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  دهيچک
 خـصوصاَ در  ي ضروري رفتارهاي و اجرا پراسترسيها تي مقابله با موقعي خودش برايي فرد از توانا   يابي شامل ارز  يمدخودکارآ :نه و هدف  يزم

 يبـرا   کمـک بـه زنـان   يثر بـرا ک روش مـؤ يمان ي زاي براي آمادگيها نشان داده شده که کالس  مطالعات   يبرخدر  . باشد يمان م يمقابله با درد زا   
 مـان در زنـان  ي درک شـده زا يمدآ خودکاريمان بر روي زاي برايمادگ آيها ر کالسي تأث يبررسن مطالعه با هدف     يا.  است يماني زا يها  درد تحمل

   . شديزيشهر زنجان طرح رمان کرده در يزا
در دسترس انجام  به صورت    يريگ د و نمونه  يمحاسبه گرد  نفر ۳۰ گروه هر در نمونهحجم  . باشد ي م يمه تجرب ينن مطالعه از نوع     يا :يروش بررس 

 ين را در طي روتيها  که فقط مراقبتي کرده بودند و در گروه شاهد زنانمان شرکتي زاي برا يمادگ آ يها  که در کالس   يزنانمورد   در گروه    .افتي
 در ق مصاحبه رويمان از طرير در اتاق بعد از زايگ مان توسط نمونهيک ساعت بعد از زا    يها   پرسشنامه.  حضور داشتند  ،افت کرده بودند  ي در يباردرا

  .دي استفاده گرديمددکارآ خوي  از پرسشنامهين خودکارآمدييمنظور تع به. ديل گرديتکم رو
 با وجود باالتر بودنـد  . بود۷/۲۴۱±۶۸/۶۱ و در گروه مورد ۵/۲۲۱±۸۶/۶۵مان در گروه شاهد  ي درک شده زا   ي خودکارآمد ي  ن نمره يانگي م :ها افتهي

  .ادن دو گروه نشان ندي را بيدار   مستقل تفاوت معنيي آزمون ت،مان در گروه موردي زاي  درک شدهي خودکارآمدي نمره
  ..  بردي را در زنان باالتر مماني درک شده زايمدمان خودکارآي زايبرا يمادگ آيها کالسشرکت در  :يريتجه گين

  مان، زنان بارداري زاي برايمادگ آيها ، کالسي خودکارآمد:يديواژگان کل
  

  مقدمه 
ـ  مـان يزا مانيزا درد      ـ پد عنـوان  هب ـ ز يا دهي ـ  ،يستي  ،يروان

 و ينـژاد  ،يفرهنگـ  ،يروانـشناخت  ابعاد از ياريبس با ياجتماع
 دارد يا گانـه  چنـد  و دهيـ چيپ روابط انسان، ياقتصاد تيوضع

در کـه     چنـان  ،شـود  يمان م ي باعث ترس از زا    ماني زا  درد ).۱(
ـ بمـان   يزا علل ترس، ترس از درد       يبررس ـ  يشتري    را ين فراوان

  
  
  
  

  
ــت ــته اس ــاتيتحق). ۲( داش ــشان ق ــ ن ــد يم ــان ده ــه يزن  ک

 دسـت  يامر را يعيطب مانيزا انجام ،دارند نييپا يخودکارآمد
 تجربه يباردار يط در را ييباال درد و ترس و دانسته يافتنينا
ـ ارز شـامل  يخودکارآمـد  .)۳( کننـد  يم  ييتوانـا  از فـرد  يابي

ـ موقع بـا  مقابلـه  يبـرا  خودش    ياجـرا  و پراسـترس  يهـا  تي
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 طيشـرا  ازجملـه . باشد يم استرس زمان در يضرور يرفتارها
 قبـل  يخودکارآمد درک. است بريل زمان زنان، يبرا پراسترس

ـ آكه   کند يم ينيب شيپ داديرو کي از  بـا  مقابلـه  يبـرا  افـراد  اي
ـ ا مـدت  چـه  و کرد خواهند تالش تيموقع  تـداوم  تـالش ن  ي

خودکـار  امد و انتظـار     يکه با دو مفهوم انتظار از پ       ؛)۴ (ابدي يم
نکه ي برا يباور فرد مبن  امد به   يانتظار پ .  است ي قابل بررس  يآمد

