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Abstract
Introduction: Pregnancy and childbirth are stages of life that cause a lot of anxiety, especially in people,
who experience them for the first time, and they are accompanied with changes in physical, psychological,
economic, social, and sexual systems, which create problems for the mother and the baby in different ways.
To deal with such anxieties, several coping models are needed and one of them is the presence of a support
person. The present study aimed at investigating the effect of support person presence on the the anxiety of
primiparous pregnant females.
Methods: In the present study, 70 primiparous pregnant females were selected using the convenience
sampling method. They were randomly assigned to control and intervention groups by the coin flipping
method. In the intervention group, an intervention of the support person presence was used and in the
control group, no intervention was used and only the usual hospital measures were taken. The research tool
was the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Independent t-test and covariance analysis were
used to analyze the data.
Results: The results showed that the means of state anxiety variable decreased from 51.74 to 34.54 (by
about 57%) through the intervention and the mean of trait anxiety variable decreased from 49.17 to 39.69
(by about 50%) through the intervention. After the intervention, the weighted mean of anxiety variable
decreased from 100.91 to 71.23 (by about 60%). The intervention resulted in a significant reduction in state
and trait anxiety scores (P < 0.001).
Conclusions: Given the above results, it can be concluded that support person presence was effective in
reducing the anxiety of primiparous females and decreased their state and trait anxiety. Therefore, it is
suggested to consider some facilities for pregnant females to be accompanied by a support person in
hospitals and maternity hospitals.
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چکیده
مقدمه :بارداری و زایمان یکی از مراحلی است که اضطراب زیادی را به وجود میآورد ،به خصوص در افرادی که تجربه اول زا دارند و
این دوران همراه با تغییراتی در سیستم بدنی ،روان شناختی ،اقتصادی ،روابط جنسی و اجتماعی می باشدکه به صورتهای گوناگون
مشکالتی را برای مادر و جنین ایجاد میکند .برای مقابله با این اضطرابها ،مدلهای مقابلهای متعددی الزم است که از آن جمله
حضور همراه است .این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر حضور همراه بر اضطراب زنان باردار نخستزا انجام گردیده است.
روش کار :در این مطالعه مداخلهای  71زن باردار نخست زا با روش در دسترس انتخاب و بدین صورت که با استفاده از سکه به صورت
شیر یا خط هر فردی که بستری گردید به صورت تخصیص تصادفی در یکی از گروههای مداخله یا شاهد قرار گرفتند .در گروه مداخله
از حضور همراه ودر گروه شاهد هیچ گونه مداخلهای استفاده نگردید و تنها اقدامات معمول بخش را دریافت کردند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و اضطراب اشکار و پنهان اشپیلبرگر بوده است .برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل دو گروهی
استفاده گردید.
یافتهها :یافتههای مطالعه نشان میدهد که میانگین متغیر اضطراب آشکار به واسطهی مداخله از  01/73به  43/03رسیده که نزدیک
به  %07کاهش و میانگین متغیر اضطراب پنهان بهواسطهی مداخله از  31/17به  41/61رسیده که نزدیک به  %01کاهش را نشان داده
است است .میانگین تعدیل شدهی متغیر اضطراب پس از مداخله از  111/11به  71/24رسیده که نزدیک به  %61کاهش را نشان داده
است .انجام مداخله منجربه کاهش بسیار معنیدار در نمرات اضطراب پنهان و اشکار ( )P > 1/111گردید.
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای فوق میتوان نتیجه گرفت که حضور همراه در میزان اضطراب زنان ا اول زا باعث کاهش اضطراب
آشکار و پنهان آنها گردیده است .لذا پیشنهاد میگردد تسهیالتی برای مادران باردار در بیمارستانها و زایشگاهها در نظر گرفته شود
تا هنگام بستری برای زایمان همراه داشته باشند.
واژگان کلیدی :زنان اول زا ،اضطراب ،همراه ،زایمان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
در افرادی که تجربه اول زایمان را دارند ( )3واختالالت اضطرابی در
بیش از  %01زنان باردار در درجات مختلف دیده شده است ( .)0زنانی
که برای اولین بار باردار شدهاند ناگهان خود را در برابر مخاطرات
ناشناخته بارداری ،درد زایمان و جریان زایمان میبینند و بروز
واکنش های متناقض خوشی و انزجار در آنها شایع است .یک دوره پر
استرس و همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی نیز به حساب میآید.
( )6بنابراین خلق مادر تغییر کرده و اضطراب در این دوران شایع است

