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Abstract
The objective of this research was to study the
effectiveness of mindfulness-based cognitive
therapy on fear of childbirth in primiparous women.
This was a semi-experimental research, having a
pretest-posttest design, a control group and onemonth follow up period. The statistical
population of this research was including all of
primiparous pregnant women in spring 2017 in
Isfahan city (Amin hospital). Of this statistical
population, 40 individuals were selected using
convenience sampling method and placed in two
control (20 individuals) and test (20 individuals)
groups. The tool used in this research was an
Attitude Towards Childbirth Questionnaire (Harmen,
1998. Before performing the interventions, pretests were done for both of the groups. After
ending the sessions, post-test and one-month
follow-up period were done. Results analysis
using covariance analysis test showed that
mindfulness-based cognitive therapy was
effective on fear of childbirth in primiparous women
(P<0. 05). Moreover, the results of follow-up
period showed that the training of mindfulnessbased cognitive therapy has a lifetime effect.
Keywords: mindfulness-based cognitive therapy,
fear of childbirth, primiparous women.
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مقدمه
ترس از زایما طبیعی یک مشکل شایع در زنا باردار است
1

و در بسیاری از مواقع منجر به درخواست و یفا انجفا عمفل

داده ،ولی همزما با آ  ،دخالت پزشکی در اکثفر زایمفا هفا
رواج یافده؛ بهگونهای که مهافو زایمفا بفهعنفوا پدیفدهای
فیزیولوژی و روانفی کفه در برخفی مفوارد نیفاز بفه مداخلفه
پزشکی دارد ،از بین رفده و در عصر تکنولوژی ،زنا بهطفور

سزارین میگردد .تخمین زده مفیشفود کفه  2-22درصفد از
زنا باردار ،دچار ترس از زایما هسدند و بفه همفین دلیفل،

مداو در معرض پیا هایی هسدند که به توانایی و باورشا در

آمار انجا سزارین نیز رو به افزایش است .از بفین هفر  2ز

انجا زایما طبیعی صدمه وارد می کند؛ هیچ فردی نمی تواند

باردار ،یک نهر دچار ترس از زایما اسفت؛ حفدود  6تفا 13

به یک ز باردار بهطور دقیق بگویفد کفه درد خودبفهخفودی

درصد از زنا باردار ،ترس شدید و ناتوا کنندهای را تجربفه

زایما چه زمانی شروع شده و چه مد

به طول میانجامفد.

میکنند (دالورقوا و علیزاده.)1393 ،
ترس از زایما بین زنانی که قبالً تجربه زایما داشدهانفد

طبی شد زایما اغلب بیا کنندة این پیا است که مفدیریت
طبی بر کارکرد فیزیولوژیک بد اریح است و انجا زایما

و زنانی که اولین بارداری خود را تجربفه مفیکننفد ،مدهفاو

بدو مداخله پزشفکی خطرنفاک اسفت (صفحدی ،کفاممی و

است .زنا با بارداری نخست ،سطح باالتری از ترس زایمفا

قویازاده .)1391 ،ترس شدید از زایما به ترس قبل ،حین و
بعففد از زایمففا اطففال مففیگففردد .مففثالً تففرس طبیعففی

7

را تجربه میکنند و به نظر میرسد این فرآیند به دلیل نداشدن
تجربه قبلی باشد .نگرانی و ترس موضوع مامی هم از لحاظ

فعالیتهایشا را مخدل میکند .باور عمومی براین اسفت کفه

پفففففووهش و هفففففم از لحفففففاظ نظریفففففهپفففففردازی

ترس زنا از زایما در ایرا افزایش یافده و به نظر میرسفد

است ،زیرا بسیاری از فرآیندهای دخیل در آ در بسفیاری از
اخدالال

روا شفناخدی دیگفر نشفش دارنفد (داوی و ولفز،2

امروز در مشایسه با چند سال گذشده اکثریفت مفادرا بفاردار
انجا سزارین را از پزشک خود درخواسفت مفی نماینفد .بفر
اساس شفواهد ،تفرس از زایمفا عامفل مامفی در تشاضفای

ترس از زایما باعث شده تا زنا باردار ،زایما سزارین

سزارین توسط زنا بود .ترس از زایمفا منشفف فرهنگفی یفا

.)2006
را بر زایما طبیعی تفرییح دهنفد ،گفزارش هفا حفاکی از آ

ایدماعی در طی نسلها دارد؛ از اینرو این ترس محصفول و

است که بیشدرین ترس و نگرانی دربارة سالمدی نوزاد ،باعث

میراث فرهنگی و معضل ایدماعی شفد اسفت (عباسفوور و
همکارا .)1393 ،

می شود که ما درا زایما سزارین را اندخاب کنند ،همچنفین
ترس نسبت به تواناییهفای زنفا بفرای زایمفا  ،نگرانفی در

رویکرد یکوارچه به منظور کاهش اسدرس که دربرگیرنفده

مورد از دست داد کندرل هنگا زایما نیز ازیمله مفواردی

تمرینا

رفدفاری مناسفب در

است که باعث تفرس از زایمفا مفیشفود و از ایفنرو زنفا

دورا پیش از زایما باشد ،به سفالمت بفارداری و عفوارض

باردار به انجفا سفزارین گفرایش بیشفدری نشفا مفیدهنفد

کمدر زایما کمک میکند .ممکن است این رویکرد به ارتشاء
فرزنففدپروری سففالم و سففالمت یسففمی و رشففد هیجففانی-

