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اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از زایمان،
ترس از درد ،خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین
زنان نخستزا
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دانشجوی دکترای روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
دانشیار گروه روانشناسی صنعتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
استاد گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
دانشیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :در طول دهه گذشته نرخ سزارین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه افزایش یافته است .دالیل زیادی
برای افزایش جهانی نرخ سزارین وجود دارد ،اما یک عامل مهم و تأثیرگذار ترس از زایمان طبیعی است .ترس از
زایمان نیز خود به دالیلی همچون ترس از درد و خودکارآمدی پایین زایمان ایجاد میشود .لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین اثربخشی درمان ش ناختی رفتاری بر ترس از زایمان ،ترس از درد ،خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین زنان
نخستزا انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1314بر روی  25نفر از زنان نخستزای شهر مشهد انجام شد .افراد
به دو گروه کنترل و آزمایش تخصیص یافتند 1 .جلسه درمان شناختی رفتاری توسط پژوهشگر (روانشناس بالینی) بر
روی گروه آزمایش اجرا شد .پرسشنامه انتظار از زایمان ویژما ،خودکارآمدی زایمان و نشانههای اضطراب از درد به
عنوان ابزار در پیشآزمون و پسآزمون استفاده شدند .تمایل زنان به نوع زایمان با یک سؤال در ابتدای نمونهگیری و
در پایان درمان سنجیده شد ،به عالوه پس از اتمام بارداری طی یک تماس تلفنی ،نوع نهایی زایمان از مادران پرسیده
شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای تحلیل کواریانس و آزمون
دقیق فیشر انجام شد .میزان  pکمتر از  5/55معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر ترس از زایمان ،ترس از درد ،تمایل به سزارین و سزارین در گروه آزمایش در مقایسه با
گروه کنترل کاهش یافت ( .)p>5/55هم چنین خودکارآمدی زایمان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل
افزایش یافت (.)p>5/55
نتیجهگیری :درمان شناختی رفتاری از طریق کاهش ترس از زایمان ،ترس از درد و افزایش خودکارآمدی زایمان،
سزارینهای غیرضروری را کاهش میدهد.
کلمات کلیدی :ترس از زایمان ،ترس از درد ،خودکارآمدی زایمان و تمایل به سزارین
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بودن با فرآیند زایمان ،یک ترس منطقی را تجربه می-
کنند .به طور طبیعی ،این ترس در طول بارداری و
زایمان کنترل میشود ( .)1ترس غیر منطقی به صورت
اضطرابهای روزمره ،کابوسهای شبانه و نشانههای
جسمی آشکار شده و اغلب باعث تقاضای مادر برای
سزارین انتخابی میشود ( .)7حتی گاهی اوقات ،ترس
شدید از زایمان منجر به اجتناب از بارداری و مادر شدن
و یا انکار بارداری میشود ( .)0برخی از محققان معتقدند
که ترس از زایمان در نسل جدید افزایش یافته است ،در
حالیکه دیگران معتقدند شیوع آن همیشه ثابت بوده
است ( .)7در فنالند ،سوئد و انگلستان ،ترس از زایمان
دلیل  %7-22سزارینها است ( .)1در مطالعه سالمالآرو و
همکاران ( )2511نشان داده شده است که  %1-15از
زنان باردار از ترس از زایمان طبیعی رنج میبرند ( .)1در
داخل کشور نیز شیوع ترس از زایمان طبیعی را در زنان
باردار %51 ،گزارش کردهاند (.)15
اما برای ترس از زایمان طبیعی دالیل متعددی بر
شمردهاند .ترس از درد ،ترس از مرگ ،ترس از مشکالت
غیر منتظره ،خودکارآمدی ضعیف زایمان ،نگرانی راجع
به مشکالت جنسی پس از زایمان و نگرانی راجع به
سالمتی نوزاد از جمله دالیل عمده ترس از زایمان
میباشند ( .)1به عالوه اطالعات ضعیف راجع به زایمان و
داستانهای منفی بازگو شده موارد دیگری هستند که
منجر به تشدید ترس از زایمان میشود ( .)11این در
حالی است که برخی از پژوهشها ترس از زایمان را با
افسردگی ،آسیبپذیری ،فقدان حمایت اجتماعی ،فقدان
اعتماد به کارکنان بیمارستان و تجارب منفی زایمانهای
قبلی مربوط میدانند ( .)0در مطالعه هاینس و همکاران
( )2511نشان داده شد که ویژگیهایی مانند نخستزا
بودن ،سیگاری بودن ،اعتماد به نفس پایین ،افسردگی،
اضطراب عمومی و نارضایتی از روابط زناشویی خطر ترس
از زایمان را در زنان افزایش میدهد (.)12
مهمترین دلیل ایجاد ترس از زایمان که در مطالعات
متفاوت به آن اشاره میشود ،ترس از درد است ( )13در
مطالعه شریعت و همکاران ( %71 ،)2552دلیل ترس از
زایمان طبیعی توسط زنان باردار ،ترس از درد زایمان
طبیعی عنوان شده است ( .)14ترس از درد زایمان با
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از آنجایی که بارداری ،زایمان و مادر شدن فرآیندی است
که پیامدهای اجتماعی و هیجانی مهمی را برای هر زنی
به دنبال دارد ،توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب
کرده است ( .)1در همین راستا افزایش نرخ سزارین در
طول دهههای اخیر در کشورهای صنعتی و در حال
توسعه نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است .عمل
سزارین به خروج جنین ،جفت و غشاها از طریق برش
دیواره شکم و رحم اطالق میشود ( .)2بدیهی است در
زایمانهای سخت ،سزارین به عنوان راهکاری برای حفظ
جان مادر و نوزاد مورد استفاده قرار میگیرد .شرایطی
نظیر تنگی لگن مادر یا بزرگی بیش از حد جنین،
موقعیت غیرطبیعی جنین در رحم ،کاهش یا تغییر
ضربان قلب جنین ،طوالنی شدن زمان زایمان ،بروز
خونریزی شدید ،مسمومیتهای شدید بارداری ،پارگی
کیسه آب ،عدم شروع دردهای زایمانی و هر گونه اختالل
در پیشرفت طبیعی زایمان که مانع انجام زایمان طبیعی
است ،منجر به سزارین میشود .تمام این موارد میتوانند
دلیل  %15-15سزارینها باشند و حدود %05-15
زایمانها معموالً میتوانند بدون انجام هیچگونه مداخله
درمانی و به صورت طبیعی انجام شوند ( .)3این در حالی
است که در آمریکا ،حدود  %5کل زایمانها در سال
 %25 ،1175زایمانها در سال  1105و  %32زایمانها
در سال  ،2511سزارین بوده است ( .)1این الگوی رو به
رشد در ایران نیز مشاهده میشود ،به گونهای که برخی
از پژوهشها شیوع سزارین را در ایران حدود %55-15
برآورد کردهاند که  3-4برابر میزان توصیه شده سازمان
جهانی بهداشت است ( .)4دالیل زیادی برای افزایش
جهانی نرخ سزارین وجود دارد ،اما یک عامل مهم و
تأثیرگذار ،انتخاب خودِ مادر است .توجه زیاد به استقالل
بیمار و سهیم کردن او در تصمیمگیری ،امکان
برنامهریزی برای وقت زایمان ،امکان هماهنگی برای
همراه داشتن یکی از آشنایان و در نهایت ترس از زایمان
باعث میشود تا زنان بدون وجود دالیل موجه پزشکی،
سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح دهند ( .)5ترس از
زایمان در طیفی از ترس شدید تا ترس منطقی از زایمان
قرار دارد .اکثر زنان به ویژه زنان نخستزا به خاطر ناآشنا
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ترس از درد عمومی ،ارتباط زیادی دارد .در طول دهه
گذشته ،نقش ترس در بروز ،رشد و نگهداری درد توجه
زیادی را به خود جلب کرده است .افراد مبتال به ترس از
درد ،عقاید فاجعهآمیز و تفاسیر منفی از درد دارند و درد
را برابر با آسیب میدانند ( .)15در واقع اگر ترس از درد
همانگونه که برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند حالت
غیرمنطقی و یا مرضی به خود بگیرد ،منجر به
شکلگیری میل به اجتناب از منبع درد میشود (.)11
در افراد مبتال به ترس از درد زایمان نیز انتخاب سزارین،
خود یک رفتار اجتنابی از درد است ( .)15از طرف دیگر
حتی در صورت عدم اجتناب از زایمان طبیعی ،ترس از
درد میتواند در زایمان ،منبع تهدیدی برای زنان باشد؛
چراکه باعث میشود برآورد باال از شدت درد و دست کم
گرفتن تواناییهای مقابله با درد بروز پیدا کند (.)17
ترس از درد ،از طریق ایجاد تنش ،باعث تشدید احساس
درد میشود و فاجعهآمیز کردن درد با افزایش درد،
اضطراب ،پریشانی ،فرایندهای عاطفی و همچنین ناتوانی
همراه است (.)10
خودکارآمدی زایمان یکی دیگر از عواملی است که

