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Background and Aims Pregnancy is a situational crisis and in poor-managed cases, the resulting stress is 
great for the mother and her relatives. This study aimed to examine the effects of pregnancy classes on 
pregnant women.
Methods This was a descriptive-correlational research. In this study, 80 pregnant women were selected from 
Semnan clinics, Semnan, Iran and entered the study. At first, their anxiety was assessed with the questionnaire 
and then they were participated in pregnancy classes. These classes were held for 8 sessions of 1.5 hours each. 
After the end of the eighth session, the participants completed the questionnaire again. The study question-
naire consisted of three sections: demographic characteristics, the Spielberger anxiety inventory, and the type 
of delivery selection. The data were analyzed by paired t test and Chi-square test in SPSS.
Results The Paired t test showed significant decrease in anxiety Mean±SD score in pregnant women from 
86.7±5.17 before the study to 72.5±7.54 after the intervention (P˂0.001). The Chi-square test revealed that 
before the study, 68.4% of the pregnant women chose a normal vaginal delivery, but after completing the 
study, this rate reached 82.3% that was a significant decrease (P˂0.001).
Conclusion Pregnancy classes can reduce the anxiety and increase the choice of normal vaginal delivery in 
pregnant women. Considering the effectiveness of pregnancy classes, especially with regard to its resulting 
positive mental concepts, special attention should be paid to hold these classes for pregnant women.
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زمینه و هدف دوران حاملگی بحرانی موقعیتی است و در مواردی که به خوبی مدیریت نشود، استرس زیادی به مادر و اطرافیان او وارد 
می کند. این مقاله تأثیر کالس های آمادگی برای زایمان را در زنان باردار بررسی کرده است.

روش بررسی این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از نوع تحقیقات سیستم بهداشتی انجام شد. در این پژوهش 80 زن باردار به صورت 
تصادفی وارد پژوهش شدند. این زنان به مدت 8 جلسه 1/5 ساعته در کالس های آمادگی برای زایمان شرکت کردند. در ابتدا قبل از 
برگزاری اولین جلسه کالس ها و سپس بعد از پایان آخرین جلسه، افراد شرکت کننده در پژوهش پرسش نامه را تکمیل کردند. پرسش نامه 
شامل مشخصات فردی، پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر و انتخاب نوع زایمان بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری 

تی زوج و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها نمره اضطراب در زنان باردار تحت مداخله، قبل از مطالعه 5/17±86/7 بود و بعد از پایان مطالعه به 7/54±72/5 رسید. آزمون 
تی زوج نشان داد این کاهش معنادار بود )P>0/001(. 68/4 درصد زنان باردار قبل از مطالعه زایمان طبیعی را انتخاب کرده بودند که 

.)P>0/001( بعد از اتمام مطالعه این میزان به 82/3 رسید. آزمون کای اسکوئر نشان داد این کاهش نیز معنادار بود

نتیجه گیری کالس های آمادگی برای زایمان می تواند منجر به کاهش اضطراب و افزایش انتخاب زایمان طبیعی در زنان باردار شود. با 
توجه به مؤثر بودن کالس های آمادگی برای زایمان در مثبت شدن مفاهیم ذهنی افراد، توجه ویژه به این گونه کالس ها در زنان باردار باید 

بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه ها:
دوران بارداری؛ 

کالس های آمادگی برای 
زایمان؛ اضطراب؛ روش 

زایمان

تاریخ دریافت: 30 آذر 1396
تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1397

تاریخ انتشار: 01 مهر 1397

مقدمه

تصمیم گیری برای بچه دار شدن یکی از مهم ترین تصمیم هایی 
است که هر زنی در طول عمرش می گیرد، زیرا اثر آن بر بدن و 
زندگی روزانه عظیم و انکارناپذیر است )1(. هورمون های حاملگی 
می توانند زمینه تغییرات روحی روانی و پریشانی های احساسی 
و جسمی  ذهنی  کامل  آماده شدن  بنابراین  )2(؛  کنند  فراهم  را 
برای حاملگی که دورانی اضطراب آور است، بسیار مهم محسوب 
می شود )1(. ناآگاهی و ترس از ناشناخته های دوران بارداری باعث 

ایجاد اضطراب مادران در این دوره می شود )3(.