 در  ؛دينما ي اشاره م  ،انجامد يجه خاص م  ين به نت  يک رفتار مع  ي
 خود  ييرد در مورد توانا   ف به باور    يکه انتظار خودکارآمد   يحال

زان کنترل او   يط خاص و م   يک رفتار در شرا   ي موفق   يدر اجرا 
 از تـرس  و يآگـاه  عـدم ). ۵( ط خـاص اشـاره دارد     يبر شـرا  

 نيا در مادران ترس جاديا باعث يباردار دوران يها ناشناخته
 جـه ينت در و يتيمـوقع  بحـران  کي يحاملگ ).۶ (شود يم دوره

 ليتبد ،نشود تيريمد يخوب به که يموارد در و است محدود
 مادر به ياديز استرس که شود يم مدت يطوالن بحران کي به
 بندورا با ي خودکارآمد يتئور ).۷ (کند يم وارد يو انياطراف و

 ي کـه خودکارآمـد    يکند زنـان   يشنهاد م يش اعتماد مادر پ   سنج
ــاال ــدييب ــر، دارن ــطح کمت ــرس و  از ي س ــلدرد را ت  و تحم
  در ).۸( کننـد  يمـان را تجربـه مـ      ي از زا  يشتري ب يمند تيرضا
 مراقبـت  فـرد  ماننـد  يعوامل که شد داده نشان مطالعات يبرخ

 افـت يدر مـان، يزا يآمـادگ  يهـا  کالس ،)پزشک ماما، (دهنده
 همـه  از تـر  مهـم  و يروح تيحما مان،يزا ي درباره عاتاطال
 يورز تاجـر  و اعتماد بر مانيزا زمان در يآرام تن يها دوره
 مـان يزا يبـرا  يآمادگ يها کالس. است رگذاريثات بريل در زنان

 يها ورزش و باردار زنان ازين مورد و حيصح اطالعات دادن با
 زنـان  يخودکارآمد بردن باال و نگرش بر توانند يم يساز آرام

 يهـا  کـالس   مطالعـات  ي در برخـ   .)۸( باشـد  رگذاريتاث باردار
 بـا  بـاردار  زن يسازگار و يخودکارآمد مان،يزا يبرا يآمادگ
 ي تجربــه ،تــرس او را کــاهش داده و شيافــزا را مــانيزا درد

 يرو بـر  امـا  .رددا همـراه  به زنان يبرا را تولد از ينديخوشا
ـ  بـر يل مـدت  و مانيزا نوع انتخاب  .)۱( بـود  نگذاشـته  يريثأت

 يرسازيتـصو  و يعـضالن  يساز شل و قيعم تنفس يها وهيش

مـان آمـوزش داده   ي زاي بـرا ي آمـادگ يهـا  که در کالس   يذهن
 و اضـطراب  و شيافـزا را   افـراد  يخودکارآمد زانيم ،شود يم

ــدت ــا ش ــانيزا يدرده ــاهش م ــود داده ک ــه .)۹( ب  ي برنام
ـ ا در ناتـال  پره دوران نيروت يها مراقبت  فقـط  سـفانه أمت راني

 يريـ گ اندازه خون، فشار سنجش وزن، و قد يريگ هزاندا شامل
 گونـه  چيهـ  و باشـد  يم نيجن قلب يصدا سمع و رحم ارتفاع
 خوشبختانه  .شود ينم داده بريل و مانيزا روند ي درباره ياطالع

 ي درمـان يمراکز بهداشـت از  يتعداد محدوددر  در سال گذشته    
با . مان برپا شده است   ي زا ي برا ي آمادگ يها کالسشهر زنجان   
 مناطق مختلـف    ي و اجتماع  ي متفاوت فرهنگ  ي  نهيتوجه به زم  

 ي افـراد و خودکارآمـد  يها ييها و توانا درد و باوريکه بر رو 
مـان  ي زا ي بـرا  ي آمـادگ  يهـا  کـالس  چه  چنان ،ر دارد يثافراد تأ 

 تحمـل درد    ي زنـان بـرا    ، افراد را باال ببرد    يبتواند خودکارآمد 
 که بـه    ير ضرور ي غ يها نيشوند و از سزار    يتر م  مان آماده يزا
. خواهد شد يريشگي پ ،شود يانجام م  مانيل ترس از درد زا    يدل

