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Abstract
Background: Gynaecologists and midwives as a practical model of childbirth have an essential role in
education. The aim of this study was to determine the attitude toward labor and preferred delivery method
among midwifery and medical students and other related factors at medical universities in Tehran in 1393.
Methods: We carried out a descriptive study on 300 students of Medical Sciences Universities in Tehran
in 1393. For data collection tool we used two researcher made questionnaires contain “demographic
characteristics and related factors to the preferred mode of delivery“ and “attitude toward delivery mode”.
To investigate the reliability, two methods of test-retest and internal consistency (Cronbach’s Alpha) were
applied and the content validity was determined quantitatively and qualitatively. The data were analyzed by
SPSS-16 software. Statistical tests used included: chi-square, T-test, ANOVA or non-parametric equivalents
of them. The significance level accepted in this study was p-value>0.05.
Results: Most of the students (49%) preferred caesarean section for themselves. In comparison of 4 groups
first year midwifery (16.7%) and medical students (48.6%) had preferred caesarean less than fourth year
midwifery students (51.3%) and medical interns (%75.7). The majority of students had a positive attitude via
caesarean section. Therefore, the four study groups respectively 45.5%, 92.3%, 30.8% and 100% of first and
fourth year midwifery students and first year medical students and medical interns had a positive attitude
toward caesarean delivery. Among the relevant factors under investigation age, ethnicity, weight, body mass
index, birthplace, residence place and family income were significantly associated with the preferred mode
of delivery.
Conclusion: The caesarean section is preferred and a positive attitude towards it among midwifery and
medical students is very high and the education system authorities should create plans to improve students’
attitudes.
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 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/3/5:

تاریخ پذیرش مقاله1395/12/8:

چكيده:
سابقه وهدف :متخصصان زنان و زایمان و ماماها به عنوان الگوهایی عملی در زمینه زایمان نقش اساسی در آموزش زنان باردار دارند .هدف از این مطالعه تعیین
نگرش نسبت به روش زایمان و زایمان ترجیحی دانشجویان مامایی ،پزشکی و عوامل مرتبط در دانشگاههای شهر تهران بود.
روش بررسی :این مطالعه با شرکت  300نفر دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال  1393به صورت توصیفی مقایسهای انجام شد .ابزار گردآوری
اطالعات دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه «مشخصات دموگرافیک و عوامل مرتبط با روش زایمان ترجیحی» و پرسشنامه «نگرش نسبت به روش زایمان» است.
پرسشنامهها پس از تعیین اعتبار محتوای کیفی و کمی و پایایی به دو روش بازآزمایی و ارزیابی همسانی درونی با ضریب آلفاکرونباخ مورد استفاده قرار گرفت .دادهها توسط
نرمافزار  Spss-16تجزیه و تحلیل آماری شد .آزمونهای آماری مورد استفاده شامل :کای دو T-test، ANOVA ،یا معادل ناپارامتری آنهاست .سطح معناداری مورد
قبول در این مطالعه  P-value≤ 0.05است.
یافتهها :در مجموع بیشتر دانشجویان مورد مطالعه(49درصد) روش سزارین را ترجیح داده بودند .در مقایسه گروهها ،دانشجویان سال اول مامایی (16.7درصد)
و پزشکی ( 48.6درصد)به ترتیب از نظر آماری کمتر از دانشجویان سال  4مامایی ( 51/3درصد) و انترن پزشکی ( 75/7درصد) سزارین را ترجیح داده بودند
 .))0.006 , p_value:0.001نگرش اکثریت دانشجویان به روش سزارین مثبت بود ،به طوری که در  4گروه مورد بررسی به ترتیب  30.8 ،92.3 ،45.5و100
درصد دانشجویان سال اول و چهارم مامایی و سال اول و انترن پزشکی نسبت به سزارین نگرش مثبت داشتند .از میان عوامل مرتبط مورد بررسی سن ،قومیت ،وزن،
محل سکونت ،محل تولد ،درآمد ماهانه خانوار ،ارتباط معناداری با روش زایمان ترجیحی داشتند.
نتیجهگیری :میزان ترجیح روش سزارین و نگرش مثبت نسبت به آن در میان دانشجویان مامایی و پزشکی سال باال بیشتر از دانشجویان ورودی این رشتههاست
و مسئوالن سیستم آموزشی باید درصدد ایجاد برنامههایی برای اصالح نگرش دانشجویان باشند.
واژگان کلیدی :زایمان واژینال ،سزارین ،نگرش ،ترجیح ،عوامل مرتبط ،دانشجو