میتواند در ترس از زایمان نقش مهمی ایفا کند.
ارسکوگ و همکاران ( )1103در مطالعه خود مشاهده
کردند ،در یک نمونه صد نفری از زنان مبتال به ترس از
زایمان ،دومین دلیل عمده که توسط  %15از آنها ذکر
میشود ،احساس ناتوانی در زایمان کردن است (.)15
خودکارآمدی ،به عنوان اعتقاد شخص به تواناییهای
خود برای انجام یک رفتار تعریف میشود ( .)11بندورا
( )1117معتقد است که خودکارآمدی بر همه جنبههای
رفتار و فعالیتهای هیجانی از قبیل اضطراب ،استرس و
الگوهای فکری تأثیر میگذارد ( .)15یکی از این
موقعیتهای استرسزا ،زایمان است .خودکارآمدی
زایمان نیز به توانایی ادراک شده زن برای انجام موفقیت-
آمیز زایمان اطالق میشود .زنانی که خودکارآمدی
پایینی در زایمان دارند ،میترسند با رفتار نامناسب خود
در طول زایمان به نوزاد آسیب برسانند و یا این که
نتوانند به خوبی با درد زایمان مقابله کنند (.)15
خودکارآمدی پایین زایمان باعث میشود تا زنان هنگام
زایمان کمتر در راهبردهای رفتاری کاهش درد درگیر
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شوند و بنابراین به احتمال بیشتری پیشگویی آنها
تحقق مییابد (.)25
اما پرداختن به ترس از زایمان و کاهش آن در دهه اخیر،
مورد عالقه پژوهشگران واقع شده است؛ چراکه در وهله
نخست ترس از زایمان همانطور که در سطور باال اشاره
شد ،منجر به انتخاب سزارین میشود .پاره شدن رحم ،از
دست دادن بیش از حد خون ،کمخونی و عفونت مادر،
چسبندگی شدید رحم در مادران ،خطر افزایش دیابت در
نوزادان ،فلج اعصاب بازوی کودک ،آسیب جمجمهای از
جمله خطراتی است که سزارین میتواند برای مادر و
نوزاد داشته باشد ( .)21به عالوه مطالعات نشان داده
است میزان مرگومیر ناشی از سزارین 7 ،برابر زایمان
طبیعی است ( .)22جانسون و همکار ( )2552در مطالعه
خود به این نتیجه رسیدند که ترس شدید از زایمان در
سه ماهه سوم بارداری باعث ایجاد تجارب منفی زایمان و
سزارینهای اورژانسی میشود ( .)23ترس از زایمان حتی
در صورتی که منجر به سزارین نشود میتواند در طول
بارداری و زایمان اثرات مضری داشته باشد .در واقع در
اضطرابهای شدید و طوالنی مدت ،با تحریک سیستم
عصبی خودکار ،عضالت صاف شریانها منقبض شده،
جریان خون رحمی جفتی و اکسیژنرسانی به رحم
کاهش یافته ،الگوی ضربان قلب جنین غیر طبیعی شده
و احتمال زایمان زودرس افزایش مییابد .هورمونهایی
که در پاسخ به ترس و اضطراب ترشح میشوند مانند
کاتکوالمینها ،کورتیزول ،اپینفرین و بتا آندروفینها
میتوانند باعث اختالل در پیشرفت میزان اتساع دهانه
رحم شده و همچنین بر عضالت صاف رحم اثر کرده و
باعث کاهش قدرت انقباضی رحم و کارایی آن در روند
زایمان شوند؛ بهطوریکه در نهایت باعث طوالنی شدن
زایمان ،افزایش درد و ایجاد اضطراب و ترس بیشتر شوند
( .)24در مطالعه سیمکین ( )1111نشان داده شد که
عزت نفس یک زن به چندین عامل در طول زندگی از
جمله شرایط دوران کودکی ،ازدواج ،شغل ،زایمان و
مادری کردن بستگی دارد ،بنابراین بارداری و زایمان
واقعهای است که میتواند عزت نفس و هویت زنانه را
تقویت کند و انتخاب سزارین به دلیل ترس از زایمان
طبیعی باعث میشود تا زنان در توانایی خود به عنوان
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رفتاری ترس از زایمان است .در همین راستا ،اسکات و
همکاران ( )2551نشان دادند که راهبردهای شناختی-
رفتاری جهت مدیریت درد در طول زایمان نقش مؤثری
ایفا کرده و تا حد زیادی ترس از درد را در مراحل پیش
از زایمان کاهش و منجر به افزایش خودکارآمدی زایمان
در زنان باردار میشود ( .)11سالمال آرو و همکاران
( )2511نیز در طول  1جلسه درمان گروهی شناختی-
رفتاری ایمنسازی در برابر استرس که شامل آموزش
روانی ،تصویرسازی هدایت شده ،آرمیدگی و فنون
شناختی و رفتاری برای کاهش اضطراب بود ،به این
نتیجه رسیدند که آمادگی زنان برای زایمان بعد از درمان
افزایش و ترس آنها کاهش پیدا کرده است ( .)1در
مطالعه فنویک و همکاران ( )2513نیز نشان داده شد،
درمان شناختی مبتنی بر افزایش تابآوری ،باعث کاهش
ترس از زایمان ،تعارض در تصمیمگیری و نشانههای
افسردگی و همچنین افزایش خودکارآمدی و سالمت
روان در زنان شده است .به عالوه میزان سزارین در گروه
مداخله کاهش معنیداری یافته بود (.)20
با توجه به اهمیت تأثیر آموزشها و مراقبتهای دوران
بارداری بر سالمتی مادران باردار و نوزادان به عنوان
جمعیت آسیبپذیر ( )35 ،21و عوارض ذکر شده ناشی
از سزارین برای مادر و نوزاد ،همچنین با در نظر گرفتن
این موضوع که تاکنون در ایران مطالعهای پیرامون
اثربخشی درمان گروهی شناختی -رفتاری بر ترس از
زایمان و عوامل زمینهساز آن مشاهده نشده است ،در
مطالعه حاضر مسأله اصلی این است که آیا درمان
شناختی رفتاری بر کاهش ترس از زایمان ،ترس از درد،
تمایل به سزارین و افزایش خودکارآمدی زایمان زنان
نخستزای شهر مشهد مؤثر است.

