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Abstract
Introduction: Continuous stress and anxiety during pregnancy and lack of it control is a threat to the physical 
and mental health of mother and infant. Methods of reducing the anxiety of pregnant women have an effective 
role in reducing the psychological problems of the mother and her Newborn. The purpose of this study was to 
compare the effect of face-to-face training and watching film on reducing anxiety in Liberian mothers.
Methods: The research method was quasi-experimental  and the research design was pre-test and post-test with 
control group. All pregnant mothers with 32-34 weeks gestation who was referred to Zabol health centers in the 
first half of 2019 and met the inclusion criteria, were studied. Sixty primiparous women were randomly divided 
into 3 groups of 20 individuals, namely the film group in two sessions of film and the face-to-face training group 
in 4 training sessions and the routine care control group. Collecting tools included 14-item Hamilton anxiety 
rating scale and demographic information questionnaire. After the pre-test, educational intervention and film on 
two intervention groups were performed. After face to face training and film in two intervention groups, the test 
was performed. Data analysis by using SPSS software and one-way ANOVA, covariance analysis and paired 
t-test was performed. P value was less than 0.05.
Results: The anxiety means scale in all three groups was not significantly different at the beginning of the 
study (P = 0.918); But after the intervention, the mean score of anxiety in the face-to-face and film group was 
significantly lower than the control group (P <0.001). Also, the anxiety scale in the groups receiving face-to-
face training and film at the end of the study was significantly lower than the beginning of the study (P <0.001), 
but this change was not significantly significant in the control group (P=0.083).
Conclusions: Considering the effectiveness of face-to-face training and watching film on reducing maternal 
anxiety in labor and increasing maternal satisfaction And one can choose one of the educational methods 
according to the conditions. In addition, the results of this study were used to reduce anxiety and prevent 
problems and complications of childbirth in mother and infant and can be used to plan appropriate treatment, 
promote mental health services and create related policies in the community.
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چکیده
مقدمــه: تجربــه مــدام اســرس و اضطــراب دوران بــارداری و عــدم کنــرل آن، تهدیــدی بــر ســامت جســانی و روانــی مــادر و نــوزاد محســوب 

مــی شــود. اســتفاده از روش هــای کاهــش اضطــراب مــادران بــاردار، نقــش موثــری در کاهــش مشــکات روانــی مــادر و فرزنــد او دارد. پژوهــش 

حــارض بــا هــدف بررســی مقایســه تاثیــر دو روش آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم بــر کاهــش اضطــراب مــادران در لیــر، صــورت گرفــت.

روش کار: روش پژوهــش تجربــی و طــرح پژوهــش از نــوع طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنــرل بــود. از بیــن کلیــه مــادران بــاردار 

بــا حاملگــی 34-32 هفتــه کــه در نیمــه اول ســال 1397 بــه مراکــز بهداشــت و درمــان شــهر زابــل مراجعــه کــرده بودنــد و معیارهــای ورود بــه 

مطالعــه را داشــتند. تعــداد60 زن نخســت زا بــه صــورت تصادفــی بــه 3 گــروه 20 نفــره بــا عنــوان گــروه فیلــم در 2 جلســه منایــش فیلــم و گــروه 

آمــوزش چهــره بــه چهــره 4 جلســه آمــوزش و گــروه کنــرل مراقبــت هــای روتیــن، تقســیم شــدند. ابــزار گــردآوری شــامل پرسشــنامه اضطــراب 

هامیلتــون 14 آیتمــی و پرسشــنامه اطاعــات فــردی بود.پــس از اجــرای پیــش آزمــون، مداخلــه آموزشــی و منایــش فیلــم بــر روی دو گــروه مداخلــه 

اجــرا گردیــد. پــس از  امتــام برنامــه آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم در دو گــروه مداخلــه، آزمــون بــه عمــل آمــد. تجزیــه و تحلیــل داده 

هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار )SPSS )24 و آزمــون هــای آنالیــز واریانــس یــک طرفــه، آنالیــز کوواریانــس و t زوجــی انجــام شــد. میــزان p کمــر از 

0/05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافتــه هــا: تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه میانگیــن منــره اضطــراب در هــر ســه گــروه مــورد بررســی در ابتــدای مطالعــه تفــاوت آمــاری معنــی 

داری نداشــت )P=0/91۸(؛ امــا پــس از مداخلــه، میانگیــن منــره اضطــراب درگــروه دریافــت کننــده آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم بطــور 

معنــی داری کمــر از گــروه کنــرل بــود )P>0/001(. همچنیــن منــره اضطــراب در گــروه هــای دریافــت کننــده آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش 

فیلــم در انتهــای مطالعــه نســبت بــه ابتــدای مطالعــه کاهــش آمــاری معنــی دار داشــت )P>0/001( ولــی ایــن تغییــر در گــروه کنــرل معنــی دار 

.)P=0/0۸3( نبــود

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اثربخشــی آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم بــر کاهــش اضطــراب مــادران در لیــر و افزایــش رضایــت از زایــان، 

مــی تــوان برحسب رشایط مــادر یکی از روشهاي آموزشــی را انتخاب منود. عــاوه برایــن نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش جهــت فرآیندهــای کاهــش 

اضطــراب و همچنیــن پیشــگیری از مشــکات و عــوارض زایــان در مــادر و نــوزاد کاربــرد دارد و  جهــت برنامه ریــزی مناســب درمانــی، ارتقــای 

خدمــات ســامت روانــی و ایجــاد سیاســت های مرتبــط بــا آن در جامعــه مــی تــوان بهــره گرفــت. 