مقدمه:

سازمان جهانی بهداشت میزان قابل قبول سزارین را حداکثر 10تا 15درصد از
زایمانها میداند و اعالم کرده هیچ توجیهی برای مناطق مختلف جهان برای
افزایش آن وجود ندارد[ .]1ایران با  40درصد سزارین بیشترین آمار سزارین را
در منطقه امرو دارد[ ،]2نکته جالب توجه این است که نزدیک به  40درصد از

زایمانها در ایران بدون اندیکاسیون و تنها به درخواست مادر انجام میشود[.]3
آمار سزارین در ایاالت متحده آمریکا ،انگلیس و برزیل به ترتیب 41/3 ،22 ،28
درصد گزارش شده است ،در حالی که در سوئد و هلند تنها 10تا 17درصد بوده
است .مطالعههای انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میزان
باالی تمایل به سزارین را در میان متخصصان زنان و زایمان و ماماها نسبت به
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و پزشکی و عوامل مرتبط در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال

بررسی نگرش نسبت به روش زایمان و زایمان ترجیحی دانشجویان مامایی و پزشکی 58 /

) ( z1−α / 2 + z1− β ) 2 ( p1 (1 − p1 ) + p 2 (1 − p 2
( p1 − p 2 ) 2

=n

این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با شماره 5086
به تاریخ  1393/7/17به تصویب رسید .پس از کسب مجوز ،معرفی نامه کتبی به
دانشگاههای مذکور ارائه و لیست دانشجویان مقاطع مورد نظر تهیه شد.
نمونه گیری به روش در دسترس و مبتنی بر هدف انجام شد .با حضور در
کالسها یا محل کارورزی ،در رابطه با اهداف پژوهش به دانشجویانی که
معیارهای ورود را داشتند توضیح داده شد ،سپس با کسب رضایت برای شرکت در
پژوهش ،پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت .معیارهای ورود به مطالعه
شامل جنسیت زن ،انترن هایی که دوره کارورزی زنان و زایمان را سپری کردهاند،
سن زیر  40سال و نداشتن سابقه بارداری بود .بنابراین تعداد نمونهها برای جمع
اوریآوری دادهها در این مطالعه از دو پرسشنامه زیر استفاده شد:
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جمعیت عادی گزارش کردهاند[ .]6-4این میزان در کشور ما بین  57تا  62درصد
در میان متخصصان زنان و زایمان و  35تا  77درصد در میان ماماها گزارش
شدهاست[.]8 ,7
ارائه آموزشهای مناسب و ایجاد نگرش درست طی تحصیالت دانشگاهی برای
انتخاب روش زایمانی مناسب ،یکی از عوامل موثر در کاهش میزان تولد به
روش سزارین است .در مطالعهای که واتاناب و همکارانش در سال  2009با
هدف بررسی زایمان ترجیحی دانشجویان پزشکی ،در دانشگاه فدرال سانتا کاترینا
انجام دادند مشخص شد دانشجویان سال ششم پزشکی ( 41.4درصد) به طور
معناداری بیشتر از دانشجویان سال اول (16.8درصد) زایمان سزارین را ترجیح
داده بودند ] .[5مطالعههای انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
میزان باالی تمایل به سزارین را در میان متخصصان زنان و زایمان و ماماها
نسبت به جمعیت عادی گزارش کردهاند[ .]6-4این میزان در کشور ما بین  57تا
 62درصد در میان متخصصان زنان و زایمان و  35تا  77درصد در میان ماماها
گزارش شده است[ .]8 ,7عملکرد ارائهدهندگان خدمات سالمت به عنوان الگویی
برای سایر افراد جامعه میتواند شاخصی از اعتقاد آنان به آموزشهای ارائه شده
باشد[. ]9
بررسی نگرش ماماها و پزشکان به مقوله زایمان بسیار حائز اهمیت است ،چرا
که مراقبان اصلی سالمت زنان باردار هستند و در صورتی که نگرش آنها به
سزارین مثبت باشد باعث انتقال این نگرش به بیماران نیز خواهند شد[.]8در
سالهای اخیر با وجود جهت گیریها و سیاستهای کالن دولت در خصوص
کاهش سزارین ،عملکرد نامناسب ارائهدهندگان خدمات در این زمینه میتواند
یکی از دالیلی باشد که نتوانسته به کاهش سزارین در کشور منجر شود[.]10
بنابراین مطالعه حاضر به تعیین نگرش نسبت به روش زایمان و زایمان ترجیحی
دانشجویان مامایی و پزشکی و عوامل مرتبط با آنها در دانشگاههای علوم
پزشکی شهر تهران در سال  1393میپردازد.
روش کار:
پژوهش حاضر به صورت توصیفی -مقایسهای در دانشکدههای پزشکی و مامایی
دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی و ایران انجام شد .نمونهگیری به
صورت سرشماری انجام شد و شامل  300نفر از دانشجویان سال اول و چهارم
مامایی ،سال اول و انترن پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال
 1393بود.
با توجه به مطالعه واتاناب و همکاران در سال  2012که با هدف بررسی و مقایسه
زایمان ترجیحی دانشجویان سال اول و آخر پزشکی انجام شده بود ،حجم نمونه
براساس مقایسه میزان زایمان ترجیحی در دانشجویان سال اول و آخر پزشکی به
صورت زیر محاسبه شد که این تعداد برای دانشجویان مامایی نیز کافی است .به
دلیل احتمال ریزش نمونه 10درصد بیش از تعداد نمونه برآورد شده مورد مطالعه
قرار گرفت که در مجموع تعداد نمونه  294نفر محاسبه شد .تعداد نمونه در هر
گروه از دانشجویان با احتساب ریزش نمونه  72نفر است.

