار آنهاا باشایم ( .)1اماروزه مراقباتهاای دوران
بارداری بهطور روتین در اکثر کشورها در حال انجام اسات اماا
هر ساله  800000مادر در اثر عوارض بارداری و زایماان جاان
خود را از دست میدهند لذا به نظر میرسد این مراقبتهاا بار
اساس اصول صحی آموزش انجام نمیگیرد .در اصول آماوزش
ززم اساات ارائااهدهنااده خاادمات ،شاارکتکنناادگان را باارای
یادگیری آماده کند ،یادگیری را معنیدار سازند و انگیزه ایجااد
کنند .آموزشدهنده باید بداند کسی که به او مراجعه میکند،
کیست و از نظر فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی در چه
سطحی قرار دارد ،هدف از هار جلساه آموزشای چیسات ،چاه
اطالعاتی نیاز دارد تا بارداری و زایمان را به یک تجرباه مثبات
برای او تبدیل کرده و مهارتهایی را برای ساازش باا اساترس
حاملگی ،زایمان و درد فراهم کند (.)2
کالسهای آموزش گروهای قبال از تولاد فرصات مقت ای باه
دست می دهد که اعتقادات غلط ،خرافات ،اطالعاات نادرسات
بارداری ،زایمان و مسایل بعد از زایمان را که موجب بسیاری از
ااطرابهای مادر و عدم اعتماد به نفس اوست را با به اشتراک
گذاشتن دیدگاههای مختلف تصحی کند .آموزش این فرصات
را به مادران میدهد که با سایر مادران که شارایط او را دارناد
مالقات کند .در این کالسها مادر در معارض طیفای از عقایاد
مختلف در مورد مسایل تولد و والدی قرار میگیارد ،همچناین
کسب داناش باه او کماک مایکناد روی نیازهاای شخصای و
اهدافش فکر کند ،اطالعااتش دربااره مساایل تولاد و پارورش
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کودک را افزایش دهد .همچنین آموزش به او کماک مایکناد
ااطراب کمتری داشته و باا مراحال زایماان و درد آن تطااب
یابد ،درحالیکه در آموزش سنتی و فردی ،طوفان فکاری و باه
اشتراک گذاشتن دیدگاهها اتفاق نمیافتد ( 1و .)6کاالسهاای
آموزش قبل از تولد از زمانی که جنبش زنان به سمت در نظار
گرفتن جنبه حقوق انسانی در تولد نوزادان معطوف شاد ،آغااز
گردید ،که در آن زنان خواستار داشتن نقش فعال در زایماان
بودند (.)1
در مطالعهای در سوئد که در آن کالسهاای آماوزش گروهای
قبل از تولد برای مادران باردار انجام شد نتاایج نشاان داد 11
درصد مادران عقیده داشتند این آموزشها ،آنها را برای تولاد
و  10درصد برای دوره والدی آماده کرده است (.)8
مطالعه دیگر نشان داد زناان شارکتکنناده در دوره آموزشای
مشابه نسبت به روش آموزش سنتی از رفتارهاای هام ساو باا
رفتارهای بهداشتی طای حااملگی آگااهی بیشاتری داشاتند و
اغلب آنها شیوه زندگی در حاملگی را تغییر داده ،کمتر سیگار
میکشیدند ،مشاوره بیشتری با ماماها داشاته و اولاین ویزیات
پزشکی خود را زودتر انجام داده بودند (.)6
همچنین مطالعات در زمینه زایمان به روش سزارین نشان
میدهد که فاکتورهای غیرپزشکی زیادی در نوع زایمان
دخالت دارد بهطوریکه حمایت دوران بارداری توسط مربی و
آموزشدهنده به طور معنیداری در کاهش سزارین اولیه یا
تکرار آن مؤثر بوده است (.)1
از آنجا که یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی تا سال 2010
افزایش تعداد زنانی است که در کاالسهاای آموزشای شارکت
میکنند و با توجه به آنکه عدم آگاهی از مراحال تولاد یکای از
دزیاال مهاام افاازایش آمااار ساازارین در کشااور مااا ماایباشااد،
پژوهشگران در این مطالعه به بررسی تاأثیر آماوزش بار تغییار
آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران باردار پرداخت.
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سواد نداشت پرسشنامه توسط مربی برای وی خواناده و جاواب
انتخابی عالمتگذاری میشد .ساؤازت آگااهی از مراقباتهاای
بارداری  25سوال و حداکثر نمره  25بود که قبل از آموزش در
اختیار مادران قرار گرفت .سپس دغدغهها ،باورها و دانش آنها
در گروه و با شرکت فعال تمام مادران مورد بحث قارار گرفات.