همچنین استرس های روحی دوران بارداری باعث تولد نوزاد 
کم وزن و یا زایمان زودرس می شود. این اضطراب به مغز منتقل 

و باعث افزایش ترشح هورمون های استرسی در مادر می  شود )4(. 
دوران حاملگی بحرانی موقعیتی و محدود است و در مواردی که 
به خوبی مدیریت نشود، به بحرانی طوالنی مدت تبدیل می شود که 
استرس زیادی به مادر و اطرافیان او وارد می کند )5(. گیریجا1 در 
پژوهشی به این نتیجه رسید که بارداری دوران پر استرسی است؛ 
بنابراین، باید برای کاهش اضطراب زنان باردار مداخله ای به کار 

گرفته شود )6(.

در پژوهشی که دکالوا2 و همکاران انجام دادند، علل اضطراب 
در طول حاملگی این گونه مطرح شده است: احتمال اختالل رشد 
در جنین، احتمال آسیب نوزاد حین تولد، عوارض حین حاملگی، 
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شیردهی،  در  موفقیت  مادری،  نقش  ایفای  توانایی  در  تردید 
تغییرات بدن در طی بارداری و نحوه زایمان )7(. بنابراین، باید 
در رویارویی با این اضطراب های روحی قبل از زایمان مداخله 
زودهنگام در نظر گرفته شود )8(. کاهش اضطراب به دو طریق 
امکان پذیر است: داروها و استفاده از طب مکمل. مصرف داروهای 
ضد اضطراب در دوران بارداری با افزایش خطراتی برای جنین نیز 
همراه است. بنابراین بهتر است بیماران با روش های غیر دارویی 

اضطراب خود را کنترل کنند )9(.

با  انتخابی  از طریق تلفیق روش های طب مکمل به صورت 
طب مرسوم، بسیاری از شاخص های سالمت زنان بهبود می یابد. 
که  کرد  نتیجه گیری   1996 سال  در  سالمت  ملی  انستیتوی 
تکنیک های ذهنی بدنی و رفتاری در درمان بیماری های مرتبط 
با اضطراب مؤثرند )10(. مطالعه ای در انگلستان با عنوان »محدوده 
راهکارهای سازگاری که زنان قبل و در طول اولین تجربه زایمان 
استفاده می کنند« انجام شد که هدفش بررسی این مسئله بود که 
آیا زنان در اولین بارداری، در طول حاملگی و زایمان بدون شرکت 
در کالس های آمادگی زایمان و با استفاده از راهکارهای سازگاری 
که از قبل آموخته اند می توانند با درد و اضطراب این دوران کنار 
را  راهکارها  این  زایمان  از  بعد  زنان می توانند  این  آیا  و  بیایند 
شناسایی و توصیف کنند. نتایج نشان داد آن ها طیف وسیعی از 
راهکارها را در طول حاملگی و زایمان به کار بردند و پیامد های 

مثبت و منفی آن ها را بعد از زایمان توصیف کردند )11(.

گاهی این مداخالت در قالب کالس هایی انجام می شود که اوایل 
حاملگی تشکیل می شوند. کالس های آمادگی برای والدشدن، 
فرصتی برای گفت وگو و بحث بین زنان و ماماها به وجود می آورد. 
در این کالس ها زنان در جلسات آرام سازی شرکت می کنند و 

درباره مسائل مختلف مربوط به بارداری آموزش می بینند )8(.