مادر بودن تردید کنند و اعتماد به نفس خود را از دست
بدهند .تجارب مثبت زایمان طبیعی باعث میشود تا
زنان حتی تا  25سال بعد از زایمان ،اعتماد به نفس و
عزت نفس بیشتری را نسبت به گروه مقابل داشته باشند
(.)25
با توجه به نکات ذکر شده ،میتوان فهمید که ترس از
زایمان و اجتناب از آن برای زنان باردار و نوزادان
مشکالت عدیدهای ایجاد میکند .با توجه به محدودیت
استفاده از دارو در دوران بارداری ،مطالعات محدودی در
خارج و داخل کشور سعی داشتهاند تا با آموزش روانی و
آرمیدگی ،ترس از زایمان و متعاقب آن تعداد
سزارینهای انتخابی را کاهش دهند ( .)21 ،24اما
محققینی مانند گاسکوگا ( ،)2514در مطالعه خود نشان
دادند که مداخالت آموزشی تنها زمانی مؤثر است که
زنان آموزش دیده ،فاقد چنین اطالعاتی باشند ( .)25به
عالوه به اعتقاد برخی پژوهشگران ،توجه به مفید بودن
زایمان طبیعی به تنهایی کافی نیست و باور فرد در
توانایی انجام زایمان نیز باید مورد هدف قرار بگیرد (.)27
درمان شناختی -رفتاری با هدف قرار دادن افکار و رفتار
افراد بهترین گزینه برای درمان ترس از زایمان و
متغیرهای وابسته به آن است؛ چراکه زمان آن کوتاه
مدت و قابل تغییر بوده و بر روی مشکل تمرکز میکند.
به عالوه از نظر شناخت درمانی افکاری که زنان قبل و در
طول زایمان تجربه میکنند ،مهم و تعیینکننده است.
در بازسازی شناختی افراد مبتال به ترس از زایمان ،از
آنها خواسته میشود تا افکار ناکارآمدی همچون "من
توانایی تحمل درد را ندارم یا زایمان وحشتناک است" را
با افکاری مانند این "درد به من آسیب نمیزند و یا
زایمان یک چالش است که زنان زیادی قبال در آن پیروز
شدهاند ،پس من هم میتوانم" جایگزین کنند ( .)1در
واقع تکنیکهای بازشناختی رفتاری کمک خواهد کرد تا
افکار ناکارآمد مربوط به درد و زایمان تغییر پیدا کند و
در نتیجه میزان اجتناب و کنارهگیری افراد از محرکهای
ایجاد کننده درد نیز کاسته شود ( .)11ارائه راهبردهای
شناختی مقابله با درد در کنار راهبردهای رفتاری
آرمیدگی و تنفس شکمی و همچنین استفاده از تکنیک
مواجه و حساسیتزدایی بخش دیگری از درمان شناختی