(اماماری ،هلگا ،هلگا ،مچدیلد و کاترین.)2017 ،3
با تویه به اینکه زنا نخستزا ،ترس بیشدری نسفبت بفه
زایما از خود نشا میدهند ،بدیای است که آموزش مادرا
باردار بر اساس ماار های مبدنی بر رویکرد علمی ،افزاینفده
سالمت روانی 4ایشا و همسرانشا باشد (فیشر ،هاک ،بیز و
بیر .)2012 ،2
فرآیند زایما طبیعی 6قدمدی به درازای تاریخ بشفر دارد؛

پیشرفت پفزشکی قر بیستویکم ایمنی زایمفا را اففزایش
2. Davey & Wells
4. mental health
6. natural childbirth
8. Duncan, Clark, Paynter & Lewis

ذهنی و بدنی یات مداخال

ایدماعی کودک نیز کمک کند.
مطالعه دانکا  ،کالرک ،پینتفر و لفویی

8

( )2014نشفا

داد که بررسی تفثیر برنامه های ذهنآگفاهی مفی توانفد باعفث
افزایش کارکرد روابط بین فردی و کارآمدی مشابله با اسدرس
در میا زوجهای نسبداً خوشحال و افزایش رضفایت والفدین
شود و این امر مویب تسکین یا تخهیف دردها و آال انسفا
و غنیبخشی بیشدر به زندگی شود.
1. fear of childbirth
3. Emma, Helga, Helga, Mechthild & Kathrin
5. Fisher,Hauck, Bayes & Byrne
7. physiologic
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کابا

زین 1بر این باور است که ذهفنآگفاهی بفه معنفی

کارین 7معدشد است یکی از دالیل اندخاب سزارین توسط
8

تویه کرد به زما حال به شیوهای خاص ،هدفمند و خفالی

مادرا  ،ترس از زایما یا توکوفوبیا است .زایمفا بفا انفواع

اسفت .پایفة ذهفنآگفاهی از تمفرینهفای مراقبفه

دیگری از ترس مثل ترس از درد ،ترس از دست داد کندرل

بوداییسم 2گرفده شده کفه مرفیفت تویفه و آگفاهی پیگیفر و

و مرگ همراه است (کفارین ،ماتیفا ،ایفوا  ،ناتاشفا ،اسفحا ،

هوشمندانه را (که فراتر از فکر است) افزایش میدهد؛ تمرین

.)2017

از قضاو

مراقبه و ذهنآگاهی به افزایش توانایی خودآگاهی و پفذیرش
خود در بیمارا منجر میشود (کابا

زین.)1990 ،

همچنین ،برخی پووهشها اذعا مفیدارنفد کفه یکفی از
عوامل تمایل مادرا باردار به انجا سزارین تفرس شفدید از

مطابق با نظر بایر ذهنآگاهی یفک روش یفا ففن نیسفت،

زایما طبیعی است .همچنین ترس از درد ،ترس از سفالمت

اگرچه در انجا آ روشها و فنو زیفادی بفه کفار مفیرود.

نوزاد و تفرس از عفد کندفرل وضفعیت توسفط درمفانگر از

ذهنآگاهی را میتوا بهعنوا یک شیوه «بود » یا یک شیوه

عوامل مؤثر اندخاب سزارین بر زایما طبیعی اسفت (کفارین،

«فامید » توصیف کرد کفه مسفدلز درک کفرد احساسفا

2017؛ اماماری و همکارا 2017 ،؛ رایدین ،لوکفاس ،پفری ،

شخصی است (بایر ،فیشر و هاس.)2002 ،3

ونگل ،کاررو ،کریجانزوتوتی و همکارا .)2012 ،9

بر اساس پووهش پیشینیا  ،ذهنآگاهی تفثیر قابلتفویای

برابر گزارش سفازما باداشفت یافانی ،در سفال 2012

دو دهفة

ایرا طی سال هفای  1382تفا  1392بفا  48درصفد سفزارین

اخیر نشا میدهد که درما ذهنآگاهی بفا انفواع پیامفدهای

چاارمین کشفور دنیفا از لحفاظ نفرال بفاالی سفزارین اسفت.

سالمدی نظیفر کفاهش درد ،اضفطراب ،افسفردگی و اسفدرس

مطالعا

و پفووهشهفای مدعفدد داخلفی و خفاریی نیفز از

ارتبففاد دارد (اسففویکا ،کارلسففو  ،گففودی و انگلففن.)2012 ،4

عوارض و خطرا

در بابود و توا بخشی بیمارا داشده است .مطالعا

برگزاری یلسا

آموزشی مشدمل بفر تمفرین ذهفنآگفاهی،

باالی سزارین بر مفادر و نفوزاد حکایفت

دارد .از طرف دیگر تغییر سیاسفتهفای یمعیدفی کشفور بفه

شیوة نسبداً یدیدی بهمنظفور پیشفگیری و درمفا اخفدالال

افزایش موالید ،لزو کندفرل و مافار سفزارین را بفر همگفا

روانی است .این رویکرد تجربه ای از افشا و توانایی پیشرفدی

آشکار نموده است (خوارزمی و مبارکی.)1392 ،

را ارایه میدهد که در شرایط منهی باید تحمل کفرد ،بفه نظفر
میرسد ذهنآگاهی منجر به تغییرا