 يمـان بـر رو    ي زا ي بـرا  يمـادگ  آ يهـا   کالس نقشبا توجه به    
 و يعـ يمـان طب ي زنان بـاردار و انتخـاب روش زا   يخودکارآمد

ـ  يغلبه بر ترس زا     شـهر  در يا ن مطالعـه يمان و عدم انجـام چن
 يهـا  ر کـالس  ي تـأث  يف بررسـ   حاضر با هـد    ي  زنجان، مطالعه 

مـان  يدرک شده زا   ي خودکارآمد يبر رو مان  ي زا يبرا يمادگآ
 ي درمـان  يمراجعه کننده به مرکز آموزشـ     مان کرده   يدر زنان زا  

   .انجام شد ۱۳۹۱ در سال يت اهللا موسويآ
  

  يررسبروش 
ـ   ين از نـوع مطالعـه       يا  حاضـر مطالعـه    يبررس       يمـه تجرب

مان کـرده در  ي زاانزن نفر از ۶۰ ين پژوهش بر رو   يا. باشد يم
 ۱۳۹۱ زنجان در سـال  يت اهللا موسو  ي آ ي درمان يآموزشمرکز  

. ط الزم جهت انجام پژوهش بودند، انجام شـد        ي شرا يکه دارا 
 يريـ گ د و نمونهيمحاسبه گرد نفر ۳۰ گروه هر در نمونهحجم  

 حجم نمونه ي  محاسبهيبرا. افتيدر دسترس انجام صورت  هب
  .اده شدفر استياز فرمول ز



  و همكاران رستگاريليال 
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µ1=38     SD1=9   α=0.05     n=20 در هر گروه 
 µ2=30       SD2=7              β=0.20  
 

   نفـر محاسـبه شـد کـه بـا در         ۲۰حجم نمونـه در هـر گـروه         
   در هر گـروه بـه تعـداد       ي حذف احتمال   درصد ۲۵ گرفتن   رنظ
ن صورت که در هر نوبـت       يبد .از است ينفر در هر گروه ن     ۳۰
ل به  يط ورود به مطالعه و تما     يمان کرده که شرا   ي زنان زا  يکار

ط ورود يشرا.  وارد مطالعه شدند،شرکت در پژوهش را داشتند  
 سـواد  حداقل داشتن سال، ۳۰تا   ۱۸ نيب سن شاملبه مطالعه   

ـ  مانياز بدون چندزا و زا نخست زنان نوشتن، و خواندن  يقبل
 يطـ  در شـده  شـناخته  يماريب هرگونه به ءابتال عدم ن،يسزار
 کـودک  تولـد  ،يـي زا مرده سقط، ،يينازا ي  سابقه عدم ،يباردار

ـ  يناهنجـار  ابتال عدم ،يقبل يها يباردار در ناهنجار  در نيجن
 جلـسه  ۸ از جلـسه  ۵ در حداقلگروه مورد   .  بود يباردار نيا

 شـرکت  خود   ي باردار يدر ط  مانيزا يبرا يآمادگ يها کالس
هـا   ن کالس يدر ا  انجام داده بودند     کيولوژيزيمان ف يو زا  کرده

 يهـا  ني الزم در مورد تمـر     يها ده آموزش ي آموزش د  يماماها
 تـن   يمان، ورزش ها  ي و زا  ي مخصوص دوران باردار   يورزش

ـ مزامـان و    ي زا ي در طـ   يرامآ مـان  يزانـال و    يمـان واژ  يزاي    اي
 فقـط  شـاهد  گـروه  .نـد اده د ياردار ارا به زنان ب  را  ک  يولوژيزيف

ــ يهــا مراقبــت مــان ي زاايــن افــراد،. کــرد افــتيدر را نيروت
 ي  اطالعات از پرسـشنامه  يجهت گردآور  . نداشتند يولوژيزيف

ــات  ــدموگرافاطالعـ ــشنامه کيـ ــده  ي و پرسـ ــه شـ  خالصـ
 )Self-efficacy Inventory Childbirth (ماني زايخودکارآمد
اس ي دو بخش شامل مق   يودکارآمد خ ي  پرسشنامه .استفاده شد 
مـان  ي زا ياس انتظـار خودکارآمـد    يمان و مق  يامد زا يانتظار از پ  

