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 مادران باردار عملکرد ، نگرش و دانش های آموزش گروهی آمادگی برای تولد بر أثیر کالساین مطالعه با هدف ت :زمینه و هدف

 انجام شد.

نفاره   11 -18گاروه   6در  های آماادگی بارای زایماان    وطلب شرکت در کالسمادر دا 58ای  با  مطالعه مداخله  :ها روشمواد و 

هاای ززم در   ها دانش و مهارت . در این کالسبرگزار شدبیمارستان طالقانی شهر اراک  رد هفته یک بار 2ها هر  طراحی شد. کالس

. از زایماان و ناوزاد آماوزش داده شاد    هاای بعاد    ، مراقبات ، نحوه صاحی  شایردهی  ، ورزش، تغذیهنآهای  زمینه بارداری و مراقبت

 .آنالیز شدند، ویلکاکسون زمون کای دوآتوسط در پایان داده ها ، موزژ و پمفلت بودند. ، فیلمهای آموزشی سخنرانی روش

به    شاز آموز قبل  11/11± 2/8از  های دوران بارداری  میانگین آگاهی مادران در مورد مراقبت وهش نشان دادنتایج پژ ها: یافته

های  به مراقبت  ینگرش خوبمادران درصد  1/66قبل از آموزش همچنین  .(= 001/0p)افزایش یافت  بعد از آموزش  1/28 2/1±

 های ایمن برای از روشپس از زایمان درصد  8/80(.   =p 001/0رسید  )  درصد 1/11داشتند که بعد از آموزش به  دوران بارداری

    .ماهگی از تغذیه انحصاری استفاده کرده بودند 8درصد  تا  50و  ده کردهجلوگیری از بارداری استفا
 .موثر باشدعملکرد مادران باردار نگرش و  دانش، می تواند در افزایش استفاده از روش آموزش گروهی  :گیری نتیجه

 ، نگرش، عملکرد، آگاهیهای بارداری ، مراقبتآموزش گروهی :ی کلیدیها واژه
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 یطالقان مارستانی، بینیامام خم ابانی، خاراک  آدرس مکاتبه:

 dr.kvakilian@arakmu.ac.ir پست الکترونیکی: 
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 مقدمه