شناخدیای میشفود کفه

بر اساس ندایص پووهش های مخدلف یکی از دالیفل مافم
تصمیمگیری زنا نخستزا به انجا سزارین ترس از زایمفا

2

است .علیفرغم اسفدهاده از روشهفای دارویفی و غیردارویفی

( )2012در پووهشی به بررسی تفثیر آموزش زایما مبدنی بفر

مدعدد بهمنظور انجا زایما طبیعی بدو درد هنوز از توصیه

ذهنآگاهی روی تفرس از زایمفا پرداخدنفد ،ندفایص حاصفله

حداکثری ( 12درصد) سازما باداشت یاانی فاصله زیفادی

نشا داد که آموزش زایما مبدنی بر ذهنآگاهی باعث بابفود

داریم و با تویه به اینکه روش های دارویفی دارای عفوارض

قابل مالحظهای از ترس زنفا از زایمفا شفد؛ کفه بفا ندفایص

هرچند اندک برای مادر و ینین است؛ بهنظر میرسد اسدهاده

بهدستآمده درزمینة تفثیر شناختدرمانی مبدنی بر ذهنآگاهی

از روش های غیر دارویی ازیملفه رویکردهفای روا درمفانی

6

می تواند گامی مؤثر در یات کاهش آمار سفزارین و تفرویص

( )2013در پووهشی به بررسی تفثیر یوگا و ذهفنآگفاهی در

بیشدر زایما طبیعی باشد .مداخال

10

زنا باردار پرداخدند ،ندایص نشا داد با انجا تمرینهای یوگا

میتواند تفثیر مناسبی در این فرآیند داشده باشد و با تویه بفه

و دورة ذهنآگاهی ،تمرکز حواس ،دلبسفدگی مفادر و ینفین

اینکففه از یففکسففو در ایففن رویکففرد از اقففداما

تاففایمی و

بهطور قابلتویای افزایش یافت.

داروهای شیمیایی خاصی اسدهاده نمیشود؛ و از سوی دیگر

فرد را به افکارش ارتباد می دهد .همچنفین ینیهفر و کفری

بر ترس از زایما همسو است .عالوه بر این سایسدو و ماریا

2. buddhism
4. Speca, Carlson, Goodey & Angen
6. Saisto & Maria
8. tocophobia
10. mindfulness

مبدنی بر ذهفنآگفاهی

1. Kabat Zinn
3. Baer, Fisher & Huss
5. Jennifer & Cree
7. Karin, Matija, Ivan, Natasa & Isaac
9. Ryding, Lukasse, Parys, Wangel, Karro, Kristjansdottir et al
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شناخت درمانی مبدنی بفر ذهفنآگفاهی در مفادرا بفاردار از

طراحی و توسط لویی مورد بفازنگری قفرار گرففت (لفویی،3

پیشففینه تففاریخی قففوی برخففوردار نیسففت و در بانففکهففای

 )2000دارای  14سؤال اسفت و نمفرهگفذاری آ بفر اسفاس

اطالعاتی مخدلف و مرور مدو انجا گرفده توسط پووهشگر،
موارد زیادی در این حوزه یافت نشد ،لفذا پووهشفگر بفر آ

مشیاس  4دریهای لیکر اندخاب شده است .هرچفه ففرد در
آ امدیاز باالتری کسفب کنفد ،بفه ایفن معناسفت کفه تفرس

شد که اثربخشی شناخت درمانی مبدنفی بفر ذهفنآگفاهی بفر

بیشدری از زایما دارد .همچنین اگر نمرة بهدستآمده پفایین

ترس از زایما زنا نخستزا را بررسی نماید .بر این اساس

باشد ،نشا دهندة پایین بود شد

تفرس از زایمفا اسفت.

یک فرضیه به شکل زیر مطرح گردید:

نسخة فارسی ایفن پرسشفنامه از روایفی منطشفی و محدفوایی

 .1بین اثربخشی شناخت درمانی مبدنی بر ذهنآگاهی بفر

برخوردار بوده و روایی محدوایی این پرسشفنامه نیفز توسفط

ترس از زایمفا در زنفا نخسفتزا در پف آزمفو تهفاو

مدخصصین مخدلف روانشناسفی مفورد تفییفد قفرار گرفدفه و

معناداری ویود دارد.

همسانی درونی این پرسشنامه نیز 0/83 ،به دست آمفده اسفت

 .2بین اثربخشی شناخت درمانی مبدنی بر ذهنآگاهی بفر
تففرس از زایمففا در زنففا نخسففتزا در پیگیففری تهففاو
معناداری ویود دارد.

(دالور قففوا و علیففزاده .)1393 ،محمففدی یففار ( )1393در
پووهش خود میفزا اعدبفار روایفی ایفن پرسشفنامه را 0/87
گزارش کرد .پرویزی ( )1392در پووهش خود میزا اعدبار و
روایی این پرسشنامه را  0/77گزارش نمود .آلهفای کرونبفاال

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه  :روش پفووهش بفه

این پرسشنامه در این پووهش  0/83محاسبه شد.

