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 زمان زایمان در از بعد مادران هیروح تیتقو و ماماها ی مشاوره کردیروبررسی 
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 چکیده

 یبرا پرسشنامهیک  باشد. یم روسیو کرونا زمان در ززایمانا بعد مادران هیروح تیوتقو ماماها ی مشاوره کردیروبررسی 

 مانزای یبرا یآمادگ آموزش جیپکیک از  متشکل RCTه در یک ک بودند یکنندگان مراجعه یداراکه  شد رسالا ییماماها

 یخصوص مطب در ماماها .بودند کرده کترش بود شده داده لیتحو نیوالد به هبهترک مانزای یبرا PK (یورتص تکی شور)

 و دص کی. کردندی م عمل یلندیوزین زای نخست مادران یبرا یران بارداردو مراقبان نوانع به و داشتند حضور را خود

ر یتصو به یبرا یرصب آنالوگ اسیمق کی از استفاده با کوتاه پرسشنامه کی. ردندک کترش قیتحق دراین مستقل یماماچهار

 هک ییماماها .رمنتظرهیا غی و منتظره یکیزیف عوارض ورددرم ریخ/بله پرسش کی کار وبا مرتبط استرس درک زانیم دنیکش

 سهیمقارا در یمترک رکا با مرتبط ، استرسیعوارض پزشکالح اص از بعد کردند،یم رکا یتداخل گروه در کننده کترش مارانیب با

 یخودکارآمد شیافزا باعث هک دان کرده استفاده های برنامه از هک یمادران با کردن رکا .کردندی م تجربه شاهد گروه دو با

 توسعه به باردار نانز قیتشو .داد شهکا بود شده تجربه ماماها لهیبوس هک ار ریکا با مرتبط استرس ،استشده زایمان شان 

 ا دارد.ر ماماها هلیبوس شده تجربهرکا با مرتبط استرس شهکا یشتر برایب قاتیتحق انجام ارزش مان،زای یمهارتها

 

 با مرتبط استرس مهارت، برنوشته مبتنی زایمان برای آمادگی کیس، دارای ماماهای بارداری، دوران مراقبهای کلیدی:  واژه

 تطبیقی کار
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 مقدمه 

 قول به سالمت هست که به ربوطسوم م هدف توسعه، اهدافه کنیم می بینیم در نگاجهان  سطح م دره توسعه اهداف به گرا 

 و مادران سالمت ی حوزه شیخصوص نما به. است نهیزم دراین زین ییماما حرفهرکا واست  توسعه اهداف یباقیه ی پا معروف

 ار هفدهم هدف ،سوم هدفزج به توسعه در اهداف. است شده گذاشته ماماها ای برعهده مهم نیا و دارد تیار اهمیبس کودکان

 نارهایوب نیهم و هست وبخ اریاهداف بس به دنیرس یبرا مشارکتو  من نظر به. است partnership ی دربارهه ک میدارم ه

 سالمت و ییماما گروه نیبنابرا م؛یپرس اهدافمان به کمک کند تاما به تواندیم هک هست گرانید با یطلب مشارکت ینوع به

 سلسله تا گرفته تصمیم کشور، شگاهدان نیبزرگتر نوانع به رانهت یپزشک علوم دانشگاه ییو ماما یپرستار دانشکده یبارور

 سری است که نیا زا ناریوب نیاول نیا. ستنی مقدور یکیزیف حضور هک کرونا امیا دراین خصوص به. دنک برگزار ار یینارهایوب

 ندیگویم هچ ماماها ی درباره یالملل ینب یلمع و جامعجهانی  یسازمانها که است که باید بدانیم نیا عرض ادامه در میدواریام

ی م متذکر را یموارد هچ ییماما خصوص در مینیبب و شدبا کمک ازآنهابا  کنیم میرست را ودمانخ چشم انداز میخواست گرا هک

 توسط می تواند تولد از بعد و نیح قبل، یها مراقبت 8۷۸ هک گفت SoWMy2410، UNFPA در مثال، ورط به. شوند

 2410 درزین بهداشت سازمان جهانی .شودی م سومدو تا کودکان و مادران ریم و مرگ شهکا ن باعثیا هک دشو انجام ماماها

سری  در نیهمچن. درک دییتا ییماما یبرا advocacy و ییماما regulation و آموزش ،یها حرف تیحما تدارک ی درباره

 ی لهیوس به ینوزاد و یمادر یها مرگ 84۸ هک نیا جمله از هک ساختند مطرح را یا عمده کاتن 2410 در النست، ییماما

 بکنند خدمت ارائه شکل نیا به ماماها هکاست  مهم اریبس کننده مراقبت و ها مراقبت تداوم نکهیا و ی استریشگیپ قابل ماماها

. دارد توجه جای هک ردیگیم قرار غفلت ردمو یت ناکافیحما و یاسیس ی اراده للید به اغلب ییماما نکهیا گرید مهم ی نکته و

ی بانیپشت یبرا جهانی یها سازمان المعمو .اند کرده رکا هچ ییماما یبرا جهانی یسازمانها عمل، ضه ایدرعر هک مینیببالحا

