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 مقاله پژوهشی

  مان و ارتباط آن یزا يبرا یآمادگ يهاکالس ياز برگزار يتمندیزان رضایم یبررس
  شهر سمنان يهادرمانگاهبه  کنندهمراجعهزان اضطراب در زنان باردار یبا م

  
  ٢انينب خالديز، ١انيسارا عابد

 
  25/12/1396تاریخ پذیرش  12/10/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

. کنديموارد  يان ويبه مادر و اطراف ياديت نشود استرس زيريمد خوبيبهکه  ياست و در موارد يتيک بحران موقعي يدوران حاملگ: هدف و زمينهپيش
 يزنان باردار از برگزار يتمنديزان رضايم يمقاله به بررس اين .باشديمآموزش زنان باردار  باهدف يگروه يهاکالسمان شامل يزا يبرا يآمادگ يهاکالس
  ن زنان پرداخته است.يزان اضطراب در ايمان و ارتباط آن با ميزا يبرا يآمادگ يهاکالس

وارد پژوهش  يتصادف صورتبهزن باردار  ۸۰ن پژوهش يا در انجام شد. يستم بهداشتيقات سياز نوع تحق يمقطع - يفيتوص صورتبهن مطالعه يا: هاروشمواد و 
ر د کنندهشرکتن جلسه پرسشنامه توسط افراد يان آخريمان شرکت کردند. پس از پايزا يبرا يآمادگ يهاکالسساعته در  ۵/۱جلسه  ۸ن زنان به مدت يا شدند.

و  مانيزا يبرا يآمادگ يهاکالسزنان باردار از  يتمنديمحقق ساخته رضا نامهپرسشو  يمشخصات فرد نامهپرسشاطالعات  آوريجمعل شد. ابزار يپژوهش تکم
  در نظر گرفته شد. ۰۵/۰از  ترکم يدارمعنيشد. سطح  تحليلوتجزيه spss افزارنرم ۲۲با استفاده از نسخه  هادادهل برگر بود. يپرسشنامه اضطراب اشپ

ان مطالعه يزوج نشان داد که نمره اضطراب بعد از پا يآزمون تت کامل داشتند. يمان رضايزا يبرا يآمادگ يهاکالس ياز نحوه برگزار )۸/۵۳(اکثر زنان : هاافتهي
و سطح  يتمنديزان رضاين ميب يدارمعنينشان داد که ارتباط  ين زوجيانگيآزمون م ) وP=0.000داشته است ( يدارمعنيدر زنان باردار تحت مداخله کاهش 

  ).p˃0/05ن زنان وجود ندارد (ياضطراب در ا
طراب و کاهش اض هاآن يتمنديش رضايمان جهت افزايزا يبرا يآمادگ يهاکالسه کرد که شرکت در يبه زنان باردار توص توانيم نيرابنابگيري: نتيجهبحث و 
  کاربرد مناسب دارد. شانيبارداردوران 

 مانيزا يبرا يآمادگ يهاکالس، زنان باردار، يتمنديرضا: هاکليدواژه

  
 ۷۳-۸۰ ص، ۱۳۹۷ ارديبهشت، ۱۰۳درپي پي، دومشماره ، شانزدهمدوره ، اروميهمجله دانشکده پرستاري و مامايي 

  
  ۰۹۱۱۳۱۴۶۹۰۲: واحد سمنان. تلفن يدانشگاه آزاد اسالم، جاده دامغان ۵لومتر يک، سمنان: آدرس مکاتبه

Email: abedian_sara@yahoo.com 

  
  مقدمه

 يپزشک يهامراقبتاست که امروزه در  يمار مفهوميت بيرضا
ر مهم در يک متغي عنوانبهافته است و ي ياژهيوار يت بسياهم

). ۱( شوديمدر نظر گرفته  يبهداشت يهامراقبتت يفيسنجش ک
 يبرا ياريمارمحور معيمار و ارائه خدمات بيب منديرضايتزان يم

ان ماريب يتمنديزان رضايش ميت خدمات است. افزايفيک يبررس
  ).۲( شوديمن خدمات يشتر ايت بيموجب مقبول

زنان باردار  يتمنديبه جلب رضا يادير توجه زياخ يهاسالدر 
 نيترمهماز  يکيشدن  داربچه يبرا گيريتصميم). ۳است (شده 

                                                             
  سنده مسئول)يران (نويسمنان، اواحد سمنان، ، يدانشگاه آزاد اسالم، ييگروه ماما ١
  ران.يسمنان، اواحد سمنان، ، يدانشگاه آزاد اسالم، ييگروه ماما ٢

را اثر آن يز، رديگيماست که هر زن در دوران عمرش  ييهاميتصم
). ۴است ( انکاررقابليغم و يروزانه عظ يبدن و زندگ يبر رو