در طی دوره زندگی زنان مراحل حیاتی ویژهای وجود دارد که تأثیر
زیادی بر کیفیت زندگی آنها میگذارد که یکی از این مراحل بارداری
به ویژه زایمان اول میباشد ( .)1بارداری مرحله هویت شناسی زنانه
است که برآورده کننده نیاز بنیادی خودشیفتگی است ،چراکه ا نها را
با رشد انسان دیگری در وجودشان رو به رو میکند ( .)2زایمان یک
مقطع بحرانی است که زنان ان را تا پایان عمر به یاد خواهند داشت ()4
و یکی از مراحل است که اضطراب زیادی را به وجود میآورد به خصوص
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انجام شده است نشان داده حضور همراه شیوه مناسبی برای کاهش
اضطراب بیماران میباشد ( .)21در مطالعه برجسته و مقدم ( )1410با
عنوان بررسی ارتباط بین میزان نگرانی و اضطراب دوران بارداری با
حمایت همسر و حمایت اجتماعی که بر روی  213زن باردار در مرکز
بهداشتی درمانی در شهر ارومیه انجام شده با استفاده از روش نمونه
گیری در دسترس نشان داده حضور همراه و حمایت از آنها در برنامه
ریزی زنان باردارهای اهمیت است ( .)21در مطالعه سنگستانی و
همکاران با عنوان تأثیر به کارگیری همراه مادر بر میزان اضطراب زائو
که بر روی  63مادر باردار انجام شده و انتخاب به صورت تصادفی ساده
در گروه شاهد و مداخله بوده نشان داده که همراه مادر موجب کاهش
اضطراب زایمان و نتیجه عوارض ناشی از آن بسیار مؤثر بوده است (.)22
در مطالعات بلومبرگ ( )2110با عنوان تأثیر حمایت مستمر برای زنان
با با اضطراب از زایمان که بر روی  13زن انجام شده نشان داده که
تاثیری بر انجام سزارین نداشته ولی زمان القای زایمان را کوتاه میکنند
( .)24پژوهش نوبخت و همکاران ( )1413با عنوان بررسی حضور همراه
بر میزان اضطراب زنان اول زا که بر روی  61نفر زن نخست زا در
زایشگاه بیمارستان هاجر (س) شهرکرد انجام شد ،نشان داده است که
حمایت فرد همراه حین زایمان به شکل معنی داری باعث کاهش
اضطراب آشکار ،و افزایش رضایت مادر از زایمان میشود ( .)23در
مطالعه ورودمان و همکاران ( )2117با عنوان پشتیبانی زنان با یک
همراه و همدم در هنگام زایمان نشان داده که گروهی که حین زایمان
توسط همرا حمایت میشدند در مقایسه با زنانی که فاقد حمایت بودند
رضایت بیشتری را گزارش شده ولی تأثیری بر پیامدهای نوزاد و تغذیه
با شیر مادر نخواهد داشت ( .)1در مطالعات چونوان و همکاران ()2111
دو گروه آزمایش و کنترل به صورت نیمه تجربی انجام شده نشان داده
که حضور همراه مرحله اول زایمان میزان اضطراب مادران نخست را
نسبت به گروه شاهد کاهش میدهد ( .)20هودنتون و همکاران
( )2117در یک مطالعه مروری به این نتیجه رسیدند زناانی که به شکل
مداوم از حمایتهای حین زایمان برخوردار بودند لیبرکوتاه تر ،زایمان
واژینال بیشتر و این افراد احساس نارضایتی کمتری نسبت به زایمان
داشتند ( ، )26در مطالعه بروگمان و همکاران ( )2117با عنوان
پشتیبانی زنان با یک همراه و همدم در هنگام زایمان انجام شده است،
بر روی  212زن اول زایمان در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل
شده انجام گردید .نتایج نشان داده است که که در گروهی که حین
زایمان توسط همراه حمایت میشدند درمقایسه با زنانی که فاقد حمایت
بودند ،رضایت بیشتری را گزارش شده است ( .)1این مطالعه با هدف
بررسی میزا ن تأثیر حضور همراه بر اضطراب زنان باردار نخستزا که
بخش جراحی زنان بیمارستان بانک ملی ایران مراجعه کردند انجام
گردیده است.