گروهی  کالس های  شامل  زایمان  برای  آمادگی  کالس های 
با هدف آموزش زنان باردار و همراهانشان درباره روند بارداری، 
تغذیه و ورزش در دوران بارداری و مراقبت های پس از زایمان 
این کالس ها در 8 جلسه به صورت  )12(. در حال حاضر  است 
هر 2 هفته یک بار از هفته 20 تا 37 بارداری برگزار می شود. 
مدت هر کالس حدود 1/5 ساعت است که به 3 قسمت آموزش 
تقسیم  تن آرامی  و  بدنی  تمرینات  بارداری،  مراقبت های دوران 
می شود. در این کالس ها آموزش، تمرینات بدنی و تن آرامی در 
کنار هم استفاده می شود. ماماهایی که برای این کالس ها آموزش 

دیده اند، هدایت کالس ها را بر عهده می گیرند )13(.

افزایش تصاعدی زایمان به روش سزارین، هم در کشورهای 
توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه دیده می شود؛ 
مخصوصًا در آسیا بیشتر از 50 درصد زایمان ها به صورت سزارین 
انجام می شود. افزایش درخور توجه میزان سزارین در سراسر جهان 
این مسئله را به صورت معضلی در سیستم بهداشتی درآورده 
قابل قبول  میزان  برابر  تا 4  آمار سزارین 3  ایران  در   .)14( است 

سازمان بهداشت جهانی است؛ به طوری که تقریبًا 40 درصد 
زایمان ها در بیمارستان های دولتی و 90 درصد در بیمارستان های 

خصوصی به روش سزارین گزارش شده است )15(.

عوامل متعددی در افزایش میزان سزارین دخالت می کنند که 
نوع انتخاب مادر، سن باالی مادر، سابقه سزارین قبلی، حاملگی 
و  درد  از  ترس  تولد،  رویدادهای  قابل کنترل نبودن  چندقلویی، 
پارگی رحم از عوامل اصلی این افزایش هستند )16(. زایمان طبیعی 
روندی فیزیولوژیک و طبیعی است که به صورت شگفت انگیزی 
مزایای زیادی برای مادر و نوزاد دارد. در مقابل، روش سزارین 
)16(. عوامل  نوزاد به همراه دارد  برای مادر و  را  خطرات زیادی 
نوع  که  می کنند  دخالت  سزارین  میزان  افزایش  در  متعددی 
انتخاب مادر از مهم ترین عوامل قابل کنترل این افزایش است )17(.

زایمان های طبیعی  از روند  ناآگاهی درست  به نظر می رسد 
و سزارین در افزایش آمار سزارین نقش داشته باشد و یکی از 
دالیل آن، وجود زنان حامله ای است که مداخالت غیر طبیعی 
از جمله زایمان سزارین را بیشتر درخواست می کنند )18(. یکی 
و  فواید  زایمان،  برای  آمادگی  کالس های  آموزشی  مطالب  از 
مشکالت زایمان طبیعی و سزارین و آشنایی با مراحل مختلف 
زایمان است. در کالس های آمادگی برای زایمان، زنان  باردار با 
مراحل مختلف زایمان، روش های بی دردی و کاهش درد زایمان، 
فواید و مشکالت زایمان طبیعی و سزارین آموزش می بینند )13(. 
این آموزش زمانی مؤثر است که بتواند نگرش مثبت را نیز به 
همراه داشته باشد تا درنهایت در رابطه با روش زایمان ایمن ترین 
و بهترین روشی انتخاب شود که با با شرایط متناسب است )19(. 
نتایج مطالعه برگستروم3 و همکاران در سال 2009 نشان داد 
کالس های آمادگی زایمان بر مدت مراحل زایمان، بهبود تجربه 

درد و اضطراب زنان باردار مؤثر نبوده است )20(.

برای  آمادگی  کالس های  تأثیر  بر  مبنی  متفاوتی  مطالعات 
زایمان بر ابعاد روان شناختی مادران انجام شده است. با توجه به 
این موضوع که اضطراب، شایع ترین مشکل روانی دوران بارداری 
است، بررسی هایی در کشورمان در این زمینه شده است، ولی 
مطالعات انجام شده بیشتر اضطراب را در زمان زایمان یا تأثیر 
کالس های آموزشی خارج از چارچوب کالس های وزارتخانه را بر 
اضطراب دوران بارداری سنجیده است، اما در این مطالعه تأثیر 
کالس های آمادگی برای زایمان که از طرف وزارت بهداشت برگزار 
می شود، بر اضطراب زنان باردار مطالعه شد؛ بنابراین، نیاز به چنین 
مطالعه ای احساس می شود تا در صورت اثر بخشی کالس ها در 
کاهش اضطراب زنان باردار، این کالس ها در همین چارچوب ارتقا 
داده شود و اگر این روش ها بر اضطراب زنان باردار مؤثر نبود، علل 
آن تحلیل و بررسی شود تا دوران بارداری به دورانی لذت بخش 