ـ  که با مق   بود سوال   ۱۸ شاملو هر بخش    داشت   کـرت  ياس لي
ـ ده  يسـنج ) کامالَ نامطمئن تا کامالَ مطمئن     (ياري مع ۱۰ د گردي

بـا جمـع    ).  دارد ۱۰ تا   ۱ن  ي ب ييا نمرهدر هر بخش    هر سوال   (

 ي  و نمـره مـان يامـد زا ي انتظار از پاسيخش مقنمرات در هر ب   
د و بـا    آم يدست م  همان ب ي دوم زا  ي  مرحله يخودکارآمدانتظار  

ــجمــع نمــرات   کــل ي نمــرهمــده در هــر بخــش آدســت  هب
هـا   پرسـشنامه . ديمحاسبه گرد مان  ي درک شده زا   يمدخودکارآ

ـ  مورد پژوهش ي از واحدها ي کتب ي  تنامهيبعد از اخذ رضا    ک ي
مان از ير در اتاق بعد از زايگ مان توسط نمونه يزاساعت بعد از    

ـ اعتبـار و پا   . ديـ ل گرد يق مصاحبه رودررو تکم   يطر ـ  ا يياي ن ي
 و همکـاران در سـال   يران توسط خورسـند يها در ا   پرسشنامه

ـ   ي  آلفا. ده شده است  ي سنج ۲۰۰۰ مـده در  آدسـت   ه کرونبـاخ ب
تظـار  ، ان ۸۴/۰بـر   يامد فاز فعـال ل    ي انتظار پ  يها برا   آن ي  مطالعه

، ۹۴/۰بـر  يامد فاز دوم لي، انتظار پ۹۲/۰ بري فعال ل يخودکارآمد
 يدر بررسـ  . )۳(  بـود  ۹۱/۰بـر ي فـاز دوم ل    يانتظار خودکارآمد 

ع يت توزيرنف وضع ياسم -ه بر اساس آزمون کولموگروف    ياول
ـ  مقا يبـرا  . قـرار گرفـت    ي مـورد بررسـ    ي کم يها داده  ي  سهي

ـ  يآمـار آزمـون   گر از   يکـد يهـا بـا      گروه ز يو آنـال  قلمـست  يت
سطح . دي استفاده گرد  رسوني پ ي و همبستگ  ک طرفه يانس  يوار
  .ها مد نظر قرار گرفت  آزموني هي کليبرا ۰۵/۰ يدار يمعن
  
  افته ها ي

ـ در ا  مـورد پـژوهش      يواحـدها  ين سن يانگيم       ن مطالعـه ي
 ۳۷/۳۹±۱۱/۱ها   آنين سن بارداريانگي سال و م ۵۴/۴±۲۲/۲۵

. زا بودنـد  نخست مورد پژوهش يواحدهادرصد  ۶۰. هفته بود 
الت متوسطه و ي تحص يدرصد دارا  ۴۰دار و     درصد خانه  ۷/۸۶

مورد پژوهش  يدرصد واحدها ۳/۶۸شغل همسر . باالتر بودند
.  و متوسطه داشـتند    ييراهنماالت  ي تحص درصد ۵۰زاد بود و    آ

ـ در گروه مورد اکثر      ازجلـسه    ۵در  ) درصـد  ۳/۱۸(ت افـراد    ي
مـان شـرکت کـرده      ي زا ي بـرا  يمـادگ  آ يها کالساز   جلسه   ۸

مـان در   ي درک شـده زا    ي خودکارآمـد  ي  ن نمـره  يانگيم. بودند
 ۷/۲۴۱±۶۸/۶۱ و در گـروه مـورد   ۵/۲۲۱±۸۶/۶۵گروه شاهد   

 درک شـده  ي خودکارآمـد  ي   با وجود بـاالتر بـودن نمـره        .بود
 را يدار ي مستقل تفـاوت معنـ  يمان در گروه مورد آزمون ت   يزا
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ـ م. )۱جـدول   ( ن دو گروه نشان نداد    يب  انتظـار   ي  ن نمـره  يانگي
 و در گـروه مـورد   ۰۷/۱۰۹±۳۹  شـاهد مان در گـروه يامد زا يپ

مان در  ي زا ي انتظار خودکارآمد  ي  ن نمره يانگي و م  ۴۲/۳۱±۱۲۶
 ۳۳/۱۱۵±۱۴/۳۵و در گروه مورد  ۴۳/۱۱۲±۳۴/۳۵گروه شاهد 