و  يروان – يرات روحيينه تغيزم تواننديم يحاملگ يهاهورمون
). لذا آماده شدن کامل ۵را فراهم کنند ( ياحساس يهايشانيپر

، باشديم آوراضطرابک دوران يکه  يجهت حاملگ يو جسم يذهن
دوران  يهاناشناختهو ترس از  ي). عدم آگاه۴ار مهم است (يبس

ن ي). ا۶( شوديمن دوره يجاد اضطراب مادران در ايباعث ا يباردار
 يهاهورمونش ترشح ياضطراب به مغز منتقل شده و باعث افزا

 يتيک بحران موقعي ي). دوران حاملگ۷( گردديمدر مادر  ياسترس
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 خالديان زينب عابديان، سارا
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، ت نشوديريمد خوبيبهکه  يمحدود است و در موارد جهيدرنتو 
مادر  به ياديکه استرس ز شوديم مدتطوالنيک بحران يل به يتبد

تحت عنوان  يدر پژوهش ١گيريجا ).۵( کنديموارد  يان ويو اطراف
ن يو عوامل مرتبط به آن" به ا يوع اضطراب در دوران بارداري"ش
ک ياز به ين نيبنابرابوده و  يپراسترسدوران  يد که بارداريجه رسينت

) ۶د بکار گرفته شود (ين زنان بايمداخله جهت کاهش اضطراب ا
 وزنکمباعث تولد نوزاد  يدوران باردار يروح يهااسترسن يهمچن

 ييارويد مداخله زودهنگام در روي. لذا باشوديممان زودرس يا زايو 
  ).۷گردد (مان اتخاذ يدر دوره قبل از زا يروح يهااضطرابن يبا ا

داروها و : باشديم ريپذامکانق يطر ۲کاهش اضطراب به 
ضد اضطراب در دوران  ي) مصرف داروها۸استفاده از طب مکمل (

بهتر  نيبنابراز همراه است ين نيجن يبرا يش خطراتيبا افزا يباردار
اضطراب خود را کنترل کنند  يير دارويغ يهاروشماران با ياست تا ب

 با طب يانتخاب صورتبهطب مکمل  يهاروشق يق تلفيطر از ).۹(
. ابدييمسالمت زنان بهبود  يهاشاخصاز  ياريبس، مرسوم

کرد که  گيرينتيجه ۱۹۹۶سالمت در سال  يمل يتويانست
مرتبط با  يهايماريبدر درمان  يو رفتار يبدن يذهن يهاکيتکن

که  ييهاکالسن مداخالت در قالب يا ي) گاه۱۰ند (مؤثراضطراب 
 يهاکالسن ي. ارنديگيمصورت  شونديمل يتشک يل حاملگيدر اوا
و  ن زنانيگفتگو و بحث ب يبرا يفرصت، والد شدن يبرا يآمادگ

 سازيآرامزنان در جلسات  هاکالسن ي. در اآورديم به وجودماماها 
 آموزش يمختلف مربوط به باردار مسائلو در مورد  کننديمشرکت 

 يهاکالسمان شامل يزا يبرا يآمادگ يهاکالس). ۱۱( ننديبيم
آموزش زنان باردار و همراهانشان درباره پروسه  باهدف يگروه
پس از  يهامراقبتو  يه و ورزش در دوران بارداريتغذ، يباردار

جلسه  ۸در  هاکالسن ي). در حال حاضر ا۱۲( باشديممان يزا
. مدت باشديم يباردار ۳۷تا  ۲۰از هفته  بارکيهفته  ۲هر  صورتبه

ساعت است که به سه قسمت آموزش  ۵/۱هر کالس حدود 
م يتقس يآرامو تن  ينات بدنيتمر، يدوران باردار يهامراقبت

 در کنار يآرامو تن  ينات بدنيتمر، آموزش هاکالسن ي. در اشوديم
 آموزش هاکالسن يکه جهت ا يي. ماماهاشوديمهم استفاده 

که  ي). در پژوهش۱۳( رنديگيمرا بر عهده  هاکالست يهدا، انددهيد
 يو همکاران انجام شد علل اضطراب در طول حاملگ ٢توسط دکالوا

احتمال ، نيدر جن ياحتمال اختالل رشد: ر ذکر شده استيعوامل ز
 يفايا يبرا ييتوانا، ين حاملگيعوارض ح، ن تولد به نوزاديب حيآس

 ياربارد يرات بدن در طييتغ، يردهيت در شيموفق، نقش مادر بودن
ح يبا آموزش و اطالعات صح رسديم) که به نظر ۱۴مان (يو نحوه زا

  ابد.يز کاهش يزان اضطراب نيم يدر دوران باردار

                                                             
1-Girija 

مان ياز يبرا يآمادگ يهاکالس تأثيربر  يمبن يمطالعات متفاوت
 يمبن يقيمادران صورت گرفته اما هنوز تحق شناختيروانبر ابعاد 
و ارتباط آن با  هاکالسن يزنان باردار از ا يتمنديرضا يبر بررس