( .)7پدیده اضطراب زمانی رخ میدهد که فرد خطری را درک کرده و
این خطر از قابلیتهای فرد برای مواجهه با آن فراتر باشد ( .)2اضطراب
اغلب همراه با عالئم دستگاه خودکار نظیر سردرد ،تعریق ،تپش قلب،
احساس تنگی ،درد قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده میباشد .عالئم
اضطراب را می توان به چهار گروه شناختی ،عاطفی ،رفتاری و بیولوژی
تقسیم کرد .اضطراب زمانی مایه نگرانی بالینی میشود به طوری که
فرد دچار حاالت ناسازگارانه شده باشد که مشخصه آن واکنشهای
جسمانی و روانی شدید است ( .)1وجود اضطرابهای مختلف در زنان
باردار مشکالتی را برای جنین و مادر ایجاد میکنند باالخص برای زنان
نخست زا که در برابر این مشکالت آمادگی الزم را ندارند ( .)11در
دوران زایمان مادر در مورد سالمتی خود و کودک نگران است و
تغییراتی در سیستم بدنی ،روان شناختی ،اقتصادی ،روابط جنسی و
اجتماعی تجربه میکنند که همراه با محدودیتهای ساختاری میتوانند
منجر به کاهش کارآیی مؤثر زنان در نقش جدید به عنوان مادر شود و
در حین زایمان اضطراب موجب کاهش جریان خون به رحم و جفت
میگردد در نتیجه میزان دیالتاسیون کاهش و زمان لیبر طوالنیتر
میگردد ( )11و افزایش مداخالت جراحـی نظیر :استفاده از واکیـوم،
بـیحسـی اپیـدورال و سزارین اورژانسی دیده میشود ( )12و باعث
کاهش جریان خون رحمی -جفتی ،و زجر جنین میشود ( .)14سطوح
باالی اضطراب در نوزاد نیز منجر به تحریک پذیری ،گریه بیشتر،
وضعیت ناپایدارتر و حتی کاهش رشد ذهنی کودک در سن دو سالگی
گردد .عالیم اضطراب باال با کاهش رشد و افزایش فعالیت داخل رحمی
جنین ارتباط دارد ( .)13این نوزادان غالباً خصوصیاتی چون تغذیه
نامنظم ،نفخ و دل دردهای شدید ،بی خوابیهای شبانه ،گریههای ممتد
را از خود بروز می دهند و آسیب پذیری زیادی برای رشد نامناسب
سیستم عصبی نشان میدهند و میتواند باعث مشکالت متابولیکی و
قلبی درنوزادان گردد ( .)16 ,10روشهای متنوعی برای مقابله با
اضطراب وجود دارد از جمله :دارو ،موسیقی درمانی ،رفتار درمانی و. ...
یکی از راه های کاهش اضطراب در بیماران بستری هم ،وجود همراه
بیمار در کنار بیمار است که میتواند رسمی یا غیررسمی باشد .همراه،
مساعدتی است که توسط شخص یا اشخاص دیگر برای فرد فراهم شده
است که با توجه به مشترک بودن با نیازهای اساسی بشر مستقل از
سطوح استرس از سر مستقیم بر سالمت جسمانی روانی و اجتماعی
دارد تحقیقات نشان میدهد که همراه بیمار میتوانند در برابر
پریشانیهای روان شناختی باشد که به بهزیستی جسمانی و روان
شناختی کمک می کنند حضور همراه بیمار ترکیبی از عنصر عاطفه
تأثیر و یاری است (.)17
در آمریکا و انگلیس تقریب ًا در  10درصد موارد همسر را حین زایمان
حمایت میکنند بر خالف برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر ایران
( .)12مطالعات مختلفی بر تأثیر حضور همراه بر بیماران در بیمارستان
انجام شده است و نتایج متفاوتی را نشان میدهد .مهرنژاد و همکاران
در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیرحضور همراه بر بالین برشاخص های
فیزیولوژیک و میزان کورتیزول سرم بیماران بستری در بخشهای
مراقبت ویژه در سال  1410نشان داد حضور خانواده و همراه تاثیری بر
تغییرات همودینامیکی ندارد ( .)11در مطالعه باشتی و همکاران
( ) 1410با عنوان تأثیر مالقات خانواده بر میزان اضطراب بیماران مبتال
به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی که بر روی  61بیمار