شکل کارآزمایی بالینی اندخاب شد و با طفرح پفیش آزمفو -

روش اجرا و تحلیل دادهها
هما طور که گهده شد این تعداد از بین مرایعفهکننفدگا بفه

انجا شد .یامعة آماری شامل کلیه زنا بفاردار نخسفتزا در

بیمارسدا امین اصهاا اندخاب شدند که بفهمنظفور دریاففت

باار سال  1396مرایعهکننده به بیمارسدا امین اصهاا بفود.

خدما

باداشفدی و مراقبدفی ،در بافار  1396بفه ایفن مرکفز

مرکز آموزشی و درمفانی امفین ،مرکفزی ففو تخصصفی در

آموزشی و درمانی مرایعه کرده بودند .افراد پف

شمال شرقی اصهاا بفوده و از واحفدهای مخدلفف داخلفی،

به بیمارسدا امین توسط پووهشگر رصفد شفده و پرسشفنامه

یراحی ،زنا و اطهال تشفکیل شفده اسفت .یامعفة آمفاری
حدوداً مشدمل بر  120نهر بانوی باردار بود .حجفم نمونفه بفا

ترس از زایما را تکمیل میکردند و افرادی که نمره باالتری
در این پرسشنامه کسب کردند بهعنوا نمونه اندخاب شفدند؛

اسدهاده از فرمول مورگا  20نهر اندخاب شد که با احدسفاب

نمونهای که ویوگی بارزشفا تفرس از زایمفا بفود .در ایفن

گروه کندرل ،یمعیت شرکتکننده در مطالعه شامل  40نهر از

مطالعففه معیارهففای ورود و خففروج بففه شففکل زیففر توسففط

زنففا نخسففتزا تخمففین زده شففد .زنففا مففذکور بففا روش
نمونهگیری در دسدرس اندخاب گردیدند و سو بفهصفور

پووهشگر طراحی شد .در ابددا نگراش مادرا بفاردار هفر دو
گروه توسط پرسشنامه مفذکور مفورد سفنجش قفرار گرففت.

تصادفی در دو گروه کندفرل ( 20نهفر) و آزمفایش ( 20نهفر)

سو

گروه آزمایشی در  8یلسة آموزشی یفک سفاعده بفین

گمارده شدند.

ساعت  10الی  11صبح در واحد مراقبتهای مفادرا بفاردار

پ آزمو با گروه کندرل و پیگیری ماندگاری اثفر یفک ماهفه

از مرایعفه

مرکز آموزشی و درمانی امین در دو ماه انداایی فصل باار 96
ابزار سنجش
پرسشنامة نگرش ب زایمهان ( :)CAQدر ایفن پفووهش از

توسط پووهشگر مورد آموزش قرار گرفدند .در این  8یلسفه
عناوین ذیل مورد آموزش قرار گرفت و با تویه بفه تفدری

پرسشفنامة نگففرش بففه زایمفا ( )CAQبففهعنففوا ابففزار الز

مطالب نو و عالقة مادرا باردار بفه ایفن زمینفه خوشفبخدانه

1

اسدهاده شد؛ این پرسشنامه که توسط هارمن 2در سال 1998

2. Harman

ریزشی در مادرا باردار به وقوع نویوست.
1. childbirth attitude questionnaire
3. Lowe
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معیارهاي ورود:

 .4نداشدن موارد منع زایما به روش طبیعی (یهت سرراهی،

 .1زنا باردار نخستزا

تنگی لگن ،عد چرخش ینین و)...

 .2طیف سنی  18تا  32سال
 .3نداشدن باروری به روش آزمایشگاهی (لشاح مصنوعی) در

معیارهاي خروج:

بارداری فعلی

 .1عد عالقهمندی افراد به ادامه شرکت در یلسا

درمانی

 .2غیبت بیش از  1یلسه از  8یلسه درمانی
جدول  .1جلسات ذهنآگاهی (جاللی و آقایی)1394 ،

جلس

محتوا

اول

معارفه اعضا ،آشنایی با موضوع اسدرس ،شرح اهداف دوره و قوانین دوره آموزشی و انجا تکالیف بهصور

دو

بررسی تکلیف یلسه قبل ،در موقعیت اسدرسزایی که تجربه کردید ،چفه عفواملی در ارزیفابی شفما تففثیر داشفتر در موقفع
روبهرو شد با اسدرس چه عالیمی را تجربه کردیدر چه واکنشی نشا دادیفدر بعفد از ارزیفابی و برخفورد بفا موضفوع چفه

دقیق در منزل

احساسی داشدیدر
تعداد موقعیتهای اسدرسزا تغییری کرده بودندر ارزیابی شما چطورر
تجربه خورد خوراکی آگاهانه چگونه بودر آیا عالقهمند بودید آ را ادامه دهیدر چه اموری را با هدایت مدمرکز انجا دادیفد
و ندیجه چه بودر با هدایت خودکار چطورر

سو

چاار

مواردی را که بهسرعت توانسدید ذهن خود را یابهیا کنید توضیح دهید .چه مواردی پیش آمد که ذهن شما مرد کردر با آ
چگونه برخورد کردیدر مراقبه تنه چه ندیجهای در برداشتر تمرین تنه آگاهانه چه تجربیفا مثبفت و منهفی بفه همفراه
داشتر در طول ههده و تمرین روزانه تعداد دفعا منحرف شد فکر تغییری کردر آیا میزا تویه آگاهانه شما تغییری کفرده
استر

