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مقدمه

و زايمان فرآيند مهمي در زندگي يک زن محسروب مريشرود

بهداشت رواني دوران بارداري از مسايلي است که امرروزه

[.]2

بسيار مورد توجه قرار دارد .ثابت شده که از ابتداي برارداري،

اگر چه زايمان فرآيندي کامالً فيزيولوژيک است ،امرروزه

اضطراب و هيجانهاي زن باردار تاثير مستقيمي بر روي جنين

به عنوان مهمترين نگراني زنان باردار مطرر مريشرود [.]4،3

خواهد داشت .سالمت روان زنان در دوران برارداري نره تنهرا

ترس از زايمان و نگراني در مورد آن از عوامل مهمي است که

براي رفاه مادر ،بلکه براي توسعه ،سالمتي و رفاه فرزنرد نيرز

بر سالمت زنان در دوران بارداري اثرگذار ميباشد .عالوه برر

مهم است [ .]1دوران بارداري دورهاي مقدس است .تولد نوزاد

اين ترس از زايمان سبب تمايل بيشتر زنان به زايمان سزارين
شده است [ .]5به همين دليل امروزه انجام زايمران بره رريرق

کومش

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

سزارين در کشورهاي جهران رشرد فزاينردهاي داشرته و اکررر

اقدامات در ايران جهت کاهش ترس از زايمان و کاهش آمرار

کشورها به دليل اينکه سزارينهاي غيرر ضرروري عرالوه برر

سزارين بوده است [ .]16ارالعات در مورد تاثير اين اقدامات

برراي مرادر و

و کالسهاي آمادگي براي زايمان در خصوص کاهش ترس از

نوزاد دارد ،باعث تحميل هزينههاي فراوان به خانواده و جامعه

زايمان و نگرش نسبت به زايمان ضد و نقيض است [.]18،10

ميشود ،راهکارهايي جهت کاهش آمار سزارين خرود برهکرار

انجام مطالعات بيشتر و مداخالت ديگر در اين امر ضرروري

گرفتهاند [ .]8-6،4در ايران نيز آمرار سرزارين  3ترا  4برابرر

به نظر ميرسد.

خطراتي که به عنوان يک عمل جراحي برزر

استاندارد جهاني است [ .]3،5زايمان ربيعي همراه با درد است

يکي از مدلهاي مشاورهاي که امروزه نيز به علرت مر ثر

و درد زايمان تجربهاي پيچيده ،ذهني و چند بعردي اسرت کره

بودن و کوتاه بودن ررفداران بيشتري پيدا کرده است مشاوره

تحت تاثير عوامل مختلف قرار ميگيرد .عوامل فيزيولوژيک و

راهحل محور ميباشرد [ .]22،13زيربنراي مشراوره راه حرل

روانري ،اجتمرراعي در درک ماهيرت و چگررونگي درد زايمرران

محور اين فکر است که تغيير مداوم و اجتنابناپذير است .لرذا

شناخته شدهاند .درد از رريق فشار و تنش آسيبزننده ايجراد

در مشاوره و درمان بهجاي پرداختن به امور غيرر ممکرن برر

ميشود .از ررفي يکي از مهمترين مشکالت تشديدکننرده درد

چيزي که ممکن و قابل تغيير است تاکيد ميشود .اين مدل برر

زايمان ربيعي ترس از زايمان است .در احساس درد ،سرندرم

برداشتن قدمهاي کوچرک برراي شرروع تغييرر ترا کيرد دارد.

ترس -تنش -درد شناخته شده اسرت .تررس از درد زايمران

تغييرات کوچک زمينه را براي تغييرات بزر تر فراهم ميکنند.