 تیحما و ساپورت تواندیم هک کنندی م نیتدو سندهایی راو کنندی مرادص ار ییها انهیب و دهندی م لیتشک جامعه ای را

 .شدبا ییماما یبرا کننده

 هکاست شده  آورده 2410SoWMy در .است بوده ننیچن نیا یموارد 241۲ و 2418 ، 2410، 2411درسال  نکهیا جملهاز 

 تیاهم هک یگرید موارد .باشند داشته درخدمات availability ،accessibility،acceptability ،quality یدبا ماماها

 و دنک دایپ توسعه شانی آموزش های برنامه و دشو یگذار هیسرما آموزش و ییماما یانسان یروین باید روی این است که دارند

practice ییماما ویر یکشور درهر کنند یسع و ردیبگ قرار ردمم در استرس شان خدمات ود شو تیتقو و ابدی توسعه زین 

 2424 سال به هنوز یلمع جامع و جهانی سطح در. نندیبب کودک و مادرکنند تا نتایجش رادرسالمت  یزیر یزیر برنامه

 سال یبرا وتنطیم کنیم خودرا یداخل یها برنامه و میریبگ خط ازآنها باید زین ما. اند کرده یزیر برنامه زین 2414 یبرا دهینرس

 .کنیم یگذار هدف 2414

 

 مساله  انیب 

ی م گاهی. ام نوشته ار نهاآ از یبعض هک شودی م موارد نیا شامل یا حرفه و یآموزش ی توسعه یبرا ما پیش روی یها چالش

 وجود ماماها و ین آنهاب یخدمت ای و یتعداد تناسب ادارد ی وجود ماماها و نانز نیمتخصص ینب ینامناسب یها رقابت هک بینیم

 آموزش یبرا مستقل ینیبال طیمح و یآموزش لالاستق .نباشد ریپذ امکان همه یبرا ماما به یسترسد ممکن اج همه در ای ندارد

 یبرا خطر مک مانیاز یاه بخش و یمانیاز مراکز از شرفتهیپ یکشورها هم می شود مثل نرایدرا. ندارد وجود ییماما رشته
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 قدرت های گذار استیس در فیکا ی اندازه به بهداشت وزارت در ماه ک نیا گرید وردم .ردک استفاده ییماما ینیبال آموزش

 نآ ی توسعه و اه یتوانمند حرفه، تیتقو یبرا یرگذا قانون جامع قیطر از هک میازمندین ما. میشو وارد جانبه همه تا میندار

پیش می ز ین ییاه یافسردگ حرفه نیا النشاغ و یالنالتحص فارغ ان،یدانشجو از یبرخ در هک مینیبی م زین هیگا. کنیمش لتا

 و میازس برطرف ار تالمشک نیا و رمزدمریزی کنیم  برنامه سال پیش رو 14 یط یدبا هک دارد وجود هایی یتینارضا و آید

. ندک یم رمن پنجه و دست کرونا یاندمپ با ایدن حاضر حال درل می دانید همانطورکه. ابدی یرهتب ی توسعه ییماما کنیم ککم

ه ک شده باعث و اند داشته یادیز تیفعال حرفه ایندر زین رانیا یماماها کرونا، ی فاجعه للید به ریاخ ماه 1 دو یط آن تبع به

 نم نظر به. بدهند مشاوره خصوصاین در ووکمک کنند  آنها بدهند به الزم را یاه آموزش و شوند ردمم یزندگ بطن وارد

 یبهداشت مراکز در ما یماماها است. کرده جادیافرصت  حالت ما یبرا واست  ز داشتهین یمنافع داشته،که  یمضرات زج به کرونا

 بوده فعال ماماها ها شگاهیزا و ها مارستانیب در ن،یهمچن و اند بوده فعال یلیخ های غربالگر در مان یو شهر ییروستا درمانی

 شده لیشگاه تعطیزا یاه بخش هک ییها مارستانیب در و کارهای غیر حتی در .آند کرده خدمت ارائه ییکرونا به مادران و اند

 تصفر کرونا ن،یبنابرا ارائه دادند؛ ار خدمات کرونا، به المبت مارانیب یبرا زیعز پرستاران کناررد داوطلبانه ورط به ماماها اند،

  .ردک فراهم ماماها خدمات دادن شانن یبرا ار یوبخ اریبس

 

 قیتحق نهیشیپ و ینظر یبانم

 ممکن یمشکل هنکه چیا ویر تمرکز اوقات گاهی. شدبا اضطراب و یگرانن پراز زمان کی جدید نیوالد یبرا تواندیم مانیاز 

 و کند اضطراب دچاررا باردار نانکه ز دشو یتیوضع جادیا باعث است ممکن ،پیش آید مانیاز و یباردار راندو طول دراست 

 افتندیدر 244۲ همکارانش و فورد.( 2441 ،میلر) سازدمتکی خود  1یباردار دوره مراقب تخصص به افزونی روز ورط به را هانآ

 مانزای یندهایفرا که احساس نیا کردن دایپ در تا تندهس وابسته و ماماها مارستانیب پرسنل تیحما به تدش به یسیانگل انزب

 نیا یبرا مهم یمنیا یم مورد ماما انتخاب که است شده مشخص یفیک قاتیتحقرد. کمک کنند آنها بهدرکنترل دارند  خودرا