ـ   يماردار آ  ي مستقل تفاوت معن   ي آزمون ت  جي نتا .بود ن دو ي را ب
ــا. دادگــروه نــشان نــ ــرســونيپ يج آزمــون همبــستگينت ن ي ب

ــد ــده زايخودکارآم ــد ي درک ش ــار خودکارآم ــان و انتظ  يم
را  مثبـت  يهبـستگ مان يزاامد  يانتظار پ  ومان  ي زا  دوم ي  مرحله

 يمـد مـان و انتظـار خودکارا     يامد زا يهر چه انتظار پ    .نشان داد 
مـان  ي درک شده زا   ي خودکارامد ،مان باالتر بود  يمرحله دوم زا  

درصـد   ۷۰حدود   .)=۰۰۰۱/۰P( )۲جدول  (د  ش يتر م شيز ب ين
ـ  زيلياد و خيت زيرضا مان خوديها از زا  از نمونه  . اد داشـتند ي

  شــدند کــه دريمــاني نفــر در مجمــوع دچــار عــوارض زا۱۲
ـ  يزي مربـوط بـه خـونر      ين فراوان يشتريب  حـد بعـد از   ش ازي ب

ـ  در دو گـروه د     ي تفـاوت  يمارمان بود و از نظر آ     يزا . ده نـشد ي
ـ ز وار ي مستقل و آنال   ي ت يمار آ يها ج آزمون ي نتا نيهمچن انس ي

ـ يدار ي معنـ يمارآتفاوت ک طرفه  ي ک يـ ن عوامـل دموگراف ي ب
ـ زا بودن  مان، سن افراد، نخست يالت، شغل، تعداد زا   يتحص( ا ي

 مـان نـشان نـداد     ي درک شده زا   يکارآمدو خود ) چند زا بودن  
)۰۵/۰P>(.   

  
   مستقل در گروه مورد و شاهدي آزمون تي جهيمان و نتيشده زا درک ي خودکارآمدي ن نمرهيانگي م:۱جدول 

  ريمتغ
  گروه شاهد

  اريانحراف مع ±نيانگيم
  گروه مورد

 P-value  اريانحراف مع ±نيانگيم

 درک شده يخودکار امد
  مانيزا

۸۶/۶۵±۵/۲۲۱  ۶۸/۶۱±۷/۲۴۱  ۸۴۲/۰  

  
   در گروه مورد و شاهدنرسويپ يهمبستگ آزمون ي جهيو نتمان ي زايمان و انتظار خودکارآمديامد زاي انتظار پي ن نمرهيانگي م:۲ جدول

  ماني درک شده زايخودکارآمد  
P-value* 

  ماني درک شده زايخودکارآمد
R** 

  ۶۴۶/۰  ۰۰۱/۰  مانيامد زايانتظار پ
  ۸۷۵/۰  ۰۰۱/۰  ماني مرحله دوم زايانتظار خودکارآمد

    =P<0/05* يدار يسطح معن  
     =R**رسونيپ يب همبستگيضر 

 
  بحث
 درک  ي خودکارآمـد  ي  نمرهج مطالعه حاضر    يبر اساس نتا       

ـ  ياز نظر آمارن دو گروه مورد و شاهد    يشده ب   ،دار نـشد  يمعن
کـه در    يمـان در افـراد    ي درک شده زا   يخودکارآمد ي  اما نمره 
. بودتر  باال،ند بود شرکت کردهمان ي زاي برا ي آمادگ يها کالس

 ي بـرا ي آمـادگ  يهـا  د کـه کـالس    کن يان م ي ب )۲۰۰۸( هوهارن

ش يمان افزا ير و زا  بي با ل  ي سازگار ي زنان را برا   ييمان توانا يزا
 درک  ي خودکارآمـد  ي  در پژوهش حاضـر نمـره     . )۱( دهد يم

 درک شده   يمدن خودکارآ يباما   .بودشده در گروه مورد باالتر      
ده ي د يدار ي معن يمارتالف آ اخ مان در گروه شاهد و مورد     يزا