خاادمات بهداشاتی کاه توساط سااازمان    هاای   یکای از اولویات  

بهداشت جهانی ارائه شده است آموزش بهداشت مادر و کودک 

در ارتقاء سالمت افراد جامعاه برخاوردار   بسزائی  است که نقش

هاای   است. بهداشت ماادر و کاودک عباارت اسات، از مراقبات     

ران باردار، شیرده و کودکان بهداشتی فراگیر، جدی و پیگیر ماد

تواناد ااامن ساالمت ماادران و      که اگر به خوبی اجرا شود می

کودکان و در نهایت جامعه باشد. هدف از آموزش مادران ایجاد 

 . باشد میدر دراز مدت  ها رفتار رفتارهای بهداشتی و تداوم آن

و ، هباید اطالعات صحی  به ماادران داد برای طی این مسیر لذا 

تغییار در  شاهد نهایت  کرد تا درتصحی  را ها  های غلط آنباور

دوران هاای   اماروزه مراقبات   (.1باشایم ) هاا   نگرش و رفتاار آن 

طور روتین در اکثر کشورها در حال انجام اسات اماا    بارداری به

مادر در اثر عوارض بارداری و زایماان جاان    800000هر ساله 

 هاا بار   این مراقبت درس دهند لذا به نظر می دست می خود را از

گیرد. در اصول آماوزش   نمیصحی  آموزش انجام  اساس اصول

کنناادگان را باارای  دهنااده خاادمات، شاارکت ززم اساات ارائااه

انگیزه ایجااد   و دندار ساز یادگیری آماده کند، یادگیری را معنی

 کند، باید بداند کسی که به او مراجعه می دهنده  آموزشد. نکن

ی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در چه کیست و از نظر فرهنگ

سطحی قرار دارد، هدف از هار جلساه آموزشای چیسات، چاه      

را به یک تجرباه مثبات   بارداری و زایمان تا اطالعاتی نیاز دارد 

ساترس  اهایی را برای ساازش باا    و مهارتکرده  دیلبرای او تب

 (.2) فراهم کندحاملگی، زایمان و درد 

از تولاد فرصات مقت ای باه     قبال  گروهای   آموزش های کالس

دست می دهد که اعتقادات غلط، خرافات، اطالعاات نادرسات   

 بارداری، زایمان و مسایل بعد از زایمان را که موجب بسیاری از

را با به اشتراک  و عدم اعتماد به نفس اوست های مادر ااطراب

این فرصات   آموزشهای مختلف تصحی  کند.  گذاشتن دیدگاه

هد که با سایر مادران که شارایط او را دارناد   د را به مادران می

مادر در معارض طیفای از عقایاد     ها در این کالس مالقات کند.

همچناین  د، گیار  می مختلف در مورد مسایل تولد و والدی قرار

زهاای شخصای و   کناد روی نیا  باه او کماک مای   کسب داناش  

تولاد و پارورش   مساایل  دربااره   اطالعااتش اهدافش فکر کند، 

کناد   به او کماک مای   . همچنین آموزشزایش دهداف را کودک

تطااب    آنو درد  زایماان  داشته و باا مراحال   یتر ااطراب کم

باه   وطوفان فکاری  ر آموزش سنتی و فردی، که د حالی ، دریابد

هاای   کاالس  (.6و 1) افتد ها اتفاق نمی اشتراک گذاشتن دیدگاه

ر آموزش قبل از تولد از زمانی که جنبش زنان به سمت در نظا 

آغااز   معطوف شاد،  نوزادان گرفتن جنبه حقوق انسانی در تولد

ن زنان خواستار داشتن نقش  فعال در زایماان  آکه در  گردید،

 (.1) بودند

 گروهای هاای آماوزش    کالس که در آنای در سوئد  در مطالعه

 11نشاان داد   قبل از تولد برای مادران باردار انجام شد نتاایج 

ها را برای تولاد   آن ،ها آموزشاین  عقیده داشتنددرصد مادران 

 (.8) درصد برای دوره والدی آماده کرده است 10و 

دوره آموزشای  کنناده در   مطالعه دیگر نشان داد زناان شارکت  

از رفتارهاای هام ساو باا     نسبت به روش آموزش سنتی  مشابه

داشاتند و   یبیشاتر رفتارهای بهداشتی طای حااملگی آگااهی    

تر سیگار  کم ،ادهاملگی را تغییر دها شیوه زندگی در ح اغلب آن

و اولاین ویزیات   ه داشات  ماماهابیشتری با  ، مشاورهکشیدند می

 .(6) انجام داده بودندپزشکی خود را زودتر 

نه زایمان به روش سزارین نشان همچنین مطالعات در زمی

دهد که فاکتورهای غیرپزشکی زیادی در نوع زایمان  می

دوران بارداری توسط مربی و که حمایت  طوری دخالت دارد به

داری در کاهش سزارین اولیه یا  دهنده به طور معنی آموزش

 (.1) تکرار آن مؤثر بوده است

 2010بهداشت جهانی تا سال سازمان از آنجا که یکی از اهداف 

هاای آموزشای شارکت     زنانی است که در کاالس تعداد افزایش 

ل تولاد یکای از   عدم آگاهی از مراحا با توجه به آنکه کنند و  می

، باشااد دزیاال مهاام افاازایش آمااار ساازارین در کشااور مااا ماای 

بار تغییار    آماوزش ثیر أبه بررسی تا مطالعه این در گران پژوهش

 پرداخت.عملکرد مادران باردار  ، نگرش وآگاهی

 