کلیدواژه ها: منایش فیلم، آموزش چهره به چهره، اضطراب، مادران، لیر.
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مقدمه
ــت  ــه فرص ــت ک ــد اس ــای خداون ــای زیب ــت ه ــی از نعم ــارداری یک ب

تجربیــات تــازه ای ماننــد احســاس زیبــای مادرشــدن را بــه دنبــال دارد،  

باایــن حــال بــه علــت تغییراتــی کــه بــدن و روان مــادر پیــدا مــی کنــد 

ممکــن اســت باعــث ایجــاد ســختی هــای تحمــل ناپذیــر شــود. زایــان 

از جملــه عوامــل منحــر بــه فــرد اضطــراب زا بــرای زنــان اســت.بیش 

ــی از اســرس هــای  ــارداری دچــار درجات ــان در طــول ب از ۸0 درصــد زن

ــن اســرس هــا  ــان، ای ــی- اجتاعــی مــی شــوند و در 20 درصــد زن روان

در حــد شــدید مــی باشــد )1،2(. از جملــه عواملــی کــه باعــث اضطــراب 

ــرس  ــرگ، ت ــرس از م ــرس از درد، ت ــوان ت ــي ت ــي شــود م ــاردار م ــان ب زن

از پیامدهــای اقتصــادی بــارداری، عوامــل شــخصيتی، مشــکات روانــی-

اجتاعــی، تــرس از بــی کفایتــی در اجــرای وظیفــه مادری، عــدم حايت، 

عــدم اعتــاد بــه کادر درمــان، ســطح ســواد کــم، تجربــه زاميــان ســخت 

قبلــی را نــام بــرد )3(. مطالعــات متعــدد انجــام شــده روی زنــان بــاردار 

نشــان داده اســت کــه ســطح بــاالی اســرس هــای روانــی- اجتاعــی در 

طــول دوران بــارداری، منجــر بــه زایــان زودرس، محدودیت رشــد جنین، 

افزایــش عفونــت هــای تنفســی، وزن کــم بــدو تولــد، ناســازگاری نــوزاد 

بــا محیــط، افزایــش خطــر شــکاف کام و لــب شــکری در نــوزاد، کاهــش 

منــره آپــگار مــی شــود و همچنیــن میــزان مــرگ و میــر در زمــان تولــد 

را افزایــش مــی دهــد. عــاوه برایــن روی رشــد و تکامــل ذهنــی، روانــی 

جنیــن نیــز اثــر ســوء دارد و موجــب اختــاالت رفتــاری در دوران کودکی، 

تحریــک پذیــری و گریــه بیشــر مــی شــود )4-6(. از طرفــی زنانــی کــه 

اضطــراب بیشــری در حیــن زایــان داشــته باشــند، درد زایــان بیشــری 

ــرا هنگامي كه يـك زن درد، اضـطراب و ترس را  ــد زی ــی کنن ــه م را تجرب

در حني لير تجربـه مـيكنـد، كـاتكول آمني هایــی آندوژن نظري نوراپي 

نفرين، اپــی نفرين و دوپامني ترشح ميشوند كه باعث كاهش جريـان 

خون به رحم و جفت ميگـردد در نتيجـه ميـزان دياتاســــيون كــــاهش 

مــييابــــد و زمــــان ليبــــر طــــوالين تــــر مــی گــــردد )7(. بــا توجــه بــه 

اینکــه بــی خــری و ناآگاهــی در هــر امــری موجــب تــرس و اضطــراب 

مــی گــردد و بــه طــور قطــع زایــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نخواهــد 

ــا  ــد آنه ــادران بای ــرس و اضطــراب م ــذا جهــت برطــرف منــودن ت ــود ل ب

ــادر بیشــر  ــش واقعــی م ــدازه دان ــرا هــر ان ــرد زی ــان آشــنا ک ــا زای را ب

باشــد مشــکات روانــی او کمــر خواهــد بــود )۸(، لــذا دسرســی زنــان 

بــه ارائــه کليــه خدمــات بهداشــتی همــراه بــا افزايــش آگاهــی آنــان از 

ــد از  ــی توان ــان م ــارداری و زامي ــاوره در دوران ب ــوزش و مش ــق آم طري

عوامــل موثــر در پيشــگريی از وقــوع عــوارض ايــن دوران باشــد و باعــث 

آمادگــی مــادر بــرای زاميــان و ارتقای ســامت وی مــی گــردد )9(. دستيايب 

به اهداف مراقبتي - درماين و نيـاز هـر چـه بيـشتر مددجویان به كـسب 

اطاعـات اهميـت آمـوزش را در حيطه فعاليت پرستاران آشكار ميسـازد. 

ازیــرو آمــوزش رکــن مهــم برنامــه درمــان را تشــکیل مــی دهــد و کادر 

درمــان آمــوزش را جــزء جدایــی ناپذیــر از حرفــه خــود مــی داننــد )10( 

کــه بايـد بـا توجـه بـه زمـان، خصوصيات فراگيـران، محتـواي آموزشـي 

و هـدف آمـوزش بهرين روش را در موقعيتهاي خاص به كار گيـرد. 