باعث تنش و تشديد درد ميشود [.]2

همچنين در اين نوع مشاوره به افراد کمک ميشرود برهجراي

ترس از زايمران در کشرورهاي مختلرف و برا توجره بره

درگيري با مشکل و غرق شدن در آن تواناييها و قابليتهاي

فرهنگ ،مفهوم و زمان اندازهگيري آن متفراوت اسرت .شريوع

خررود را بررراي روبرررو شرردن بررا مشررکالت ب رهکررار گيرنررد

ترس شديد از زايمان در حدود  6تا12درصرد گرزارش شرده

[.]22،21،13

است [ .]12ترس از زايمان و به دنبال آن انجام سزارين بردون

با توجه به ترس زنان از زايمان ربيعري و افرزايش آمرار

مرادري و

سزارين در ايران و نيز اهميت حفظ سالمت مادران بره عنروان

نوزادي زيادي مريشرود [ .]12،11بنرابراين درمران تررس از

بنيان اصلي حفظ سالمت خانواده و جامعه اين مطالعه با هدف

زايمان بايد به منظور کاهش خطر ابتال بره تجربره ناخوشرايند

"تعيين اثربخشي مشاوره مامايي با رويکرد راه حل محور برر

زايمان و کاهش سزاين و ارتقاي سالمت روان مادران گسترش

ترس از زايمان ربيعي" اجرا شد.

انديکاسيون پزشکي باعث به وجود آمدن عروار

يابد [.]13
مطالعات زيادي لرزوم آمروزشهراي مختلرف روشهراي

مواد و روشها

زايماني توسط ماماهرا و مشراوره را مر ثر دانسرتهانرد [.]11

مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني تصادفي شده است که

مداخله کوتاه ماما با استفاده از مشاوره تلفني ،برنامه آموزشي

در سال  1335به اجرا درآمد .نمونههاي مورد بررسري در دو

ذهن آگاهي دوران بارداري ،مشراوره بحرران و مشراورههراي

گروه تقسيم شدند :گروه مداخله مشاوره راه حل محرور را در

گوناگون ديگر در کشورهاي مختلف بر روي زنران برا تررس

کنار مراقبتهاي روتين بارداري دريافت کردند و گروه کنتررل

زياد از زايمان اجرا شده و نتايج رضايتبخشري را بره همرراه

فقط مراقبتهاي روترين برارداري را دريافرت نمودنرد .کليره

داشته است [ .]15،14رر تحرول سرالمت و رايگران کرردن

خانمهاي باردار نخستزا در هفته  22تا 32برارداري کره بره

زايمان ربيعي و برگزاري کالسهاي آمادگي برراي زايمران و

دليل ترس از زايمان ،زايمان سزارين را ترجيح ميدادند جامعه

اجراي اصول دهگانه بيمارستانهاي دوستدار مرادر از جملره

پژوهش مطالعه را تشکيل دادند.

معصومه شريفزاده و همکاران
 :با توجه به مطالعات مشابه که در گروه مداخله

آنها در مورد نوع زايمان سوال ميشرد و در صرورت مرردد

32درصد و در گروه کنترل  52درصد زايمران ربيعري انجرام

بودن و يا انتخاب سزارين معيارهراي ورودي مطالعره مجردداً

دادند []23؛ با ارمينان 35درصد و توان  82درصد حجم نمونه

بررسي شد .از افراد واجرد شررايط برراي شررکت در مطالعره

براي هر گروه  23نفر برآورد شد که با توجه به احتمال ريزش

دعوت به عمل آمد .سپا براي افراد حاضرر شرده در جلسره

22درصد حجم نمونه  32نفر در هر گروه در نظر گرفته شد.

مقدماتي مجدداً مطالعه و هدف از پژوهش توضريح داده شرد.

 :ترجيح زايمان سزارين يا مردد برودن در

افرادي که مايل به همکراري بودنرد فررم رضرايت آگاهانره و

انتخاب نوع زايمان به دليل تررس از زايمران ،برارداري اول و

پرسشنامه رر را تکميل نمودند .جهت رعايرت مالحظرات

حاملگي تک قلو ،داشتن سن  18ترا 35سرال ،حرداقل سرواد

اخالقي به هر يک از شرکتکنندگان کد اختصاصري داده شرد.