 روش بررسی
انادازی   که با هدف راهاز نوع مداخله آموزشی است این تحقی  

هادف نهاایی    ریزی شده و حهای آموزش قبل از تولد طر کالس
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 آن توانمندسااازی زنااان جهاات کنتاارل باار مراقباات از خااود،  

ارتقااء   درد زایماان و  گیری در مورد تولد و کنتارل بار   تصمیم

از اهداف میان مدت این طرح ارزیاابی  باشد.  سالمت کودک می

این مقاله باه  عملکرد مادران باردار بود که در  نگرش و ،آگاهی

کاه ابتادا فراخاوان    بود  ترتیب ش کار بدینروآن پرداخته شد. 

اراک  های شاهر  درمانگاهدر  ی آموزشیها شرکت در این کالس

ها داده  نام و مراجعه مادران فرمی به آن پس از ثبت. توزیع شد

شارکت در  ناماه   رااایت و  شد که شامل اطالعات دموگرافیاک 

 ،فارد  باودن  سواد در صورت بی. های آموزش گروهی بود کالس

د. پاس از   شا  می تکمیلمانگاه مامای مقیم درنامه توسط پرسش

ها به  برنامه شرکت در کالس ، از مادراننامه کتبی  اخذ موافقت

و تا بارداری شروع  16از هفته ها ترجیحاً  . کالسشدها داده  آن

های دوران باارداری اداماه یافات.     بارداری همانند مراقبت آخر

ل یا بارداری اوّ سال و 10-15در گروه سنی  کننده افراد شرکت

که سابقه بیماری حاد و مزمن نداشاته و باا تمایال    بودند دوم 

 مادت ه هار کاالس با    .بودند ها خود متقاای شرکت در کالس

-18ح اور   هفته در میان و باا  دو  صورته ساعت ب 2تا  8/1

شد. تشکیل  شهر اراک در بیمارستان طالقانیاز مادران نفر  11

ماماها و متخصصین زناان و   ها توسط سمحتوی هر یک از کال

های سالمت ماادران وزارت بهداشات و درماان      بر اساس برنامه

 شد.ارزیابی و تهیه 

 و ی گروهیها ادران در بحثها بر محور شرکت م اساس آموزش

مراحال   یهاا باود. تماام    و باورهاای خاانواده   گشودن اطالعات

قاانی انجاام   تحقی  در مرکز آموزشی زایشگاه طالاین آموزشی 

تماام  عصار  کاه  بود تر أشد. این مرکز دارای یک سالن آمفی ت

بارای   شانبه و جمعاه قابال اساتفاده      روزهای هفته به جز پنج

  .ها بود کالسبرگزاری 

 از: بودند  ها به ترتیب زمانی عبارت این کالس

هاا   ی ایان کاالس  امحتاو  های دوران بارداری: کالس مراقبت -1

ژیاک جسامی و روانای ماادر، مشاکالت      شامل تغییرات فیزیولو

م خطار در باارداری،   ئا هاای حال آن، عال   شایع بارداری و روش

 و های معمول لبااس پوشایدن   ها، مراقبت تغذیه بارداری، ورزش

نفر  11-18هر کالس با ح ور . بودند در طی بارداریاستراحت 

 اگر ماادر  مد،آاز مادران به عمل پیش آزمون  تشکیل شد. ابتدا

توسط مربی برای وی خواناده و جاواب    مهاشت پرسشنادند سوا

هاای   آگااهی از مراقبات  ساؤازت   .شد میگذاری  انتخابی عالمت

در بود که قبل از آموزش  25سوال و حداکثر نمره  25 بارداری

ها  آندانش ها، باورها و  دغدغه سپس قرار گرفت.مادران  اختیار