روشکار
این مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی با طرح پیش
آزمون -پس آزمون و گروه کنترل در سال  1314بر روی
 25نفر (نمونه نهایی) از زنان باردار نخستزای شهر
مشهد انجام شد .شیوه انتخاب نمونه در دسترس و
بدینگونه بود که در مرحله اول فراخوانی در کلینیکها و
مطبهای خصوصی شهر مشهد نصب و از زنانی که از
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زایمان طبیعی ترسیده و به همین خاطر سزارین را
ترجیح میدهند ،دعوت به عمل آمد .به دلیل عدم
جمعآوری کافی نمونه در این مرحله ،پژوهشگر حدود دو
ماه در کلینیک و مطبها حضور به عمل رسانده و شخصاً
اقدام به جمعآوری نمونه کرد .افراد بدین طریق برای
مطالعه انتخاب میشدند که در ابتدا با پرسیدن یک
سؤال "در صورت عدم وجود منع پزشکی ،کدام نوع
زایمان را ترجیح میدهید" نگرش آنها نسبت به نوع
زایمان سنجیده میشد .در صورت ترجیح سزارین به
زایمان طبیعی و داشتن معیارهای ورود به مطالعه
(نخستزا بودن ،تحصیالت حداقل دیپلم ،سن بارداری
بین  11تا حداکثر  35هفتگی ،عدم وجود مشکالت
پزشکی ،تک قلویی ،عدم ابتالء به اختالالت اعصاب و
روان) از آنها خواسته میشد تا پرسشنامه انتظار از
زایمان ویژما را تکمیل کنند .سپس اگر نمره آنها باالتر
از نقطه برش ( باالتر از  )155بود و تمایل برای شرکت
در جلسات درمانی را داشتند به عنوان نمونه انتخاب
میشدند .الزم به ذکر است در این مرحله با توجه به
حجم نمونه مورد نیاز در تحقیقات تجربی و احتمال افت
آزمودنی در طول مطالعه ،حدود  45نفر انتخاب شدند و
از طریق قرعهکشی در دو گروه  25نفره به صورت
تصادفی قرار گرفتند ( 1 .)31جلسه  15دقیقهای درمان
شناختی رفتاری به مدت  5هفته (هر هفته  2بار) توسط
پژوهشگر (روانشناس بالینی) بر روی گروه آزمایش اجرا
شد .اطالعات آموزشی جلسات توسط پاورپوینت و وایت
برد به اعضای گروه منتقل شد .گروه کنترل بدون
دریافت اقدام خاصی پیگیری شد .در پایان جلسات داده-
های  0نفر از گروه آزمایش به دلیل عدم شرکت در دو
سوم جلسات و  7نفر از گروه کنترل به دلیل عدم
همکاری جهت تکمیل پرسشنامههای پس آزمون حذف
شدند .پرسشنامههای استفاده شده در این پژوهش شامل
پرسشنامههای ترس از زایمان ویژما ،خودکارآمدی
زایمان و نشانههای اضطراب درد بود که در ابتدای
جلسات و پس از اتمام جلسات ،توسط دو گروه تکمیل
شدند .به عالوه نگرش نهایی زنان به نوع زایمان با تکرار
سؤال "در صورت عدم وجود منع پزشکی ،کدام نوع
زایمان را ترجیح میدهید" سنجیده شد .الزم به ذکر

پرسشنامه انتظار زایمان ویژما :این پرسشنامه توسط
ویژما ،ویژما و زر ( )1110طراحی شده و ترسها و
انتظارات مربوط به قبل از زایمان را اندازهگیری میکند.
این پرسشنامه شامل  33آیتم بوده که در طیف لیکرت از
صفر تا  5توسط زنان نمرهگذاری میشود .حداقل نمره
صفر و حداکثر نمره  115بوده و نمره  155به عنوان
نقطه برش محسوب میشود ( .)1نمرههای باالتر ،ترس
بیشتر از زایمان را آشکار میکند .آیتمهای ،7 ،1 ،3 ،2
 27 ،25 ،24 ،25 ،11 ،15 ،12 ،11 ،0و  31به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .ویژما و همکاران ()1110
پایایی پرسشنامه را از طریق دو نیمه کردن و از طریق
آلفای کرونباخ به ترتیب  5/01و  5/13برآورد کردهاند.
همچنین بر اساس تحقیقات آنها روایی همگرای پرسش
نامه مناسب ارزیابی شده است ( .)32الزم به ذکر است
که در این مطالعه ،ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه
مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا پرسشنامه از دکتر ویژما
اخذ شد و سپس دو کارشناس زبان انگلیسی آن را به
فارسی ترجمه کردند .جهت سنجش پایایی و روایی این
پرسشنامه 155 ،نفر از زنان باردار مراجعهکننده به مراکز
بهداشتی و درمانی به شیوه در دسترس انتخاب و از آنها
خواسته شد تا پرسشنامه انتظار زایمان ویژما و مقیاس
نگرش زایمان هارتمن را تکمیل کنند .پایایی پرسشنامه
در این مطالعه از طریق دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ
 5/01و  5/05به دست آمد .برای بررسی روایی این
پرسشنامه نیز از مقیاس نگرش زایمان هارتمن استفاده
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است که هر دو گروه تا هنگام زایمان پیگیری شد و نوع
زایمان آنها طی تماس تلفنی اخذ شد .قبل از زایمان
امکان برگزاری جلسات گروهی درمان برای زنان گروه
کنترل وجود نداشت؛ چراکه نتایج نهایی کار تحت تأثیر
قرار میگرفت .به همین دلیل جهت رعایت مالحظات
اخالقی ،هنگام تماس تلفنی نهایی ضمن گوش دادن
فعال به تجارب آنها از زایمان ،امکان شرکت در جلسات
مشاوره رایگان به آنها داده شد.
ابزارهای پژوهش شامل :پرسشنامه انتظار زایمان ویژما،
مقیاس نشانههای اضطراب درد و مقیاس خودکارآمدی
زایمان بود.