 شودی م محسوب مانزای یمند تیرضا یبرا یاصل کننده پیش بینی کی باماما آن از پس تباطرا و رودی شمار م به نانز

 گذشته، آثار یبازنگر و دربررسی 1۲۲1 نیفیگر-اکیکون.( 2411b ،2411 ،2414 همکاران، و هوورات) 

 دست دادن کنترلاز یبرا بالقوه خطرناک عوامل نوانع به ار نیمتخصص به یوابستگ و یناکاف یآمادگ نفس، به اعتماد فقدان

 دردوران maternity carer1 باال اضطراب درک اظهار( 2412) جونز. درک ییشناسا مانیاز ندیفرا طول در مادران یشخص

 شتریب هرچه شیافزا باعثه ک دشو ییرفتارها از یها چرخ جادیا و مانیاز یط ردد از یدرک شیافزا به منجر تواندی م یباردار

 میلر. گردندی م یباردار دوره به مراقبان یوابستگ شدن شتریب موجب یتح قیطر نیا از و شوندی م2 مانیاز یط اضطراب

 یباردار دوره مراقب به یوابستگ از یفرهنگ جادیباعث ا تواندی م متخصص دهیعق و دانش به یوابستگ نیا ردک اظهار( 2441)

کالس های در شده ارائه یها هیتوص از یبرخ رد زنانک انیب (244۲) نزیک لیو ،دیدج مادر 8 از یفیک مطالعه یکدر. گردد

 آنها. اند افتهی رسودمندیغ و یرکاربردیغ ار نوزاد از هیاول یها مراقبت مربوط به یها هیتوص ژهیو به ،سیانگل در تولدپیش از

 موارد نیا همه. بودند وابسته خود جدید با نقش مقابله یبرا ماماها توسط شده ارائه فردیو یعمل تیحما به تدش به نیهمچن

  د.شو رکا با مرتبط استرس شیافزا دچار ماما شوندی م باعث هک کنندی م لیتحم ماما بر ار یتوقعات و انتظارات

                                                           
1 maternity carer 
2 labour 
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 وجود با. دشنبا ملکا آن هفته روز ۷ و ساعته 20 س،یک یدارا یباردار وراند یها مراقبت یماماها رودی م انتظار لندیوزین در

 دارند ییماما به یادیز اریه بسالقع هک ییماماها از دسته آن یبرا یلو ،است زیبرانگ چالش شغل کی لندیوزین رد ییماما نکهیا

 در د؛ش مشخص موضوع ندچ یفیک مطالعه یکدر.( 2410 همکاران، و کوپر-آرا کم) دارد همراه به زین یمداوم یها پاداش

 آنها ماندن یباق باعث یزیچ هچ نکهیا دربارهسال فعالیت کاری داشتند  8 مدل به حداقل هک ماما 11 با مصاحبه نیا

 و نانز با مشارکت کاردر ماماهاکه  ار یلذت ،(2410) همکارانش و کوپر -آرا کم مخصوصا،. دش مصاحبه ودب شدهسرکارشان بر

-آرا کم. دهندی م شرح کنند زایمان هستند که مایل گونه آن تا کنندی م ککم نانز به و کنندی م تجربه آنها یها خانواده

 یزندگ در یشخص و یها حرف توازن جادیا به ادرق ار آنها یی کهها رزم لیتشک تیاهم بر نیهمچن (2410) همکارانش و کوپر

دوام خود سربر ییماما جامعه و ماماها با سایر خود رابطه قیطر ازم ه ازب ماماها نکهیا وجود با. ورزندی م تاییدسازد ی م خود

 labor شده منعکس ریز بعد 1 درامر اپن. شودی م محسوب ماماها یبرا یخطر آنها  1یشغل یفرسودگ آورند،ی م

2occupational burnout3 سندال،) یشخص تفایک اندک احساس و یعاطف یخستگ ،0 تیشخص مسخ احساس: است 

ل الاستق از برخوردار سیک یدارا یماماها ی درشغل یفرسودگ بررسی بهکه  خود یدکترا نامه انیپا در( 2411) انگی.( 1۲۲8

 به ماماها نیا یبرا یشغل یفرسودگ نکهیا از یدرک به تا ردک مصاحبه شان مسرانه از نفر 0 و ماما 12 با پرداخت،ی م یشغل

 سخت شغلن دریک بود ملآن کا نیسنگ یامدهایپ کردندیم یسع ابتدا در ماماها نکهیا وجود با. دست پیداکند است معنا هچ

 ویر آن رثیتا و شدندی م متحمل که یرد عاطفد نیسنگ نهیهز و اورندیب دوام نتوانستند یلو ،کنند یمخف ار متحز پرس و

 هدِیپد از دیبا ماماها که رسید جهینت نیا به( 2411) انگی .داد نشان خودرا سرانجام شان خانواده یزندگ و شانی زندگ

 تیحما موجود سیستم های از و مرزهای باشند و دح یدارا یشعل یز فرسودگا یریجلوگ یبرا و دشنبا آگاه یشغل یفرسودگ