اگرچــه جهــت کاهــش اضطــراب راه هــای متعــددی وجــود دارد، ولــی 

ــی  ــن روش م ــه تری ــم عارض ــن و ک ــاب بهری ــت دارد، انتخ ــه اهمی آنچ

باشــد. ارائــه اطاعــات در خصــوص رونــد زایــان بــه خانــم بــاردار مــی 

توانــد در کاهــش اضطــراب نقــش داشــته باشــد، امــا هنــوز روش کامــل 

مؤثــری جهــت ارائــه اطاعــات مشــخص نشــده اســت. )11( باتوجــه بــه 

اینکــه تحقیقــات گوناکــون نشــان مــی دهــد دو روش بــری و شــفاهی 

از میــان دیگــر روش هــای اموزشــی بیشــرین تاثیــر را درفراینــد یادگیــری 

دارنــد. بنابرایــن ارائــه اطاعــات از طریــق مولتــی مدیــای آموزشــی، یکی 

از ارزانریــن و پرمــرف تریــن روش هــا در دنیــا محســوب مــی شــود 

)11(. بــرای نیــل بــه ایــن مخصــوص بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور مــا 

رفــن مــادران بــه اتــاق زایــان و مشــاهده رونــد زایــان از نزدیــک عمــاً 

میــر منــی باشــد مــی تــوان بدیــن منظــور از فیلم هــای اســتفاده کــرد 

کــه مراحــل زایــان طبیعــی را نشــان مــی دهنــد )۸(. از جملـه مزایـاي  

درگیرکـردن  منـایشعملـی،  امکـان  آموزشــیشـامل  فیلــم  از  اســتفاده 

با سطح  افــراد  بیشر در  اسـتفاده  قابلیـت  بینایی و شـنوایی و  حواس 

سواد پایینترمیباشـد )21(. از طرفی آمـوزش  چهـره بـه چهـره،نیز يكـي 

ازقدرمتندترين راههاي تأثريگذاري برفراگريمـيباشـد. در ايـن روش مدرس 

ميتواند فرصت يادگريي فعال در رشايط واقعي را در حايل كه الگوهاي 

مطلـوب و متناسـب بـا خـصوصيات فردي ارايه ميدهد مهيا سازد. )31( 

و به دلیل قابل استفاده بـودن بـراي افـراد بـا سـطح تحصـیات پـایین، 

داراي ج ایگــاه ارزنــده اي اســت. )21( در ایــن میــان انتخــاب بهینــه 

روش آموزشی توسط تیــم درمــان که منجر به افزایش آگاهی و کاهش 

حداکرثي اضطراب شـود، مـی توانـد اهمیــت قابــــل تــــوجهی داشــــته 

باشــد. بنابراین قبــل از ارائــه آموزشهاي الزم به افراد بایستی در زمینه 

ــا توجــه بــه محــدود  انتخـاب شیوه آموزشی مناسب تصمیمگیري گردد.ب

بــودن مطالعــات مرتبــط و اهمیــت پیشــگیری از اضطــراب در مــادران 

لیــر و نظــر بــه اینکــه تاکنــون مطالعــه مشــابه در ایــن خصــوص منتــر 

نشــده و بــا توجــه بــه عوارضــی کــه ایــن اضطــراب بــر ســامت روح و 

جســم مــادر و آســیب بــه نــوزاد مــی گــذارد و یــک اولویــت بهداشــتی 

محســوب مــی شــود و مــد نظــر سیاســت گذاران و مســئولین سیســتم 

مراقبت هــای بهداشــتی اســت. مطالعه حارض با هدف بررســی تاثــري 

آمــوزش چهــره بــه چهــره و منايــش فيلــم بــر اضطــراب مــادران درليــر 

انجــام شــد.

روش کار
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ایــن پژوهــش یــک مطالعــه تجربــی در دو گــروه آزمــون و کنــرل اســت 

کــه طــی آن تاثیــر آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم بــر اضطــراب 

مــادران در لیــر مورد برريس قرار گرفت. جمعیــت مــورد مطالعــه درایــن 

ــه  ــا ســن حاملگــی 2۸ هفت ــاردار نخســت زا ب ــان ب پژوهــش را همــه زن

ــه مراکــز  ــد کــه در نیمــه اول ســال 1397 ب ــر تشــکیل مــی دادن و باالت

بهداشــت و درمــان شــهر زابــل مراجعــه کــرده بودنــد و فاقــد بیــاری 

جســمی و روانــی خاصــی بــا زایــان احتالــی طبیعــی و واجــد رشایــط 

ورود بــه مطالعــه را داشــتند. منونــه هــاي پژوهــش بــا اســتفاده از منونــه 

گیــري دردســرس ، بــا توجــه بــه حجــم منونــه تعییــن شــده بــراي هــر 

ــدند.حجم  ــاب ش ــه، انتخ ــه مطالع ــاي ورود ب ــاس معیاره ــروه و براس گ

منونــه بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش در ســطح اطمینــان 95% و تــوان 

