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چکیده
زمینه و هدف :ترس از زایمان یکی از مشکالت عمده تولد و دوران بعد از زایمان است .این تحقیق به منظور بررسی دالیل و عوامل مرتبط با ترس از زایمان
طبیعی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت بارداری شهر اراک طرح ریزی گردید.
مواد و روشها :این تحقیق یک مطالعه مقطعی– تحلیلی بود که  535زن باردار با مراجعه به درمانگاههای مراقبتهای بارداری شهر اراک در آن شرکت کردند.
پنج درمانگاه شهر اراک به طریق تصادفی وارد نمونهگیری شدند .از هر درمانگاه زنان بارداری که تمایل به تکمیل پرسشنامه داشتند وارد مطالعه شدند .برای آنالیز
دادهها از آزمونهای کای دو ،تی مستقل و من ویتنی-یو و تست فریدمن و نرم افزار  SPSS 18استفاده شد.
نتایج :میانگین سنی نمونهها  22± 5/3بود )332( 55/8 % .دارای ترس از زایمان بودند .میانگین نمره ترس زنان نخست زا  22/2± 7/8و زنان مولتی پار3 ± 7/3
 23/بود که نتایج معنیدار بود (  .)p < 2/221اختالف معناداری بین نمره ترس از زایمان زنانی که سزارین را انتخاب کردند  27/5 ± 5/1و زنانی که زایمان طبیعی
را انتخاب کردند  22/1±3/2وجود داشت ( .)p=2/22نتایج نشان داد که شایعترین علت ترس از زایمان ترس از آسیب به نوزاد  )253(%77/3بود.
نتیجه گیری :از آنجا که اکثریت زنان ترس از زایمان داشتند و ترس در زنان نخست زا و سزارینی بیشتر بود شناسایی زنان باردار با علل ترس از زایمان و آگاهی
دادن به آنها و ارائه خدمات مشاورهای به منظور کاهش درخواست سزارین پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی :ترس از زایمان ،سزارین ،زنان باردار ،زایمان طبیعی

مقدمه
ترس از زایمان یکی از مشکالت عمده تولد و دوران بعد از
زایمان است .در اغلب زنان ترس زایمان همراه با افزایش درد،
زایمان طوالنی و تجربه ناخوشایند زایمانی است ( .)1،2زنانی که
ترس نسبت به زایمان را تجربه میکنند ،از نظر افزایش مداخالت
جراحی و عواقب زایمانی بسیار آسیبپذیر هستند ( .)3به طوری
که مطالعات نشان میدهد ترس زیاد در دوران بارداری با افزایش

میزان سزارین همراه شده است ( .)2،5طبق تحقیقات متعدد سایر
عوارض احتمالی ترس شامل الگوهای غیر طبیعی در ضربان قلب
جنین ،نمره آپگار پایین ( ،)2افزایش مرگ و میر حوالی تولد و
همچنین تولد نوزاد با وزن کم به دنبال افزایش مقاومت شریان
رحمی در اثر اضطراب مادر میباشد ( .)7عالوه بر اثرات جسمی،
مرور مطالعات حاکی از آن است که ترس زایمان با عوارض