خواندن و نوشتن ،سرن برارداري هفتره  22ترا 32در ابترداي

با استفاده از بلوکههاي 4تايي افرراد بره ررور تصرادفي در دو

مطالعه ،سالم و ربيعي بودن جنين در بررسيهاي سونوگرافيک

گروه مداخله و کنترل تقسيم شردند .افرراد گرروه مداخلره برر

سه ماهه اول ،نداشتن موانع آشرکار و قابرل تشرخيص جهرت

اساس تعداد نمونه در هر مرکز و مسافت در  3گروه ( 12 ،3و

انجام زايمان ربيعي در موقع نمونهگيري ،داشتن شاخص تروده

 11نفري) تقسيم شدند .جلسرات برا ادغرام افرراد در مراکرز

بدني ربيعي ،نداشتن سابقه روان درماني يا بيماري رواني ،عدم

مختلف در  3مرکز برگزار شد .با تمراس تلفنري زمران اولرين

اعتياد به سيگار ،مواد مخدر و الکل ،تک همسر بودن ،نداشتن

جلسه با افراد گروه هماهنرگ شرد و قبرل از جلسره پيامرک

سقط مکرر و سابقه ناباروري ،شرکت در کالسهراي آمرادگي

يادآوري مجدد زمان و مکان جلسه ارسال ميشرد .جلسرات

براي زايمان و ساکن شهر بودن.

حدود 12تا  11صبح براي هر گروه يک روز در هفته برگرزار
 :غيبت بيش از دو جلسه ،نقل

شد .گروه کنترل مراقبتهاي روتين مرکز را دريافت مينمودند

مکان و در دسترس نبودن مادران باردار ،ختم بارداري به هرر

(جدول  .)1تمام افراد دو گروه نيز در کالسهاي آمادگي براي

علتي قبل از اتمام جلسات مشاوره ،به وجود آمدن هرر گونره

زايمرران شرررکت کردنررد .ي رک هفترره بعررد از اتمررام جلسررات

انديکاسيون زايمران سرزارين ،عردم شررکت در کرالسهراي

پرسشنامه توسط افراد نمونه مجدد در هر مرکز تکميرل شرد.

آمادگي براي زايمان.

در نهايت به تمام شرکتکنندگان هدايايي داده شد .براي گرروه
 :پژوهش حاضرر پرا از تصرويب و

کنترل نيز در مراقبتهاي روتين بعرد از تکميرل پرسرشنامره

اخذ کد اخالق در دانشگاه علوم پزشکي شراهرود در سرامانه

مرحله دوم جلسه مشاوره مختصري در مورد زايمران برگرزار

کارآزمرررايي بررراليني ايرررران ثبرررت شرررد (کرررد ثبرررت:

شد.

 .)IRCT2016042425480N1سپا مجوز کتبي از مقامات و

 :ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامرهاي

مسئولين مربوره کسب شد و معرفينامره جهرت نمونرهگيرري

با  0آيتم مربوط به ارالعات دموگرافيک فرد و همسر 5 ،آيتم

دريافت شد .در مرداد ماه سال  35معرفينامه جهت همکراري

در رابطه با بارداري کنوني و تررجيح زايمران و پرسرشنامره

دانشگاه علوم پزشکي سربزوار در معاونرت بهداشرتي درمراني

ترس از زايمان Wijma Delivery Expectancy/Experience

شهري دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تاييد شد و معرفرينامره

) Questionnaire (W-DEQکه شرامل  33آيرتم مربروط بره

جهت همکاري مراکز  6گانه شهري اخذ شد .در ابتدا در مراکز

احساسررات و افکررار نسرربت برره زايمرران و بررارداري ،بررود.