برای همه مادران ایرانی تبدیل شود.

3. Bergstorm

زینب خالدیان و همکاران. بررسی نقش کالس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری
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با توجه به مطالب بیان شده، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر 
کالس های آمادگی برای زایمان بر اضطراب و انتخاب نوع زایمان 

در زنان باردار انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی از نوع تحقیقات سیستم 
بهداشتی در مرکز بهداشتی درمانی تدین در شهر سمنان صورت 
به  این مطالعه در سال 1395-96  به  مربوط  اطالعات  گرفت. 
مدت تقریبًا یک سال جمع آوری شد. حجم نمونه کل با استفاده 
زنان  جامعه  کل  تعداد  برآورد  اساس  بر  و  کوکران  فرمول  از 
مراجعه کننده )حدود 80 نفر( برای شرکت در کالس ها طی 6 ماه 

تعیین شد که به این روش به دست آمد:

n=
1+ ( -1)

z2pq

z2pq1
d2

d2N

طبق این فرمول حجم نمونه کل 66/4 نفر محاسبه شد که برای 
اطمینان بیشتر و به دلیل احتمال ریزش نمونه ها تعداد 80 نمونه 
در نظر گرفته شد، اما درنهایت 78 نفر در مطالعه باقی ماندند )2 
نمونه ریزش داشتیم که یک نمونه به علت نقل مکان بود و نمونه 
دیگر از ادامه شرکت در مطالعه انصراف داد(. معیار ورود به مطالعه 
عبارت بودند از: زنان باردار 18 تا 35 سال با سن بارداری 20 هفته 
به بعد که اولین بارداری شان است، تمایل به شرکت در پژوهش،  
حاملگی طبیعی و بدون مشکل، مبتالنبودن به بیماری های روانی 

شناخته شده و مصرف نکردن داروهای ضداضطراب.

معیار های خروج از مطالعه عبارت بودند از: مادرانی که در هر 
مرحله از پژوهش از ادامه همکاری منصرف شدند یا 3 جلسه 
افراد  پژوهشگر  کردند.  غیبت  کالس ها  در  از حضور  بیشتر  یا 
خروج،  و  ورود  معیارهای  نظر  از  را  پژوهش  در  شرکت کننده 
شناسایی و همه افرادی را که شرایط ورود به مطالعه داشتند، 
شماره بندی کرد و سپس به قید قرعه از بین آن ها تعداد الزم را 

برای نمونه انتخاب کرد.

ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسش نامه است که از سه 
بخش تشکیل شده است: قسمت اول، مشخصات فردی است 
که شامل سن، میزان تحصیالت، شغل خانم و همسرش و مدت 
ازدواج است. قسمت دوم پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر است که 
شامل مقیاس های جداگانه خودسنجی، برای اندازه گیری اضطراب 
آشکار و پنهان است. مقیاس اضطراب آشکار شامل 20 جمله 
است که احساسات فرد را در این لحظه و در زمان پاسخگویی 
ارزشیابی می کند. مقیاس اضطراب پنهان هم شامل 20 جمله 

است که احساسات عمومی و معمولی افراد را می سنجد.