 ياهمطالعن ياز به چنين، ن زنان انجام نشده استيزان اضطراب در ايم
 هاکالس، هاکالسن ياز ا يتمنديتا در صورت رضا شوديماحساس 

نه ين زميدر ا يتياگر نارضان چهارچوب ارتقا داده شود و يدر هم
 يعلل آن شود تا دوران باردار يل و بررسياقدام به تحل، وجود داشت

 با شود. يرانيهمه مادران ا يبرا بخشلذتک دوران يل به يتبد
 يتمندين رضاييتع باهدفان شده مطالعه حاضر يت به مطالب بيعنا

زان يآن با ممان و ارتباط يزا يبرا يآمادگ يهاکالسزنان باردار از 
  .شوديمن زنان انجام ياضطراب در ا

  
  مواد و روش کار

ستم يقات سياز نوع تحق يليتحل-يفيتوص صورتبهن مطالعه يا
ن در شهر سمنان صورت يتد يدرمان يدر مرکز بهداشت يبهداشت

سال با سن  ۳۵تا  ۱۸ ار ورود به مطالعه زنان بارداريگرفت. مع
ل به شرکت در پژوهش يهفته به بعد و شکم اول که تما ۲۰ يباردار

 يارهايمع بدون مشکل داشته باشند. يعيطب يک حاملگيرا داشته و 
بودند که در هر مرحله از پژوهش از ادامه  يخروج از مطالعه مادران

 هاکالسشتر از حضور در يا بيا سه جلسه يمنصرف شده  يهمکار
ن حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ييند. جهت تعيبت نمايغ

جهت شرکت  کنندهمراجعهو بر اساس برآورد تعداد کل جامعه زنان 
نفر) حجم نمونه کل به روش  ۸۰شش ماه (حدود  يط هاکالسدر 

푛 =
( )

 ينفر محاسبه شد که برا ۴/۶۶به تعداد  
نمونه  ۸۰تعداد  هانمونهزش ير ياحتمال ليبه دلشتر و ينان بياطم

 گيرينمونه صورتبه در پژوهش کنندهشرکتافراد  اخذ شد.
ساده انتخاب شدند. پژوهشگر افراد  يبا روش تصادف ياحتمال
ورود و خروج از مطالعه  يارهايمع ازنظردر پژوهش را  کنندهشرکت
ط ورود به مطالعه را داشتند يکه شرا يه افراديکرده و کل ييشناسا

 يتعداد الزم برا هاآنن ياز ب دقرعهيقبهکرده و سپس  يشماره بند
مورد  يواحدهاگيري، نمونهن روش ينمونه انتخاب شدند. در ا

 يآورجمعابزار انتخاب شدن بودند.  يشانس برابر برا يانتخاب دارا
 يمشخصات فرد يمتشکل از سه قسمت بود. قسمت اول برخ هاداده

شغل خانم و همسرش و مدت ازدواج  الت ويتحص، که شامل سن
 يآمادگ يهاکالس ياز نحوه برگزار يتمنديرضا، قسمت دوم بود.
 يت از نحوه برگزاري(شامل رضا سؤال ٤مان که با يزا يبرا

و با  )يت کليو رضا يآرامتن ، يبدن تمرينات، يتئور يهاقسمت
کم  يليخ، کم موافق يليخ، موافق يتا حد، موافق کامالً يهاواژه

2-Deklava 
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 يمخالف مشخص شده بود. برا کامالً، مخالف يتا حد، مخالف
، ٥از يموافق امت يتا حد، ٦از يموافق امت کامالًنه يبه گز گذارينمره

مخالف  يتا حد، ٣از يکم مخالف امت يليخ، ٤از يکم موافق امت يليخ
ن شاخص ي. کل نمره ارديگيمتعلق  ١از يمخالف امت کامالًو ، ٢از يامت
شتر باشد ير بوده و هرچه نمره فرد در آن بيمتغ ٢٤ تا ٤از 

 يآمادگ يهاکالس يشتر از نحوه برگزاريب يتمنديرضا دهندهنشان
مادران باردار به چهار دسته  يتمندي. نمره رضاباشديممان يزا يبرا

-١٤، يراض ١٥-١٩، يراض کامالً ٢٠-٢٤شد که شامل  بنديتقسيم
اعتبار  نييتع يدر نظر گرفته شد. برا يناراض کامالً ٤-٩و  يناراض ١٠
عد از که ب ترتيباينبهابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد.  يعلم
دانشکده  علميهيئت ينفر از اعضا ٤ار يه پرسشنامه در اختيته

دانشگاه آزاد سمنان قرار گرفت و بعد از اصالحات  ييو ماما يپرستار
ک ير پرسشنامه د يياير گرفت. پاقرا مورداستفاده يينها تأييدالزم و 