روش کار
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در بیمارستان بانک ملی
ایران و در بخش جراحی زنان برروی  71زن اول زا انجام شده و
معیارهای ورود به مطالعه برای هر دو گروه زنان اول زا ،نداشتن
ممنوعیتی برای همراه و همراه کسی است که فرد مورد قبول زنان
باردارباشد و معیارهای خروج شامل عدم رضایت بیمار ،مرگ بیمار و
دریافت داروهای مسکن و ضد اضطراب میباشد .با در نظرگیری ضریب
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دموگرافیک و اشپیل برگر تهیه شده و سپس در گروه مداخله از حضور
همراه استفاده گردید که همراه فرد مورد قبول زن باردار میباشد .در
گروه شاهد هیچ گونه مداخله یعنی حضور همراه در کنار زن باردار
استفاده نگردید و هر دو گروه مجدد پرسشنامه اشپیل برگر را کامل
کردند و اطالعات جمع اوری شده وارد نرم افزار  SPSS 25شده و برای
توصیف از جدول توزیع فراوانی و گزارش میانگین و انحراف معیار دادهها
استفاده شده است .برای بررسی پیش فرضهای مدل از آزمونهای
شاپیرو برای تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل دو گروهی استفاده
گردید .الزم به ذکر است که این مطالعه پس از کسب مجوز معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و بیمارستان بانک
ملی ایران و اخذ کد اخالقی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با
شماره  IR.USWR.REC.1396.108و اخذ کد ای آر سی تی از
سامانه مربوطه با کد  IRCT20170304032863N4انجام گردیده
است.

اطمینان  10درصد و توان آزمون  11درصدی و واریانس معادل با 163
واحد برای نمره اضطراب و دقتی معادل با  11/0واحد ،حجم نمونهای
برابر با  40نفر در هر گروه مداخله و شاهد انجام شد .روش جمع آوری
اطالعات در این پژوهش از طریق اندازه گیری دادههای فیزیولوژی و
ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه دموگرافیک وپرسشنامه
اضطراب اشپیل برگر بوده که برای افراد شرکت کننده در مطالعه تکمیل
گردید و زمان ثبت آن از زمان پذیرش تا بدو ورود به اتاق زایمان
میباشد .پرسشنامه اشپیل برگر یک پرسشنامه استاندارد است که این
پرسشنامه شامل مقیاسهای جداگانه خود سنجی ،برای اندازه گیری
اضطراب آشکار و پنهان میباشد .اضطراب آشکار ،میتواند به عنوان
مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی ،بروز آن
موقعیتی است و اختصاص به موقعیتهای تنش زا دارد .اما ،اضطرابِ
پنهان ،به تفاوتهایی فردی ،در پاسخ به موقعیتهای پر استرس با
ت
میزانهای مختلف اضطراب آشکار ،داللت دارد به هر کدام از عبارا ِ
آزمون بر اساس پاسخ ارائه شده ،وزنی بین  1تا  3تخصیص مییابد و
نمرات هر کد ام از دو مقیاس اضطراب آشکار و پنهان ،میتواند در
دامنهای بین  21 – 21قرار می گیردو جولیان ( ،)2111در پژوهش
خود پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ  1/74به دست آورد و
روایی این ابزار را در پژوهش خود  1/22گزارش داده است (.)27
نمونهی پژوهش به صورت در دسترس  71زن با بارداری اول در محدوده
زمانی اسفند  10الی آذر  16بستری میگردند انتخاب شدند و نمونه
بعد از برگزیده شدن به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و
شاهد قرار داده شد .بدین صورت که با استفاده از سکه به صورت شیر
یا خط هر فردی که بستری گشت به صورت تخصیص تصادفی در یکی
از گروههای مداخله یا شاهد قرار گرفتند .ابتدا از هر دو گروه پرسشنامه