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و روش زایمان ترجیحی و عوامل
مرتبط با آن :این پرسشنامه محقق ساخته شامل  30سوال در دو بخش است.
بخش اول شامل  6سوال به صورت تشریحی (شامل :سن ،وزن ،قد ،مساحت
منزل ،تعداد افراد خانوار و درآمد ماهیانه خانوار ) و  24سوال به صورت چهار
گزینهای طراحی شدهاست .بخش دوم که به طور اختصاصی به بررسی عوامل
اجتماعی و محیطی میپردازد و شامل  20عبارت در مقیاس طیف لیکرت پنج
درجهای است و از دانشجویان خواسته شده بود در رابطه با عواملی که در نگرش
آنها به روش زایمان موثر هستند ،یکی از گزینهای کامالموافقم ،موافقم ،نظری
ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم انتخاب کند .روایی این پرسشنامه با بهرهگیری از
نظر  10نفر از افراد متخصص (اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شهید بهشتی) در باره کل سوالهای اعتبار محتوی کمی و معیار مرتبط
بودن ،سادگی ،وضوح و ضروری بودن با مقیاس لیکرت بررسی شد .پس از
لحاظ کردن اصالحات ،نسبت و شاخص روایی محتوا به صورت کمی محاسبه
شد ) CVI=0.86و  .(CVR=0.72اعتبار صوری نیز به صورت کیفی بر اساس
نظر استادان بررسی شد .برای تعیین پایایی ابزار از دو روش بازآزمایی و ارزیابی
همسانی درونی با آلفا کرونباخ استفاده شد .در روش بازآزمایی به این منظور برای
 20نفر از افراد واجد شرایط پژوهش در دو نوبت و به فاصله  14روز پرسشنامه را
تکمیل کردند و همبستگی بین نمرات نمرههای پرسشنامه  0/76به دست آمد.
همسانی درونی نیز با ضریب آلفای کرونباخ  0/86تایید شد.
پرسشنامه نگرش نسبت به روش زایمان :پرسشنامه محقق ساخته
که با بهرهگیری از نظر  10نفر از افراد متخصص (اعضای هیات علمی دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) درباره کل سوالها در
رابطه با اعتبار محتوای کیفی و معیار مرتبط بودن ،سادگی ،وضوح و ضروری
بودن با مقیاس لیکرت بررسی شد .در این پرسشنامه تمام گویهها امتیاز باالی
 0/79را کسب کردند .اعتبار صوری پرسشنامه نیز به صورت کیفی بر اساس نظر
استادان بررسی شد .این پرسشنامه شامل  47عبارت در مقیاس طیف لیکرت پنج
درجهای (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) است .با
توجه به پاسخ انتخابي نمونهها به هر سوال امتیازی معادل با  1-5تعلق گرفت .در
مورد عباراتی که به نفع زایمان طبیعی بود ،پاسخ «کامال موافقم» کمترین امتیاز و
پاسخ « کامال مخالفم» بیشترین امتیاز را دریافت کرد و در مورد عبارتهایی که