در پاسخگویی آزمودنی ها به مقیاس اضطراب آشکار، تعدادی 
باید  آزمودنی ها  که  است  شده  ارائه  عبارت  هر  برای  گزینه 

گزینه ای را که به بهترین وجه، شدت احساس را بیان می کند 
و  زیاد  کم،  خیلی کم،  از:  عبارتند  گزینه ها  این  کنند.  انتخاب 
خیلی زیاد. در پاسخگویی به مقیاس اضطراب پنهان، آزمودنی ها 
باید گزینه ای را که نشان دهنده احساس معمولی و غالب اوقات 
آن هاست در مقیاسی چهار گزینه ای به شرح زیر انتخاب کنند: 
تقریبًا هرگز،گاهی  اوقات، بیشتر اوقات، تقریبًا همیشه.جمله های 
با مفهوم وجود اضطراب از 1 تا 4 و جمله های با مفهوم نبوِد 

اضطراب از 4 تا 1 )به طور معکوس( نمره گذاری شدند.

با یک  انتخاب نوع زایمان بود که  قسمت سوم، پرسش نامه 
 2008 سال  در  همکاران  و  گرانت4  می شد.  سنجیده  سؤال 
پرسش نامه اشپیل برگر را ابزاری معتبر برای سنجش اضطراب 
دوران بارداری معرفی کردند و هنگامی که پرسش نامه اشپیل برگر 
را با مالک های DSM-IV مقایسه و بررسی کردند، اظهار کردند 
این پرسش نامه، حساسیت و ویژگی و ارزش پیشگویی زیادی 
برای سنجش اضطراب دوران بارداری دارد )21(. پرسش نامه مذکور 
با پایایی 91 درصد در مطالعاتی در ایران تأیید شده است )22(. 
بنابراین، پرسش نامه ای که قباًل از نظر پایایی آزموده شده است، 
آلفای  با ضریب  ابزار  پایایی  شد.  استفاده  نیز  پژوهش  این  در 

کرونباخ 0/87 تأیید شد.

پس از شناسایی افراد منتخب، پژوهشگر اهداف این مطالعه 
و  رضایت  صورت  در  داد.  توضیح  را  آن  در  شرکت  شرایط  و 
تمایل افراد به شرکت در پژوهش، در مرحله اول، قبل از شروع 
زایمان شرکت کنندگان  برای  آمادگی  اولین جلسه کالس های 
پرسش نامه را تکمیل کردند. پس از پایان هشتمین جلسه کالس، 
مرحله دوم تکمیل پرسش نامه ها اجرا شد. این کالس ها در 8 
جلسه 1/5 ساعته با حضور حداکثر 10 مادر باردار و یک ماما که 
دوره 160 ساعته زایمان فیزیولوژیک را گذرانده بود برگزار شد. 
در طول هر جلسه 5 دقیقه به سالم و احوال پرسی، 30 دقیقه 
آموزش تئوری، 10 دقیقه پرسش و پاسخ، 20 دقیقه تمرینات 
بدنی و 20 دقیقه تن آرامی و حدود 10 دقیقه آخر به پخش 
فیلم، تور بازدید از اتاق زایمان یا در صورت نیاز پرسش و پاسخ 

اختصاص داده شد.

آموزش مراقبت های دوران بارداری در این 8 جلسه بر اساس 
تغییرات  اساس  بر  فردی  بهداشت  اول:  بود: جلسه  برنامه  این 
آناتومیک و فیزیولوژیک؛ جلسه دوم: تغذیه دوران بارداری؛ جلسه 
سوم: بهداشت روانی و رشد و تکامل جنین به همراه آموزش 
همسران؛ جلسه چهارم: عالئم هشدار در بارداری؛ جلسه پنجم: 
فواید و مشکالت زایمان طبیعی و سزارین، روش های بی دردی 
و کاهش درد زایمان؛ جلسه ششم: آشنایی با مراحل زایمان و 
وضعیت های مختلف زایمان؛ جلسه هفتم: مراقبت ها و عالئم خطر 
پس از زایمان، تنظیم خانواده و آموزش شیردهی؛ جلسه هشتم: 

4. Grant
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مراقبت از نوزاد و عالئم خطر و آموزش شیردهی.

مادران در زمان انجام تمرینات بدنی لباس های راحت و آزاد 
می پوشیدند و به مدت 20 دقیقه در مکان مناسب همراه با مربی 
خود به تمرینات بدنی می پرداختند. سپس در حالت دراز کشیده 
به پهلو در یک وضعیت راحت که یک بالش زیر سر و یک بالش 
زیر شکمشان قرار گرفته بود به مدت 20 دقیقه با کمک مربی 
خود ترکیبی از تکنیک جکبسون و بنسون5 را برای تن آرامی 

انجام می دادند.