قارار گرفات.    ثشرکت فعال تمام مادران مورد بح و با گروهدر 

، اطالعاات  کننادگان  شارکت دهناده بار اسااس دیادگاه      آموزش

هاا   اطالعاات غلاط را باا مشاارکت آن     ،درست را تقویات کارده  

را آماوزش   مطالب جدیاد  ها اساس فهم و درک آن تصحی  و بر

. اگر افراد کلیدی نیز در خاانواده وجاود داشاتند کاه در     داد می

ماادران   ومات در مقابال یاادگیری اطالعاات صاحی  سابب مقا     

هاای   دهنده با ارتباط نزدیکای کاه باا خاانواده     د آموزشدنش می

هاای ززم را در   آموزشایشان  از دعوتو با  کرد برقرار میها  آن

شد تماام   های گروهی سعی می در بحث .داد نان قرار میآاختیار 

هاای خاود را باه     افراد به نوعی در بحث شرکت کرده و تجرباه 

های سخنرانی،  سته به محتوی درسی از روشاشتراک بگذارند. ب

ماوزش  بعاد از آ اساتفاده شاد.   نیاز  فیلم  و نمایش، ایفای نقش

داده شاد.  قارار  ماادران  در اختیاار   مورد نظر مجدداً پرسشنامه

هااای  عملکاارد مااادران در رابطااه بااا آمااوزشجهاات  همچنااین

لیستی به مادران داده شاد تاا بار     چکای دوران بارداری  تغذیه

ای را که طای   اند نوع تغذیه ها دیده موزشی که در کالساساس آ

لیست یادداشت کنند تا جهات   آن چک دررا شتند یک هفته دا

ماادر   لیسات باه   آن استفاده شود. چک پایش برنامه آموزشی از

سافانه  أابی داشاته باشاد ولای مت   یارز کرد تا یک خود کمک می

 لتکمیا لیسات هفتگای تغذیاه را     درصد کمی از ماادران چاک  

شد و آنالیز هام  ن آوری جمعلذا در این زمینه اطالعاتی . دندنمو

 .صورت نگرفت

  هاای دوران باارداری   ورزشبررسای عملکارد   همچنین جهات  

ایان  های دوران بارداری تهیه شاد   مشتمل بر ورزش بروشوری

ساواد   ساواد و کام   طراحی شد که افراد بی به صورتیها  پمفلت

لیسات تمارین    . همچنین چاک ن استفاده کنندآهم بتوانند از 

را  که با هر باار تمارین آن   ها نیز به مادران داده شد این ورزش

 عودت دهند. به محق  پایانثبت کنند و در 

های قبل  همانند کالس: های آمادگی تولد و زایمان کالس -2

و سپس  نیازهای آموزشی مادران در ابتدای کالس مشخص شد
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گرفت زایمانی و تولد انجام  آموزش در راستای ارتقاء اطالعات

های  روشد زایمان، این دوره شامل آموزش مراحل تولد، در

ی آموزشی این ابسته به محتو .بودند سازش با درد زایمان

. استفاده گردیداتاق زایمان  و بازدید از موزژ، فیلم ها کالس

های مادران و تجارب  بحث به صورت گروهی بوده و دیدگاه

در مورد زایمان  پرسشنامه نگرش شیده شد.کچالش به  ها آن

 لیکرتدهی  نمرهسوال در قالب  60 و درد زایمان باطبیعی 

با  ، نظری ندارم(مخالفم ، کامالً، مخالفم، موافقمموافقم )کامالً

در قبل و پس از آموزش که  نمره طراحی شد 120حداکثر 

 اختیار مادران قرار داده شد. 