آموزشدهناده بار اسااس دیادگاه شارکتکننادگان ،اطالعاات
درست را تقویات کارده ،اطالعاات غلاط را باا مشاارکت آنهاا
تصحی و بر اساس فهم و درک آنها مطالب جدیاد را آماوزش
میداد  .اگر افراد کلیدی نیز در خاانواده وجاود داشاتند کاه در
مقابال یاادگیری اطالعاات صاحی سابب مقاومات در ماادران
میشدند آموزشدهنده با ارتباط نزدیکای کاه باا خاانوادههاای
آنها برقرار میکرد و با دعوت از ایشان آموزشهاای ززم را در
اختیار آنان قرار میداد .در بحثهای گروهی سعی میشد تماام
افراد به نوعی در بحث شرکت کرده و تجرباههاای خاود را باه
اشتراک بگذارند .بسته به محتوی درسی از روشهای سخنرانی،
نمایش ،ایفای نقش و فیلم نیاز اساتفاده شاد .بعاد از آماوزش
پرسشنامه مورد نظر مجدداً در اختیاار ماادران قارار داده شاد.
همچنااین جهاات عملکاارد مااادران در رابطااه بااا آمااوزشهااای
تغذیهای دوران بارداری چکلیستی به مادران داده شاد تاا بار
اساس آموزشی که در کالسها دیدهاند نوع تغذیهای را که طای
یک هفته داشتند را در آن چکلیست یادداشت کنند تا جهات
پایش برنامه آموزشی از آن استفاده شود .چکلیسات باه ماادر
کمک میکرد تا یک خود ارزیابی داشاته باشاد ولای متأسافانه
درصد کمی از ماادران چاکلیسات هفتگای تغذیاه را تکمیال
نمودند .لذا در این زمینه اطالعاتی جمعآوری نشد و آنالیز هام
صورت نگرفت.
همچنین جهات بررسای عملکارد ورزشهاای دوران باارداری
بروشوری مشتمل بر ورزشهای دوران بارداری تهیه شاد ایان
پمفلتها به صورتی طراحی شد که افراد بیساواد و کامساواد
هم بتوانند از آن استفاده کنند .همچنین چاکلیسات تمارین
این ورزشها نیز به مادران داده شد که با هر باار تمارین آنرا
ثبت کنند و در پایان به محق عودت دهند.
 -2کالسهای آمادگی تولد و زایمان :همانند کالسهای قبل
نیازهای آموزشی مادران در ابتدای کالس مشخص شد و سپس
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آن توانمندسااازی زنااان جهاات کنتاارل باار مراقباات از خااود،
تصمیمگیری در مورد تولد و کنتارل بار درد زایماان و ارتقااء
سالمت کودک میباشد .از اهداف میان مدت این طرح ارزیاابی
آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران باردار بود که در این مقاله باه
آن پرداخته شد .روش کار بدینترتیب بود کاه ابتادا فراخاوان
شرکت در این کالسهای آموزشی در درمانگاههای شاهر اراک
توزیع شد .پس از ثبتنام و مراجعه مادران فرمی به آنها داده
شد که شامل اطالعات دموگرافیاک و رااایتناماه شارکت در
کالسهای آموزش گروهی بود .در صورت بیسواد باودن فارد،
پرسشنامه توسط مامای مقیم درمانگاه تکمیل میشاد .پاس از
اخذ موافقتنامه کتبی از مادران ،برنامه شرکت در کالسها به
آنها داده شد .کالسها ترجیحاً از هفته  16بارداری شروع و تا
آخر بارداری همانند مراقبتهای دوران باارداری اداماه یافات.
افراد شرکتکننده در گروه سنی  10-15سال و بارداری اوّل یا
دوم بودند که سابقه بیماری حاد و مزمن نداشاته و باا تمایال
خود متقاای شرکت در کالسها بودند .هار کاالس باه مادت
 1/8تا  2ساعت به صورت دو هفته در میان و باا ح اور -18
 11نفر از مادران در بیمارستان طالقانی شهر اراک تشکیل شد.
محتوی هر یک از کالسها توسط ماماها و متخصصین زناان و
بر اساس برنامههای سالمت ماادران وزارت بهداشات و درماان
ارزیابی و تهیه شد.
اساس آموزشها بر محور شرکت مادران در بحثهای گروهی و
گشودن اطالعات و باورهاای خاانوادههاا باود .تماامی مراحال
آموزشی این تحقی در مرکز آموزشی زایشگاه طالقاانی انجاام
شد .این مرکز دارای یک سالن آمفی تأتر بود کاه عصار تماام
روزهای هفته به جز پنجشانبه و جمعاه قابال اساتفاده بارای
برگزاری کالسها بود.
این کالسها به ترتیب زمانی عبارت بودند از:
 -1کالس مراقبتهای دوران بارداری :محتاوای ایان کاالسهاا
شامل تغییرات فیزیولوژیاک جسامی و روانای ماادر ،مشاکالت
شایع بارداری و روشهاای حال آن ،عالئام خطار در باارداری،