 ٨٩/٠کرونباخ  يو آلفا هانمونهنفر از  ٣٠روي لوت بر يمطالعه پا
  شد.  تأييد

ل برگر بود. يقسمت سوم پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپ
جداگانه  يهااسيمقکه شامل  ل برگريپرسشنامه اضطراب اشپ

. باشديماضطراب آشکار و پنهان  گيرياندازه يبرا، يخودسنج
جمله است که احساسات فرد را  ۲۰اس اضطراب آشکار شامل يمق

اس ي. مقکنديم يابي" ارزشيين لحظه و در زمان پاسخگويدر "ا
و  يجمله است که احساسات عموم ۲۰اضطراب پنهان هم شامل 

اس يبه مق هايآزمودن يي. در پاسخگوسنجديمافراد را  يمعمول
شده است که  ارائههر عبارت  ينه برايگز يتعداد، اضطراب آشکار

شدت احساس از را ، ن وجهيرا که به بهتر يانهيگزد يبا هايآزمودن
، مک خيلي: از اندعبارت هانهيگزن يد ايرا انتخاب نما کنديمان يب

  اديز يليخ، اديز، کم
د يبا هايآزمودن، اس اضطراب پنهانيبه مق ييدر پاسخگو

است  هاآنو غالب اوقات  ياحساس معمول دهندهنشانرا که  يانهيگز
، رگزه تقريباً: ندير انتخاب نمايبه شرح ز يانهيچهارگز ياسيرا در مق

با مفهوم وجود  يهاجمله .شهيهم تقريباً، شتر اوقاتيب، اوقات يگاه
 ۱تا  ۴با مفهوم عدم اضطراب از  يهاجملهو  ۴تا  ۱اضطراب از 

  .اندشده گذارينمرهمعکوس)  طوربه(
 کيل برگر را يپرسشنامه اشپ ۲۰۰۸و همکاران در سال  ١گرانت

نمودند و  يمعرف يسنجش اضطراب دوران باردار يابزار معتبر برا
سه يمقا DSM-IV يهامالکل برگر را با يپرسشنامه اشپ کهيهنگام
 يژگيت و ويحساس، ن پرسشنامهيکردند اظهار داشتند که ا يو بررس

اشته د يسنجش اضطراب دوران باردار يبرا ييباال ييشگويو ارزش پ
 يمطالعات يدرصد در ط ۹۱ يياي). پرسشنامه مذکور با پا۱۵است (

                                                             
1-Grant  

 ييايپا ازنظر قبالًکه  ياپرسشنامه). لذا ۱۶شده است ( تأييدران يدر ا
ز مورد استفاده قرار ين پژوهش نيدر ا، مورد آزمون قرار گرفته است

  گرفت.
 ته اخالقيکم تأييدبه  يابتدا طرح پژوهشجهت انجام مطالعه 

دانشگاه آزاد سمنان به  ييو ماما يدر پژوهش دانشکده پرستار
د. يرس ۲۶/۲/۹۶مورخ  IR.IAU.Semnan.REC.1396.2شماره 

به  ۱۳۹۶دو روز به مدت شش ماه در سال  ياهفتهسپس محقق 
پژوهشگر ، افراد منتخب يين مراجعه و پس از شناسايدرمانگاه تد

در ، دهديمح يط شرکت در آن را توضين مطالعه و شراياهداف ا
، در مرحله اول، ل افراد به شرکت در پژوهشيت و تمايصورت رضا

ن يو پرسشنامه اضطراب قبل از شروع اول يپرسشنامه مشخصات فرد
ر د کنندهشرکتمان توسط افراد يزا يبرا يآمادگ يهاکالسجلسه 

، سن جلسه کاليان هشتمياز پا و سپس بعد شوديمل يپژوهش تکم
ن ي. اشديم(مشتمل بر سه قسمت) اجرا  هاپرسشنامهل يتکم

مادر باردار و  ۱۰ساعته با حضور حداکثر  ۵/۱جلسه  ۸در  هاکالس
ک را گذرانده يولوژيزيمان فيساعته زا ۶۰ک ماما که دوره يتوسط 
قه سالم و يدق ۵. در طول هر جلسه که شامل شوديمبرگزار 

 ۲۰، قه پرسش و پاسخيدق ۱۰، يقه آموزش تئوريدق ۳۰، ياحوالپرس
قه آخر يدق ۱۰و حدود  يآرامقه تن يدق ۲۰و  ينات بدنيقه تمريدق

ش از پرسيدر صورت ن ايو مان يد از اتاق زايتور بازد، لميبه پخش ف
  .شديماختصاص داده  و پاسخ

مان يزا يبرا يآمادگ يهاکالس يجلسات آموزش تئور يمحتوا
  : ل بوديو به شرح ذ يطبق پروتکل کشور