 زیون  1یشغل استرس ولا: ردیگی م نشأت عمده منبع دو از استرس هک داد نشان ماماها استرس از جدید یبازنگر کی کنند

 زین و ی رسندم نظر به عیشا یبانیپشت و تیحما فقدان و ییزورگو ناکارآمد، رکا لحم فرهنگ مانند یموارد. ۲یازمانس استرس

 ای یشغل استرس بهار استرس بحث ق حاضر،یتحق.( 2411 همکاران، و زارویپ) شوند گرفته نظر در استرس منابع نوانع به دیبا

 به هک ماما 1 با د،ش انجام( 2411) تمیاس و کاکس توسط که گرید یفیک مطالعه دریک .درک خواهد محدود کاربا مرتبط

نسبت  ماماها تعهد و القهع دکهش یریگ جهینت گونه نیا. دش مصاحبه دندوب کرده ها ر ار یباردار وراند از شغل مراقبت یتازگ

که به  ایاسترال در مطالعه کی. بارآورد به ماماها از یبرخ یبرا الییبا اریبس یعاطف یها نهیهز و امدهایپ تواندی م ییماما به

 پرداختی م یدولت مارستانیاز ب مانیاز بخش دو شینما شاغل یماماها توسط شده تجربه کاربا مرتبط استرس سطح بررسی

 دادند یشخص تفایک به یینیپا ازیامت٪ 1/14 گزارش دادند، ار یعاطف یخستگ باالیتا متوسط سطوح ماماها٪ ۷/۲4 که فتایدر

 یفرسودگ با های ژگیو همه شد مشخص که ندکرد اظهار را( داشتن مانند روبات یحس ،ساده انیب به) یتیشخص مسخ٪ 1/14 و

 تیجمع زا به دست آمده ییپاسخگو نرخ هک ییآنجا از. (1۲۲8 سندال، ؛2411 و همکاران، تالرمو) هستند ارتباط ی درشغل

 دشنبا شتریب بتوانند یشغل یفرسودگ و رباکا مرتبط استرس سطوح نیا هک دارد وجود امکان نیا٪،(8/1۲) دوب یینپا هدف

 کم آن کنندگان ترکش تعداد و است یفیک ورتص به قیتحق نیا اعظم بخش نکهیا وجود با .(2411 همکاران، و تالرمو)

 درزمینه دتریجد قاتیتحق. رودی م شمار به مسئله کی ماماها یبرا رکا با مرتبط استرس هک دهدی م نشان یلو هستند،

                                                           
3 occupational burnout 
4 sense of depersonalization 
5 occupational stress 
6 organisational stress 
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 و والبرگ ؛241۲ همکاران، و روب نیل مثال یبرا است داشته معطوف ۷ کیترومات مانیاز سمت به را خود تمرکز ماماها استرس

 دهندی م لیتشک ار ماما یک نیاکثر مراجعکه  ار یپزشک ریغ نظر از دهیچیپ یتولدها عوض، دراضرح قیتحق. 241۲ همکاران،

 مطالعه وردم کنندی م کترش RCT دریک آنها مارانیو ب نیمراجع که یحال را ماماها استرس حاضر قیتحق. کندی مبررسی 

 انتظار که در شودی م یمادران 8 یخودکارآمد شیافزا باعث یتداخل جیپک است که شده مشخص RCT نیا در دهد؛ی م قرار

 مانیاز یبرا کیت صورتی که روش مانزای یبرا یبرنامه آمادگ از است عبارت حاضر قیتحق در تداخل. هستند فرزند خود نیاول

شد  تهخواس کردندحاضر قیتحق ا دراینر کنندگان کترش که ییماماها از .(2441 مشترک، دانش اعتماد) شودی م دهینام بهتر

 دچارش خود مارانیبا ب کردن رکا هنگام که کاریبا مرتبط استرس با سهیمقا رادر باکار مرتبط استرس زانیم اظهار کنند چه

 استرس شهکا باعث ،ینده خودکارآمدیارف تداخل دراین ریدرگ مارانیب هک فرض شد گونه نیا. کنندی م تجربه شوندی م

 .شوندی خودم یبرماماها وارده

 

 قیحقت شور 

 شدهکنترل  شیآزما دریک مان،یاز یخودکارآمد بهبود منظور به آنها نیمراجع که است ییماماها از ینظارت قیتحق کی ینا 

 ورط به کنندگان کترش ش،یآزمادراین . کنید( مراجعه (241۲) همکاران، و هووارت به) کردند کترش( RCT) یتصادف

 قرار ۲برمهارت یمبتن مانیاز یآمادگ برنامه معرض که در یتداخل گروه کی :شدند داده اختصاص گروه 1 از یکی به یتصادف

 شاهد گروه کی و د؛ش داده هانآ به مانیاز درباره مختلف یاز داستانها متشکل یا کتابچه که فعال شاهد گروه کی ؛شدند داده

 خودرا یماماها شیآزمادراین  گانکنند کترش. نگرفت قرار ارآنهایاخت ی درمطالب اضاف و طالعاتا گونه چیهکه  منفعل

 یباردار وراند مراقبان نوانع به آنها یبرا ی کهکنندگان کترش یتصادف دیبن گروه براساس جه ماماهاینت در. دکردن انتخاب