آزمــون 95% و بــا فــرض اینکــه اختــاف میانگین منــره اضطراب در شــیوه 

آمــوزش گــروه هــای چهــره بــه چهــره و منایــش فیلــم حداقــل 4 باشــد، 

تــا تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار تلقــی شــود پــس از مقــدار گــذاری 

در فرمــول و بــا احتســاب ریــزش احتالــی بعضــی از منونــه هــا در هــر 

گــروه، 20 نفــر بــرآورد شــد.  از میــان زنــان لیــر مراجعــه کننــده بــه ایــن 

ــراي رشکــت در مطالعــه انتخــاب  ــر ب ــز، در مجمــوع تعــداد60 نف مراک

گردیدنــد. منونــه هــاي انتخــاب شــده جهــت تخصیــص تصادفــی در در 

ســه گــروه آمــوزش چهــره بــه چهــره )20نفــر(، منایــش فیلــم )20نفــر( 

وگــروه کنــرل )20نفــر( قــرار گرفتنــد. از ایــن روش جهــت جلوگیــری از 

عــدم تعــادل هــای چشــمگیر در تعــداد رشکــت کنندگانــی کــه بــه هــر 

گــروه انتســاب داده مــی شــود، اســتفاده مــی گــردد. ابزارهــای گــردآوری 

ــامل دو  ــی ش ــنامه کل ــک پرسش ــامل ی ــش ش ــن پژوه ــات در ای اطاع

بخــش اســتفاده شــده اســت کــه شــامل: اطاعــات فــردی شــامل: ســن، 

ــود.  ــون ب ــات، وضعیــت اشــتغال و پرسشــنامه اضطــراب هامیلت تحصی

پرسشــنامه اضطــراب هامیلتــون شــامل 14 آیتــم مـــی باشـــد کـــه آیـــتم 

ــن  ــد. در ای ــده ان ــم گردی ــاس 5درجــه اي لیکــرت تنظی ــاي آن درمقی هـ

مقیــاس صفــر بــه معناي عـــدم وجود اضـــطراب، 1-بـــه معنـــاي میـــزان 

اضـطراب خفیـف، 2-بـه معنـاي میـزان اضطراب متوسط، 3-بـه معنـاي 

میـــزان اضـطراب شـــدید و 4-بـه معنـاي میـزان اضـطراب خیلـی شـدید 

اســـت. مقیـــاس اضـــطراب هـــامیلتون از جملـــه اولـــین مقیــاس هایــی 

اســت کــه بــراي ارزیابی شــدت اضطراب توســـط مـــاکس هـــامیلتون در 

ســال 1959طراحــی شــده و از آن زمــان بــه طور شــایعی بـــراي ارزیـــابی 

نتیجـــه درمان اضطراب در کارآزمایی هاي بالینی مـــورد اســـتفاده قـــرار 

گرفتـــه اســـت.چندین مطالعه اعتباریابی، ارزش روان سنجی آن راتائیـــد 

کـــرده انـــد. ضـریب پایایی پرسشنامه نیـز بـــا اسـتفاده از آزمـون مجـدد 

برابـر0/۸6تعیـــین گردیـــده اســت )14(. پــس از انجــام پیــش آزمــون و 

تکمیــل پرسشــنامه اضطــراب بــه گــروه آزمــون چهــره بــه چهــره آمــوزش 

هــای الزم در خصــوص زایــان تغذیــه،ورزش هــای دوران بــارداری 

ــه ای  ــه 60 دقیق ــی 4 جلس ــی ط ــن آرام ــش درد و ت ــای کاه و روش ه

ارائــه شــد و گــروه فیلــم در طــی 2 جلســه فیلــم یــک زایــان طبیعــی 

بــدون عارضــه منایــش داده شــد کــه مــدت زمــان آن 60 دقیقــه بــود. در 

هرگــروه حیــن آمــوزش برحســب نیــاز پرســش و پاســخ بیــن پژوهشــگر 

ــدت  ــن م ــرل در ای ــروه کن ــراد گ ــا اف ــت. ام ــی گرف ــورت م ــادر ص و م

مشــاوره ای نداشــته و از مراقبت هـــاي روتـــین و معمول دوران بارداري 

برخــوردار شــدند. آمــوزش چهــره بــه چهــره بــه صــورت فــردی و توســط 

کارشــناس مامایــی کــه آمــوزش دیــده و رشایــط پژوهــش برایــش توضیــح 

داده شــده بــود انجــام گرفــت و منایــش فیلــم بــه صــورت گروهــی بــرای 

ــود  ــی ب ــتی درمان ــز بهداش ــوزش در مرک ــل آم ــد. مح ــام ش ــادران انج م