یافتهها
شناسههای دموگرافیک که در جدول  1ذکر گردیده است نشان میدهد
که بیشتر زنان در گروه کنترل دارای تحصیالت دیپلم یا لیسانس (42
نفر) بودند .همچنین بیش تر زنان در گروه مداخله دارای تحصیالت
دیپلم یا لیسانس ( 22نفر) بودند .از نظر شغلی ،بیشتر زنان گروه شاهد
عنوان شغلی خود را خانه دار ( 22نفر) اما در گروه مداخله سایر (23
نفر) گزارش نمودند .از نظر بیمهای ،بیشتر زنان دارای بیمهی بانکی
بودند (بهترتیب  20نفر در گروه کنتل و  21نفر در گروه مداخله).
بیشتر زنان بیماری نداشته و مصرف دارو نیز نداشتند.

جدول  :1توزیع فراوانی و مقایسه همسانی متغیرهای جمعیت شناختی در دو گروه مداخله و شاهد
مداخله

ردهی متغیر

بررسی همسانی

شاهد

*

مقدار احتمال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آماره آزمون

تا فوق دیپلم
کارشناسی و باالتر

2
27

22/1
77/1

17
12

32/6
01/3

0/13

1/120

خانهدار
سایر

11
23

41/3
62/6

22
7

21/1
21/1

16/74

> 1/111

بانکی
سایر

21
6

22/1
17/1

20
11

71/3
22/6

1/41

1/200

تحصیالت

نوع شغل

وضعیت بیمه

وضعیت بیماری
6
21

17/1
22/1

2
44

0/7
13/4

2/26

1/144

دارد
ندارد
دارد
ندارد

6
21

21/1
21/1

2
24

0/7
13/4

4/11

1/170

سزارین
طبیعی

11/3
42
2/6
4
0/12 ± 27/17

11/3
42
2/6
4
6/11 ± 22/26

1/11

1/11

1/212

1/244

وضعیت مصرف دارو

نوع زایمان

سن (میانگین  ±انحراف معیار)

 22/26 ±سال و در گروه مداخله برابر  27/17 ± 0/12سال بهدست
آمد قبل از اجرای تحلیل دادهها ،همسانی توزیع متغیرها در دو گروه

از نظر نوع زایمان ،در هر دو گروه ،بیشتر زنان زایمان سزارین داشتند.
متوسط سن زنان شرکتکننده در این مطالعه در گروه شاهد برابر 6/11
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دست آمد .باتوجه به معناداری متغیر گروه در جدول  4مداخله مؤثر
بوده است .مقدار مجذور اتا برابر  1/062بهدست آمد که نشان میدهد
نزدیک به  %07از کاهش در میانگین متغیر اضطراب آشکار بهواسطهی
مداخله بوده است .بهمنظور بررسی اثربخشی مداخله بر روی میانگین
نمرات اضطراب پنهان و اضطراب آشکار ،در ابتدا از آزمون مقدماتی تی
زوجی به تفکیک در دو گروه مورد مطالعه استفاده شد .نتایج نشان داد
که انجام مداخله منجربه کاهش بسیار معنیدار در نمرات اضطراب
پنهان ( )P > 1/111و اضطراب آشکار ( )P > 1/111گردید .بهمنظور
بررسی اثربخشی مداخله بر روی میانگین نمرات اضطراب ،آزمون
مقدماتی تی زوجی به تفکیک در دو گروه مورد مطالعه استفاده شد.
نتایج ن شان داد که انجام مداخله منجربه کاهش بسیار معنیدار در
نمرات اضطراب در گروه مداخله گردید (جدول .)3