 درباره استرسکه  پرسشنامهیک  د،یسی رم انیپا به کننده کترش از مراقبت نکهیا از بعد. دشدن دیبن طبقه کردندی عمل م

 .دش فرستاده ماماها یبرا دکری م مطرح ییها شپرس

 

 کنندگان کترش 

 نوانع وبه بوده اند یباردار وراند مراقبان نوانع به کنندگان کترش یبرا قیتحق که دراین ییماماها به شدن کینزد یبرا 

 کترش یبرا هک ییفقط ماماها( LRS/052/11/10: ارجاع شماره) شدی م اعطا اخالقی هیدییتاعمل می کردند  مطلع

 پرسشنامه برگرداندن قیطر زا ماماها موافقت .بودند طیشرا واجد بودند کرده عمل یباردار وراند مراقبان نوانع به کنندگان

  .یی(پاسخگو نرخ٪ ۷4) شدند ق انتخابیتحق دراین کترش یبرا ماما 140. دش داده نشان شده لیتکم

 

 رکا شرو

 کوتاه ینامه مقدمات کی همراه به -درجه بندی کنند را خود با کار مرتبط استرس تندخواسی م ماماها از هک ییها پرسشنامه 

 ماماها نیا شقن دنیرس انیپا به از بعد ارسالین ا هک شد فرستاده ماماها یبرا -دار آدرس و تمبردار برگشت نامه پاکت یکو

 چیه درصورتی که. (تولد از بعد هفته ۲ قلحدا) گرفت ورتص خاص کننده کترش کی یبرا یباردار وراند مراقب نوانع به

                                                           
7 traumatic birth 
8 Self - fficacy 
9 Skills- based childbirth preparation 
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 وشد  ارسال امکیپ نبود موجود آنها یپست آدرس که ییماماها یبرا. شدی م مجدد ارسال پرسشنامه شد،ی افت نمیدر یپاسخ

 آدرس اعالم کردند. خودرا موافقت قیتحقدر کترش یبرا کد یافراد و کنندمراجعه  قیتحق سایت وب به شد خواسته آنها از

 .دادند ارائه ار خودراصرف یستپ

 

 اهی ریگ اندازه 

سطح  100]- استرس تر یینپا اریبس سطح[ VAS=0) 14با کارتطبیقی براساس یک مقیاس آنالوگ بصری استرس مرتبط 

 رکا با مرتبط استرس :گرفتندی مدربر ار موارد نیا ها شپرس. دش برآورد لیذ یها شپرس به پاسخبسیار باالتر استرس  در

 و ماریب/مراجعه کننده ازاین مراقبت هنگام هک کنید دیبن درجه ار مطلباین  تا دیینما راستفادهیز اسیمق از لطفای قیتطب

 مراجعه کی از هنگام مراقبت معموال هک یاسترس با سهیمقا در ،یشتریب استرس چقدر ای مترک استرس چقدر همسرش

  .دیکنی م تجربه د،یشوی م دچارش همسرش و ماریب/کننده

 

 عوارض

 وجود ی(کیزیف فقط)ای  منتظرهی غیره کیزیف مسئله ( یا هرگونه11چیبر تیوضع مثال یبرا) منتظره یکیزیف مسئله هرگونهآیا  

 تجربه. دش فراهم زین ماماها نظر اظهار یبراالزم  داتید؟ تمهیا کرده تجربهکه  شدبا یاسترس دهنده نشان که است داشته

 زیآم مداخله و النهفضو بالقوه ورط به کد ییها پرسشنامه و ریگ وقت یها مقابل پرسشنامهدر ماماها هک دادیم نشان یقبل

 .نشوند یآور جمع رکا با مرتبط اتیجزئ ای کیدموگراف اتیجزئ شدکه تصمیم براین للید نیبه هم و کنندی م مقاومت هستند

 

 ها  داده لیتحل 

. شدند حذف قیاز تحق ندادند گزارش فرزند خود را تولد هک یافراد و دادند افانصر هک یگاندکنن کترش به مربوط یها داده

 و داشتند قرار ماما کی از ریغ به یوران باردارد یک مراقب مراقب تحت هک یکنندگان کترش از دسته آن به مربوط یها داده

 ماما 108 موارد، نیا. شدند حذف قیتحق از زین رندیبگتماس آنها  با بودند نداده اجازه خود یماماها به که یکنندگان کترش آن

 .دادند ارائه لیتحل یبرا خودرا یها داده نفر 140 ماما، 108 نیا انیم از. ساختی ط میشرا واجد مطالعه دراین ترکش یبرا ار

 VAS پرسش ؛ طبقبررسی شدند( ANOVA) طرفه کی انسیوار زیآنال کی از استفاده با VAS پرسش از حاصل یها داده

 یاسترس کردند بای م تجربه در مطالعه حاضر نیمراجع از مراقبت هنگام خودرارکا با مرتبط استرس شدی م تقاضا ماماها گاز

 (. 12یقیتطب استرس) کنند سهیمقا. کردندی م تجربه خودرا یخصوص یها مطب نیبا مراجعر کا درال معموکه 