ک و يرات آناتومييبر اساس تغ يبهداشت فرد: جلسه اول
  کيولوژيزيف

  يه دوران بارداريتغذ: جلسه دوم
ن به همراه يو رشد و تکامل جن يروان بهداشت: جلسه سوم
  آموزش همسران

  يعالئم هشدار در باردار: جلسه چهارم
، نيو سزار يعيمان طبيزاد و مشکالت يفوا: جلسه پنجم

  مانيو کاهش درد زا يدرديب يهاروش
مختلف  يهاتيوضعمان و يبا مراحل زا آشنايي: جلسه ششم

  مانيزا
م يتنظ، مانيو عالئم خطر پس از زا هامراقبت: جلسه هفتم

  يردهيخانواده و آموزش ش
  يردهيآموزش ش، از نوزاد و عالئم خطر مراقبت: جلسه هشتم
راحت و آزاد  يهالباس ينات بدنيزمان انجام تمرمادران در 

خود به  يقه در مکان مناسب همراه با مربيدق ۲۰ده و به مدت يپوش
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و در ده به پهلي. سپس در حالت دراز کشپرداختنديم ينات بدنيتمر
ان ر شکمشيک بالش زير سر و يک بالش زيت راحت که يک وضعي

 فناز  يبيخود ترک يمربقه توسط يدق ۲۰قرار گرفته بود به مدت 
  .دادنديمانجام  يآرامجکبسون و بنسون را جهت تن 

 صورتبه، يعضالن روندهشيپ يآراما همان تن يجکبسون  فن
ن ي. در اگرفتيمآن عضالت صورت  ييانقباض عضالت و سپس رها

 فنانجام  يم کرده و در طيقسمت تقس ۸روش عضالت بدن را به 
همان  ييه و سپس رهايثان ۵ مدت به يک انقباض فعال عضالني

ب انقباض ي. ترتشديمه (تنش/آرامش) اجرا يثان ۳۰عضله به مدت 
  : ر بوديز صورتبهعضالت  ييو رها

، و کمرشکم ، دست چپ، دست راست، چپ يپا، راست يپا
 سر و پوست سر، صورت، هاکتفنه و يس

 اههيرتمرکز و توجه افراد بر ورود و خروج هوا به ، بنسون فندر 
  بود. يذهن يرسازيجاد تصوي(انجام تنفس پاک) و ا

 spss يآمار افزارنرماز  هاافتهي يآمار تحليلوتجزيهجهت 
انحراف ، انهيم، نيانگيم يفيتوص يآمار يهاروشو  ۲۲نسخه 

 زوج يآزمون ت يليتحل يآمار يهاروشو  ياستاندارد و درصد فراوان
  استفاده شد.

  
  هاافتهي

، سال ۲۶±۸/۲در پژوهش  کنندهشرکتافراد  ين سنيانگيم
 هانمونهت يسال بود. اکثر ۲۸±۹/۲ هاآنهمسران  ين سنيانگيم

ت ي) و اکثردرصد ۷۹ليسانس (و  ديپلمفوقالت يتحص يدارا
) درصد ۷۹سانس (يو ل ديپلمفوقالت يز تحصيهمسران آنان ن
همسران ) و شغل اکثر درصد ۸۰( دارخانهن زنان يداشتند. اکثر ا

 کنندگانشرکتن مدت ازدواج يانگي) بود. مدرصد ۳/۳۸آنان آزاد (

  سال بود. ۴/۲±۲/۱در پژوهش 
 يهاکالس يت زنان باردار از روند برگزاريرضا يع فراوانيتوز

 ناتيتمر، يمان که شامل سه قسمت آموزش تئوريزا يبرا يآمادگ
 هاکالسن ياز ا يت کليک رضاين يو همچن يآرامو انجام تن  يبدن
  آمده است. ۱در جدول شماره  باشديم

 يتمنديزان رضايو درصد م يع فراوانيتوز ۲در جدول شماره 
مان که يزا يبرا يآمادگ يهاکالس يزنان باردار از نحوه برگزار

 کامالًو  يناراض، يراض، يراض کامالًاز به چهار دسته يامت برحسب
  آمده است.، م شدهيتقس يناراض

مان بر سطح يزا يبرا يآمادگ يهار کالسيتأث نييتع يبرا
شهر  يهادرمانگاهبه  کنندهمراجعهدر زنان  ين باردارياضطراب ح

سمنان نمره اضطراب آنان قبل و بعد از مداخله با يكديگر مقايسه 
 .رودمي به کار ين زوجيانگيشده است. براي اين منظور آزمون م

که تفاوت  دهديمنشان ارائه شده و  ۳در جدول شماره ج حاصل ينتا
 يمداخله آموزش انجام ازبعد قبل و  ن اضطرابيانگين ميب يداريمعن