بهداشتي درماني شرهري وابسرته بره دانشرگاه علروم پزشرکي

پرسشنامه) (W-DEQتوسرط عابردي و همکراران در ايرران

سبزوار ،با استفاده از دفتر ثبت مرراجعين ،زنران نخسرتزا برا

مورد تاييد قرار گرفت .محققان اين پرسرشنامره را در زنران

بارداري بدون عارضه انتخاب شدند .ري تماس تلفني تررجيح

ايراني در سن باروري براي اندازهگيري ترس از زايمان برراي

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

زنان نخستزا توصيه کردند .ضريب آلفرا کرونبراآ آن 64/2
تعيين شده است [.]24

دو گروه از نظر ارالعات دموگرافيک يکسران بودنرد18 .
( 64/3درصد) نفر از شرکتکننردگان گرروه کنتررل برارداري

 :بعررد از تکميرل پرسررشنامررههررا

خواسررته4 ،نفررر (14/3درصررد) بررارداري ناخواسررته و  6نفررر

ارالعررات جمررعآوري شررده در  SPSS-21وارد شررد و مررورد

(21/4درصد) بارداري با برنامه را تجربه ميکردنرد .در گرروه

تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .به منظور انتخراب آزمرون

مداخله 48/1( 13درصد) بارداري خواسته1 ،نفر (3/0درصد)

مناسب براي تجزيه و تحليل فرضيهها ابتدا نرمال و غير نرمال

بررارداري ناخواسررته و 48/1( 13درصررد) نفررر بررارداري بررا

بودن توزيع آماري دادهها با آزمون کولموگروف -اسرميرنوف

برنامهريزي قبلي داشتند .پذيرش بارداري در دو گروه از نظرر

ارزيابي شد .سپا براي تجزيه و تحليل دادهها برا توجره بره

آماري تفاوتي با هم نداشت (12( )p=2/205نفر) 44/4درصد

توزيع نرمال متغيرها ،براي مقايسه دو گروه از نظر متغيرهراي

از جنينهاي گروه مداخله و (11نفرر) 33/3درصرد از گرروه

کيفي از آزمون کاي اسکوئر و براي متغيرهاي کمي از آزمرون

کنترل جنسيت دختر داشتند .دو گروه از لحاظ جنسيت جنرين

تي استيودنت يا منويتني استفاده شد .سطح معنراداري 2/25

نيز يکسان بودند (.)p=2/45
ميانگين و انحراف معيار ترس از زايمان قبل از مداخله در

در نظر گرفته شد.
جدول  .1ساختار جلسات
جلسه اول
جلسه دوم

جلسه سوم

معارفه ،تعیین اهداف جلسات مشاوره ،استفاده از مقیاس درجه
بندی برای ترس از زایمان ،تکلیف خانگی
بررسی تکالیف ،تعیین ،اصالح و فرموله کردن اهداف  -آمادگی
برای تغییر و تغییر دیدگاه ،تکلیف خانگی

 68/08±و در گررررروه مداخلرررره  42/62± 11/11بررررود

کارهای مفید گذشته) ،تحسین افراد ،بحث در مورد تکلیف

مداخلرره در گررروه کنترررل  4/0±23/13و در گررروه مداخلرره

بررسی تکلیف جلسه قبل ،بررسی راه حل ها و ایجاد امید،

 33/25±15/51بود که اين اختالف از نظرر آمراري معنرادار

چگونگی رسیدن به اهداف و ایجاد تغییرات کوچک ،تکلیف

است ( .)p<2/221بعرد از مداخلره مشراوره راه حرل محرور

پیگیری تکالیف جلسه قبل ،درک بهتر جنبه های مختلف راه

توانست به صورت معناداري ميزان ترس زنان را کاهش دهرد

حل های قبل ،بردن مراجع به آینده و یافتن استثنائات آینده،

(شکل .)2

تکلیف خانگی
جمع بندی و بررسی تحقق اهداف -استفاده از واژه بجای،
جلسه ششم

انحراف معيار ترس از زايمان به ترتيب در گروه کنترل 23/51

شناسایی افراد مهم زندگی و قابلیت ها و توانایی های فرد(تداوم

خانگی
جلسه پنجم

 04/44 ±12/53بود ( .)p=2/81بعد از مداخلره ميرانگين و

( .)p<2/221ميانگين اختالف ترس از زايمان قبرل و بعرد از

جلسه گذشته ،تکلیف خانگی
جلسه چهارم

گروه کنترل به ترتيرب  03/52 ±16/34و در گرروه مداخلره

گروه کنترل

80

گروه مداخله

70
60

بررسی تکلیف خانگی و مرور جلسات قبل ،جمع بندی و پاسخ

50

به سواالت

40
30
20

نتایج
در گروه کنترل  1نفر به علت ابتال به فشار خون و يک نفر
عدم تکميل کامل پرسشنامه در مرحله دوم از مطالعره حرذف