به نفع سزارین بود امتیاز دهی بالعکس صورت گرفت .در نهایت نمره باالی 141
نگرش مثبت به روش سزارین و نمره 141و کمتر نگرش مثبت به روش زایمان
طبیعی طبقهبندی شد .برای ارزیابی پایایی این پرسشنامه 20 ،نفر از افراد واجد
شرایط پژوهش در دو نوبت و به فاصله  14روز پرسشنامه را تکمیل کردند و
همبستگی بین نمرههای پرسشنامه با  0/81تایید شد .در ارزیابی همسانی درونی
نیز ضریب آلفای کرونباخ  0/83پایایی پرسشنامه را تایید کرد.
دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16با استفاده
از آمار توصیفی و تحلیلی ،به وسیله آزمونهای  T-Test ، X^2 ، ANOVAیا
معادل ناپارامتری آنها)(Mann-whitney, Fisher’s exact test, Kruskal-wallis
تجزیه و تحلیل شد .مقادیر  P-value <0.05معنا دار در نظر گرفته شد.
یافتهها:
تعداد  300نفر دانشجوی (سال اول و چهارم) مامایی و (سال اول و انترن)
پزشکی وارد مطالعه شدند .دانشجویان به  4گروه تحصیلی تقسیم شدند .سه
گروه سال اول و انترن پزشکی و سال چهارم مامایی هرکدام شامل  78نفر و
گروه سال اول مامایی شامل  66نفر دانشجو بود .در مجموع ( 34درصد) 102
نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران 34( ،درصد)  102نفر ایران و ( 32درصد) 96
نفر شهید بهشتی در مطالعه شرکت داده شدند .از بین دانشجویان مورد مطالعه
 ۵۶/۶درصد( ۱۷۰نفر) در شهر و  ۴۳/۴درصد( ۱۳۰نفر) در روستا متولد شده
بودند 88 .درصد( 264نفر) شهرنشین و  12درصد( 36نفر) روستانشین بودهاند.
در بررسی قومیتها ،اقوام فارس و ترک با  34.6درصد( 104نفر) و  25درصد(75
نفر) بیشترین فراوانی را داشتند.
 55.3درصد (166نفر) از دانشجویان متاهل بودند .از این میزان تحصیالت همسر80
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درصد (108نفر) از دانشجویان لیسانس و باالتر و  70.8درصد (95نفر) در زمینه علوم
پزشکی بود .میزان تحصیالت پدر در  56.6درصد ( 168نفر) و مادر در  56درصد(70
نفر) موارد دیپلم و فوق دیپلم بوده و همچنین  56درصد( 168نفر) از والدین در زمینه
غیر علوم پزشکی تحصیل کرده بودند .محل سکونت دانشجویان در  ۶۶درصد
موارد ( ۱۹۸نفر) خوابگاه ۱۶ ،درصد ( ۴۸نفر) با والدین  ۱۴ ،درصد ( ۴۲نفر) با
اقوام و  ۴درصد در منزل استیجاری گزارش شد .سایرمشخصات دموگرافیک در
جدول شماره  -1مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه در  4گروه مورد بررسی
سال اول مامایی