عضالنی،  پیش رونده  تن آرامی  همان  یا  جکبسون  تکنیک 
به صورت انقباض عضالت و سپس رهایی آن عضالت صورت 
تقسیم  قسمت  به 8  را  بدن  روش عضالت  این  در  می گرفت. 
می کنند و در حین انجام تکنیک، یک انقباض فعال عضالنی 
به مدت 5 ثانیه و سپس رهایی همان عضله به مدت 30 ثانیه 
)تنش/آرامش( اجرا می شد. ترتیب انقباض و رهایی عضالت به 
این صورت بود: پای راست، پای چپ، دست راست، دست چپ، 

شکم و کمر، سینه و کتف ها، صورت، سر و پوست سر.

در تکنیک بنسون، تمرکز و توجه افراد بر ورود و خروج هوا به 
ریه ها )انجام تنفس پاک( و ایجاد تصویرسازی ذهنی بود. برای 
 SPSS تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از نسخه 22 نرم افزار آماری
و روش های آماری توصیفی میانگین، میانه، انحراف استاندارد و 
درصد فراوانی و روش های آماری تحلیلی آزمون تی زوج و کای 
اسکوئر استفاده شد. همچنین سطح معنی داری α=0/05 در نظر 

گرفته شد.

یافته ها

و   26±2/8 پژوهش  در  شرکت کننده  افراد  سنی  میانگین 
نمونه ها  بیشتر  بود.   28±2/9 آن ها  همسران  سنی  میانگین 
تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس )79 درصد( داشتند و بیشتر 

5. Jacobson & Benson

همسران آنان نیز تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس )79 درصد( 
بیشتر  این زنان خانه دار )80 درصد( و شغل  بیشتر  داشتند. 
ازدواج  میانگین مدت  بود.  )38/3 درصد(  آزاد  آنان  همسران 

شرکت کنندگان در پژوهش 1/2±2/4 بود.

بین  معنی داری  تفاوت  داد  نشان  زوج  تی  آزمون  نتایج 
در  شرکت  از  بعد  و  قبل  )صفتی(  اضطراب  نمره  میانگین 
که   )P>0/001( دارد  وجود  زایمان  برای  آمادگی  کالس های 
این میزان بعد از آموزش کاهش یافت )جدول شماره 1(. نتایج 
آزمون تی زوج نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمره 
اضطراب )وضعی( قبل و بعد از شرکت در کالس های آمادگی 
از  بعد  میزان  این  زایمان وجود داشت )P>0/001( که  برای 

آموزش کاهش یافت )جدول شماره 2(.

سطح  بر  زایمان  برای  آمادگی  تأثیرکالس های  تعیین  برای 
اضطراب حین بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر 
سمنان نمره اضطراب آنان قبل و بعد از مداخله با یکدیگر مقایسه 
شد. آزمون تی زوج نشان داد میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از 
آموزش متفاوت بوده )P>0/001( و بعد از شرکت مادران باردار در 

کالس های آموزشی کاهش یافته است )جدول شماره 3(.

برای تعیین تأثیرکالس های آمادگی برای زایمان بر انتخاب نوع 
زایمان در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان، نظر 
آنان قبل و بعد از مداخله با یکدیگر مقایسه شد. قبل از مداخله، 
بوده  زایمان سزارین  از شرکت کنندگان  تقریبًا 32 درصد  نظر 
است که بعد از مداخله تنها 4 درصد این نوع زایمان را ترجیح 
می دادند. آزمون کای اسکوئر نشان می دهد تفاوت معنی داری در 
نظر شرکت کنندگان قبل و بعد از انجام مداخله آموزشی به  وجود 

آمده است )P>0/001( )جدول شماره 4(.