ی آن شاامل  اکاه محتاو   ایماان: های آموزش پس از ز کالس -6

هاای صاحی  شایردهی،     های پس از زایمان، ارائه شایوه  مراقبت

ارائااه مراقباات از نااوزاد )بنااد ناااف، حمااام(، تنظاایم خااانواده و 

هااای  واکسیناساایون بااود. بسااته بااه محتااوی آمااوزش از روش

  فایلم آموزشای اساتفاده شاد.     و سخنرانی، ایفای نقش، نمایش

پاس  هاا و شاروع کاالس بعادی      السپس از اتمام هر یک از ک

. این طری  تأثیر آموزش سنجیده شاود به عمل آمد تا از زمون آ

ال در ؤس 60از طری های بعد از زایمان  نگرش نسبت به مراقبت

ال ؤسا  18نحوه شیردهی مورد بررسی قرار گرفت.  قالب لیکرت

ال و ؤساا 20 بااا زایمااان ز، مراقباات پااس انمااره 18و حااداکثر 

بارای روائای ابازار از نظار      در نظر گرفته شد.ه نمر 20حداکثر 

مایی بودند استفاده شد و ت علمی ماأمتخصصین که اع ای هی

اساتفاده شاد و باا همبساتگی     آزمون مجدد ن از آی جهت پایای

 مورد استفاده قرار گرفت.ابزار  5/0

 

 ها یافته
دران در گاروه  ( از ماا نفار  66درصاد )  1/11یافته ها نشان داد 

 1/61( شااغل بودناد.   نفار  1) درصاد  1/1 وسال  60-21سنی 

( نفار  2درصاد )  1/2 ( تحصیالت دیپلم داشاتند. 88 نفر)درصد 

 5/85و  ( شااغل آزادنفاار 15) درصااد 8/86همسااران معتاااد و 

 درصد تحصیالت دیپلم داشتند.

نتایج نشاان   ل بودند.( بارداری اوّنفر 15) ها درصد نمونه 5/11 

هاای دوران   در رابطاه باا مراقبات   داد میانگین آگااهی ماادران   

بعاد از   1/28±2/1باه   11/11±2/8 ازبارداری قبل از آماوزش  

میانگین آگاهی در ماورد   . (=001/0p) افزایش داشتآموزش 

باااه  قبااال از آماااوزش 61/1±5/6تغذیاااه دوران باااارداری از 

 (. =058/0p) بعد از آموزش افزایش یافت 1/2±18/11

قبل از  1/10 ± 2/6 ادر ازمیانگین آگاهی در مورد شیر م

  (. =211/0p)دار نبود  رسید که معنی 5/16±6/2به  آموزش

های پس از زایمان قبل از آموزش  میزان آگاهی در مورد مراقبت

دار داشت  افزایش معنی 6/11 ±5/1بود که به  1/11 ± 6/1

(001/0p=.)   ب به زایمان طبیعی و درد نگرش خودرصد سط

درصد پس  1/11 د قبل از شروع کالس بهدرص 1/66زایمان از 

  (.=001/0p) رسیداز آموزش 

به درصد قبل از آموزش  86خوب به ورزش از سط   نگرش 

همچنین قبل . (=001/0p) درصد پس از آموزش رسید 1/56

که بعد از  درصد بود 8/10موزش نگرش اعیف به ورزش آاز 

 داشتندها نگرش اعیف به ورزش ن کدام از نمونه آموزش هیچ

(001/0 p=.)   

 2/15از های پس از زایمان  وب به مراقبتسط  نگرش خ 

بعد از آموزش افزایش درصد  1/58به  درصد قبل از آموزش

درصد مادران در  2/11(. از نظر عملکرد ورزش =02/0p) یافت

درصد پس از  8/80طول بارداری به طور مرتب ورزش کردند و 

جلوگیری از بارداری استفاده های ایمن برای  زایمان از روش

ماهگی از تغذیه انحصاری استفاده کرده  8تا  درصد 50ه وکرد

  .بودند
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 در مادران بارداردوران بارداری   میانگین آگاهی از تغذیه  -1جدول شماره 
 