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تمام متغیرها بهجز شغل و
تحصیالت در دو گروه همسان بودند (جدول .)1
بهمنظور بررسی اثر تحصیالت و شغل با توجه به ناهمسانی در دو گروه،
از تحلیل کواریانس در حضور این متغیر استفاده شد که نتیجه نشان
داد که این متغیر اثر معنیداری در مدلها ندارد .میانگین تعدیل شدهی
متغیر اضطراب پنهان پس از مداخله در دو گروه شاهد و مداخله به
ترتیب برابر با  32/03 ± 4/13و  46/61 ± 7/77به دست آمد .باتوجه
به معناداری متغیر گروه در جدول  2مداخله مؤثر بوده است .مقدار
مجذور اتا برابر  1/311بهدست آمد که نشان میدهد نزدیک به  %01از
کاهش در میانگین متغیر اضطراب پنهان بهواسطهی مداخله بوده است.
میانگین تعدیل شده ی متغیر اضطراب آشکار پس از مداخله در دو گروه
شاهد و مداخله به ترتیب برابر با  01/26 ± 0/12و  43/03 ± 2/41به

جدول  :2مقایسهی میانگینهای نمرات اضطراب پنهان زنان اولزای بخش جراحی زنان بیمارستان بانک ملی ایران قبل و پس از انجام مداخله در دو گروه مداخله و شاهد
آماره آزمون T

مقدار احتمال

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

31/17

7/17

46/61

7/77

6/73

> 1/111

36/24

3/00

32/03

4/13

-2/36

1/111

گروههای مطالعه
مداخله
شاهد

پس از مداخله

قبل از مداخله

آماره آزمون T

-1/01

2/102

-

مقدار احتمال

1/146

> 1/111

-

جدول  :3مقایسهی میانگینهای نمرات اضطراب آشکار زنان اول زای بخش جراحی زنان بیمارستان بانک ملی ایران قبل و پس از انجام مداخله در دو گروه مداخله و شاهد
گروههای مطالعه
مداخله
شاهد

پس از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون T

مقدار احتمال

01/73

11/71

43/03

2/41

7/16

> 1/111

31/21

6/01

01/26

0/12

-1/02

1/124

آماره آزمون T

-1/116

1/36

-

مقدار احتمال

1/246

> 1/111

-

جدول  :4مقایسهی میانگینهای نمرات اضطراب کل ،زنان اولزای بخش جراحی زنان بیمارستان بانک ملی ایران قبل و پس از انجام مداخله در دو گروه مداخله و شاهد
گروههای مطالعه
مداخله
شاهد