شد .همبستگی بین این دو پرسشنامه برابر با  5/54بود
که در سطح  5/55معنیدار بود.
 مریم قضایی و همکاران

تشکیل شده و هر قسمت دارای دو بخش است .بخش
اول شامل  15سؤال است که انتظار پیامد را مربوط به
فاز فعال زایمان میسنجد .بخش دوم نیز شامل 15
سؤال است که انتظار خودکارآمدی مربوط به این فاز را
میسنجد .قسمت دوم مربوط به مرحله دوم زایمان است
که خود شامل دو بخش انتظار پیامد و خودکارآمدی
میباشد ( .)21لویی پایایی این پرسشنامه را به روش
همسانی درونی برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه
 5/01تا  5/15برآورد کرده است .روایی همگرای
پرسشنامه نیز در مطالعه او از طریق همبستگی مثبت و
معنیدار با پرسشنامههای خودکارآمدی عمومی ،عزت
نفس و منبع کنترل درونی تأیید شده است ( .)34پایایی
و روایی این پرسشنامه در داخل ایران در مطالعه
خورسندی و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت .در
مطالعه آنها همسانی درونی خرده مقیاسهای این
پرسشنامه بین  5/04تا  5/11قرار داشت .همچنین
روایی سازه این پرسشنامه در پژوهش ذکر شده مناسب
ارزیابی شد ( .)35ساختار جلسات مداخله درمانی در 1
جلسه  15دقیقهای و بر مبنای درمان شناختی-رفتاری
طراحی شد .محتوای جلسات رواندرمانی در جدول 1
آمده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از دادههای
توصیفی از قبیل میانگین ،انحراف معیار و آزمونهای
تحلیل کواریانس و آزمون دقیق فیشر انجام شد .میزان p
کمتر از  5/55معنیدار در نظر گرفته شد.

مقیاس نشانههای اضطراب درد :1این پرسشنامه
توسط مککراکن ،زایفرت و گروس ( )1112برای
اندازهگیری ترس از درد در بیماران مبتال به درد مزمن
طراحی شد .فرم کوتاه این پرسشنامه شامل  25آیتم
بوده که در طیف لیکرت از  5تا  5نمرهگذاری میشود.
حداقل نمره در این پرسشنامه  5و حداکثر نمره 155
میباشد .نمرات بیشتر ،اضطراب درد باالتر را نشان
میدهند .این پرسشنامه از  4خرده مقیاس جسمانی،
شناختی ،ترس و اجتناب تشکیل شده است .پایایی این
پرسشنامه توسط مککراکن و همکاران ( )1112به روش
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  5/14و برای خرده
مقیاسهای آن  5/01-5/01برآورد شده است .همچنین
مککراکن و همکاران روایی آن را به وسیله همبستگی
معنیدار با مقیاسهای اضطراب و ناتوانی تأیید کردند.
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در سال  2557در
نمونه غیربالینی و برای درد حاد مورد سنجش قرار
گرفت .پایایی این پرسشنامه در پژوهش مورد نظر به
روش آلفای کرونباخ 5/01 ،و روایی آن از طریق
همبستگی با پرسشنامه ترس از درد مکنیل مناسب
ارزیابی شده است ( .)33پاکنژاد ،اصغری مقدم،
رحیمینژاد ،رستمی و طاهری در بررسی ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد،
پایایی این مقیاس را به روش همسانی درونی  5/7برآورد
کردند .همچنین در مطالعه آنها ،روایی همگرای این
مقیاس با پرسشنامههای افسردگی ،اضطراب ،ترس از
حرکت ،تفکر فاجعهآمیز و رفتار درد دارای ضریب
همبستگی مثبت و معنیداری است (.)33
مقیاس خودکارآمدی زایمان :لویی ()1113
پرسشنامه خودکارآمدی زایمان را به منظور اندازهگیری
اعتماد مادر به توانایی خود برای زایمان طراحی کرد .این
مقیاس یک ابزار خودگزارشی  12آیتمی است که در
طیف لیکرت از  1تا  15نمرهگذاری میشود.حداقل نمره
در این پرسشنامه  12و حداکثر نمره  125میباشد .این
پرسشنامه از دو قسمت فاز فعال و مرحله دوم زایمان
The Pain Anxiety Symptoms Scale
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جلسه اول

معرفی درمانگر و آشنا شدن اعضا با یکدیگر ،معرفی قوانین گروه ،آموزش به مراجعان راجع به ترس از زایمان و تأثیر آن بر
فرایند زایمان و بارداری ،خالصه سازی جلسه اول ،تعیین تکلیف و گرفتن بازخورد

جلسه دوم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آشنا ساختن مراجعین با درمان شناختی-رفتاری ،شناسایی انتظارات مراجعین
از درمان و در صورت لزوم تصحیح انتظارات آن ها ،بحث و تبادل نظر راجع به فواید و مضرات زایمان طبیعی و سزارین،
خالصه سازی نهایی ،تعیین تکلیف و بازخورد

جلسه سوم

مرور مختصر جلسه قبل ،مرور تکالیف همراه با آموزش شناسایی افکار خودآیند ،آموزش مراحل زایمان ،استفاده از تجربه
جانشین ،خالصه سازی نهایی ،تعیین تکلیف و بازخورد

جلسه چهارم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آموزش ارزیابی افکار خودآیند ،معرفی خطاهای فکری شایع در زایمان ،خالصه
سازی نهایی ،تعیین تکلیف و ارائه بازخورد

جلسه پنجم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آموزش تکنیکهای رفتاری پرت کردن حواس ،تمرکز مجدد ،کارتهای مقابله،
تنفس عمیق و آرمیدگی با  11گروه عضالنی ،خالصه سازی ،تعیین تکلیف و ارائه بازخورد