پنجم

در بررسی افکار خود به چه ندایجی رسیدیدر آیا مدویه تفثیر پناا افکار خفود بفر روی رفدارهایدفا شفدیدر ندیجفه بررسفی
خطاهای شناخدی را چگونه ارزیابی می کنیدر افکار مزاحم شما بیشدر حول چه موضوعاتی بودندر آیا توانسدید در واکفنش بفه
یک موقعیت با شناسایی و آگاهی از افکار پناا اقدا کنیدر ندیجه چه شدر
در حین پرداخدن به افکار مزاحم چه احساساتی را تجربه کردیدر در مورد چه افکاری پذیرش بیشدری را احسفاس کردیفد و

ششم

مشاومت کمدری بکار بردیدر بعد از پذیرش هر فکر چه احساسی داشدیدر آیا به این شیوه پذیرش افکار و رویارویی بفا آ هفا
عالقهمند شدیدر

ههدم

تجربه خود را از یک روز پشت دوربین نشسدن تعریف کنیدر چه احساسی داشدیدر چه قضاو هایی در مورد اطرافیا خفود
داشدیدر تجربه ذهنآگاهی و مارورزی چه احساسی در شما ایجاد کردر آیا توانسدید در یک ارتباد بدو قضاو وارد شویدر
چه احساسی داشدیدر

هشدم

بررسی و مشایسه نمرا
شخصی ،ذکر تجربیا

یدول تویه آگاهانه ،بررسی برنامه مدیریت زما  ،بازخورد به کالس و ذکر تجربیا
در طول تمرین ،بیا احساسا

بهمنظور تجزیفهوتحلیفل دادههفا از شفاخ

و افکار خود ،پاسخ به سؤاال

و آموخدههفای

اعضا

هفایی ماننفد

آخرین یلسه مجدداً با پرسشنامه مفذکور بفهمنظفور بررسفی

میانگین و انحراف اسفداندارد بفهمنظفور توصفیف یافدفههفای

ماندگاری اثربخشی آموزش هر دو گروه مورد سفنجش قفرار

پووهش حاضر اسفدهاده شفد و در حیطفة اسفدنداج از آزمفو

گرفدند.

تحلیل کوواریان

توسط نر افزار  SPSS22اسدهاده شد.

الز به ذکفر اسفت مفادرا در گفروه کندفرل هفیچگونفه
آموزشی دریافت نکردند؛ پ از  8یلسه مجفدداً پرسشفنامه
مذکور توسط دو گروه تکمیل شد و بعد از یک مفاه از پایفا

یافتهها
 42/2درصد از شرکتکنندگا در طیف سفنی  26-29سفال
قرار داشفدند؛  42درصفد زنفا شفرکت کننفده دارای مفدرک

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر ترس از زایمان در زنان نخستزا 61 /

بودند و  80درصفد از آزمفودنیهفا سفابشة

 67/2درصد از شرکتکنندگا دارای سابشه سفزارین ففامیلی

تحصیلی لیسان

سشط نداشدند ،همچنین  82درصد از آزمودنیها فاقد بیماری

بودند .همة مادرا شفرکتکننفده در آزمفو تحفت مراقبفت

یسمانی و  12درصد از آنا دارای اخدالل یسمانی خهیفف
بودند 93 ،درصد از آزمودنیها سابشة بیماری روانی نداشدند.

دورا بففارداری بودنففد و  47/2درصففد از شففرکتکننففدگا
آگاهی کامل از مراحل زایما داشدند.

جدول  .2تغییرات ترس از زایمان طی س مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
پیشآزمو
مدغیر

گروه

ترس از

آزمایش

22/8

زایما

کندرل

22/22

پیگیری

پ آزمو

میانگین

انحراف اسداندارد

میانگین

انحراف اسداندارد

میانگین

انحراف اسداندارد

11/21

12/22

8/2

12/1

8/13

9/32

22/1

9/26

22/1

9/26

یدول  2بیانگر آ است که بین میفانگین نمفرة تفرس از

در یامعفه

مطالعه با پیشفرض نرمفال بفود توزیفع نمفرا

زایما در بین افراد گروه آزمودنی در مرحلة پفیش آزمفو بفا

طراحی شد و اگر در ندایص حاصله ،یافدههای دو گروه دچفار

مراحل پ آزمو تهاو قابل مالحظهای ویود دارد.
اسدهاده از آزمفو هفای پارامدریفک ،ففرض نرمفال بفود

کجی و کشیدگی شدهاند ،علت فرآینفد پفیشگهفت اندخفاب
تصادفی افراد است .از آزمو فرضیة کولموگورف اسمیرنوف

توزیع نمرا

گروه و یا گروه های نمونه در یامعه است .این

در این مطالعه مورد بارهبرداری قرار گرفت.