تغذیه بارداری ،ورزشها ،مراقبتهای معمول لبااس پوشایدن و
استراحت در طی بارداری بودند .هر کالس با ح ور  11-18نفر
تشکیل شد .ابتدا پیش آزمون از مادران به عمل آمد ،اگر ماادر
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آموزش در راستای ارتقاء اطالعات زایمانی و تولد انجام گرفت
این دوره شامل آموزش مراحل تولد ،درد زایمان ،روشهای
سازش با درد زایمان بودند .بسته به محتوای آموزشی این
کالسها از موزژ ،فیلم و بازدید اتاق زایمان استفاده گردید.
بحث به صورت گروهی بوده و دیدگاههای مادران و تجارب
آنها به چالش کشیده شد .پرسشنامه نگرش در مورد زایمان
طبیعی و درد زایمان با  60سوال در قالب نمرهدهی لیکرت
(کامالً موافقم ،موافقم ،مخالفم ،کامالً مخالفم ،نظری ندارم) با
حداکثر  120نمره طراحی شد که قبل و پس از آموزش در
اختیار مادران قرار داده شد.
 -6کالسهای آموزش پس از زایماان :کاه محتاوای آن شاامل
مراقبتهای پس از زایمان ،ارائه شایوههاای صاحی شایردهی،
ارائااه مراقباات از نااوزاد (بنااد ناااف ،حمااام) ،تنظاایم خااانواده و
واکسیناساایون بااود .بسااته بااه محتااوی آمااوزش از روشهااای
سخنرانی ،ایفای نقش ،نمایش و فایلم آموزشای اساتفاده شاد.
پس از اتمام هر یک از کالسهاا و شاروع کاالس بعادی پاس
آزمون به عمل آمد تا از این طری تأثیر آموزش سنجیده شاود.
نگرش نسبت به مراقبتهای بعد از زایمان از طری  60سؤال در
قالب لیکرت مورد بررسی قرار گرفت .نحوه شیردهی  18ساؤال
و حااداکثر  18نمااره ،مراقباات پااس از زایمااان بااا  20س اؤال و
حداکثر  20نمره در نظر گرفته شد .بارای روائای ابازار از نظار
متخصصین که اع ای هیأت علمی مامایی بودند استفاده شد و
جهت پایایی آن از آزمون مجدد اساتفاده شاد و باا همبساتگی
 0/5ابزار مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها
یافته ها نشان داد  11/1درصاد ( 66نفار) از ماادران در گاروه
سنی  60-21سال و  1/1درصاد ( 1نفار) شااغل بودناد61/1 .
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درصد (نفر  )88تحصیالت دیپلم داشاتند 2/1 .درصاد ( 2نفار)
همسااران معتاااد و  86/8درصااد ( 15نفاار) شااغل آزاد و 85/5
درصد تحصیالت دیپلم داشتند.
 11/5درصد نمونهها ( 15نفر) بارداری اوّل بودند .نتایج نشاان
داد میانگین آگااهی ماادران در رابطاه باا مراقباتهاای دوران
بارداری قبل از آماوزش از  11/11±8/2باه  28/1±1/2بعاد از
آموزش افزایش داشت ( .)p=0/001میانگین آگاهی در ماورد
تغذیاااه دوران باااارداری از  1/61±6/5قبااال از آماااوزش باااه
 11/18±2/1بعد از آموزش افزایش یافت (.)p= 0/058
میانگین آگاهی در مورد شیر مادر از  10/1 ± 6/2قبل از
آموزش به  16/5±2/6رسید که معنیدار نبود (.)p= 0/211
میزان آگاهی در مورد مراقبتهای پس از زایمان قبل از آموزش
 11/1 ± 1/6بود که به  11/6 ±1/5افزایش معنیدار داشت
( .)p=0/001درصد سط نگرش خوب به زایمان طبیعی و درد
زایمان از  66/1درصد قبل از شروع کالس به  11/1درصد پس
از آموزش رسید (.)p=0/001
سط نگرش خوب به ورزش از  86درصد قبل از آموزش به
 56/1درصد پس از آموزش رسید ( .)p=0/001همچنین قبل
از آموزش نگرش اعیف به ورزش  10/8درصد بود که بعد از
آموزش هیچکدام از نمونهها نگرش اعیف به ورزش نداشتند
(.) p=0/001
سط نگرش خوب به مراقبتهای پس از زایمان از 15/2
درصد قبل از آموزش به  58/1درصد بعد از آموزش افزایش
یافت ( .)p=0/02از نظر عملکرد ورزش  11/2درصد مادران در
طول بارداری به طور مرتب ورزش کردند و  80/8درصد پس از
زایمان از روشهای ایمن برای جلوگیری از بارداری استفاده
کرده و 50درصد تا  8ماهگی از تغذیه انحصاری استفاده کرده
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جدول شماره  -1میانگین آگاهی از تغذیه دوران بارداری در مادران باردار
انحراف معیار  ±میانگین