جلسه ششم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آشنا کردن مراجعین با تصاویر ذهنی شایع در بارداری ،آموزش تکنیکهای
پیگیری تصاویر ذهنی تا کامل شدن آن ها ،یافتن معنای فاجعه،جهش تصاویر به جلو در زمان ،تغییر تصاویر ذهنی و در
نهایت اجرای آرمیدگی با  0گروه عضالنی ،خالصه سازی ،تعیین تکلیف و ارائه بازخورد

جلسه هفتم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آموزش مکانیسم شرطی سازی تقابلی به مراجعین ،اجرای حساسیت زدایی
منظم تجسمی و واقعی ،خالصه سازی ،تعیین تکلیف و ارائه بازخورد

جلسههشتم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،آموزش راهبردهای روانشناختی مقابله با درد زایمان ،خالصه سازی نهایی،
تعیین تکلیف و بازخورد

جلسه نهم

بررسی تکالیف و مرور مختصر جلسه قبل ،انجام کار گروهی همراه با همسران مراجعین ،توزیع پرسشنامهها ،خالصه سازی
نهایی ،تعیین تکلیف و بازخورد

میانگین و انحراف معیار نمرههای ترس از زایمان ،ترس
از درد و خودکارآمدی زایمان در پیش آزمون و پس
آزمون در جدول  2نشان داده شده است.

یافتهها
میانگین سن افراد گروه آزمایش  24/03±2/75سال و
میانگین سن افراد گروه کنترل  25/41±1/14سال بود.

جدول  -2میانیگن و انحراف معیار نمرههای ترس از زایمان ،ترس از درد و خودکارآمدی زایمان گروههای آزمایش و کنترل در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون
گروه آزمایش

گروه کنترل

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

پیش آزمون

115±1/51

114±1/7

پس آزمون

71±17/5

157±15/55

متغیر
ترس از زایمان
ترس از درد
خودکارآمدی زایمان

پیش آزمون

11±14/01

17/11±12/2

پس آزمون

41±1/2

12/2±11/50

پیش آزمون

312/75±11/02

211/41±15/14

پس آزمون

407/50±70/10

217/11±151/55

انجام گرفت .اما قبل از انجام تحلیل کواریانس ،الزم است
دو مفروضه اصلی مربوط به این روش یعنی همگنی
واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون بررسی شود.
بر اساس نتایج آزمون لوین ،بین گروه آزمایش و کنترل
از نظر واریانسهای متغیرهای ترس از زایمان (،F=5/1

جهت بررسی تفاوت بین دو گروه از لحاظ ترس از درد،
ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان از تحلیل
کواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد؛ بدین
صورت که نمرههای پیش آزمون آزمودنیهای دو گروه
کنترل شد و تحلیل بر روی نمرههای پس آزمون گروهها
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جدول  -1ساختار و محتوای جلسات
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 ،)p<5/55ترس از درد ( )p<5/55 ،F=5/34و
خودکارآمدی زایمان ( )p<5/55 ،F=1/0تفاوت
معنیداری وجود نداشت .بنابراین مفروضه یکسانی
واریانسها تأیید شد .همچنین نتایج بررسی همگنی
شیبهای رگرسیون نشان داد تعامل بین متغیرهای
پیش آزمون و پس آزمون برای هیچ کدام از متغیرهای
ترس از زایمان ( ،)p<5/55 ،F=5/13ترس از درد
( )p<5/55 ،F=5/54و خودکارآمدی زایمان (،F=5/77
 )p<5/55در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیداری نداشت ،بنابراین فرض همگنی رگرسیونها
رعایت شده است؛ بدین معنی که همبستگی میان متغیر
کنترل با متغیر وابسته در دو گروه تفاوت معنیداری
نداشت ( .)31برای بررسی تأثیر گروه درمانیشناختی-
رفتاری بر ترس از زایمان ،ترس از درد و خودکارآمدی
زایمان از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده

شد .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین نمرههای
پس آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل ،حداقل از لحاظ
یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود داشت
( .)p=5/551 ،F=5/70جهت پی بردن به این تفاوت سه
تحلیل کواریانس در متن مانکوا انجام شد .نتایج این
آزمون نشان داد که تفاوت بین گروه آزمایش و گروه
کنترل در مرحله پس آزمون ،از لحاظ متغیرهای ترس از
زایمان ( ،)p=5/554 ،F=17/27ترس از درد (،F=15/7
 )p=5/551و خودکارآمدی زایمان ()p=5/551 ،F=13/7
در سطح مورد نظر ( )p<5/55معنیدار بود .به منظور
بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر تمایل به سزارین
و سزارین از آزمون دقیق فیشر استفاده شد .فراوانی
تمایل به سزارین بالفاصله بعد از درمان و نوع نهایی
زایمان در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  3نشان
داده شده است.

جدول  -3فراوانی تمایل و نوع نهایی زایمان در گروه کنترل و آزمایش
گروه

فراوانی تمایل به سزارین

فراوانی تمایل به زایمان طبیعی

فراوانی نهایی سزارین

فراوانی نهایی زایمان طبیعی

آزمایش
کنترل

1
15

11
3

2
0

15
5

نسبت به زایمان کاهش مییابد .مکتب هارسانی 1ادعا
میکند که تفاوت در اعتقادات و نگرشهای فردی
میتواند به دلیل تفاوت در سطح اطالعات باشد .به اعتقاد
این مکتب یکی از دالیل اصلی ترس از زایمان طبیعی
زنان باردار به دلیل اطالعات ناقص و یا اشتباه آنان است.
بنابراین ارائه آموزش روانی در فرآیند درمان شناختی-
رفتاری راجع به دالیل ترس از زایمان ،نتایج ترس و
اضطراب ،فرآیند زایمان ،فواید و مضرات زایمان طبیعی و
سزارین و غیره منجر به توسعه دانش و مهارت الزم در
مادران باردار و در نتیجه کاهش ترس آنان میشود (.)12
معموالً ارائه اطالعات باعث میشود مادران ارزیابی
مثبتتری از زایمان طبیعی داشته و در نهایت آن را به
سزارین ترجیح دهند ( .)1ضمن این که ارائه این
آموزشها به صورت گروهی و تعامالت آزادانه در گروه
باعث میشود تا مادران از تجارب ،دانش و حمایت
یکدیگر برخوردار شوند ( .)30صحبت آزادانه در گروهی