 ي در مطالعه .باشد يمهوهارن ج ي نتايج در راستا  ين نتا ي ا .نشد
و گـروه  مـان در د يدرک شـده زا    ين خودکار آمـد   يز ب يها ن  نآ
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 ي بـرا ي آمـادگ يهـا   کالس که در  ي اما افراد  .ده نشد ي د يتفاوت
 يبـاالتر  ي خودکارآمـد  ي  نمـره  ،شرکت کـرده بودنـد    مان  يزا

و  يخورسـند امـا  . هـا داشـتند    شروع کـالس  از  نسبت به قبل    
 يمادگآ يها که در کالس   ي افراد  نشان دادند  )۲۰۰۸(همکاران  

ــرا ــي زايب ــان شــرکت م ــد  يم ــسبتکنن ــرل ن ــروه کنت ــه گ  ب
ــد ــاالتريخودکارآم ــري ب ــرس کمت ــدي از زاي و ت ــان دارن    م

د کـه در  ل باشين دليد به ايج شاين نتا يرت در ا  ي مغا .)۸و  ۱۰(
در ر بـوده  شتيا بي ۲۸ ترسشان   ي  نمرهکه   يها افراد   آن ي  مطالعه
ـ . مان شرکت کرده بودند   يزا ي برا ي آمادگ يها کالس ن يهمچن
 يها يتحت عنوان ترس و استراتژ يا  در مطالعه)۲۰۰۲(ملندر 

جه گرفـت کـه   يمان نت ي و زا  ي همراه با آن در حاملگ     يسازگار
ـ ، تجربـه ق   را ها علت تـرس    ياغلب آزمودن در   مـان،  ي از زايبل

مـان و عـدم   ي مـورد زا  دري قبليداشتن اطالعات و آگاه   عدم  
مـان بـوده    يط ناآرام بلوک زا   ي و مح  يينان به کارکنان ماما   ياطم

  پرسـنل  ييل آشـنا  يدل هبط پژوهش حاضر    يدر مح . )۱۱( است
سـنل  رفتـار مناسـب پر   و  يولـوژ يزيمـان ف  يمان با زا  يبلوک زا 

 زنـان   ي   همـه  ي بر رو  ير مثبت يث آرام تأ  يطيجاد مح ي و ا  ييماما
 يتواند درد و نگران   ي که م  اشته است شرکت کننده در مطالعه د    

ـ .  را کـم کنـد     زنان باردار  مـان و انتظـار     يامـد زا  ين انتظـار پ   يب
ـ    يمان فاز فعال ل   ي زا يخودکارآمد  يدار آمـار   يبر اخـتالف معن

 مکـاران  و هي خورسـند ي در مطالعه ). P<0/0001( ده شد يد
ـ مد که ممکن است ب  دست آ  ه ب يج مشابه ينتاز  ي ن )۲۰۰۰( انگر ي

نـان   از نظـر ز يمد و انتظار خودکارآمـد    ايهوم انتظار پ  ز مف يتما
نکه رفتار مورد انتظـار  ياعتقاد به ا( امديدر مفهوم انتظار پ  . باشد
بـاور بـه     (يو انتظـار خودکارآمـد    ) انجامد يامد خاص م  يبه پ 

ـ    يا ـ  را در موقع ي ضـرور  يتوانـد رفتارهـا    ينکه شـخص م ت ي
باشند کـه  باشد افراد ممکن است معتقد       يم) خاص انجام دهد  
ج مطلوب کمـک خواهـد کـرد امـا          يجاد نتا يرفتار خاص در ا   

ـ  ا .)۳(  انجام رفتار داشته باشـند     يي در توانا  يهنوز باور کم   ن ي
ـ  يج آ يج مشابه نتـا   ينتا ـ  اسـت کـه ب     )۲۰۰۵( ي پ ـ ي کنـد   يان م

 و  ين خودکارامد يمان ب ي درک شده زا   يپرسشنامه خودکارامد 

 ي آمـادگ  يهـا  السدر کـ  . )۱۲( ل اسـت  يز قا يامد تما يانتظار پ 
د بودن ين موضوع دقت شود که فقط مف      يد به ا  يمان با ي زا يبرا

مـان  يد دانـستن زا   ي مف يمان و حت  ي مقابله با درد زا    يها مهارت
ـ آن با انجـام    يي نبوده بلکه بـاور فـرد در توانـا         يکاف د مـورد  ي

مان ي درک شده زا   ين نمرات خودکارامد  يب. دري قرار گ  يبررس
 وجود نداشت کـه     يزا اختالف آمار  زا و چند     در زنان نخست  