ــوزش  ــخرانی آم ــس و س ــرد، عک ــت ب ــی وای ــک آموزش ــایل کم و از وس

بهــره گرفتــه شــد. فواصــل جلســات دو هفتــه بــود و بــه مــادران شــاره 

تلفــن کارشــناس مامایــی آمــوزش دهنــده داده شــده بــود تــا در صــورت 

هرگونــه ســوال پیگیــری شــود. ســپس پژوهشــگر و یــا همکـــاران وي بـــا 

اطــاع تلفنــی واحدهــاي مــورد پژوهــش در زمــان بســري شــدن جهـــت 

زایمـــان، دربیارســتان حــارض شــده و مجــددا میــزان اضطــراب آنـــان را 

ــد )15(.  ــن منودن ــا اســتفاده از هــان پرسشــنامه تعیی ــال ب ــاز فع در ف

ــاق  ــه اخ ــاق Zbmu.REC.1396.206 در کمیت ــا کداخ ــارض ب ــه ح مطالع

ــه جهــت  ــن، ب ــد. همچنی ــل تصویــب گردی ــوم پزشــکی زاب دانشــگاه عل

رعایــت اصــول اخاقــی بــه رشکــت کننــدگان در مــورد محرمانــه بــودن 

ــات  ــدگان در جلس ــت کنن ــد واز رشک ــان داده ش ــان اطمین ــخ هایش پاس

مداخلــه نیــز بــه صــورت کتبــی رضایــت نامــه دریافــت شــد. الزم بــه ذکر 

اســت کــه هــر جلســه مداخلــه ای بــا ارائــه تکالیــف ودادن بازخــورد بــه 

اعضــای گــروه و اجــرای مترینــات مناســب، همچنیــن مروری بر جلســات 

 SPSS قبــل ســازماندهی شــد. جهــت تحلیــل داده هــا نیــز از نــرم افــزار

نســخه 24 اســتفاده گردیــد. جهــت بررســی تفــاوت هــای موجــود بیــن 

گروههــای پژوهــش از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه و تحلیــل کوواریانس 

بــا تعدیــل بــر روی مقادیــر پایــه و جهــت بررســی تفــاوت هــای داخــل 

 p>0/05 ــزان ــد. می ــتفاده ش ــی اس ــی زوج ــون ت ــز از آزم ــا نی ــروه ه گ

معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
تحلیــل آمــاری داده هــا در ایــن مطالعــه نشــان داد کــه هر ســه گــروه از 

نظــر ویژگــی هــای فــردی از قبیــل ســن، تحصیــات و وضعیــت اشــتغال 

باهــم همگــون هســتند )جــدول1( و انجــام آزمــون آمــاری آنالیــز 

واریانــس یــک طرفــه و تــی زوجــی نشــان داد میانگیــن منــره اضطــراب 

ــاری  ــاوت آم ــه تف ــدای مطالع ــی در ابت ــورد بررس ــروه م ــه گ ــر س در ه

معنــی داری نداشــت )P=0/91۸(؛ امــا پــس از مداخلــه، میانگیــن منــره 

اضطــراب درگــروه دریافــت کننــده آمــوزش چهــره بــه چهــره و منایــش 
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فیلــم بطــور معنــی داری کمــر از گــروه کنــرل بــود )P>0/001(. ولــی 

ــدول2(  ــود )P=0/0۸3(. )ج ــی دار نب ــرل معن ــروه کن ــر در گ ــن تغیی ای

نتایــج آزمــون آمــاری تــی زوج نیــز نشــان داد تاثیــر دو شــیوه آمــوزش 

چهــره بــه چهــره و متاشــای فیلــم بــر کاهــش میــزان اضطــراب مــادران 

ــی  ــیوه آموزش ــاران در دو ش ــراب بی ــن اضط ــوده و میانگی ــابه ب مش

یــاد شــده تفــاوت آمــاری معنــادار نداشــت )p=0.918( هرچنــد ایــن 

 )p>0.001( ــت ــوده اس ــادار ب ــرل معن ــروه کن ــه گ ــبت ب ــاف نس اخت

ــدول2(. )ج

جدول ۱: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات درمانی شهر زابل به تفکیک گروه های مورد مطالعه

                        گروه
متغیر

آموزش چهره به چهرهنمایش فیلمکنترل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

سن

20<1515210
20 – 30115513651050

30 <840630840
201002010020100مجموع

تحصیالت

630630525ابتدایی
94510501050دیپلم

525420525دانشگاهی
201002010020100مجموع

وضعیت اشتغال
00210210شاغل

2010018901890خانه دار
201002010020100مجموع

جدول 2: مقایسه منره اضطراب زنان باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات درمانی شهر زابل در گروه های مورد بررسی قبل و بعد از مداخله

                          گروه 
نمره اضطراب

آموزش چهره به چهره
)n=20(

نمایش فیلم
)n=20(

کنترل
)n=20(

P

†8/00/918 ± 6/524/1 ± 7/925/1 ± 24/4قبل از مداخله

‡a011/4 ± 5/a022/5 ± 9/4> 0/0001/8 ± 10/4بعد از مداخله

)95٪ CI( میانگین تغییرات
††P

-14/0 )-15/6  ، -12/2(
> 0/0001

-13/6 )-17/8  ، -9/5(
> 0/0001

-1/6 )-3/4  ، 0/2(
0/083

ــزارش  ــن گ ــار ± میانگی ــراف معی ــورت انح ــر بص مقادی
ــت ــده اس ش

ANO-( ــه ــس یکطرف ــز واریان ــون آنالی ــاس آزم † براس
)VA

‡ براســاس آزمــون آنالیــز کوواریانــس )ANCOVA( بــا 
تعدیــل روی مقادیــر پایــه

)Paired t-test( زوجی t براساس آزمون ††

ــاس  ــرل )براس ــروه کنت ــا گ ــدار ب ــاری معنی ــالف آم a اخت
)P>0/05 ،Sidak آزمــون تعقیبــی