) .sig( يدارمعنياحتمال ج بر اساس ين نتايوجود دارد. ا
حاصل  α=۰۵/۰زان يسه آن با ميو مقا ياز آزمون آمار آمدهدستبه
ان زن يبرامان يزا يآمادگ يهاکالس ير اجرايتأث نيبنابراشود؛ يم

 .شوديم دييتأ α=۰۵/۰خطاي باردار در سطح 
 يهاکالس زنان باردار از يتمنديزان رضاين ارتباط مييجهت تع

زان يم، ن زنانيزان اضطراب در ايمان و ميزا يبرا يآمادگ
سه شد. براي اين منظور يآنان با سطح اضطراب مقا يتمنديرضا

شماره  در جدولج حاصل ينتا .رودمي به کار ين زوجيانگيآزمون م
، ن زنانيبراي ا يدارمعنيکه ميزان  دهديمنشان ارائه شده و  ۴

ت و يزان رضاين ميب يداريمعنو لذا تفاوت  است ٠٥/٠ از تربزرگ
 وجود ندارد. هاآن اضطرابسطح 

  
 مانيزا يبرا يآمادگ يهاکالس يت زنان باردار از نحوه برگزاريرضا يع فراوانيتوز: )۱جدول (

ت از روند يرضا
 يهاکالس يبرگزار

 يبرا يآمادگ
  مانيزا

 يقسمت تئور
  کالس

  درصد)تعداد (

  ينات بدنيقسمت تمر
  درصد)تعداد (

  يآرامقسمت تن 
  درصد)تعداد (

  از کالس يت کليرضا
  درصد)تعداد (

  )٢/٧٨(٦١  )٣/٩٢(٧٢  )٥٠(٣٩  )١/٥٥(٤٣  موافق کامالً
  )١/١٤(١١  )٥/٢(٢  )٢/٢٨(٢٢  )٣/٣٣(٢٦  موافق يتا حد

  )٦/٧(٦  )١/٥(٤  )٣/١٥(١٢  )٩/٨(٧  کم موافق يليخ

  کم مخالف يليخ
  مخالف يتا حد

  مخالف کامالً
  کل

٥/٢(٢(  
٠(٠(  
٠(٠(  
١٠٠(٧٨(  

٨/٣(٣(  
٥/٢(٢(  

٠(٠(  
١٠٠(٧٨(  

٠(٠(  
٠(٠(  
٠(٠(  
١٠٠(٧٨(  

٠(٠(  
٠(٠(  
٠(٠(  
١٠٠(٧٨(  
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  مانيزا يبرا يآمادگ يهاکالس يزنان باردار از نحوه برگزار يتمنديزان رضايو درصد م يع فراوانيتوز: )۲جدول (
  تيزان رضايم

  
  تعداد (درصد)   ازيدامنه امت

  )٨/٥٣(٤٢  ٢٠-٢٤  يراض کامالً

  )٥/٤٣(٣٤  ١٥-١٩  يراض

  )٥/٢(٢  ١٠-١٤  يناراض

  )٠(٠  ٤-٩  يناراض کامالً

  
  يقبل و بعد از مداخله آموزش اضطرابزان يسه ميمقا: )۳جدول (

  يدارمعنيسطح   انحراف استاندارد  نيانگيم  تيوضع موردبررسير يمتغ

         
  ٠,٠٠٠  ١٧/٥  ٧٠/٨٦  قبل از مداخله  زان اضطرابيم

 ٠,٠٠٠  ٥٤/٧  ٥٠/٧٢  بعد از مداخله  

  
  زان اضطرابيزنان باردار با م يتمنديزان رضايارتباط م: )۴جدول (

 ).Sig( يداريمعنسطح  تعداد يتمنديزان رضايم

  ٠٩٣/٠  ٤٢  يراض کامالً

  ٣٢٤/٠  ٣٤  يراض

  ٥١١/٠  ٢  يناراض

  -  ٠  يناراض کامالً

  
  گيرينتيجهبحث و 

 ياز برگزار يتمنديزان رضاين ميين مطالعه تعيهدف از ا
زان اضطراب در يمان و ارتباط آن با ميزا يبرا يآمادگ يهاکالس

 يتمنديزان رضاينشان داد که م مطالعه يهاافتهيزنان باردار بود. 
مان که توسط يزا يبرا يآمادگ يهاکالس يزنان باردار از برگزار

قرار دارد و اکثر افراد  ييدر سطح باال شوديموزارت بهداشت برگزار 
ن يا ينحوه برگزار) از درصد ۸/۵۳در پژوهش ( کنندهشرکت
رار ق يناراض کامالًدر گروه  يچ فرديبودند و ه يراض کامالً هاکالس

  نداشت.
 تأثير ۹۴و همکاران در سال  يران تنها در مطالعه معصوميدر ا

 يزنان باردار بررس يتمنديمان بر رضايزا يبرا يآمادگ يهاکالس
 زنان يتمنديمان بر رضايزا يبرا يآمادگ يهاکالس، شد که در آن