بر اساس نتایج مطالعه گروه آزمایش و کنترل از نظر
تمایل به سزارین بالفاصله بعد از درمان تفاوت
معنیداری داشتند ( .)p=5/551همچنین بر اساس نتایج
آزمون دقیق فیشر ،دو گروه از نظر فراوانی زایمان طبیعی
و سزارین تفاوت معنیداری داشتند (.)p=5/541

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان شناختی-
رفتاری در کاهش ترس از زایمان ،ترس از درد ،تمایل به
سزارین ،سزارین و افزایش خودکارآمدی زایمان زنان
باردار مؤثر است .نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه
سالمال آرو و همکاران ( ،)2511اسکات و همکاران
( ،)2551ساسیتو و همکار ( )2553و سیدجیو و
همکاران ( )2512همخوانی داشت ( .)37 ،11 ،1 ،1در
تبیین نتایج مطالعه باید اشاره کرد که همانطور که
جوامع توسعه یافتهتر و پزشکیتر میشوند ،جداسازی
زنان جامعه از فرآیند زایمان بیشتر شده و دانش آنها

Harsani
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همگن باعث تخلیه هیجانی زنان باردار مبتال به ترس از
زایمان میشود؛ چراکه برای اکثر این زنان ،صحبت کردن
راجع به ترس از زایمان طبیعی مشکل است .آنها گمان
میکنند صحبت راجع به ترس ،شدت آن را افزایش
میدهد یا حتی در صورت بازگو کردن ،کسی نمیتواند
به آنها کمک کند ( .)1بنابراین قرار گرفتن در کنار
افرادی که مشکلی مشابه دارند ،فرصتی بینظیر فراهم
میکند تا زنان باردار از طریق تعامل مستقیم با
یکدیگر ،تصویر واقعبینانهتری از شرایط خود به دست
آورند و با دیدن پیشرفت یکدیگر امیدوار شوند.
تعاملهای پیچیده هیجانی در گروه ،فرصت الگوگیری
از رفتارهای موفق و کاهش ترس را فراهم میکند.
همچنین به مادر باردار امکان میدهد با کمک کردن به
یکدیگر به ارزشمندی ،مفید بودن و منحصر به فرد
بودن خود پی ببرند و احساس بهتری را تجربه کنند.
چنین شرایطی اعتماد به نفسی به مادران خواهد داد
که آنها خود را برای رویارویی با تجربه جدید پیش رو
(زایمان) تواناتر ببینند (.)7
درمان شناختی -رفتاری عالوه بر ارائه اطالعات و فراهم
کردن فرصت برای بحث گروهی با هدف قرار دادن افکار
و ارزیابیهای غلط از زایمان و تواناییهای شخصی برای
مقابله با زایمان ،باعث میشود تا زنان زایمان را به صورت
تجربهای وحشتناک قلمداد نکنند .در مطالعات مختلف
نشان داده شده است که فرآیندهای شناختی و افکار
منفی همانند فاجعهآمیز کردن درد به عنوان یکی از
عوامل شناختی همبسته با ترس از درد و تجربه آن
محسوب میشود ( .)31فاجعهآمیز کردن درد با افزایش
درد ،اضطراب ،پریشانی ،فرآیندهای عاطفی و همچنین
ناتوانی همراه است .پژوهشگرانی مانند نورتون و همکار
( )2553مدلی را راجع به ترس از درد ارائه دادند .در
مدل آنها ،تأکید بر روی اجزای شناختی ترس از درد
است که بر نشانههای فیزیولوژیکی درد اثر میگذارد .به
اعتقاد آنها ارزیابی شناختی منفی از درد منجر به
برانگیختگی فیزیولوژیکی ،حساسیت جسمی و تنش
ماهیچهای خواهد شد و سپس تفسیر نادرست از ماهیت،
معنی و ریشه این حساسیت جسمی ،درد تولید میکند و
یا آن را شدت میبخشد ( .)45در بازسازی شناختی در
9
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طول درمان شناختی -ر فتاری این افکار فاجعهآمیز مورد
چالش قرار گرفته و زنان میآموزند تا ارزیابیهای واقع
بینانهتری نسبت به درد داشته باشند .ضمن اینکه کاهش
ترس از درد منجر به کاهش رفتارهای اجتنابی و در
نتیجه کاهش تمایل به سزارین در زنان میشود ( .)1در
واقع در طول فرآیند درمان شناختی رفتاری به زنان
باردار کمک میشود تا افکار ناکارآمد مربوط به درد را
تغییر دهند .به عنوان مثال از آنها خواسته خواهد شد
تا افکار ناکارآمدی همچون من توانایی تحمل درد را
ندارم یا این درد وحشتناک است را با افکاری مانند این
درد به من آسیب نمیزند و یا تحمل درد یک چالش
است که من قبالً به کرات در آن پیروز شدم ،جایگزین
کنند ( .)41بنابراین با اصالح این ارزیابیهای شناختی و
متعاقب آن کاهش ترس از درد ،زنان باردار تنش و
اضطراب ماهیچهای کمتری را در طول زایمان تجربه
میکنند .کاهش تنش و اضطراب ماهیچهای باعث کاهش
ادراک درد مادران باردار شده و همین باعث میشود که
آنها در هنگام زایمان موفقتر عمل کنند .پیامد این
موفقیت کاهش سزارینهای اورژانسی و یا سزارینهای
انتخابی در طول زایمان است .در واقع وقتی زنان درد
زایمان را قابل کنترل میبینند ،ترس و نگرانی آنها تا
حد زیادی کاهش خواهد یافت ( .)11همچنین مطالعه
حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری میزان
خودکارآمدی زایمان را افزایش داده است .بندورا تجارب
گذشته فرد (موفقیتهای گذشته فرد چقدر بوده است)،
یادگیری مشاهدهای (مشاهده رفتار مقابله دیگران)،
متقاعدسازی کالمی (مانند تشویق و تحسین) و سطوح
فردی برانگیختگی هیجانی (مانند اضطرابی که تجربه
شده است) را در شکلگیری خودکارآمدی حال حاضر
فرد مؤثر میداند ( .)42به اعتقاد او همه این منابع
میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر میزان خودکارآمدی فرد
داشته باشد .تکنیکهای به کار گرفته شده در درمان
شناختی رفتاری مانند پرهیز از تعمیم و فاجعهپنداری،
تصویرسازی (تولید تصاویر ذهنی ناسازگار با درد)
خودگویی مثبت ،حواس پرتی ،استفاده از تجربه
جانشین ،حساسیتزدایی و آرمیدگی بر خودکارآمدی
فرد اثر گذاشته و احساس توانایی او را برای مقابله با
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سزارین ،اختالف قیمت زیاد بین زایمان طبیعی و
سزارین از جمله مواردی است که میتواند اختالف کم
بین دو گروه را توجیه کند .لذا از محدودیتهای این
مطالعه میتوان به این موضوع اشاره کرد که انتخاب
شیوه زایمان صرفاً یک موضوع شخصی نمیباشد و سایر
فاکتورها از جمله نظر پزشک ،شرایط اجتماعی حاکم و
وضعیت بیمارستانها نیز در افزایش یا کاهش سزارین
مؤثر هستند ،توصیه میشود در مطالعات آینده این موارد
نیز مد نظر قرار گیرند .به عالوه با توجه به مرسوم بودن
کالسهای آمادگی زایمان در سطح کشور و یا حتی
آموزش آرمیدگی توسط تیمهای سالمت و پژوهشی،
الزم است تا اثربخشی درمان شناختی رفتاری با آموزش
روانی همراه با آرمیدگی بر کاهش ترس از زایمان مقایسه
شود و در صورت کافی نبودن این آموزشها حتما زنان
باردار توسط یک روانشناس آموزش دیده در مباحث
زایمان و ترس از زایمان ویزیت شده و مداخالت
روانشناختی الزم برای آنها انجام گردد .در نهایت نیز
پیشنهاد میشود با توجه به اینکه ترس از زایمان درمان
نشده ،میتواند منجر به اختالل استرس پس از سانحه
شود ،میزان شیوع این اختالل و یا تجارب منفی از
زایمان در افراد تحت درمان روانشناختی و افراد بدون
درمان مورد سنجش قرار بگیرد.