جدول 3: نتایج آزمون تعقیبی شفه مربوط به مقایسه میانگین منره اضطراب زنان باردار در سه گروه کنرل، متاشای فیلم، آموزش چهره به چهره

P انحراف معیار میانگین گروه گروه

.000 2.43173 *11.10000 فیلم
کنترل

.000 2.43173 *12.10000 آموزش چهره به چهره

.000 2.43173 *-11.10000 کنترل
تماشای فیلم

.919 2.43173 1.00000 آموزش چهره به چهره

.000 2.43173 *-12.10000 کنترل
آموزش چهره به چهره

.919 2.43173 -1.00000 فیلم
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ــراب  ــرات اضط ــن من ــه میانگی ــفه، مقایس ــی ش ــون تعقیب ــاس آزم براس

در ســه گــروه نشــان داد تاثیــر دو شــیوه آمــوزش چهــره بــه چهــره و 

ــوده و  ــابه ب ــادران مش ــراب م ــزان اضط ــش می ــر کاه ــم ب ــای فیل متاش

میانگیــن اضطــراب بیــاران در دو شــیوه آموزشــی یــاد شــده تفــاوت 

ــروه  ــه گ ــاف نســبت ب ــا اخت ــادار نداشــت )p=0.919( ام ــاری معن آم

ــدول 3(. ــت )p>0.000( )ج ــوده اس ــادار ب ــرل معن کن

بحث و نتیجه گیری
پژوهــش حــارض بــا هــدف بررســی تاثیــر آمــوزش چهــره بــه چهــره و 

ــد. نتایــج  ــاردار اجــرا گردی ــان ب ــر کاهــش اضطــراب زن ــم ب منایــش فیل

ــه، در گــروه دریافــت  ــزان اضطــراب بعــد از مداخل نشــان داد کــه می

ــی داری  ــم بطــور معن ــش فیل ــره و منای ــه چه ــره ب ــده آمــوزش چه کنن

کمــر از گــروه کنــرل بــود کــه مــی توانــد موکــد بــر موثــر بــودن برنامه 

ــه  ــک مداخل ــوان ی ــه عن ــم ب ــش فیل ــره و منای ــه چه ــره ب آموزشــی چه

روانــی موثــر بــرای کاهــش اضطــراب زنــان باردار باشــد که بــــا نتایــــج  

بســــیاری از پژوهــــش هــــا  کــــه نقــــش آمــوزش چهــره بــه چهــره و 

منایش فیلم را بــه عنــوان راهــکاری بــرای کاهــش اضطــراب  بیــان 

ــال در پژوهــش شــمس  ــوان مث ــه عن ــی دارد ب ــد  همخوان ــی کننــ مــ

آبــادی )2016(، کــه بــا هــدف تعییــن اثربخشــی مدیریــت اســرس بــه 

شــیوه ی شــناختی رفتــاری بــر اضطــراب زنــان بــاردار صــورت پذیرفــت، 

آنــان دریافتنــد کــه زنــان بــاردار ســطح مشــخصی از اضطــراب را 

تجربــه مــی کننــد و آمــوزش مدیریــت اســرس بــه شــیوه ی شــناختی 

رفتــاری بــه شــکل معنــاداری باعــث کاهــش اضطــراب زنــان بــاردار مــی 

ــن مطلــب رحیمــی )2013( مــی نویســد کــه  ــد ای شــود )16(. در تایی

آمــوزش مترینــات تــن آرامــی بــر کاهــش اضطــراب زنــان بــاردار تاثیــر 

ــه در پژوهــش خــود  ــز ک ــی و همــکاران )2017( نی دارد )17(. گنجعل

تاثیــر آمــوزش از راه دور را بــر اضطــراب و اســرس مــادران نخســت زا 

بررســی کردنــد، نتایــج نشــان داد کــه ميــزان اســرس و اضطــراب گــروه 

تحــت آمــوزش از راه دور پــس از مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنــرل 