و  )۲۰۰۰(  همکـاران   و يقات خورسـند  يج مشابه تحق  ين نتا يا
دهد که دو گـروه      يج نشان م  ين نتا يا. باشد يم )۲۰۰۵( ي پ يآ

 مقابله بـا    يد بودن رفتارها  ي در مورد مف   يکساني يزنان باورها 
نـده در   شـرکت کن يزنان چنـد زا   .)۳و  ۱۲( مان دارند يدرد زا 

 خـود  يمان قبلي در زايعيمان طبيبا وجود انجام زا  ق  ين تحق يا
افته بود کـه    ي ن يرييها تغ  نآمان در   ي درک شده زا   يخودکارامد

تواند بـه علـت عـدم کـسب تجـارب مثبـت در        ين مساله م  يا
ـ  م.ن زنان باشدي در ا  يمان قبل يزا بـر در  ين طـول مـدت ل  يانگي

ـ بـود و و کمتر از گروه شـاهد     ۶/۵±۸/۳مورد  گروه   ج ي نتـا يل
ن طـول مـدت     ي ب يدار ي معن ياختالف آمار  مستقل   يآزمون ت 

ر يث تـأ )۲۰۰۶( و همکاران    يباستان. نشان نداد بر در دو گروه     يل
 را در يه خودکارآمــديــ نظري هيــ بــر پايــيزدا آمــوزش تــنش

 يو. طالعـه قـرار دادنـد      زنـان بـاردار مـورد م       ي روان بهداشت
 ير سـاز ي و تصوي عضالنيق و شل ساز   ي تنفس عم  يها وهيش

 نـشان   ،جينتـا .  دو جلسه به مـادران آمـوزش داد        ي را ط  يذهن
، کـاهش اضـطراب و      يزان خودکارآمـد  يـ ش م ي افـزا  ي  دهنده

ـ  در مادران آمـوزش د     يماني زا يکاهش شدت دردها    ده بـود  ي
ز نشان دادند يران نيدر ا )۲۰۰۰(و همکاران    ي اکبر يعل. )۱۰(

مـان  ي باعث کاهش مراحـل مختلـف زا       يماني زا يکه آمادساز 
ل ين دليد به اير در پژوهش حاضر شايج مغاي نتا.)۱۳( شود يم

بـر در   يل فـاز فعـال      ي   ما در مرحله   يها يباشد که تمام آزمودن   
توانـد   ي مـ ن موضوع خوديشوند که ا يرش ميپذمان  يبلوک زا 

ج آزمـون  ين نتايهمچن. رگذار باشديثبر تأي طول مدت ل   يبر رو 
ـ  ي دو اختالف آمـار    يکا ـ  يدار ي معن  در دو   يتمنديضـا ن ر ي ب

ـ ن )۲۰۰۷( ردمن و همکارانيه =۰۰۷/۰P. گروه را نشان داد ز ي



  هاي آمادگي براي زايمان بر روي خودکارآمدي درک شده زايمان  کالس

 

  ۹۲، مرداد و شهريور ۸۶ي  ، شماره۲۱ي  ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره مجله

١١٠

ا از ه  آن،شتر بودهيده بي گروه آموزش ديد که سازگارننشان دا
ـ  تکن يريکارگ ه ب ي برا يشتريمهارت ب  هـا برخوردارنـد، در      کي

 يهـا  کـالس . )۱۴( شود يده م ي د يجه اضطراب، درد کمتر   ينت
ـ  و تغ  يآگـاه مان با دادن    يا ز ي برا يآمادگ  زنـان  ر در نگـرش ي

د و اضـطراب در  کـاهش در توانـد باعـث      يمان م ينسبت به زا  
ز ي ن )۲۰۰۸( هوهارن. شود يتمنديرضاش  يمان و افزا  ين زا يح

 يتواند بـر رو  يمان مي زاي برايمادگآ يها نشان داد که کالس  
 روابـط   .)۱( ر گـذار باشـد    ي افراد تـاث   يتمندي و رضا  يسازگار

مـان کـه    يط دوستانه اتاق زا   ي و مح  يياماسالم و گرم پرسنل م    
 يمـان مرکـز آموزشـ     يتمـام پرسـنل بلـوک زا       يينشانگر آشنا 