زایمان افزایش میدهند .مطالعات انجام شده نشان
میدهد که آرمیدگی و تصویرسازی چه در طول بارداری
و چه هنگام زایمان بر روی اعصاب اوتونوم تأثیر گذاشته
و باعث آرامش میشود .با کاهش برانگیختگی هیجانی،
خودکارآمدی فرد برای مقابله با درد و زایمان افزایش
خواهد یافت .همچنین در حساسیتزدایی تالش میشود
تا اصول شرطیسازی کالسیک برای انقباضات رحمی به
کار گرفته شود .دردی که با انقباضات رحمی تداعی
میشود ،از طریق رشد رفلکسهای شرطیسازی جدید
مانند تنفس و آرمیدگی متوقف میشود .بنابراین زنان
باردار راحتتر میتوانند فرآیند زایمان را تحمل کرده و
در آن توفیق یابند .به طور خالصه راجع به مکانیزم
اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر ترس از زایمان این
طور میتوان گفت که در طول این درمان زنان باردار
نسبت به نشانههای فیزیولوژیک و هیجانی تنیدگی خود
آگاهی پیدا کرده و هر کدام الگوهای فکری یا جسمی
خود را در پاسخ به شرایط تنشزا شناسایی میکنند.
سپس با بروز اولین نشانه تنیدگی با استفاده از فنون
شناختی و رفتاری ترس و اضطراب را در خود کاهش
میدهند .در واقع این فنون به زنان باردار کمک میکند
تا از الگوهای سابق فکری و هیجانی خود فاصله گرفته،
حس جدید مهار جسمی و ذهنی را گسترش دهند .این
زنان سرانجام گزارش میدهند که کمتر با افکار و
هیجانات مربوط به ترس و اضطراب در ستیزند (.)11
الزم به ذکر است که در دو سال اخیر وزارت بهداشت
توجه ویژهای برای کاهش آمار سزارین داشته است.
برگزاری کالسهای آمادگی زایمان در های دولتی و
خصوصی ،رایگان بودن زایمان طبیعی در بیمارستانهای
دولتی و ممنوعیت سزارین انتخابی از جمله مواردی
هستند که منجر به کاهش نرخ سزارین شده است .در
مطالعه حاضر اگرچه تفاوت فراوانی زایمان طبیعی و
سزارین معنیدار بود ،اما اختالف فاحشی بین دو گروه
مشاهده نشد .ممنوعیت سزارین انتخابی و معذوریت
پزشکان برای پذیرفتن خواسته بیمار جهت انجام

نتیجهگیری
درمان شناختی رفتاری از طریق کاهش ترس از زایمان،
ترس از درد و افزایش خودکارآمدی زایمان ،سزارینهای
غیر ضروری را کاهش میدهد.

تشکر و قدردانی
این مقاله منتج از پایاننامه دانشجویی دوره دکترا و
مصوب در تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشگاه
شهید چمران اهواز میباشد .بدینوسیله از حمایتهای
اساتید گروه روانشناسی بالینی و تمامی شرکتکنندگان
محترم در این مطالعه ،تشکر و قدردانی میشود.
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