بــه طــور معنــادار کاهــش یافتــه اســت کــه نشــان دهنــده ی اثربخشــی 

آمــوزش در کاهــش اضطــراب زنــان بــاردار مــی باشــد، بـــه طـوريکـــه 

زنـــان آمـــوزش دیـــده در مقایســـه بـــا گـــروه کنتـــرل اضطراب کمري 

را تجربــه کــرده انــد )1۸(. یافتــه هــای مطالعــه مجاهــد و همــکاران 

ــان کردنــد  ــان بی ــا مطالعــه حــارض همخوانــی دارد و آن ــز ب )2021( نی

کــه آمــوزش نقــش مهمــی در بعــد روانشــناختی زنــان بــاردار پــر خطــر 

در رابطــه بــا پیامدهــای بــارداری و زایــان دارد. و ایــن افزایــش آگاهی 

ــناختی و  ــتم ش ــر سیس ــای آن، ب ــنتز و پیامده ــد آمنیوس ــراد از رون اف

پــردازش اطاعــات آنــان تأثیــر مــی گــذارد )19(. موســوی )2011( نیــز 

در تاییــد ایــن مطلــب مــی نویســد کــه آمــوزش بــه بيــار بــه عنــوان 

يــك روش ســاده، ارزان، كارآمــد و مقــرون بــه رصفــه، مـــي توانـــد در 

ــوزش  ــه كار رود و روش آم ــاران ب ــراب بي ــي و اضط ــاهش افردگ كـ

انفــرادي بــه دليــل امــكان توجــه بــه رفتــار فراگــريان و تعامــل متقابــل 

و دريافـــت بازخــورد و توجــه بــه نيازهــاي فراگــريان و بــه عنــوان رويش 

ســودمند در ايــن زمينــه توصيــه مــي شـــود )20(. همچنیــن یافتــه های 

مطالعــه کــردی )2015( )21( بســتانی )2017( )22( و اکــرزاده )2013( 

ــات  ــج مطالع ــن نتای ــت )23(. همچنی ــو اس ــارض همس ــه ح ــا مطالع ب

Mojdeh و همــکاران )2013(  )24( و جــاال و همــکاران )2010( 

ــت  ــکاران )2009( نیــز نشــان از تاثیــر مثب ــو و هم )25( و روفينينگ

مولتــی مدیــای آموزشــی بــر اضطــراب قبــل از عمــل بیــاران کاندیــد 

جراحــی داشــت، )27(، هــم چنیــن ناهــم و همــکاران )2012( نیــز در 

ــای آموزشــی  وســیله ای  ــد کــه مولتــی مدی ــان کردن مطالعــه خــود بی

ــرای کاهــش اضطــراب  ــوان  ب ــه مــی ت ــه و ســاده اســت  ک کــم هزین

ــا  ــات ب ــی مطالع ــج بعض ــی نتای ــرد )26(. از طرف ــتفاده ک ــاران اس بی

 Björklund  مطالعــه حــارض همخوانــی نداشــت، از جملــه مطالعــه

و همــکاران )2013( بــود کــه میانگیــن منــره اضطــراب آشــکار و پنهــان 

ــه و  ــروه مداخل ــی در دو گ ــم آموزش ــای فیل ــس از متاش ــاردار پ ــان ب زن

کنــرل از نظــر آمــاری معنــی دار نبــوده کــه  نشــان دهنــده ی عــدم تاثیر 

ایــن مداخــات در اضطــراب زنــان بــاردار مــی باشــد )29,2۸(. ایــن عــدم 

ــداد  ــزار اموزشــی و  تع ــاوت در اب ــل تف ــه دلی ــد ب ــی توان ــی م همخوان

جلســات آموزشــی و نــوع پرسشــنامه و عدم تناسب آموزش با سطح 

فرهنگ و دانش مددجــو دانست. در مطالعــه حارض، استفاده از دو روش 

آموزش چهره به چهره و آموزش از طریق فیلم موجب کاهش اضطراب 

زنــان بــاردار شدند و هیچ یک از روشها بر دیگري برتري نداشتند. به 

هرحال هر یک از روشهاي آموزش بیار مزیتها و نقاط ضعف خاص 

خود را دارند شــاید یکــی از معایــب آموزش چهره بهچهره رصف وقت 

بیشتر بــرای افــراد باشــد ولــی یکــی از بزرگترین مزیت هــای  این روش، 

انفرادي بودن آن است که میتوان با افراد بحـث و گفتگــــو کرد و آنها 

را تشویق کرد که رفتارشان را تغییر دهنــد و بــا عائــق ویــژه آن هــا آشــنا 

شد. درحالیکه آموزش از طریق فیلم هرچند موجب رصفهجویی در وقت 

کادر درمان و افــراد می شود، اما در مقابل نیاز به امکانات و ابزارهاي 

ارائه بیشتري دارد .شاید به دلیل این تفاوتهاست که در مطالعه حارض 

ــر  ــم ب هیچیک از روشهاي آموزش چهرهبهچهره و آموزش از طریق  فیل

دیگري برتري نداشتند. ســادات موســوی نیز در مطالعه اش نشــان داد که 

آموزش چهرهبهچهره و آموزش ازطریق فیلم میتوانند موجب کاهش سطح 

اضطراب بیاران شوند. امــا هیــچ کــدام از ایــن روش هــا بــر همدیگــر 

برتــری ندارنــد و  برحسب رشایط بیار میتوان یکی از ایــن روشهاي 

آموزشــی را انتخاب منود )30(. کــه بــا نتیجــه مطالعــه حــارض هــم ســو 

اســت. همچنیــن یافتــه هــای مطالعــه یگانــه خــواه و همــکاران نیــز بــا 
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مطالعــه حــارض همســو مــی باشــد بــه طوریکــه آنــان در مطالعــه خــود 

بیــان کردنــد کــه روشهاي آموزش چهرهبهچهره، پمفلت و الکرونیکی 

تأثیر یکسانی در کاهش اضطراب آشکار بیاران سکته حاد قلبی دارنــد 

)31(. در مطالعــه محمــدی و همــکاران )2011( کــه بــا هــدف مقایســه 

تأثیــر دو روش آموزشــی چهــره بــه چهــره و چنــد رســانه ای بــر تبعیــت 

ــده  ــام ش ــی انج ــکته  قلب ــس از س ــاران پ ــن بی ــی در بی ــم غذای از رژی