متغیر
میزان آگاهی از تغذیه دوران بارداری قبل از آموزش

1/61±6/52

میزان آگاهی تغذیه دوران بارداری پس از آموزش

11/18±2/11

میزان آگاهی در مورد شیر مادر قبل از آموزش

10/12±6/20

میزان آگاهی در مورد شیر مادر پس از آموزش

16/55 ±2/61

میزان آگاهی در مورد مراقبت پس از زایمان قبل از آموزش

11/11±1/65

میزان آگاهی در مورد مراقبت پس از زایمان پس از آموزش

11/61±1/56

سط معناداری
P=0/058
P=0/211
P=0/001

جدول شماره  -2توزیع فراوانی سط نگرش نسبت به به زایمان طبیعی و درد زایمان در زنان باردار
متغیر

سط

نگرش به زایمان
طبیعی و درد زایمان
قبل از آموزش
نگرش به زایمان
طبیعی و درد زایمان
بعد از آموزش

تعداد )(%

نگرش
اعیف

(2)2/1

متوسط

(60)68/6

خوب

(86)62/1

اعیف

(1)1/2

متوسط

(1)1/1

خوب

(50)11/1

جدول شماره  -6توزیع فراوانی مطل و نسبی سط
متغیر
سااااط نگاااارش بااااه
مراقبتهای دوران پاس از
زایمان قبل آموزش
سااااط نگاااارش بااااه
مراقبتهای پس از زایماان
بعد آموزش

سط معناداری

P=0/001

نگرش نسبت به مراقبتهای پس از زایمان

سط نگرش

تعداد (درصد)