در پژوهش حاضر سطح اضطراب  ) اما۱۷داشت (مثبت  تأثيرباردار 

                                                             
1-Toker 

ز يمان نيزا يبرا يآمادگ يهاکالسدر  کنندهشرکتزنان باردار 
و همکاران متفاوت  يق معصوميث با تحقين حيده شد که از ايسنج

  .باشديمق فوق همسو با پژوهش حاضر يجه تحقياست. نت
ه که يدر کشور ترک ۲۰۱۶ سال درو همکاران  ١در مطالعه توکر

 يندتميرا بر سطح اضطراب و رضا يتراپ يقيموس يهاکالس تأثير
 نيشد حضور زنان باردار در ا گيري، نتيجهدنديزنان باردار سنج

) که همسو با ۱۸شد (آنان  يتمنديش رضايمنجر به افزا هاکالس
 يهاکالس تأثير. در مطالعه توکر باشديمجه پژوهش حاضر ينت

د ش يزنان باردار بررس يتمنديبر سطح اضطراب و رضا يقيموس
مان يزا يبرا يآمادگ يهاکالس تأثيردر پژوهش حاضر  کهدرحالي

 يآرامو تن  ينات بدنيتمر، يکه شامل سه قسمت آموزش تئور
رار ق موردبررسيزنان باردار  يتمنديبر سطح اضطراب و رضا باشديم

  گرفت.
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ان مطالعه با هم يقبل و بعد از پا، ن نمره اضطراب کليانگيم
داشته است. نمره اضطراب کل قبل از شروع  يدارمعنيتفاوت 
افته يکاهش  ۵۰/۷۲ان مداخله به يبوده که بعد از پا ۷۰/۸۶مداخله 

طراب ن اضياست و ا يپراسترسدوران  ينکه باردارياست. با توجه به ا
سوم  ماههسهدر و  ابدييمش يو با گذر زمان افزا يدر طول حاملگ

). لذا کاهش اضطراب در زنان ۳( رسديمزان خود ين ميشتريبه ب
 يآمادگ يهاکالس تأثير دهندهنشان توانديمن پژوهش يباردار در ا

  مان باشد.يزا يبرا
نات يآموزش تمر تأثيربا عنوان  يامطالعهو همکاران  يميرح

 ۹۳در سال زان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر يبر م يآرامتن 
زن باردار گروه پرخطر  ۱۵۰ يبر رون مطالعه که يانجام داد. در ا

در گروه کنترل) انجام شد در  نفر ۷۵، يآرامنفر در گروه تن  ۷۵(
نات تن يتمر يکالس آموزش ياقهيدق ۹۰جلسه  ۴گروه مداخله 

ن نات تيآموزش تمر، ن مطالعه نشان داديج ايبرگزار شد.. نتا يآرام
). ۱۹( شوديمموجب کاهش اضطراب زنان باردار گروه پرخطر  يآرام
تن  فن تأثيربا عنوان  يامطالعه ۲۰۱۴و همکاران در سال  يتوس
پار  ين و نوزاد در زنان نوليبر اضطراب و ارتباط مادر با جن يآرام

 ۴۲پار ( يميزن باردار پرا ۸۴ ين مطالعه که بر رويانجام داد. در ا
در گروه ، نفر در گروه شاهد) انجام شد ۴۲نفر در گروه مورد و 

ان ياجرا شد. در پا يآرامتن  فن ياقهيدق ۹۰جلسه  ۴مداخله 
در گروه مداخله کاهش  يدارمعني طوربهپژوهش سطح اضطراب 

  )P) (۲۰=۶۱۸/۰افته بود (ي
 رتأثيکه ، قين دو تحقيج اينتا شوديمکه مشاهده  گونههمان

با ، دهديمرا بر کاهش اضطراب در زنان باردار نشان  يآرامتن  فن
در دو پژوهش فوق  فنن يدارد. اما ا خوانيهمق حاضر يجه تحقينت
جلسه برگزار شد و در  ۴جداگانه و به مدت  يهاکالس صورتبه

، يمان (شامل کالس تئوريزا يبرا يآمادگ يهاکالسمطالعه حاضر 
جلسه بر اضطراب زنان باردار  ۸) در يآرامتن  فن، ينات بدنيتمر

ن يقات گذشته بود. همچنيث متفاوت با تحقين حيشد که از ا يبررس
 قرار گرفت موردبررسياضطراب زنان گروه پرخطر  يميدر مطالعه رح

  شد. يبررس خطرکماما در پژوهش حاضر اضطراب زنان باردار 
و  يتمندين رضايارتباط ب يمطالعه که بررس يهدف بعد