پس از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون T

مقدار احتمال

111/11

10/67

71/24

13/42

7/63

> 1/111

16/14

1/42

11/31

7/11

-2/42

1/124

آماره آزمون T

-1/02

11/11

-

مقدار احتمال

1/112

> 1/111

-

وانتخاب به صورت تصادفی ساده در گروه شاهد یا مداخله بوده نشان
داده که همراه مادر ،موجب کـاهش اضـطراب زایمـان و نتیجـه
عـوارض ناشی از آن بسیار مؤثر ابوده است ( .)22مطالعه عابدیان و
همکاران ( )2114با عنوان همبستگی تنیدگی پس از زایمان و حمایت
اجتماعی در زنان نخست زای بر روی  161زن نخست زا و با
پرسشنامههای دادهها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی" ،مقیاس
تنیدگی پس از زای مان نیز نشان داد که اختالل تنش پس از ضربه با
نقش همراه در هفتههای دوم و ششم بعد از زایمان رابطه دارد (.)22
پژوهش مرتضوی و همکاران ( )2112با عنوان تأثیر ماساژ درمانی و
حضور همراه با درد ،اضطراب و رضایتمندی در طول زایمان که بر روی
 121خانم اول زایمان که به طور تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه
تقسیم گردیدند نشان داد که ارائه یک همراه ،میتواند بر سطح اضطراب
و رضایتمندی تأثیرمثبت بگذارد ( .)21در پژوهش سمیعی زاده و

بحث ونتيجه گيری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد حضور همراه در میزان اضطراب
زنان از اول باعث کاهش اضطراب آشکار و پنهان آنها شده است .در
مطالعات برجسته و مقدم ( )1410با عنوان بررسی ارتباط بین میزان
اضطراب دوران بارداری با حمایت همسر و حمایت اجتماعی که مطالعه
توصیفی مقطعی  213زن باردار که به مراکز بهداشتی درمانی در شهر
ارومیه مراجعه کرده بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب شدند .اضطراب با استفاده از پرسشنامه اضطراب آشکار
اشپیلبرگر انجام شده بود نشان داد که حضور همراه و حمایت از انها در
برنامه ریزی زنان باردار حائز اهمیت است ( )21و در پژوهش سنگستانی
و همکاران ( )1412با عنوان تأثیر به کارگیری همراه مادر بر میزان
اضطراب زائو در بخش زایمان که بر روی  63مادر باردار انجام شده
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شرایط خاص انجام شده بود و با توجه به قوانین بیمارستان
نمی توانستیم از حضور همراه مرد بخصوص همسر بیمار استفاده کنیم
 پیشنهاد..در حالی که در اکثر بیمارستانها این امکان وجود دارد
 در این پزوهش میزان استفاده از داروهای ضد اضطراب مورد:میشود
 لذا توصیه میگردد در تحقیقات بعدی به،بررسی قرار نگرفته است
بررسی حضور همراه بر میزان مصرف داروها در مورد بیماران بستری
.پرداخته شود

) با عنوان بررسی تأثیر نقش همراه درحین زایمان بر2111( همکاران
211 میزان اضطراب مادران نخست زا و نقطه نظرات ماما که بر روی
مادر نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ایران ایران شهرکه با
 نفری با همراه و بدون همراه قرار110 گزینش تصادفی در دو گروه
گرفتند انجام شد نشان داد حمایت روانی اجتماعی توسط همراه زن در
طی زایمان روش کم هزینه و مفید جهت کاهش اضطراب مادران
 به طور کلی با استناد به یافتههای پژوهش.)17( نخست زا میباشد
کنونی می توان نتیجه گرفت حضور همراه در میزان اضطراب زنان از
اول بر اضطراب آشکار و پنهان مؤثر بوده است و با ید در قوانین سخت
بخش ها در ارتباط با محدودیت مالقات و آموزش پرستاران در جهت
کمک گرفتن از اعضای خانواده برای همراهی و ایجاد آرامش در بیمار
 پیشنهاد میگردد، و با توجه به نتایج پژوهش فوق.تجدید نظرگردد
مسئو لین بیمارستانها و بخشهای زایمان اقدامات الزم جهت حضور
 در مورد.همراه حمایت گر در کنار مددجویان خود را فراهم آورند
محدودیت های این پژوهش باید گفت که این مطالعه در بیمارستانی با

سپاسگزاری
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد روان پرستاری با مجوز به شماره
 از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی استخراج2111/2/ الف211/16
 بدین وسیله اعضای تیم تحقیق از مسوولین دانشگاه علوم.شده است
 بیماران و همراهان، بیمارستان بانک ملی ایران،بهزیستی و توانبخشی
، انجام این تحقیق میسر نبود،محترمی که بدون یاری و همراهی انها
.تشکر و قدردانی مینماید
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