اعیف

(6)1/1

متوسط

(65)11/1

خوب

(11)15/2

اعیف

0

متوسط

(12)11/1

خوب

(16)58/1

سط معناداری

P=0/02

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد آموزش به روش گروهای تاأثیر معنایداری بار
آگاهی مادر از مراقباتهاای دوران باارداری و بهداشات فاردی
داشت .در مطالعهای در سوئد در مورد کالسهای آموزش تولاد
و والدی نشان داد که  11درصد مادران اظهار کردناد کاه ایان
کالسها آنها را برای تولد و  10درصد برای دوره والدی آمااده
کرده است ( .)8مطالعه طغیانی و همکاران نشان داد که آموزش
گروهی نسبت به آموزش به روش متداول آگااهی ماادران را در
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هر سه ماهه بارداری افزایش داده بود ( .)5مطالعهای نشان داد
که افزایش آگاهی و مهاارت در ماادران در طای باارداری در
کوتاه مدت باعث افزایش اعتماد به نفس آنها ،دانش آنان در
مورد بارداری و تصمیمگیری بعدی در آنها مایشاود کاه در
دراز مدت ،باعث کاهش عوارض ناشی از تولد نوزاد کاموزن و
اعمال این آگاهی و رفتارها در حاملگیهای بعدی میشود (.)1
مطالعه حاار نشان داد آگاهی مادران در زمیناه مراقباتهاای
پس از زایمان تغییر معنیدار یافت .همچناین آگااهی در ماورد
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تغذیه و شیر مادر افزایش یافت اما این افزایش معنایدار نباود.
در مطالعه همتیاار و همکااران  12درصاد از ماادران آگااهی
اعیف 28 ،درصد آگاهی خوب و  66درصاد آگااهی عاالی در
ماورد تغذیاه شایرخوار داشاتند ( .)10مطالعاه اصاغرینیاا و
همکاران در بررسی سط آگاهی در مورد عوارض و مراقبتهای
پس از زایمان نشاان داد کاه  660نفار ( 16/5درصاد) آگااهی
بسیار اعیف 22 ،نفر ( 8 /1درصد) آگاهی اعیف و  2نفر (0/8
درصااد) از آگاااهی متوسااطی برخااوردار بودنااد ( .)11مطالعااه
میرغفوروند و همکاران نشاان داد کاه  5درصاد ماادران دارای
آگاهی اعیف 52 ،درصد ماادران دارای آگااهی متوساط و 10
درصد مادران دارای آگاهی خوب بودند ،میانگین نمره آگااهی
از حداکثر  ،60نمره  18/61 ±6/18بود ( .)12مطالعهای که در
مااالزی انجااام شااد نشااان داد مااادرانی کااه طاای  6هفتااه در
کالس های دوران بارداری شرکت داشتند نسبت به گروه کنترل
از دانش بیشتری در رابطه با مراقبتهای بارداری ،لیبر و پس از
زایمان برخوردار بودند ( .)16ماماها میتوانند بهتارین کارکناان
بهداشتی در کشورهای در حال توساعه بارای آماوزش ماادران
باردار باشند .در یک مطالعه برای طوزنی کردن زمان شیردهی
مادران در کالسهای آموزشی مهارت شیردهی به آنان آموزش
داده شد .نتایج نشان داد دوره شیردهی باا تأکیاد بار آماوزش
خودکارآمدی افزایش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشت
( .)11لذا کالسهای آموزش قبل از تولد فرصت مقت ی دسات
میدهد که اعتقادات غلط ،خرافات ،اطالعات نادرست باارداری،
زایمااان و مسااایل بعااد از زایمااان را کااه موجااب بساایاری از
ااطرابهای مادر و عدم اعتمادبهنفس اوست ،بررسی شود (.)6
مطالعه حاار نشان داد که نگارش ماادران نسابت باه قبال از
آموزش به مراقبتهای دوران بارداری و تغذیه تغییار معنایدار
داشت به طوری که بعد از آموزش  11/1درصد نسبت به قبل از
آموزش  62/1درصد نگرش مثبت باه آن داشاتند و نسابت باه
مراقبت از خود و جناین اعتقااد بیشاتری پیادا کارده بودناد.
همچنین نمونهها به عالئم خطر دوران باارداری بیشاتر اعتقااد
داشتند .نتایج این مطالعه با مطالعه طغیانی همخوانی دارد (.)5
شاید افزایش آگاهی مادران منجر به تغییر نگرش در آنها نیاز
شده است .مطالعه خواجوی شجاعی و همکاران نشان داد پاس
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از آموزش مادران نگرش مثبتی به تغییر رژیم غذایی در بارداری
داشتند ( .)18مطالعه غفاری صراوی و همکاران در مورد تغذیاه
انحصاری به شیر مادر نشان داد  1/1درصاد شارکت کننادگان
دارای نگرش نسابتاً منفای 65/6 ،درصاد دارای نگارش نسابتاً
مثباات و مااابقی دارای نگاارش کااامالً مثباات بودنااد ( .)16در
مطالعه ای که شرکتکننادگان باه دو گاروه  81نفاری تقسایم
شدند یک گاروه تحات آماوزش ح اوری (ساخنرانی ،نماایش
فیلمهای آموزشی ،اسالید ،پرسش و پاسخ) و گروه دیگار تحات
آموزش غیر ح وری شامل ارائه جزوه آموزشی که حاوی همان
مطالب آموزش ح وری بود ،قرار گرفتند سپس هر دو گروه باه
مدت  6ماه بعد از زایماان از نظار میازان شایردهی انحصااری
پیگیری شدند .نتایج حاصل از ایان پاژوهش نشاان داد میازان
شیردهی انحصاری در  6ماه اوّل زندگی از  86/6درصد در گروه
آموزش غیر ح وری به  52/1درصد در گروه آموزش ح اوری
افزایش نشان میداد که از نظر آماری دارای اختالف معنیداری
بود (.)11( )p< 0/08
مطالعه حاار نشاان داد نگارش نسابت باه ورزشهاای دوران
بارداری و بعد از زایمان نیز تغییار معنایدار داشات و عملکارد
مادران در دوران بارداری برای ورزش بسیار خوب بود به طوری
که فقط  16/8درصد مادران ورزش دوران بارداری نداشتند ،اما
میزان ورزش پس از زایمان به طور معناداری کاهش یافت.
مطالعهای در کرماان بار روی  286زن بااردار در ماورد ورزش
دوران بارداری نشان داد میاانگین نماره داناش زناان در ماورد
ورزش حدود  61درصد کل نمره دانش قابل اکتساب ،میاانگین
نمرات نگارش  12درصاد کال نماره نگارش قابال اکتسااب و
میانگین نمره عملکرد  5درصد کل نمره عملکارد قابال کساب
بوده است .همچنین یافتههای پاژوهش نشاان داد کاه ارتبااط
مثبتی بین دانش و نگرش ( ،)r =0/26دانش و عملکرد (=0/11
 ) rو نگرش و عملکرد ( )r =0/26وجود دارد .نتایج این مطالعه
همچنین نشان داد دانش ،نگارش و عملکارد واحادهای ماورد
پژوهش در مورد ورزش در بارداری اعیف بوده است .بنابرایان
اطالعرسانی و آماوزش جهات بهباود داناش و تغییار نگارش و
توسعه عملکرد در این زمینه اروری به نظر میرسد (.)15
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مطالعه حاار نشان داد نگرش مادران به مراقبت از خود و نوزاد
در زمینههای مختلف بعد از زایمان از جملاه مراقبات از زخام،
تغذیه ،اقدامات اد بارداری ،تغذیه نوزاد با شیر مادر بهتر شاده
است .به طوری که از  15/2درصد نگرش مثبت قبل از آماوزش
به  58/1درصد بعد از آموزش رسید که این تغییر معنیدار بود.
در مطالعهای که توسط  Obimboدر زمینه تعیاین آگااهی و
نگرش مادران در مراقبت از بند ناف در نایروبی (کنیاا) انجاام
شد  10درصاد آگااهی درسات و  66درصاد عملکارد درسات
داشتند ( .)11مطالعه حاار نشان داد  80/8درصد نمونههاا از
روش های ایمن برای جلوگیری از باارداری اساتفاده کارده و50
درصد نوزاد خود را تا چهاار مااهگی تغذیاه انحصااری کردناد.
جلسات آموزشی این فرصت را به مادران میدهد کاه باا ساایر
افرادی که شرایط او را دارند مالقات کند ،به این وسیله مادر در
معرض طیفی از عقاید مختلف در مورد مساایل تولاد و والادی
قرار میگیرد .آموزش باه ماادر کماک مایکناد روی نیازهاای