 يدارمعنيج نشان داد که ارتباط ياضطراب در زنان باردار بود و نتا
مان يزا يبرا يآمادگ يهاکالسزنان باردار از  يتمنديزان رضاين ميب

  وجود نداشت. هاآنر نمره اضطراب ييو تغ
 يتراپ يقيموس يهاکالس تأثيردر مطالعه توکر و همکاران که 

 گيرينتيجهدند يزنان باردار سنج يتمنديرا بر سطح اضطراب و رضا
منجر به کاهش سطح اضطراب و  هاکالسن يحضور زنان در ا، شد
ن يب يدارمعنين ارتباط يآنان شد و همچن يتمنديش رضايافزا

  ).۱۸نداشت (زنان وجود  يتمنديسطح اضطراب و رضا
زان يگفت که م توانيم آمدهدستبهج يبا توجه به نتا

مان در سطح يزا يبرا يآمادگ يهاکالسزنان باردار از  يتمنديرضا
زان يل آن کاهش مياز دال يکيد يقرار دارد که شا ييار بااليبس

جاد شده يا هاکالسن ين زنان است که با شرکت در اياضطراب در ا
ن يا يآرامت زنان از قسمت تن يزان رضاين ميشترين بيبود. همچن

ن يزنان به آرامش و کاهش اضطراب در ااز يبود که نشانگر ن هاکالس
  .باشديمدوره 

و سطح  يتمنديزان رضاين ميب دارمعنيعدم وجود رابطه 
ن موضوع باشد که يا دهندهنشان توانديمز ين زنان نياضطراب در ا

ت يابراز رضا هاکالسن ياز حضور خود در ا يزنان با هر سطح اضطراب
  .باشديم هاکالسن يقوت ان موضوع نشانگر نقطه يو ا کردنديم

مان که بر يزا يبرا يآمادگ يهاکالسبودن  مؤثربا توجه به 
ه ژه بيلذا توجه و، بود مؤثرار يافراد بس يم ذهنيمثبت شدن مفاه

  رد.يمدنظر قرار گ شيازپشيبد يدر زنان باردار با هاکالس گونهنيا
 يدگآما يهاکالسجه گرفت که شرکت در ينت توانيم نيبنابرا

زنان باردار و کاهش اضطراب  يتمنديش رضايمان جهت افزايزا يبرا
ک ي عنوانبه هاکالسن يکاربرد مناسب داشته و ا يدوران باردار

قرار  يشتريب موردتوجه توانديمزنان باردار  يبرا نهيهزکمدوره 
  رد.يگ

  
  يتشکر و قدردان

مصوب معاونت  يقاتياز طرح تحق شده استخراجپژوهش حاضر 
واحد  يته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالميو کم يپژوهش

معاونت محترم  ين از همکاريمحقق وسيلهبدين. باشديمسمنان 
و اخالق  يپژوهش يشورا، يو معاونت محترم علوم پزشک يپژوهش

ه مادران باردار و همکاران محترم درمانگاه يکل، دانشگاه آزاد سمنان
و  تشکر، رساندند ياريق ين تحقيما را در انجام ا ن سمنان کهيتد

  .ندينمايم يقدردان
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Original Article 

ASSESSMENT OF PREGNANT WOMEN SATISFACTION OF 
PREGNANCY PREPARATION CLASSES AND ITS RELATIONSHIP 
WITH ANXIETY LEVEL IN THIS WOMEN THAT REFERRING TO 

SEMNAN CLINICS 
 

Sara Abedian1, Zeinab Khaledian2 
 

Received: 02 Jan, 2017; Accepted: 16 Mar, 2017 
Abstract 
Background & Aims: Pregnancy is a situational crisis and in cases that are not well managed the stress 
is great for the mother and her relatives. Pregnancy classes include group classes with the aim of 
educating pregnant women. The aim of this study was Assessment of pregnant women Satisfaction of 
Pregnancy Preparation Classes and its Relationship with Anxiety Level in this Women. 
Material & Methods: This study was a descriptive -correlational study of health system research. In this 
study, 80 pregnant women entered the study randomly. These women participated in Pregnancy 
Preparation Classes. After the end of the last session, the questionnaire was completed by the 
participants. The questionnaire consisted of three sections: demographic characteristics and satisfaction 
surveys from these classes and the Spielberger Anxiety Inventory. The data were analyzed using SPSS 
software. 
Results: Most women (53.8%) were fully satisfied with the way they were preparing their childbirth 
classes. The paired t-test showed that the anxiety score decreased significantly after intervention in 
pregnant women (P = 0.000) and Paired t-test showed that there was no significant relationship between 
satisfaction rate and anxiety level in these women (p≤0.05). 
Conclusion: Participating in Pregnancy Preparation Classes is recommended to increase the satisfaction 
of pregnant women and reduce pregnancy anxiety. 
Keywords: Satisfaction, Pregnant women, Pregnancy classes 
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