 

                                                           
10 visual analogue scale 
11 Breech position 
12 comparative stress 
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 قیتحق یها افتهی

 کیدموگراف اتیخصوص 

 سرتاسر ین شهریهمچن و ییروستا ینواح در واقع یخصوص یها درمطب یباردار وراند نیمراقب نوانع هب که ییماماها 

 پرسش گونه چیه. ن بودندز کنندگان کترش همه. کردند عمل قیتحق ینامطالعه   نوانع به کردند،ی م رکا لندیوزین

  .نشد هدِیپرس ماماها از کیدموگراف

 

 یقیتطبر کا با مرتبط استرس سطوح

 یاسترس سطح با کنندی تجربه م قیتحق ایندر کننده کترش نیمراجع با رکا هنگام هک ار یاسترس سطح هک خواسته ماماها از 

 نظر که از ردک مشخص طرفه کی انسیز واریآنال کی. ندینما سهیمقا کنندی م تجربه خود نیمراجع اب رکا موقع المعمو هک

 ،F= ۲18/2) ندارد وجود ماماها یقیتطب رکا با مرتبط سطوح استرس نظر از ها وهگر ینب یدار یمعنالف اخت گونه چیه یآمار

41۲/4=p) یداستانها شاهد گروه ؛11/14= مهارت بر یمبتن مانیاز یآمادگ گروه) مشابه نبودند ها نیانگیم وجود، ینا با 

 بزرگ، یارهایمع انحراف وجود للید به یلو بود، یدار یمعن به دنیرس حال در زیآنال و (12/01=شاهد گروه ؛۲1/01= مانیاز

 عوارض با تولد، ای و مانیاز طول در آنها نیمراجع ایآه شد که  دِیپرس ماماها از نکه،یا دومآمد ی نم دست به یآمار یدار یمعن

 :یبیترکرت چه به تنهایی یا به صوریز موارد ازریک ه زومل زا بودند عبارت یکیزیف عوارض. ریخ ای اند شده مواجه 11یکیزیف

 مانیاز شامل موارد ریاس و نیسزار با مانیاز ،ventouse با مانیاز فورسپس، با مانزای ، 10یوتومیزیاپ ون،یاگمنتاس القاء،

 از٪ 14 اظهار کردند آنها مسائل فیزیکی دیگری که توسط ماماها مشخص شده بود. وهرگونه11 یزیخونر ها، پارگی  دوقلوها،

 یانفعال شاهد گروه در شان نیگاز مراجع٪ 12 و فعال شاهد گروه در شان نیمراجع از٪ 0۲ ،یخلتدا گروه در شان نیمراجع

الت مشک که( ANCOVA) انسیکووار زیآنال کیجه، ینت در. کردند تجربه تولد ای و مانیاز یط ار مشکل و عارضه یک حداقل

 ماماها توسط شده تجربه یقیتطب ارک با مرتبط سترسا نظر ه ازک ردک مشخص زیآنال نیا. دش انجامکنترل می کرد  را یکیزیف

p> 0/05 ،F= 3/150 یط یکیزیف عوارض کنترل از بعد هک دهندیم نشان ها نیانگیم به مربوط یخطا ینوارهادارد  وجود 

 یادگآم گروه کنندگان کترش زا هک ییماماها یقیتطب استرس سطوح ینب یدار یمعن الفاخت یآمار نظر تولد، ز ای و مانیاز

 یها کنندگان گروه کترش از هک ییماماها یقیتطب استرس سطوح با سهیمقا در کنندی م مراقبت مهارت رب یمبتن مانیاز

 با VAS 144-4) یقیتطبرکا با مرتبط استرس سطوحمیانگین های . وجود دارد کنندی م مراقبت یانفعال شاهد و فعال شاهد

 یط یکیزیف عوارضالح اص از بعد ماماها یگروهها ینب (هستند یشتریب ارک با طمرتب دهنده استرس نشان هک باالتری ریمقاد

 گروه = 1 گروه مان؛یاز یها داستان شاهد گروه = 2 گروه مهارت؛ بر یمبتن مانیاز یآمادگ گروه = 1 گروه . *تولد ای و مانیاز

  .کنترل

 

 بحث

 رکا با استرس مرتبط نظر از ها گروه ینب یدار یمعن الفتاخ تولد، ای و مانیاز یط یکیزیف عوارض اثرات کنترل از بعد 

 کترش با هک ییماماها. دشمشاهده  مطالعه نیا در حاضر کنندگان کترش از مراقبت در ماماها لهیبوس شده تجربه یقیتطب

                                                           
13 physical complications 
14 episiotomy 
15 haemorrhage 
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 دو با سهیمقا در ،بودند شده آماده مان بهتریاز یبرا یورتص تیک شور از استفاده با هک کردندی م رکا یتداخل گروه کنندگان

 با کردن رکا هنگام معموال آنچه به نسبت یمترکاسترس  بودند، نشده آماده شور نیا به آنها کنندگان کترش هک یگروه

 ار بچه تولد یها مهارت هک یکنندگان شرکت دهندی نشان م آمده بدست جینتا. نمودند تجربه کردندی م تجربه خود نیمراجع