وکیلیان و همکاران

شخصی و اهدافش فکر کند و مهارتهای ززم در امور والدی را
کسب نماید ( .)6با توجه به نتایج تحقیا پیشانهاد مایشاود
برای افزایش دانش مادران در رابطه با باارداری و مراقباتهاای
آن ،ایجاد نگرش مثبت در زناان نسابت باه زایماان طبیعای و
مراقبتهای بعد از زایمان از خود و نوزاد ،از روشهای متناساب
با نیازهای مادران از جمله روشهای آماوزش گروهای اساتفاده
شود.
تشکر و قدردانی
اینجانااب و همکااارانم از مساااعدت معاوناات درمااان و معاوناات
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک و تمامی کسانی کاه ماا را
در این تحقی یاری کردند کمال تشکر را مینماییم.
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Abstract

[ Downloaded from ndhj.lums.ac.ir on 2023-01-07 ]

Background & Aim: the aim of this study was to investigate the effects of group training classes
of birth preparationon the knowledge, attitude and practice of pregnant mothers.
Material & Methods: This experimental study was designed with 85 mothers volunteered to
participate in childbirth preparation classes in six groups of 15-14 people. Classes were hold every
2 weeks in Arak Taleghani Hospital. The knowledge and skills of prenatal care, nutrition, exercise,
correct feeding, postpartum care and newborn have been taught In these classes. Teaching methods
were Lectures, films, and pamphlets. Findings were evaluated by ﭏ2 and Wilcoxon test.
Results: The collected data showed that Mother's knowledge in prenatal care increased after
training (25.4 ± 2.7 vs. 17.91±5.2) (p=0.001). 63.1% mothers had good attitude about prenatal care
that increased to 94.1% after training (p=0.001). 50.5% mothers used safe methods of
contraception and 80% had used exclusive breast feeding up to 5 months.
Conclusion: The use of group education had a significant effect on knowledge, attitude and
practice of pregnant women.
Key words: Group education, prenatal care, knowledge, attitude, practice
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