10
0
بعد از مداخله p>۰/۰۰۱

قبل از مداخله p=۰/۸۱

شکل  .2میانگین نمره ترس از زایمان در شرکت کنندگان بر اساس گروه های
مداخله و کنترل -قبل و بعد از مداخله (آزمون تی تست)

شدند .در گروه مداخله  3نفر به علت ديابت برارداري ،غيبرت
در جلسات و پرزانتاسيون بريچ از مطالعه خارج شدند .بردين

در ابتدا تمام شرکتکنندگان در انتخاب زايمان خود مرردد

ترتيب در گروه کنترل  28نفر و در گروه مداخله  20نفر براقي

بوده و يا زايمان سزارين را ترجيح ميدادنرد .بعرد از مداخلره

ماندند (شکل  )1و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

معصومه شريفزاده و همکاران
ترجيح و انتخاب زايمان ربيعي به صورت معناداري در گرروه

مشرراوره در بررارداري سرربب کرراهش ترررس زنرران در ترررم و

مداخله افزايش يافت (( )p=2/213جدول.)2

افسردگي کمتر و نتايج زايماني بهتر شده است [ .]26در مطالعه

جدول  .2فراوانی میزان تمایل به زایمان طبیعی شرکت کنندگان به تفکیک
گروه ها ،قبل و بعد از مداخله
قبل از مداخله
میزان تمایل

بعد از مداخله

کنترل

گروه
مداخله

 p- valueکنترل

گروه
مداخله

*(۰) ۰

(۰) ۰

(1) ۶/۳

(1۰) ۳۳

موافق

(۰) ۰

(۰) ۰

(2) 1/۳

(۶) 2/22

تقریبا موافق

(۰) ۰

(۰) ۰

کامال موافق

بی نظر

(۹) ۳/۳۳( ۹) 1/۳2

2۲/۰

p- value

نامبرده نيز مانند روش مشاوره در مطالعره حاضرر عرالوه برر
بررسي منشا ترس ،راه حلها نيرز معرفري شردهانرد و نظرر و
تصميم مراجع مورد حمايت قرار گرفته بود که ايرن مريتوانرد
دليل مشابهت در نتايج باشد .نتايج پژوهشي ديگرر نشران داد
مشاوره در دوران بارداري جهت کاهش اضطراب زنان براردار

(۱) ۸/1۱( 1۰)۳/۳۲
(۳) 2۲

(۳) 1/11

(۱)۳/1۱

(2) ۱/۳

آنان را کاهش دهد [ .]20مشاوره راه حل محور هم برا تاکيرد

(1) ۳/۳( ۶) ۱/21

(2)1/۳

(۰) ۰

کامال مخالف (۹) ۱/۱۱( ۹) 1/۳2

(2) 1/۳

(2) ۱/۳

بر تواناييها و قابليتهاي مراجع اعتماد برهنفرا آنهرا را در

تقریبا مخالف (۲) ۲/1۸( ۱) ۳/1۱
مخالف

۰/۰1۳

ميتواند اعتماد بهنفا مادران را افزايش و اضرطراب و تررس

*تعداد(درصد)