 متغیر میانگین   ± انحراف معیار سط  معناداری

058/0 P= 
 ران بارداری قبل از آموزشمیزان آگاهی از تغذیه دو 52/6±61/1

 میزان آگاهی تغذیه دوران بارداری پس از آموزش 11/2±18/11

211/0P= 
 آموزش میزان آگاهی در مورد شیر مادر قبل از 20/6±12/10

 میزان آگاهی در مورد شیر مادر پس از آموزش 55/16 61/2±

001/0P= 
 ان قبل از آموزشپس از زایم میزان آگاهی در مورد مراقبت 65/1±11/11

 پس از زایمان پس از آموزش میزان آگاهی در مورد مراقبت 56/1±61/11

 

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

نگرش  سط   (%) تعداد  سط  معناداری  متغیر 

P= 001/0  

نگرش به زایمان  اعیف 2(1/2)

درد زایمان   طبیعی و

 قبل از آموزش

 متوسط 60(6/68)

 خوب 86(1/62)

نگرش به زایمان  اعیف 1(2/1)

طبیعی و درد زایمان 

 آموزشاز بعد 

 متوسط 1(1/1)

 خوب 50(1/11)
 

های پس از زایمان  توزیع فراوانی مطل  و نسبی  سط   نگرش نسبت به مراقبت -6 شماره جدول  

 متغیر سط  نگرش  )درصد(  دتعدا سط  معناداری

P= 02/0  

گاااارش بااااه   سااااط  ن اعیف 6(1/1)

های دوران پاس از   مراقبت

 زایمان قبل آموزش

 متوسط 65(1/11)

 خوب 11(2/15)

سااااط  نگاااارش بااااه     اعیف 0

های پس از زایماان   مراقبت

 بعد آموزش
 متوسط 12(1/11)

 خوب 16(1/58)

 

 گیری و نتیجهبحث 

داری بار   ثیر معنای أتا د آموزش به روش گروهای  نتایج نشان دا

وران باارداری و بهداشات فاردی    هاای د  ز مراقبات آگاهی مادر ا

های آموزش تولاد   ای در سوئد در مورد کالس . در مطالعهداشت

درصد مادران اظهار کردناد کاه ایان     11و والدی نشان داد که 

درصد برای دوره والدی آمااده   10ها را برای تولد و  ها آن کالس

همکاران نشان داد که آموزش و طغیانی  (. مطالعه8کرده است )

گروهی نسبت به آموزش به روش متداول آگااهی ماادران را در   

 داد نشان ای مطالعه (.5) هر سه ماهه بارداری افزایش داده بود

 در باارداری  طای  در ماادران  در مهاارت  و آگاهی افزایش که

 نان درآ دانش ها، آن به نفس اعتماد افزایش باعث مدت کوتاه

 در کاه  شاود  مای  ها آن بعدی در گیری تصمیم و بارداری مورد

 و وزن کام  نوزاد تولد از عوارض ناشی کاهش باعث مدت، دراز

 (.1) شود می بعدی های  حاملگی در رفتارها و هیآگا این اعمال

هاای   هی مادران در زمیناه مراقبات  مطالعه حاار نشان داد آگا

همچناین آگااهی در ماورد     .دار یافت زایمان تغییر معنیپس از 
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دار نباود.   فت اما این افزایش معنای افزایش یا تغذیه و شیر مادر