سال چهارم مامایی

سال اول پزشکی

انترن پزشکی

متغیر

ردیف
1

سن (سال)
میانگین(انحراف معیار)

)1.66( 20.27

)1.07( 25.07

)1.14( 19.92

)0.73( 26.07

2

تعداد خانوار (نفر)
میانگین(انحراف معیار(

)0.88( 6.63

)0.84( 5.38

)1.33( 5.92

)1.33( 6.77

3

مساحت منزل (مترمربع)
میانگین(انحراف معیار(

)11.49( 73.27

)10.57( 75.53

)17.06( 80.3

)19.96( 84.92

4

درآمد ماهیانه خانوار (تومان)
میانگین
(انحراف معیار)

1.363.000

1.400.000

1.620.000

1.820.000

501.00

407.00

737.000

755.00

5

ارزیابی شخصی قرد از وضعیت
اقتصادی خود
فراوانی (درصد(

(0درصد)0

(0درصد)0

(0درصد)0

(15.4درصد)12

6

وضعیت اشتغال
فراوانی (درصد(

7

وضعیت بیمه
فراوانی (درصد(

بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
بیکار
کار پاره وقت
کار تمام وقت
دارد
ندارد

(46.2درصد)36

(36.4درصد)24

(53.8درصد)42

(45.5درصد)30

(0درصد)0

(18.2درصد)12

(61.5درصد)48

(45.5درصد)30

(23.1درصد)18

(36.4درصد)24

(15.4درصد)12

(18.2درصد)12

(69.2درصد)54

(72.7درصد)48
(27.3درصد)18

جدول شماره یک ارائه شده است.
نگرش دانشجویان در  4گروه مورد مطالعه در نمودار شماره  1ارائه شده است.
در مجموع میانگین امتیاز نگرش نسبت به روش زایمان در نمونههای مورد
بررسی ( 138.36)23.78محاسبه شد .بیشترین میانگین امتیاز نگرش متعلق
به دانشجویان انترن پزشکی با ( 166.92)6.716امتیاز و کمترین آن یعنی

(30.8درصد)24

(30.8درصد)24

(38.5درصد)30

(38.5درصد)30

(61.5درصد)48

(15.4درصد)12

(0درصد)0

(76.9درصد)60

(69.2درصد)54

(15.4درصد)12

(30.8درصد)24

(7.7درصد)6

(0درصد)0

(69.2درصد)54

(84.6درصد)66

(30.8درصد)24

(15.4درصد)12

روش زایمان ترجیحی دانشجویان در  4گروه مورد مطالعه نمودار شماره  2به
تفکیک سال و رشته تحصیلی نمایش داده شده است .بر اساس دادههای مطالعه
بیشترین ترجیح روش طبیعی ( 80.3درصد) در میان دانشجویان سال اول مامایی و
کمترین آن ( 20.3درصد) در میان دانشجویان انترن عنوان شده است .درمقایسه دو
به دوی روش زایمان ترجیحی بین گروه های مورد مطالعه ،اختالف معنادار آماری

جدول شماره  -2توزیع فراوانی نوع نگرش دانشجویان نسبت به روش زایمان در  4گروه مورد بررسی

نگرش نسبت به روش
زایمان

گروه های تحصیلی

نگرش مثبت به زایمان طبیعی

نگرش مثبت به زایمان سزارین
جمع

پزشکی

مامایی
سال اول

سال چهارم

سال اول

انترن

فراوانی (درصد)

(54.5درصد)36

(7.7درصد)6

(69.2درصد)54

(0درصد)0

فراوانی(درصد)

(66)100.0

(100.0درصد)78

(100.0درصد)78

فراوانی(درصد)

(45.5درصد)30

(92.3درصد)72

(100.0درصد)78

(30.8درصد)24

(100.0درصد)78

سطح
معناداری
0.000
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( 119.82)11.663متعلق به دانشجویان سال اول مامایی بود .آزمون تی مستقل
در مقایسه دو به دو گروهها نشان داد تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان
سال اول و چهارم مامایی ) (p-value< 0.001و دانشجویان سال اول و انترن
پزشکی ) (p-value< 0.001و دانشجویان پزشکی و مامایی )(p-value< 0.001
وجود دارد .بیشترین فراوانی نگرش مثبت (نمره  ۱۴۱و کمتر از پرسشنامه نگرش)
نسبت به زایمان طبیعی در میان دانشجویان سال اول مامایی (36نفر) 54.5درصد
و بیشترین میزان نگرش مثبت به سزارین بین دانشجویان انترن با (78نفر) 100
درصد فراوانی مشاهده شد.