 هک یکنندگان کترش به هستند نسبت دهیچیپ 1۲پزشکی غیر نظر از زایمان هایی که درطول کردن رکا یبرا بودند گرفته ادی

  هستند.1۷ کمتر استرس زا بودند نگرفته ادی ار ها مهارت نیا

 خواهد شان چگونه مانیاز هیتجر نکهیا به مطالعه نیا در کننده کترش نانز اند، کرده اظهار زین محققان ریاه سک گونه همان

 گذاشتی م رثیتا شان فرزند تولد به آنها شدن کینزد و پیش بینی نحوه ویر توقعات نیا و داشتند توقع نآ از و دیما بود

 هک دانستندیم نانز افت،یدر( 2448) همانطورکه کوهن وجود، بااین.( 2441 تامسون، و نزیبیگ ؛2441 نگ،یکریپ و رزیِآ)

 موضوع، نیا علی رغم. است ها ناشناخته درون به یمان سفریاز و یباردار کهنیا و دهند خر توانندی م رمنتظرهیغ اتفاقات

 و توقعات یکسری با مطالعه نیا در کننده کترش نانز از یبرخ ،استشده  مشاهده زین آنها از قبل آنچه همانند است ممکن

 یرگذاریتاث لیپتانس زا امر نیا.( 244۷ ،لرمی ؛2448 همکاران، و اللی) شدند خود مانیاوارد دنیای ز انهیگرا عهرواقیغ انتظارات

  .باشدی م برخوردار دنک تجربه است ممکن ماما کی هک اربا ک مرتبط استرسروی 

 یازبرخ نشان دادند زین و کردند مشخص مانیاز یبرا شدن آماده یبرا یزمان منوان به ار یباردار وراند ،یقبل یها پژوهش

 رندیگی م برعهده شودی م یشخص ی کنترلنوع به منجر هک را مانیاز و یباردار وراند تیریمد یشخص تیمسئول مادران

 از فرد نکهیا و دینما کنترل کندی م تجربه ار آنچه لحظه به لحظه تواندیم ه فردک اعتقاد نیا .(2411a همکاران، و هووارت)

 از شتریب یزیچ به موضوع نیا.( 2444 ر،یشف و ریشف) گرددیبرم یکارآمد خود به ،است برخوردار ریکا نیچن انجام زهیانگ

 .داردزین اطالعات

 در ارائه ا ازطریق مشارکتر نیا و کنند ککم یکارآمد خود جادیا به یآمادگ برنامه در شده گنجانده اطالعات رفتی م انتظار 

 هک ینانز د،ش مشخص گونه دراین تحقیق همان انجام دهند. ضروری18انگیزه موردنیاز برای ایجاد مهارت های خود تنظیمی 

 بتوانند باالتر مانیاز یخودکارآمد داشتن جهینت در هک بودند بیشتر از این احتمال برخوردار بودند کرده رکا ها ندیفرااین با

 ماماها هستند، والمعم لندیوزین در هک یباردار وراند مراقب به خودرا یوابستگ را دست گیرند و درنتیجه یشخص کنترل

  .دهند شهکا

 ؛2411 و همکاران، کارلسوناست ) درارتباط مانیاز زا شتریب ترسبا تریین پا مانزای یکارآمد خود هک اند افتهیدر حققانم

 دادن دست از به منجر تواندیم درد خود به حد فکرکردن بیش از ای ت،یریمد در یوانتنا. (2411 همکاران، و ونسون سالم

 قرار فیمن مانزای تجربه یک داشتن خطر در معرض ار یک زن واندیتم و گردد مانیاز ندیفرا به دوور دادن دست از و کنترل

 الاحتما امر نیا. (2448 همکاران، و اللی ؛2448 همکاران، و ندِرزی؛ ر2441 نگ،یفلم و نیمارت ؛2441 نگ،یکریپ و رزیآ) دهد

 ی ازبرخ یبرا ممکن هیتوج یک و دادی م شیافزا دکری م احساس خود یوران باردارد مراقب به که زن ی راوابستگ

 ممکن ردد تیریمد در ینانوان و ددر ترس از. رودی م شمار به مطالعه ینا در حاضر یتوسط ماماها شده تجربه یها استرس

 .(2448 همکاران، و اللی) باشد1۲زایمان ویک عامل موثر در زایمان باکمک عمل جراحی توقف  موجب است

                                                           
16 non -medically 
17 Stressful      
18 regulatory skills-self skills 
19 surgical delivery 
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و مشکالتی مطرح می شوند مادران ممکن است احساس کنند  عوارض که یهنگام کردند هاراظ( 2412) همکارانش و هوورات

 از یبرخ کنترل حس رمنتظرهیغ امر احتماال نشان می دهدهنگامی که عوارض نیوا حس کنترل خود را از دست داده اند.