از ماادران آگااهی     درصاد  12 و همکااران  یاار  مطالعه همت رد

درصاد  آگااهی عاالی در     66آگاهی خوب و درصد  28اعیف، 

و  نیاا  اصاغری  مطالعاه  (.10) شایرخوار داشاتند   ماورد تغذیاه  

های  عوارض و مراقبت بررسی سط  آگاهی در مورد همکاران در

آگااهی   (درصاد  5/16)نفار   660پس از زایمان نشاان داد کاه   

 8/0) نفر 2آگاهی اعیف و  (درصد 8 /1)نفر  22، بسیار اعیف

مطالعااه  .(11) از آگاااهی متوسااطی برخااوردار بودنااد  (درصااد

درصاد ماادران دارای    5نشاان داد کاه   و همکاران وروند میرغف

 10درصد ماادران دارای آگااهی متوساط و     52آگاهی اعیف، 

میانگین نمره آگااهی    درصد مادران دارای آگاهی خوب بودند،

در که ای  مطالعه .(12) بود 61/18 ±18/6نمره   ،60از حداکثر 

در هفتااه  6انجااام شااد نشااان داد مااادرانی کااه طاای   مااالزی

های دوران بارداری شرکت داشتند نسبت به گروه کنترل  کالس

از  پسلیبر و  ،بارداریهای  مراقبتاز دانش بیشتری در رابطه با 

بهتارین کارکناان    توانند ها میماما (.16)بودند  زایمان برخوردار

های در حال توساعه بارای آماوزش ماادران     بهداشتی در کشور

دهی ای طوزنی کردن زمان شیرطالعه بردر یک م. باردار باشند

نان آموزش آهای آموزشی  مهارت شیردهی به  مادران در کالس

آماوزش   کیاد بار  أدهی باا ت اده شد. نتایج نشان داد دوره شیرد

ی نسبت به گروه کنترل داشت مدی افزایش قابل توجهآخودکار

های آموزش قبل از تولد فرصت مقت ی دسات   کالس لذا (.11)

ات غلط، خرافات، اطالعات نادرست باارداری،  دهد که اعتقاد می

 زایمااان و مسااایل بعااد از زایمااان را کااه موجااب بساایاری از  

 (.6) شود، بررسی نفس اوست به و عدم اعتماد های مادر ااطراب

قبال از  مطالعه حاار نشان داد که نگارش ماادران نسابت باه     

دار  ن بارداری و تغذیه تغییار معنای  های دورا آموزش به مراقبت

از  درصد نسبت به قبل 1/11 اشت به طوری که بعد از آموزشد

درصد نگرش مثبت باه آن داشاتند و نسابت باه      1/62 آموزش

مراقبت از خود و جناین  اعتقااد بیشاتری پیادا کارده بودناد.       