جدول  .3نتایج آزمون كولموگورف اسمیرنوف ب منظور دستیابی ب چگونگی توزیع دادهها در دو گروه كنترل و آزمایش
مدغیر

زما مطالعه

ترس از زایما

پیشآزمو

ندایص یدول  3نشفا مفیدهفد در آزمفو کولموگفورف
اسمیرنوف فرض صهر برای نرمفال بفود توزیفع نمفرا

دو

آزمو کولموگورف اسمیرنوف
آماره Z

سطح معنیداری ()sig

0/110

0/2

گروه مدغیرهای پووهش در پیش آزمو (همچنین پ آزمفو
وپیگیری) رد نمیشود.

جدول  .4نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوي واریانسهاي نمرات متغیر
دریة آزادی صور

مدغیر

F

ترس از زایما (پ آزمو )

1/70

1

ترس از زایما (پیگیری)

4/483

1

دریة آزادی مخرج

p

38

0/308

38

0/026
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پیش فرض اسدهاده از تحلیل کوواریفان  ،همگفن بفود
واریففان
واریان

ندایص آزمو لوین مندرج در یدول  4نشا میدهد که فرض

در بففین یوامففع اسففت .بففهمنظففور آزمففو برابففری
لوین اسدهاده شفد.

دادهها از آزمو همگنی واریان

صهر برای تساوی واریفان هفای نمفرا

دو گفروه در کلیفه

مدغیرهای پووهش در پ آزمو رد نمیشود.

جدول  .5نتایج تحلیل كوواریانس بر روي میانگین نمرات پسآزمون گروههاي آزمایش و كنترل ،با كنترل پیشآزمون
منبع تغییرا
شناخت درمانی مبدنی
بر ذهنآگاهی

با تویه به مندریا

مجموع

میانگین

دریة آزادی

مجذورا
970/22

F

مجذورا

1

970/22

یدول  ،2مشدار  Fبرای مدغیر ترس

سطح
معنیداری P

0/001

12/79

و پ آزمو تهاو

مجذور اتا

توا آزمو

0/222

0/936

معناداری ویود دارد؛ بنابراین فرضیه اول

از زایما  12/79 ،به دست آمد که معنیدار اسفت)p<0.05( .

تحشیق تفیید گردید و معنای آ این است که شناخت درمانی

بنابراین ندایص تحلیل حاکی از آ است که بین تفثیر شفناخت

مبدنی بر ذهنآگفاهی بفر تفرس از زایمفا را در پف آزمفو

درمانی مبدنی بر ذهنآگاهی بر ترس از زایما در پیش آزمو

کاهش داده است.

جدول  .6تحلیل كوواریانس میانگین نمرات پسآزمون گروههاي آزمایش و كنترل ،با كنترل پیشآزمون در پیگیري
منبع تغییرا
عضویت گروهی

مجموع
مجذورا

دریه
آزادی

0/234

1

میانگین
مجذورا
0/234

هما طور که در یدول  6مشاهده می شفود بفین نمفرا
پ

آزمو و پیگیری گروه آزمایش تهاو

F

3/426

سطح
معنیداری P

0/072

مجذور اتا

توا آزمو

0/082

0/90

با یافده های یین ،هااک ،فیشفر ،سفارا و شفوتزه )2017( 1و

معنفاداری ویفود

اماماری و همکارا ( )2017همسو اسفت .همفا طفور کفه

ندارد ( .)P<0/02ندایص تحلیل حاکی از آ است که بین تفثیر

اماماری و همکارا ( ) 2017در پووهش خود نشا دادند که

شناخت درمانی مبدنی بر ذهنآگاهی بفر تفرس از زایمفا در
پ آزمو و پیگیری تهاو معناداری ویود نفدارد؛ بنفابراین

ترس و نگرانفی دربفارة سفالمدی نفوزاد ،تفرس نسفبت بفه
تواناییهای زنا برای انجا زایمفا و نگرانفی در مفورد از

فرضیة دو تحشیق رد میشود ،لفذا مفیتفوا گهفت مداخلفة

دست داد کندفرل هنگا زایمفا ازیملفه مففواردی اسفت

پووهشی (آموزش شناخت درمفانی مبدنفی بفر ذهفنآگفاهی)

کف ه زنا باردار به سزارین گرایش بیشدری دارند .همچنفین

تفثیری ماندگار (در دورة پیگیری) در کاهش ترس از زایمفا
زنا نخستزا داشده است.

با ندایص پووهش ینیهر و کری ()2012؛ یین و همکفارا
()2017؛ آ و سایسففدو و ماریففا ( )2013همسففو اسففت،

2

3

ندایجدورة پیگیری نشا میدهفد کفه بفا آمفوزش شفناخت
بحث و نتیجهگیری
ندایص به دست آمده نشا داد که شفناخت درمفانی مبدنفی بفر

یافت .شناخت درمانی مبدنی بفر ذهفن آگفاهی بفر تفرس از

ذهن آگاهی بر ترس از زایما تفثیر دارد؛ ندایص بهدستآمفده

زایما به زنا نخستزایفی کفه تفرس از زایمفا داشفدند،

2. Jennifer & Cree

درمانی مبدنی بر ذهن آگاهی ،تفرس از زایمفا نیفز کفاهش

1. Jean, Hauck, Fisher, Sara & Schutze
3. Jean, Fisher, Sara & Schutze
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کمک میکند تا بهوسیلة تغییر داد  ،احساسا  ،نگفرشهفا و