بررسی نگرش نسبت به روش زایمان و زایمان ترجیحی دانشجویان مامایی و پزشکی 60 /

نمودار شماره -1مقایسه زایمان ترجیحی دانشجویان در گروه های مورد بررسی

بر اساس مدل رگرسیون خطی به ترتیب با ضریب تاثیر 0.225 ،0.265 ،0.555
بیشترین میزان تاثیر را داشتند و « مطالعه روزنامه و مجالت» نیز با ضریب تاثیر
 0.026کمترین میزان تاثیرگذاری را داشته است.
در این مطالعه بین محل تولد و روش زایمان ترجیحی ارتباط آماری معناداری
وجود داشت ()P-value<0.001؛ به طوری که متولدان روستا ( 68.3درصد) بیشتر
از متولدان شهر ( 35.6درصد) زایمان طبیعی را ترجیح داده بودند .در بررسی
قومیتها ،اقوام فارس و ترک با  34.6درصد ( 104نفر) و  25درصد ( 75نفر)
بیشترین فراوانی را داشتند .روش زایمان ترجیحی با قومیت دانشجویان نیز ارتباط
معناداری داشته است ( )P-value= 0.038و بیشترین ترجیح زایمان طبیعی در
میان دانشجویان کرد ( 77درصد) و بیشترین گرایش به سزارین در دانشجویان لر
و ترکمن ( 66درصد) مشاهده شد.
میانگین درآمد ماهانه خانوار نیز ارتباط آماری معناداری با روش زایمان ترجیحی
دانشجویان داشت ( )P-Value=0.008به گونهای که میانگین درآمد در افرادی که
زایمان طبیعی را ترجیح داده بودند (( 1700000)6.666تومان) بیشتر از گروهی
بود که سزارین را ترجیح دادهاند (( 1490000)6.260تومان).
در این مطالعه روش زایمان مادر در  4گروه سال اول و چهارم مامایی و سال اول
و انترن پزشکی به ترتیب  15.4 ،53.8 ،18.2و  23.1درصد سزارین بوده است.
روش زایمان اکثریت اطرافیان نیز در گروههای نام برده به ترتیب ،89.7 ،34.8
 67.9و  59درصد سزارین عنوان شده بود.
در مطالعه حاضر وضعیت بیمه ،اشتغال ،تاهل ،تحصیالت والدین و همسر ،مساحت
زیربنای منزل ،تعداد افرادخانوار ،روش زایمان مادر و روش زایمان اطرافیان با
نگرش و زایمان ترجیحی دانشجویان ارتباط آماری معناداری را نشان نداد.
بحث:
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد نگرش مثبت به روش زایمان و ترجیح روش
سزارین در میان دانشجویان مامایی و پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاههای
علوم پزشکی شهر تهران آمار باالیی دارد و دانشجویان سال اول هر دو رشته
نسبت به دانشجویان سال باالتر خود (سال چهارم مامایی و انترن پزشکی) و
همچنین دانشجویان مامایی نسبت به دانشجویان پزشکی بیشتر زایمان طبیعی
را در مورد خود ترجیح داده بودند و نگرش مثبتی به زایمان طبیعی داشتند .از
میان عوامل مورد بررسی نیز تنها سن ،قومیت ،وزن ،محل سکونت ،محل تولد و
درآمد ماهانه خانوار ارتباط معناداری با روش زایمان ترجیحی دانشجویان داشت.
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مشاهده شد .بر اساس آزمون کای دو انجام شده بین دو گروه مامایی و پزشکی
) ،(p-value < 0.001سال اول و چهارم مامایی ) (p-value =0.029و سال اول
و انترن پزشکی ) (p-value=0.001از نظر روش زایمان ترجیحی تفاوت آماری
معناداری وجود داشت .به طوری که بیش از نیمی ( 63.8درصد) از دانشجویان
پزشکی زایمان سزارین را ترجیح داده بودند در حالی که تنها  35.5درصد از
دانشجویان مامایی این روش را ترجیح داده بودند.
از میان  20عامل اجتماعی و محیطی مرتبط با انتخاب روش زایمان ترجیحی که
در این مطالعه بررسی شد ،عوامل« :بحث و نظر استادان در کالسهای دروس
تئوری» « ،رشته تحصیلی» و «مشاهده روند زایمان طبیعی و پیامدهای آن»