بیشاتر اعتقااد   به عالئم خطر دوران باارداری  ها  همچنین نمونه

(. 5)رد وانی دااین مطالعه با مطالعه طغیانی همخ داشتند. نتایج

ها نیاز   تغییر نگرش در آن شاید افزایش آگاهی مادران منجر به

پاس  همکاران نشان داد  خواجوی شجاعی ومطالعه  .شده است

ی در بارداری ان نگرش مثبتی به تغییر رژیم غذایمادراز آموزش 

مورد تغذیاه   و همکاران در غفاری صراوی مطالعه (.18) داشتند

شارکت کننادگان   درصاد   1/1نشان داد  انحصاری به شیر مادر

 درصاد دارای نگارش نسابتاً    6/65منفای،   دارای نگرش نسابتاً 

در  (.16) مثباات بودنااد مثباات و مااابقی دارای نگاارش کااامالً 

نفاری تقسایم    81کننادگان باه دو گاروه     ای که شرکت مطالعه

)ساخنرانی، نماایش   گاروه تحات آماوزش ح اوری     شدند یک 

پرسش و پاسخ( و گروه دیگار تحات   های آموزشی، اسالید،  فیلم

ه جزوه آموزشی که حاوی همان ئارا شامل آموزش غیر ح وری

قرار گرفتند سپس هر دو گروه باه  ، مطالب آموزش ح وری بود

ماه بعد از زایماان از نظار میازان شایردهی انحصااری       6مدت 

میازان  نشاان داد  از ایان پاژوهش    نتایج حاصل .شدندپیگیری 

در گروه درصد  6/86ل زندگی از ماه اوّ 6ر شیردهی انحصاری د

درصد در گروه آموزش ح اوری   1/52 آموزش غیر ح وری به

داری  داد که از نظر آماری دارای اختالف معنی افزایش نشان می

 (.11) (>p 08/0) بود

هاای دوران   مطالعه حاار نشاان داد نگارش نسابت باه ورزش    

داشات و عملکارد    دار بارداری و بعد از زایمان نیز تغییار معنای  

مادران در دوران بارداری برای ورزش بسیار خوب بود به طوری 

اما ، دران ورزش دوران بارداری نداشتنددرصد ما 8/16که  فقط 

 به طور معناداری کاهش یافت.میزان ورزش پس از زایمان 

دار در ماورد ورزش  رزن باا  286ای در کرماان بار روی    مطالعه

در ماورد  یاانگین نماره داناش زناان     مدوران بارداری نشان داد 

درصد کل نمره دانش قابل اکتساب، میاانگین   61حدود ورزش 

درصاد کال نماره نگارش قابال اکتسااب و        12نمرات نگارش  

قابال کساب   درصد کل نمره عملکارد   5میانگین نمره عملکرد 

های پاژوهش نشاان داد کاه ارتبااط      بوده است. همچنین یافته

 =11/0) دانش و عملکرد، (r =26/0) مثبتی بین دانش و نگرش

r  )و نگرش و عملکرد (26/0= r) مطالعه این جود دارد. نتایج و

نشان داد دانش، نگارش و عملکارد واحادهای ماورد     همچنین 

ایان   پژوهش در مورد ورزش در بارداری اعیف بوده است. بنابر

رسانی و آماوزش جهات بهباود داناش و تغییار نگارش و        اطالع

 (.15) رسد ه نظر میاین زمینه اروری ب توسعه عملکرد در
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نگرش مادران به مراقبت از خود و نوزاد  مطالعه حاار نشان داد

های مختلف بعد از زایمان از جملاه مراقبات از زخام،     در زمینه

، تغذیه نوزاد با شیر مادر بهتر شاده  اد بارداریاقدامات تغذیه، 

آماوزش   قبل از درصد نگرش مثبت 2/15از است. به طوری که 

 دار بود. تغییر معنی که این رسیدبعد از آموزش درصد  1/58 به

 و آگااهی  زمینه تعیاین  در Obimbo توسط کهای  در مطالعه

 انجاام  (کنیاا ) نایروبیدر  ناف بند از مراقبتر مادران د نگرش

 درسات  عملکارد  درصاد  66و  درسات  آگااهی  درصاد  10 شد

از هاا   نمونهدرصد  8/80 مطالعه حاار نشان داد . (11) داشتند

 50و ههای ایمن برای جلوگیری از باارداری اساتفاده کارد    روش

 مااهگی تغذیاه انحصااری کردناد.     درصد نوزاد خود را تا چهاار 

دهد کاه باا ساایر     این فرصت را به مادران می جلسات آموزشی

مادر در ، به این وسیله که شرایط او را دارند مالقات کندافرادی 

د مختلف در مورد مساایل تولاد و والادی    معرض طیفی از عقای

کناد روی نیازهاای    کماک مای   ماادر باه  . آموزش گیرد می قرار

والدی را امور های ززم در  و مهارت شخصی و اهدافش فکر کند

شاود   با توجه به نتایج تحقیا  پیشانهاد مای     .(6) کسب نماید

هاای   باارداری و مراقبات  بطه با برای افزایش دانش مادران در را

   و باه زایماان طبیعای   نسابت  زناان  در نگرش مثبت  ایجاد آن،

های متناساب   از روشنوزاد، از زایمان از خود و  های بعد مراقبت

های اساتفاده   گروآماوزش  های  با نیازهای مادران از جمله روش

  .شود

 

 دانیتشکر و قدر
درمااان و معاوناات  معاوناات مساااعدتاینجانااب و همکااارانم از 

کسانی کاه ماا را    پزشکی اراک و تمامیعلوم دانشگاه پژوهشی 

 یم.نمای کمال تشکر را می در این تحقی  یاری کردند
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Abstract 

 

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 לא
2
 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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