از طففرف دیگففر اضففطراب و باورهففای غیرمنطشففی در

باورهفا ،باورهفای غیرمنطشفی و رفدارهفای غیرانطبفاقی را بففا

موقعیتهای گوناگو زنفدگی بفروز مفیکنفد .یکفی از ایفن

واقع گرایی ،احساس کارآمدی و اففزایش فعالیفت یفایگزین
کنند و از این طریفق تفرس از زایمفا را کمدفر کننفد .زنفا

موقعیففتهففا دورا بففارداری اسففت .بففارداری و زایمففا از
تحففوال نمففوی ماففم در زنففدگی زنففا اسففت و بایففد

نخستزا به دلیل داشدن همفین تفرس ،تفرییح مفیدهنفد از

سففازگاریهففای فیزیکففی ،روانففی و ایدمففاعی الز در فففرد

روشی که کمدرین آسیب ممکنفه را بفه نفوزاد وارد مفیکنفد؛

صور

گیرد تا آمادگی برای وضع حمل موفشیتآمیفز ایجفاد

اندخاب کنند .همچنین ندایص نشفا داد کفه شفناخت درمفانی

شود .تبیین شناخدی این مورد شبیه به اضطراب است بفا ایفن

مبدنی بر ذهنآگاهی بر گفرایش بفه زایمفا طبیعفی در زنفا

تهاو

نخستزا مؤثر است.

غیرمنطشی مدهاو

زنا نخسفتزا بفا دریاففت  8یلسفه آمفوزش شفناخت

که نوع افکار ناکارآمد و خطاهایی شفناخدی در تهکفر
با اضطراب است .در باورهای غیرمنطشفی

افکار منهی مانند احساس بیارزشی و از دست داد یذابیت

درمانی مبدنی بر ذهنآگاهی ،رویکردشفا نسفبت بفه زایمفا

یسمانی و کاهش عز نه

طبیعی تغییر میکند و افکار و احساسا ناخوشایندی کفه در
گذشده نسبت به زایما طبیعی داشدهاند؛ تغییر میکنفد؛ زیفرا

بیشدر افکار منهی مانند باور به ناتوانی در ایهای نشفش مفادر،
زایما بیخطر و حدی ینسیت ینین است .از اینرو بفا داد

در زنا نخسفتزا ،تصفمیمگیفری بفهمنظفور اندخفاب روش

آموزش به این افراد می توا از عوارض بعدی آ یلفوگیری

زایما در طی دورا بارداری تحت تفثیر تجفارب دیگفرا و

کرد یعنی افراد با اسدهاده از تکالیف خفانگی سفازما یافدفه و

می گیفرد .تفرس مفرتبط بفا زایمفا را

ارایة پسخوراندهای الز فنو شناخدی-رفداری را فراگرفده و

میتوا به دالیل مدعددی توصیف کرد که ازیمله شایعتفرین
تفففرس گفففزارش شفففده ،تفففرس از درد زایمفففا اسفففت.

در محیط عادی و طبیعی خود بکار میگیرند؛ کفه ایفن روش
آموزشی با تویه به رابطه بین رویداد ،باور ،پیامد و شناسفایی

شرکتکنندگا اماار داشدند که به دلیل ترسشفا از مراحفل

رفداری حاکی از خودکارآمدی و شناسایی باورهفا و توانفایی

زایما طبیعی ،انجا سفزارین را بفه زایمفا طبیعفی تفرییح

تغییر آ ها با تحلیل واقعی ،تحلیل سودمندی و منطشی ،میزا

می دهند .همچنین اطالعا کسفب شفده از زنفا و خفانواده
ایشا  ،دال بر آ بود کفه تکنیفکهفای فعلفی انجفا زایمفا

خودکارآمدی را افزایش دهد .درمجموع میتوا ندیجه گرفت
که تغییر در نگفرش و نحفوه تهکفر و شناسفایی هیجفا و ...

طبیعی ،قدیم و فاقفد راهکارهفای مناسفب کفاهش درد و یفا

درندیجه آموزش می تواند ماار

حفل مسفئله فرآینفد تهکفر

روش های آرا سازی است که از نظر ایشا انجا زایمفا بفا

منطشی و منظمی را در فرد ایجاد کند که به فرد کمک میکند

تکنیکهای قدیمی مویود همراه بفا درد و عفذاب بسفیار در

تا هنگفا رویفارویی بفا مشفکال

راهحفلهفای مدعفددی را

عصر کنونی ،دور از عشل است؛ بهویوه پذیرش این امر زمانی
که این تکنیک ها توسط ماماهفای کفمتجربفه و یفوا مفورد

یستویو کند و سفو بادفرین راهحفل را اندخفاب نمایفد
مویبا افزایش کارآمدی و توانایی مشابله را در زنا بفاردار

اسدهاده قرار گیرد ،غیرقابلقبول است.

افزایش دهد.