بحث و نتيجهگيري
نتايج نشان داد مشاوره راه حل محور سبب کاهش تررس
(تجربه و انتظار منفي) زنان باردار از زايمان ربيعي مريشرود.
در مشرراوره راه حررل محررور افررراد برره راحتري نگرانريهررا و
ترسهاي خود را در گروه مطر ميکننرد .مطالعرات مختلرف
ارتباط ترس از زايمان و افرزايش سرزارين را نشران دادهانرد
[ ]14،11پژوهشها شيوههاي مختلفي را براي غلبه افرراد برر
ترس خود بررسري نمودنرد .مطالعرهاي در فنالنرد از مشراوره
شناختي رفتاري براي کاهش ترس زنران بره منظرور کراهش
سزارين و اجبار بره زايمران ربيعري اسرتفاده کررد .رري ايرن
جلسات مشاور عالوه بر صحبت در مورد تجارب قبلي زنان و
زايمان ،احساسات و تصورات غلط آنان به تغييرر شرناخت و
رفتار آنها کمک ميکرد .نتايج اين تحقيق نشران داد کره ايرن
مداخله سبب کاهش اضطراب مربوط به زايمان و ليبرر شرد و
ترجيح زايمان ربيعي در اين گروه بيش از حد انتظار بود .امرا
اين مشاوره نتوانسته بود ميزان رضايت از زايمران و تررس را
کاهش دهد [ .]25مشاوره شناختي رفتاري نسبت به مشراوره
راه حل محور روالنيتر بوده و افراد علت و منشا ترس خرود
را شناسايي ميکنند .در مشاوره پژوهش کنوني افرراد تشرويق
شدند تا راه حلهاي عملي و منطقي براي غلبه بر ترس خرود
بيابند .مشابه با نتايج پژوهش حاضر ،نتايج مطالعهاي نشان داد

برخورد با ترسها و اجرايي کرردن راهکارهراي مروثر کمرک
ميکند .مشاوره راه حل محور رويکردي است که بر شايستگي
و توانايي افراد تاکيد ميکند .اين نوع مشاوره بر نقاط مربرت و
موفق افراد در زندگي تمرکز ميکند و به افراد کمک ميکند که
قابليتهاي خود را کشرف کررده و از آنهرا در حرل مشرکل
کنوني استفاده نمايند [ .]23،28،21،13در اين مشاوره افراد از
موفقيتهاي گذشته خود به عنوان سرمايه استفاده مريکننرد و
مشاور کمک ميکند که با تکرار کارهاي مفيد و سازنده و ترک
فعاليتهاي غير موثر مشکل کنوني را خود حل و فصل نمايند
[.]22،21،13
يافتههاي ديگر اين پژوهش نشان داد که رويکرد راه حرل
محور ميتواند ترجيح زايمان ربيعي را افزايش دهرد .در ايرن
مشاوره مادران دريافتند که مشکالت هميشره در جراي خرود
هستند .فکر کردن دائم در مورد مشکالت و تجسم کردن همره
مشکالت براي خود کار درسرتي نيسرت و فرصرت ديردن راه
حلها و زيباييها و لذت بردن از زمان حال و برارداري را از
آنها ميگيرد .با کمک اين مشاوره آنها بر مسائل قابل تغييرر
تمرکز کردند و با افزايش توانمنردي خرود سرعي در تغييررات
کوچک در فکر و در عمل نمودند .به خود ارمينان پيدا کردند
که تواناييهاي آنها ميتواند آنها را در مقابله برا درد ليبرر و
مسائل مربوط به زايمان کمک کند و مانند کارهاي گذشرته در
امر زايمان نيز موفق شوند .همسو با نترايج حاضرر مطالعرات
ديگري نيز با مداخالت مختلف توانستهاند به زنان باردار جهت

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

اتخاذ تصميم درست و انتخراب زايمران ربيعري کمرک کننرد.