بحث

بر  را  زایمان  برای  آمادگی  کالس های  نقش  مطالعه  این 
میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری در زنان 

جدول 1. مقایسه میزان اضطراب )صفتی( قبل و بعد از مداخله آموزشی

سطح معنی داری ).Sig(میانگینتعدادوضعیتمتغیر بررسی شده

اضطراب )صفتی(
7844/29قبل از مداخله

˂0/001
7838/10بعد از مداخله

جدول 2 .مقایسه میزان اضطراب )وضعی( قبل و بعد از مداخله آموزشی

سطح معنی داری ).Sig(میانگینتعدادوضعیتمتغیر بررسی شده

اضطراب )وضعی(
7842/41قبل از مداخله

˂0/001
7834/40بعد از مداخله
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مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سمنان بررسی کرده است. 
نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره اضطراب کل، بعد از پایان 
مطالعه کاهش یافته است. با توجه به اینکه بارداری دوران پر استرسی 
است و این اضطراب در طول حاملگی و با گذر زمان افزایش می یابد 
کاهش   ،)6( میزان خود می رسد  بیشترین  به  ماهه سوم  در 3  و 
اضطراب در زنان باردار در این پژوهش می تواند نشان دهنده تأثیر 
کالس های آمادگی برای زایمان باشد. رحیمی و همکاران مطالعه ای 
با عنوان »تأثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب زنان 
باردار گروه پرخطر« در سال 2015 انجام دادند. نتایج این مطالعه 
نشان داد، آموزش تمرینات تن آرامی موجب کاهش اضطراب زنان 

باردار گروه پرخطر می شود )19(.

توسی و همکاران در سال 2014 مطالعه ای با عنوان »تأثیر تکنیک 
تن آرامی بر اضطراب و ارتباط مادر با جنین و نوزاد در زنان نولی 
پار« انجام دادند. در پایان پژوهش سطح اضطراب به طور معناداری 
در گروه مداخله کاهش یافته بود )23(. چن6 و همکاران مطالعه ای 
در سال 2017 با عنوان »تأثیر آموزش یوگا در دوران بارداری بر 
میزان استرس زنان باردار« انجام دادند که در پایان استرس در این 
زنان به طور معناداری کاهش یافته بود )24(. همان گونه که مشاهده 
می شود نتایج این مطالعات و همچنین نتایج پژوهش فیروزبخت و 
فتحی زاده که تأثیر تکنیک تن آرامی را بر کاهش اضطراب در زنان 

باردار نشان می دهد، با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارد )26 ،25(.

برای  آمادگی  کالس های  همکاران،  و  برگستروم  مطالعه  در 

6. Chen

زایمان منجر به کاهش اضطراب در زنان باردار نشد )20(. نتایج این 
مطالعه مغایر با نتایج مطالعه پیِش رو است و علت احتمالی تفاوت 
می تواند به تعداد جلسات مربوط باشد. در پژوهش برگستروم 4 
جلسه کالس در 3 ماهه سوم برای آمادگِی زایمان اختصاص داده 
شد، اما در این پژوهش کالس ها از هفته 20 بارداری شروع و 8 

جلسه برگزار شد.

نتیجه دیگر این پژوهش نشان داد انتخاب زایمان طبیعی به 
عنوان اولویت، در زنان شرکت کننده در پژوهش بعد از پایان مطالعه 
به طور معناداری افزایش یافته بود. بیشتر زنان قبل از مطالعه 
زایمان سزارین را انتخاب کرده بودند و بعد از پایان مطالعه، بیشتر 
زنان باردار زایمان طبیعی را به عنوان گزینه اول خود انتخاب 
کردند و این پیشرفتی در انتخاب نوع زایمان بود که نشان دهنده 
تأثیر کالس های آمادگی برای زایمان بر این مقوله مهم است. در 
همین راستا معصومی و همکاران که تأثیر آموزش دوران بارداری 
بر ترس زایمان طبیعی و انتخاب نوع زایمان را بررسی کردند 
به این نتیجه رسیدند که آموزش های دوران بارداری منجر به 
این شد که زنان باردار زایمان طبیعی را به عنوان انتخاب اول 
خود برگزینند )27(. نتیجه تحقیق ذکرشده و نتایج مطالعه کاترین، 
قهرمانی و توفیقی نیز از نظر تأثیر آموزش های دوران بارداری بر 