 ار عوارضبا این مقابله  یبرا ی الزماه مهارت مادران نیا یآمادگ کشد،ی م چالش به ار حاضر قیتحق در کننده کترش مادران

 به و کنندی ف میتضع شندداشته با است ممکن که ار یهای اول نفس به اعتماد هرگونه منتظره ریغ عوارض و دهدی نم آنها به

 شهکا .شودی م نامشخص یپزشک نیگر متخصصید و شانی باردار وراندمراقب  به آنها یوابستگ شیافزا باعث للید نیهم

 به مشغول ییماما در حرفه که یافراد از رکا حلم تیحما نظر از هم رود،ی م شمار به یمهم امر ماماها ارک با مرتبط استرس

  .(211 همکاران،زنان )پیزارو و از24مراقبت  یاستانداردها داشتن نگه باال یبرا مه و هستند رکا

 

 ها تیمحدود و ضعف نقاط

 وجود عدم از نانیحصول اطملیل د نیهم به و نشدند داده اختصاص ها گروه به یتصادف رتصو و به جداگانه طور به ماماها 

 چیه ن،یهمچن. نبود ریپذ امکان باشند داشته رثیتا مطالعه جینتا روی توانستندی م ی کهشخص اتیان خصوصیم در الفاخت

 دیبن طبقه ییها گروه عوض، براساس در. نشد دیگر جمع آوری ماماها و منابع استرس احتمالی درباره21اطالعات بافتی  گونه

 خود یماماها نیمراجع که ییآنجا از ت،ین محدودیا غمر یلع .بودند شده نییتع یتصادف رطو به آنها نیمراجع شدند که

 یارهایمع زین و یشخص اتیخصوص نظر از نیمراجع یی کهآنجا از و بودند کرده خود انتخاب یازهاین رفع و ساختن برآورده

 زا زین ماماها فرض شدکه گونه نیا نداشتند، باهم یتفاوت (بودند شده برآورد تر عیوس مطالعات که در ین نحوآبه ) یهپا مرتبط

ی م خودرا انتخاب یماماها هک یهنگام ن،یمراجع یبرا اتیخصوص نیا رایز هستند گریکدی هیشب یشخص یهای ژگینظر و

 به و بودند کرده رکا نیمراجع با لندیوزین سراسر یشهر م زمینه هایه و ییروستا یها نهیزم در مه ماماها. هستند مهم کنند

 و (٪۷4 ییپاسخگو نرخ) بودند کرده کترمطالعه ش نای در ماما 140. بودند داده شیافزا تعمیم را تیقابل لیپتانس للید نیهم

  .بود فیکا یآمار قدرت حفظ یبرا آنها تعداد

 

 ی ریگ جهینت

ی م نشان یشواهد گفتار طورکه همان مخصوصا شود،ی م محسوب تیاولو یک ماماها استرس شهکا یبرا ییها راه افتنی

 که یافراد رب یشتریب فشار للین دیهم به و هستند ییماما حرفه از رفتن کنار و دنیگز یورد حال رد ماماها از یاریبس دهند

 وسون،ی مت و نموس) کنندی م مواجه متخصص یماماها کمبود با ار کشور از یمناطق و کنندی م رداو مانندی م یباق سر کاربر

 مارستانیب در تا کنندی مک تر سیک یدارا یباردار مراقبان دوره نوانع به را خود یخصوص یها مطب ماماها ریاس.( 2411

د درتالش بو مطالعه نیا (2411 وسون،ی مت و نموس) شوند رکا به مشغول هستند یمنظمکاری  ی شیفت هایداراکه  ییها

 به مهارت بر یمبتن مانیاز یآمادگ شور از استفاده که در نتیجه یقو مانیاز یکارآمد دارای خود نِیوالد ایآ ببردکه تا پی

 به افتهی نیا که نیا وجود با. ریخ ای کنند تجربه ار یکمترربا مرتبط استرس شانی ماماها که شوندی باعث م بود آمدهدست 

 یو آگاه که دانش دهدی م نشان ولی بود، شده یدگیچیپ دچار تولد ای مانیاز طول در یکیزیف عوارض از یشان ل استرسلید

 کنندی م تجربه ماماها را که ریکا با مرتبط استرسمی تواند  خود مانیاز درباره سوی زنان از مانزای یها مهارت از شتریب

                                                           
20 standards of care 
21 contextual information 
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 یشتریب یوابستگعدم  و قاللاست مانیاز یها هارتم یدارا ازآنجایی که زنان. غیر پیچیده مانیاز یکدر مخصوصا دهد، شهکا

 خود مانیاز یها مراقبت و مانیاز جوانب همه که در شوندی م ینانز تعداد شهکا باعث جهینت در و دهندی م نشان خود زا

ی م انمیاز یها مهارت یبرا یآمادگ جه،ینت در. ی رسدم نظر به محتمل یامر نیچن هستند، وابسته شانیماماها به طورکامل

است  ممکن ماماها استرس شهکا نهیزم در شتریب قاتیتحق للید نیهم به. شدبا مانیاز یآمادگ یبرا مثبت کردیرو یک تواند

 که است برخوردار تیقابل نیا از امر نیا. کند تمرکز ماماها استرس شهکا یبرا یا لهیبوس نوانع به نانز مانیاز یآمادگ روی

 ارزش مک و کندیم کار بیش ازحد است احساس کنند ممکن ی کهها حرف یبرا لندیوزین درا ر یباردار وراند ش مراقباننق

 .سازد تر تیریمد قابل شودی م یتلق
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