ــره  ــوزش چه ــک CD و آم ــا کم ــوزش ب ــه آم ــان داد ک ــج نش ــود، نتای ب

بــه چهــره هــر دو بــه یــک میــزان بــر ارتقــاء تبعیــت از رژیــم غذایــی 

بیــاران مؤثــر مــی باشــد )32(. یافتــه هــای مطالعــه صفــاری و همکاران 

)2011( نیــز کــه بــا هــدف مقایســه تأثیــر آمــوزش رژیــم غذایــی بــه دو 

روش ســخرانی و منایــش فیلــم بــر آگاهــی و نگــرش رابطــان بهداشــتی 

انجــام شــده بــود حاکــی از آن بــود کــه هــر دو روش آموزشــی ســخرانی 

و منایــش فیلــم مــی تواننــد روش هــای مؤثــری بــرای ارتقــا ســطح آگاهی 

ــا  ــن مطالعــات ب ــج ای ــه نتای ــراد باشــند )33(. ک ــه ای اف و نگــرش تغذی

مطالعــه حــارض همســو مــی باشــد. همچنیــن در بعضــی از مطالعــات 

شــواهدی مبنــی بــر موثــر بــودن روش آمــوزش از طریــق متاشــای فیلــم 

نســبت بــه آمــوزش چهــره بــه چهــره وجــود دارد، بــرای منونــه مشــهدی و 

همــکاران در مطالعــه خــود بیــان کردنــد کــه اســتفاده از  روش آمــوزش 

ــراب  ــش اضط ــب کاه ــر دو  موج ــم ه ــش فیل ــره و منای ــه چه ــره ب چه

بیــاران مــی شــود ولــی آموزش از طریق فیلم آموزشی در مقایسه بـا 

آمـوزش چهـره بـه چهـره تـاثیر بیشري بر کنرل اضطراب بیاران دارد 

ــه تأثیر فیلم آموزشی  ــز ک ــکاران )2016(  نی ــدم و هم ــح مق )34(. صال

ــل از   ــاران قب از پمفلت و آموزش چهرهبهچهره در کاهــش اضطــراب بی

عمل جراحی قلب باز را ارزیابی کردند، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن 

آموزشها، موجب کاهش اضطراب بیاران شده است. ولــی تاثیــر آموزش 

از طریـق فـیلم بــر کاهــش اضطــراب بیــاران بیشــر بــوده اســت )12(. 

ــدارد کــه  ــا مطالعــه حــارض هــم خوانــی ن ــج ایــن مطالعــات ب کــه نتای

ــا نتایــج مطالعــات فــوق در  شــاید تفــاوت در نتایــج مطالعــه حــارض ب

تکنیــک آموزشــهاي بــکار گرفتــه شــده و مــدت زمــان اســتفاده از ایــن 

ــن  ــراد در اســتفاده از ای ــات اف ــن تجربی روش هــاي آموزشــی و همچنی

روش هــا در گذشــته دارد. بــا توجــه بــه عــوارض نامطلــوب و خطرناکــی 

کــه اضطــراب و اســرس مــی توانــد بریــک زن بــاردار، جنیــن و نــوزادش 

ایجــاد کنــد، دادن اطاعــات کافــی و درســت توســط یــک منبــع قابــل 

اعتــاد در مــورد تأثــري اضطــراب و اســرس بــر ســامت مــادر و جنــني و 

پيامــد بــارداری مــی توانــد ســبب اقــدام بــه موقــع جهــت برطــرف منودن 

اســرس و پيشــگريی از عــوارض خطرنــاک آن گــردد و بدیــن ترتيــب گامی 

ــامت  ــه س ــوزادان و در نتيج ــادران و ن ــامت م ــش س ــت افزای در جه

خانــواده و جامعــه خواهــد بــود. بنابرایــن مجموعــه آمــوزش هایــی کــه 

ــه مــی شــوند،  ــم ارائ ــه چهــره و منایــش فیل در قالــب آمــوزش چهــره ب

اثــرات مثبــت قابــل توجهــی بــر کاهــش اضطــراب  زنــان بــاردار در لیــر 

دارنــد و بدیــن وســیله آن هــا را از عــوارض بــی شــار اضطــراب حفاظت 

مــی کنــد. از جمله محدودیتهاي مطالعه میتوان به فاصله زمانی کوتاه 

بین آموزش و ارزشیابی مــادرارن و محدودیت زمانی اشاره کرد که به این 

علت، پژوهشــگرانقادر به بررسی سایر برآیندهاي مربوط به مددجویــان 

نبودند.از طرفــی بهــر اســت آمــوزش هــای دوران بــارداری جهــت تاثیــر 

بهــر قبــل از زمــان زایــان برگــزار شــود. در ایــن مطالعــه جمعيت 

جهت  است  ممکن  و  بودند  شهري  مراکــز  مادران  فقط  موردپژوهش 

تعميم به کل مادران )مناطق روستايي( نياز به مطالعات وسيعتري باشد. 

بنــابراین، انجام مطالعات بیشر با حجم باال و تاثیــر روش هــای مختلــف 

آموزشــی در ایــن گــروه در طــول مــدت بــارداری توصیه میشـود.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از طــرح تحقیقاتــی 288 مصــوب در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی زابــل بــوده بــا کداخــاق Zbmu.1.REC.1396.206 و 

بــا حایــت مالــی ایــن دانشــگاه انجــام شــده اســت، از متامــی رشکــت 

کننــدگان در ایــن مطالعــه بــه جهــت مشــارکت در ایــن تحقیــق تشــکر 

و قدردانــی مــی گــردد.
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