انتخاب نوع زایمان، مشابه مطالعه پیش ِ رو بود )28-30(.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت کالس های آمادگی 

جدول 3. مقایسه میزان اضطراب قبل و بعد از مداخله آموزشی

سطح معنی داری ).Sig(انحراف استانداردمیانگینتعدادوضعیتمتغیر بررسی شده

میزان اضطراب
7886/705/173قبل از مداخله

˂0/001
7872/507/546بعد از مداخله

جدول 4. مقایسه انتخاب نوع زایمان قبل و بعد از مداخله آموزشی

وضعیت
نوع زایمان

جمع
سزارینطبیعی

قبل از مداخله
542579تعداد

100 31/6 68/4 درصد

بعد از مداخله
76379تعداد

100 3/8 96/2 درصد

جمع
13028158تعداد

100 17/7 82/3 درصد
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برای زایمان می تواند منجر به کاهش سطح اضطراب در زنان 
باردار و انتخاب بیشتر زایمان طبیعی در این زنان شود. با توجه 
به مؤثر بودن کالس های آمادگی برای زایمان که بر مثبت شدن 
مفاهیم ذهنی افراد بسیار مؤثر بود، توجه ویژه به این گونه کالس ها 
در زنان باردار، باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. با توجه به این 
نکته که حضور در کالس های آمادگی برای زایمان برای مادران 
باردار اختیاری است و تعدادی از زنان به علت بی اطالعی از فواید 
این کالس ها از آن غافل می شوند، بهتر است به ماماها که در 
بین کارکنان سیستم بهداشتی بیشترین تماس را در طی دوران 
بارداری با زنان دارند، توصیه شود تا در اولین ویزیت پره ناتال بر 
فواید شرکت در این کالس ها تأکید کنند تا همه مادران باردار 

کشورمان از حضور در این کالس ها بهره ببرند.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

علت  به  کشورمان  در  سزارین  آمار  بیشتر  که  آنجایی  از 
درخواست افراد و بدون دلیل موجه پزشکی است )17( و با توجه 
به نتیجه این پژوهش که منجر به کاهش انتخاب زایمان سزارین 
و افزایش نظر مثبت به زایمان طبیعی شد، مراقبان بهداشتی 
و مخصوصًا ماماها باید به صورت خاص به زنان بارداری که در 
ابتدای دوران بارداری زایمان سزارین را به عنوان زایمان ارجح 
این کالس ها شرکت  در  کنند  توصیه  نظر می گیرند،  در  خود 
کنند؛ بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که شرکت در کالس های 
آمادگی برای زایمان به منظور کاهش اضطراب دوران بارداری 
و افزایش نظر مساعد و مثبت نسبت به زایمان طبیعی کاربرد 
مناسبی دارد و این کالس ها به عنوان یک دوره کم هزینه برای 

زنان باردار می تواند بیش از پیش محل توجه باشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان 
با کد اخالق IR.iau.semnan.REC.1396.2 تأیید شد.

حامي مالي

کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان با کد طرح 
1289609220002 از این پژوهش حمایت کرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله محققان از همکاری معاونت محترم پژوهشی و 
معاونت محترم علوم پزشکی، شورای پژوهشی و اخالق دانشگاه 
آزاد سمنان، تمام مادران باردار و همکاران محترم درمانگاه تدین 
سمنان که در انجام این تحقیق به ما یاری رساندند، تشکر و 

قدردانی می کنند.

زینب خالدیان و همکاران. بررسی نقش کالس های آمادگی برای زایمان بر میزان اضطراب و انتخاب نوع زایمان در حین بارداری
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