در مطالعه حاضر نزدیک به نیمی ( 48.07درصد) از دانشجویان شرکتکننده،
روش زایمان سزارین را برای خودشان ترجیح داده بودند .میزان ترجیح سزارین
در میان گروههای مورد بررسی تفاوتهای چشمگیری داشت ،بدین ترتیب که
دانشجویان پزشکی نسبت به دانشجویان مامایی و دانشجویان سال باال نسبت
به دانشجویان سال اول در هر دو رشته مورد بررسی سزارین را بیشتر ترجیح
داده بودند .در مطالعه لوالیی و همکاران نیز از  350نفر ماما و متخصص زنان
و زایمان مورد بررسی  50.5درصد به روش سزارین زایمان کرده بودند[ .]7در
مطالعه کیانی و همکاران تنها  27.7درصد از  325نفر مامای شاغل در بیمارستان
به روش طبیعی زایمان کرده بودند[ .]8در مطالعههای دیگری توسط آریکان و
همکاران در ترکیه و نصراللهی و همکاران در ایران نیز به ترتیب  75درصد و
 73درصد از کادر درمانی زنان و مامایی مورد بررسی ،سابقه زایمان سزارین را
داشتهاند[.]12 ,11
هرچند در مطالعههای ذکر شده ،آمارهای گزارش شده به طور دقیق متغیر مورد
بررسی مطالعه ما نیست با این وجود هر کدام از متغیرهای مذبور برآوردی از
تمایل به سزارین را درجامعه پزشکی و مامایی نشان میدهد که به نظر میرسد
بسیار باالتر از حد انتظار است.
واتاناب و همکاران در مطالعهای مقایسهای در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه
سانتا کاترینای برزیل 31.47 ،درصد ترجیح روش سزارین را برای خود یا
همسرشان گزارش کردند[ .]5در این مطالعه نیز مشابه مطالعه ما دانشجویان
انترن پزشکی بیش از دانشجویان سال اول زایمان سزارین را ترجیح داده بودند.
هدف از مقایسه دانشجویان سال اول با دانشجویان سال باالتر در دو رشته مامایی
و پزشکی در این مطالعه ،تعیین نوع اثر تحصیل در این رشتهها بر شکلگیری
نگرش نسبت به روش زایمان و زایمان ترجیحی آنان بوده است .با توجه به
یافتههای مطالعه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که افزایش سطح تحصیالت در
این رشته به گرایش بیشتر دانشجویان به سمت روش سزارین منجر شده است.
در مطالعه حاضر بیش از نیمی ( 67درصد) از دانشجویان نگرش مثبت نسبت به
سزارین داشتند .در مقایسه گروههای مورد بررسی ،درصد بیشتری ازدانشجویان
سال اول مامایی و پزشکی نسبت به زایمان طبیعی نگرش مثبت داشتند درحالی
که اکثریت دانشجویان سال چهارم مامایی و انترن پزشکی نسبت به سزارین
نگرش مثبت داشتند .لوالیی و همکاران نیز در مطالعه خود نگرش مثبت به
سزارین را در  100درصد از ماماها و متخصصان زنان و زایمان مورد بررسی خود
گزارش کردند .این تفاوت بین گروهها ،تاثیر آموزش را بر نگرش دانشجویان
نشان میدهد؛ بنابراین راهکار اصلی برای بهبود نگرش افراد جامعه پزشکی
نسبت به روش زایمان «تاکید بر آموزش» خواهد بود[.]14 ,13 ,7
براساس نتایج حاصل از این مطالعه در بررسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر
بر نگرش و روش زایمان ترجیحی دانشجویان ،عوامل« :بحث و نظر استادان در
کالس تئوری»« ،رشته تحصیلی» و « مشاهده روند زایمان طبیعی و پیامدهای
آن» به ترتیب بیشترین و «مطالعه روزنامه و مجالت» کمترین تاثیر را داشتهاند.
در مطالعه اکبری و همکاران ،اکثریت واحدهای پژوهش که شامل زنان باردار