مشاوره راه حل محور در حل مشکالت خود نسبت به سايرين

پژوهشي با مداخله رواني آموزشي ماما و با تقويت تابآوري

موفقتر بودهاند .اين مشاوره روشهاي مناسربترري را برراي

در تصميمگيرري مرادران براردار برا

مواجهه با مسائل عارفي در افراد شرکتکننده به وجرود آورده

ترس از زايمان کمک کرد [ .]26در مطالعهاي ديگر برگزاري 8

است [ .]33،32تحقيقات مختلف نشان دادهانرد کره ايرن نروع

جلسه آموزشي با استفاده از مهارتهاي شناختي رفتاري براي

مشاوره باعث افرزايش خوکارآمردي ،کراهش فشرار روانري،

زنان نخستزا ،ميزان تقاضا براي سزارين را در گروه مداخلره

کاهش پرخاشگري و افزايش سرازگاري ،کراهش تعرار

و

نسبت به گرروه شراهد بره ررور معنراداري کراهش داد [.]23

مشکالت جنسي زوجين ،کاهش اسرترس و بهبرود نگررش و

سزارين ،فوايرد

رفتار ،ارتقاي انگيزه ،افزايش مهرارتهراي ارتبراري ،کراهش

زايمان ربيعي براي مادر و نوزاد و هرمچنرين معرفري زايمران

اختالالت رفتاري و افزايش درک توانايي هاي خرود و انجرام

فيزيولوژيرک و تکنيرکهرراي کرراهش درد و زايمرران بريدرد

اقدامات موثر ميشود [ .]36-34اين مطالعات اثر مشاوره راه

توانست ميزان آگاهي و تررجيح زايمران ربيعري را در گرروه

حل محور را بر مشکالت و اختالالت افراد در دوران بلرو و

مداخله افزايش دهد [ .]2مطالعهاي ديگر با جلسه  8آموزشري

خانواده درماني و  ...نشان دادهاند امرا ايرن مشراوره در زنران

قصد رفتاري براي زايمان را افزايش داد [ .]16آموزشي ديگرر

باردار که دوره حساسي از زنردگي خرود را رري مريکننرد و

بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي ري  6جلسه نشران داد قصرد

روحيات متفاوتي را تجربه ميکنند و همچنين بر تصميمگيرري

انتخاب نوع زايمان و عملکرد بين دو گروه اختالفري نداشرت.

در مورد زايمان اجرا نشده است کره در مطالعره حاضرر بنرابر

مطالعات نشان دادهاند افزايش آگاهي و نگرش به ررور حرتم

اهميت موضوع به اين امر پرداختره شرد .پرژوهشهرا نشران

منجر به انجام عملکرد مطلوب توسط فررد نمريشرود و بايرد

دادهاند افزايش درک زنان از تواناييهاي خود براي مقابلره برا

راهکارهاي ديگري را براي انتخاب نوع زايمان انتخراب کررد.

موانعي مانند درد زايمان ميتواند ترجيح آنهرا برراي زايمران

[ .]32همانرور که نتايج مطالعه حاضر نشان داد در دو گرروه

ربيعي را افزايش دهد [ .]38،30،22،5آموزش مهارتهرا بره

ميزان انتخاب و ترجيح زايمان ربيعي افزايش يافرت زيررا دو

تنهايي کافي نيست و آموزش فقط منجر بره افرزايش آگراهي

گروه دوره آموزشي زايمان فيزيلوژيک را ري کردند .اما گروه

ميشود و براي تغيير در نگرش و عملکرد بايد تکرار شرود و

مداخله با دريافت مشاوره قصد بيشتري براي زايمان ربيعري

نياز به صرف وقت و هزينه ميباشد [ .]33مادران شرکتکننده

پيدا کردند .مشراوره و بحرث گروهري سربب مانردگار شردن

بايد تشويق به يادگيري بيشتر و استفاده از مهارتهاي خرود

مادران به کاهش تعار

پژوهشي با آموزش ارالعاتي از قبيل عوار

آموزشها و باور واقعي عوار

و استفاده از دانستههرا برراي

تصميمگيري صحيح ميشود.