 ي و چگـونگ   يولـوژ يزيمـان ف  ي بـا زا   يت اهللا موسو  ي آ يدرمان
به مادران بـاردار     توانسته    مادران باردار  ييزدا  و تنش  يساز آرام

در  کـه    ييهـا  آن چه   ،بر سازگار کنند  يتا خود را با ل    کمک کند   
 که  ييها آنچه   ،مان شرکت کرده  ي زا ي برا يادگمآ ييها سکال

 ، بودنـد شـرکت نکـرده  مـان  ي زاي بـرا يمـادگ آ يها در کالس 
ـ  ي خودکارآمد ي  دار نشدن نمره   يمعن ن دو گـروه  ي درک شده ب

تواند به علت کم بودن حجـم نمونـه باشـد و بهتـر اسـت               يم
  .شتر انجام شودي بي  با حجم نمونهيشتريمطالعات ب

  
  يريگجه ينت

  مـان را  ي زاي برايمادگآ يها ق نقش کالس ين تحق يج ا ينتا     
  

   ي زنـان بـرا    يسـازگار  و   يباال بـردن خودکارامـد    د بر   يکابا ت 
نکـه  يبا توجه به ا. دينما يد م ييمان را تا  يبر و زا  يمقابله با درد ل   

 و در مراکــز يمــان بــه تــازگي زاي بــراي آمــادگيهــا کــالس
بـاال بـردن   ظور نبه مده است    در شهر زنجان بر پا ش      يمحدود

 يها ني و اجتناب از سزار  يعيمان طب يت افراد از زا   يزان رضا يم
مان در  ي زا ي برا ي آمادگ يها شتر کالس ي ب يي برپا ير ضرور يغ

 ي مراکـز بهداشـت    ي   در همه  ي باردار ي معمول يها کنار مراقبت 
 مناسـب  يها يگردد تا با استفاده از استراتژ   يشنهاد م ي پ يدرمان

 يعـ يمان طبي در انجام زاييش باور زنان نسبت به توانا يادر افز 
 به زنان بـاردار داده   مناسبيها مان آموزش يو مقابله با درد زا    

  .شود
  

  ر و تشکريتقد
 مصوب دانشگاه علـوم  يقاتي طرح تحقي جهين مطالعه نت  يا     

 زنجان به شـماره قـرارداد      ي درمان ي و خدمات بهداشت   يپزشک
له از معاونت ينوسيباشد، بد ي م۳/۱۰/۱۳۹۰ مورخ  ۳/۳/ق/۱۲۹

 و  ي پرسـتار  ي  دانـشکده  ي پژوهـش  ي، شـورا  يمحترم آموزشـ  
 ي و اخالق دانـشگاه علـوم پزشـک        ي پژوهش ي و شورا  ييماما

 ي و درمـان   يآموزشـ مرکز  مان  يزنجان، پرسنل محترم بلوک زا    
ـ  مادران شرکت کننده در ا     ي و تمام  يت اهللا موسو  يآ ن طـرح  ي

  . گردد ي ميان، تشکر و قدرديقاتيتحق
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Background and Objective: Self-efficacy is defined as a belief in one’s capabilities to cope with stressful 

situations and execute a specific coping behavior.  Previous researches verify the efficiency of childbirth 

preparation classes as one of the convenient methods in helping women to deal with labor pain; the most 

severe pain that women may experience in their lifetime. This study was carried out to determine the 

effectiveness of childbirth preparation classes on self-efficacy of pregnant women in coping with labor pain 

in Zanjan province. 

Materials and Methods: This quasi-experimental case –control study was carried out on 60 subjects who 

were randomly assigned to two equal groups of 30. The case group comprised 30 pregnant women who 

attended to childbirth preparation classes whereas the control group received only standard antenatal care. 

Questionnaires were completed through face to face interviews one hour after the delivery in postpartum 

delivery room. To determine the effect of childbirth preparation classes on self-efficacy in delivery of 

pregnant women, childbirth self-efficacy inventory and attitude questionnaire was used.   
Results: Mean scores of self-efficacy in the control and case groups were 221.5±65.86 and 241.7±61.68 

respectively. Despite higher self-efficacy scores in the case group, the difference between the two groups 

was not significant as indicated by independent t-test.  

Conclusion: This study supports the substantial effect of childbirth preparation classes in perceived  

self- efficacy of pregnant women in delivery. 
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