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر دزفول بودند ،منابع کسب اطالعات خود را
در زمینه زایمان به ترتیب رادیو و تلویزیون ،اقوام و دوستان ،کتاب و مطبوعات
ذکر کرده بودند[ .]15به نظر میرسد علت این تفاوت بین دو مطالعه ،از تفاوت
سطح تحصیالت نمونههای پژوهش ناشی شده است.
با توجه به سرفصل دروس سال اول مامایی و پزشکی که معطوف به علوم پایه
است ،دانشجویان سال چهارم مامایی و انترن پزشکی آشنایی و تجربه بیشتری
در زمینه روشهای زایمان و پیامدها و کیفیت هرکدام دارند .به نظر میرسد
برنامهریزی آموزشی دانشگاهها در ایجاد نگرش صحیح نسبت به روشهای
زایمان به اندازه کافی موفق نبوده است.
از میان عوامل مرتبط با نگرش و روش زایمان ترجیحی مورد بررسی ،محل تولد،
قومیت ،ملیت ،شاخص توده بدنی ،وزن ،درآمد ماهانه خانوار و مکان سکونت از
عوامل موثر بود؛ درحالی که در مورد سایر عوامل مورد مطالعه شامل تحصیالت
و رشته تحصیلی والدین و همسر ،وضعیت تاهل ،محل سکونت ،مساحت منزل،
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 این در حالی است که مطالعه واتاناب و.زایمان طبیعی را ترجیح داده بودند
 به طور کلی در.]5[همکاران عکس یافته این مطالعه را گزارش کرده است
مطالعه واتاناب میانگین درآمد ماهانه خانوار و وضعیت اقتصادی دانشجویان باالتر
 نژادی و اجرای مطالعه در، از سوی دیگر تفاوتهای قومی.از مطالعه حاضر بود
.کشور توسعه یافته برزیل نیز میتواند منشأ این تناقض باشد
نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به روش سزارین در میان دانشجویان رشتههای
پزشکی و مامایی بسیار باالتر از حد انتظار بوده و عوامل اجتماعی و محیطی و
.دموگرافیک محدودی بر این انتخاب و گرایش تاثیرگذار است
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
 بدینوسیله از همکاری معاونت پژوهشی.دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است
دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی و تمام دانشجویانی که ما را
. کمال تشکر و قدردانی را داریم،در انجام این پژوهش یاری کردند

روش زایمان مادر و نظر دانشجویان در مورد گرایش استادان دانشگاه نسبت به
.روشهای زایمان ارتباط معناداری مشاهده نشد
در این مطالعه دانشجویان متولد شهر بیش از متولدان روستا روش سزارین
 در مطالعه خسروی و همکاران نیز ارتباط معناداری بین.را ترجیح داده بودند
 به احتمال ارتباط بین سزارین و.شهرنشینی و تمایل به سزارین گزارش کردند
.شهرنشینی به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر زنان شهرنشین بوده است
در مطالعه گستردهای که در مورد شیوع سزارین در استانهای مختلف کشور
 اختالف سزارین در مناطق شهری و روستایی بسیار زیاد گزارش شده،انجام شد
 بیشترین قومیتهای شرکتکننده در این مطالعه اقوام ترک و فارس.]16[است
 بیشترین گرایش به سزارین بین دانشجویان لر و ترکمن و کمترین آن در.بود
.میان دانشجویان کرد مشاهده شد
در این مطالعه دانشجویان با درآمد ماهانه خانوار باالتر بیشتر از سایرین روش
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