شوند.
از محدوديتهاي اجرايي پژوهش ميتوان به عردم تعمريم

در اسررتفاده و کرراربرد اي رن رويکرررد از مشرراوره ،مرررور

نتايج به زنان مولتيپار و زنران روسرتايي ،عردم کنتررل نظرر

سيستماتيک مطالعات کارآزمايي مربوط به اثربخشي مشراوره

پزشک متخصص بر نظر و تصميم خرانم براردار برراي انجرام

راه حل محور کوتاهمدت نشان داد که 04درصرد از مطالعرات

اشاره کرد .لذا پيشنهاد ميشود در مطالعات آينده اثربخشي اين

اثرات مربت و  23درصد روند مربتي را داشتهاند .مشراوره راه

نرروع مشرراوره در زنرران بررا تجربرره قبل ري زايمرران ،و مقايسرره

حل محور با تعداد جلسات کمترر گزينره مناسربي نسربت بره

مشاورههاي کوتاه مدت ديگر با اين نوع مشاوره برر تررس و

روشهاي ديگر ميباشد و در ريرف گسرتردهاي از مشرکالت

ترجيح زنان اجرا شود.

رواني و رفتاري کاربرد دارد و از نظر هزينه مقرون بره صررفه

مشاوره ماما با رويکرد راه حل محور شيوهاي موثر و کارا

ميباشد [ .]31پژوهشها نشان دادهانرد افرراد دريافرتکننرده

براي کاهش ترس زنان باردار از زايمان ربيعي ميباشد .عالوه
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 مشاوره حاضر کمک ميکند زنان باردار بيشتر زايمان،بر اين
ربيعي را ترجيح دهند و بره عنروان روش ايمرن برراي خرتم
 اين مشاوره روش عالوه بر موثر.بارداري خود انتخاب نمايند
 کاربرد آساني دارد و در کوتاهمدت قابل اجرا اسرت کره،بودن
ميتوان آن را به عنوان روشي جهت مشاوره زنران براردار در
مراکز بهداشتي در ري مراقبتهاي بارداري يا در کرالسهراي
.آمادگي براي زايمان مورد استفاده قرار داد

تشكر و قدردانی
در پايران از معاونررت پژوهشري دانشررگاه علرروم پزشررکي
،شاهرود و معاونت پژوهشي دانشگاه علروم پزشرکي سربزوار
تمامي مادران شرکتکننده و همکاران عزيزي کره در اجرراي
.اين رر همکاري نمودند کمال تشکر را دارم
 مصروب معاونرت12-اين مقاله حاصل پاياننامه با کرد م
 اين پاياننامه.پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ميباشد
) در کميترره اخررالقIR.SHMU.REC.1394-193( بررا کررد
.دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ثبت شده است
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Introduction: Maintaining physical and mental health of mothers plays an important role in health of
family and society. Fear of childbirth and increase of caesarean section, has negative effects on pregnant
women. The aim of this study was to study effectiveness of midwifery counseling based on solutionfocused approaches on fear of childbirth.
Materials and Methods: This clinical trial was conducted on 60 pregnant women at week 22-30, who
had fear of childbirth and choice cesarean section, in 2016. The women were divided in two groups by
randomization; intervention groups (Solution-focused counseling: 6-session) and control group (routine
care). Before and after intervention, a questionnaire including demographic and midwifery information,
performance and W-DEQ questionnaire was completed. Data were analyzed by t-test, Chi-squared test and
mean and standard deviation in two groups. While the level of p <0.05 was considered significant.
Results: The mean and standard deviation of fear of childbirth before intervention in two groups was not
significantly (p=0.081). But after intervention, fear of childbirth in intervention group was significantly
decreased than control group (Mean and Sd in control & intervention groups respectively 68.78±29.51 vs.
40.62±11.11) (p 0.001 Before the intervention, all the women in both group prefer the cesarean section or
doubt about their childbirth type favorite(p=0.25). But after the counseling, preference of natural childbirth
significantly increased in intervention group (74% in intervention group compared to 46.4% in control
group, p = 0.013).
Conclusion: The solution-focused counseling is an easy and effective approach to reduce the fear of
childbirth & increasing preference of natural delivery.
Keywords: solution-focused counseling, Fear of childbirth, preference, natural childbirth.
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