بارداری فعلی صور

شناختدرمانی مبدنی بر ذهنآگفاهی مفی توانفد بفا تغییفر

رایص اسفت ولفی در اضفطراب

اسففدرسهففای طففوالنیمففد

م فیتواننففد مویففب سففشط

الگوهای معیوب تهکر و آموزش ماار کندرل تویفه ،ینبفة
پیشگیرانة درما را افزایش دهد .برنامة ذهنآگاهی ،بفه زنفا

زودهنگففا  ،مففرده زایففی ،وز بسففیار پففایین هنگففا تولففد و
زایما های زودرس شوند .ضمن اینکه در کودک بفرای ابفدال

باردار توانایی مشابله با اسدرس و ترس های ناشی از زایما را

به بیماریهای روانی چو افسردگی ،ناآرامی و بیش فعالی را

آموزش می دهد و آ ها می توانند عملکرد انطباقی بیشفدری را

فراهم می کند .برخی تحشیشا

از افزایش ینبویوش ینین

با تویه به عواطف منهی و مثبت از خفود نشفا دهنفد .ایفن

در شکم مادر خبر دادهاند .این مسئله شاخ

سازگاری مثبت بر پاسخ های ترس از زایما تفثیر میگذارد و
این مسئله ،در بلندمفد بفر سفالمت روانفی آنفا اثفر دارد

نشا می دهد اسدرس مادر مویب درک تجربه ناخوشایند در
ینین میشود و از نظر فیزیولوژیک وی را ناآرا مفیکنفد ،از

(صحدی و همکارا .)1391 ،

این رو اگر سبک های مشابلهای که زنا بفاردار دارای سفازما

مامی است که
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صحیح و منطشی باشد مویبا

پی ریزی شخصفیت سفالم را

فراهم خواهد ساخت و این خود عامل سامی و پیشگیری از
بسیاری از آسیبهای بعدی روحی و روانی بشفمار مفیآیفد؛
بنابراین باید گهت که همة افراد گفاهی در مسفیر زنفدگی بفا
مشکال

و موانعی روبرو میشوند که کیهیت و مسیر زندگی

را تحت تفثیر قرار میدهد اما نحوة موایاه و رویارویی آ ها
در قبال مشکال

بسیار مدهاو

است (صدیق منش.)1394 ،

خوارزمی ،ع ،.مبارکی ،ر .)1392( .بررسی و مشایسه آمار سفزارین
در بیمارسدا های دولدی و غیردولدی شار شیراز قبل و بعفد از
ایرای طرح تحول نظا سالمت .پایا نامة کارشناسفی ارشفد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،پووهشکدة علو .
دالورقوا  ،س؛ و علیزاده ،ج .)1393( .نشش باورهای فراشناخدی و
عاطهة مثبت و منهی در ترس از زایما زنا باردار نخسفتزا.
مجلة پووهش پرسداری.10-18 ،)34( 9 ،

بر اساس ندایص بهدستآمده در پفووهش حاضفر پیشفنااد
می شود از شناخت درمانی مبدنی بفر ذهفنآگفاهی بفه منظفور

صفففحدی ،ف ،.کفففاممی ،س؛ و قویفففازاده .)1391( . ،مشایسف فة
پیامففدهای مففادری در زنففا نخسففتزا در دو گففروه زایمففا

کاهش ترس از زایما و آمادگی هرچه بیشدر زنا نخسفتزا

فیزیولوژیک و مرسو  .مجلة دانشگاه علو پزشکی مازنفدرا ،
.122-131 ،)97( 22

در کالس های آمادگی زایما اسدهاده شود تا ترس های مفادر

صدیقمنش علیرضا .)1394( .اضفطراب مفادر چفه تففثیری روی

با کسب آگاهی بفهمفرور از بفین بفرود و تهکفرا نادرسفت
دربارة زایما اصالح شود و به آنا کمک شود تا مشفکال

ینین داردر .مجلة ایندرندیhttp://www.jadidtarin.com.

احدمففالی بففارداری را حففل کننففد .همچنففین بیمارسففدا هففا،
کلینیک ها ،مراکز باداشدی درمانی و حدی مدخصصا زنفا و
زایما از این درما بهمنظور کمک به مادر برای اندخاب نوع
زایما مناسب بر اساس شرایط پزشکی مادر و نوزاد و نه بفه
علت نگرانی هفا و تفرس هفای او اسفدهاده شفود .بفر اسفاس
یافدففههففای پففووهش حاضففر ،شففناخت درمففانی مبدنففی بففر
ذهنآگاهی بر کاهش ترس از زایما مؤثر است؛ لذا پیشفنااد
میشود که بهمنظور کاهش ترس زنا نخستزا به دلیل عفد
تجربه زایما  ،در بیمارسدا ها ،کلینیکها و مراکز باداشفدی و
درمانی این روش درمانی به کالس های آمادگی زایما اضافه
گردد و در راسدای کاهش تفرس از زایمفا زنفا نخسفتزا
اسدهاده شود .پووهش حاضر بر روی زنفا نخسفتزا انجفا
گرفت و این گروه از زنا به دلیل اینکه برای بفار اول دورا
بارداری را تجربه میکنند و طبیعداً از نظر روانی و عاطهی بفا
زنا که تجربة بارداری بیشفدری دارنفد ،مدهفاو

هسفدند بفه

همین دلیل از یکسو تعمیم داد ندایص پووهش به زنانی کفه
بیش از یک تجربه زایما و بارداری دارند و از سفوی دیگفر
تعمیم ندایص آ به دیگر افراد با فرهنگهای مخدلفف بایفد بفا
رعایت یوانب امر صور

پذیرد.
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