 نویسنده مسئول :کتایون وکیلیان ،گروه مامائی دانشکده پرستاری و مامائی ،دانشگاه علوم
پزشکی اراک ،ایران .تلفن2823127352 :
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مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی -تحلیلی ،جمعیت مورد مطالعه کلیه
زنان باردار مراجعهکننده به درمانگاههای مراقبت دوران بارداری
بودند که از  5درمانگاه مراقبت دوران بارداری که به صورت
تصادفی از  5نقطه شهر (شمال -جنوب -غرب -شرق و مرکز)
انتخاب شدند در این تحقیق شرکت داده شدند .بر اساس فرمول
حجم نمونه مطالعات مقطعی مطالعه حاضر بر اساس شیوع ترس
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نتایج
در این مطالعه واحدهای مورد پژوهش  535زن باردار مراجعه
کننده به درمانگاههای منتخب شهر اراک بودند .میانگین سن زنان
 5/3 ±22بود .میانگین سن حاملگی به هفته  2/2±22بود .جدول
( )1سایر مشخصات دموگرافیک نمونهها را نشان میدهد.
همچنین نتایج نشان داد از  535نفر زن باردار )332( 55/8 %
دارای ترس از زایمان بودند .میانگین ترس از زایمان در کل زنان
باردار  25/11 ± 7/3بود .میانگین ترس از زایمان در جدول ()2
آورده شده است .نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شایعترین
علت ترس از زایمان به ترتیب ترس از آسیب به نوزاد ،نقص عضو
کودک و درد زایمان میباشد 37/8 .درصد نمونهها در طی بارداری
در کالسهای آمادگی زایمان شرکت نکرده بودند .بیشترین منبع
 )183( % 31/3کسب اطالعات آنان از ماماهای درمانگاه بود .از
نظر مشاوره در انتخاب روش زایمان بیشترین درصد فراوانی
مربوط به مشاوره با ماما  )135( % 32/8بود.
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روانشناختی نیز همراه است به طوری که ترس از زایمان با
افسردگی ،اضطراب و اختالالت تغذیهای ارتباط معنیدار دارد.
همچنین بروز خلق منفی یکی دیگر از عوارض روحی است که
منجر به مراجعه مادران به مشاور در دوره پس از زایمان شده است
( .)2 ،5ترس از دردهای زایمانی و احساس تنهایی در طی بارداری
به عنوان فاکتورهای پیشگوییکننده درد در طی زایمان بوده و
ممکن است خطر سزارین اورژانسی ( )8و میزان سزارین انتخابی
را افزایش دهد ( .)5مطالعات متعدد در ایران از جمله در رفسنجان
که بر روی  252زن باردار انجام شد نشان داد که مهمترین علت
تمایل زنان به زایمان سزارین ،ترس از درد شدید ناشی از زایمان
طبیعی و عدم آگاهی از عوارض سزارین میباشد (.)3
نتایج مطالعه کیفی نیز در شهر شاهرود یکی از دالیل اصلی
زایمان سزارین را ترس از درد زایمان نشان داد .از سایر علل ترس
از زایمان به ناتوانی یا اختالل در روابط زناشویی و کاهش
رضایتمندی جنسی همسر ،اشاره شده بود ( .)12سایر مطالعات
انجام شده نیز بیشترین ترس از زایمان طبیعی را به صدمات
مامایی و ترس از سالمت نوزاد نسبت داده بودند ( .)11مطالعهای
با بررسی  85زن سوئدی با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی
متفاوت جهت بررسی علل ترس حین زایمان ،نشان داد که تجارب
قبلی افراد از زایمان ،وجود شخصیت ناپایدار از لحاظ خلقی،
اختالالت اضطرابی ،ارتباطات کمتر اجتماعی و وضعیت باالی
اقتصادی اجتماعی مهمترین متغیرهای پیشگویی کننده جهت
ترس از درد زایمان و تمایل بیشتر به زایمان بی درد و عمدتا ً
سزارین بود (. )12با توجه به اینکه عوامل موثر بر ترس زایمان
در جوامع و فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد شناخت این
عوامل میتواند به منظور برنامهریزی و ارائه خدمات دوران بارداری
موثر بوده و پرسنل مامائی را در ارتقای خدمات به مادر باردار یاری
دهد.

 %52و الفای  ،%5و دقت  535 2/.2زن باردار وارد نمونه گیری
شدند .معیار ورود به مطالعه شامل :حاملگی کم خطر ،عدم سابقه
اختالالت روانی و مصرف داروهای روان گردان و عدم تمایل به
شرکت در تحقیق بود .پس از اخذ رضایت نامه کتبی از مادران
باردار  12هفته به باال ،پرسشنامهای در اختیار مادران قرار گرفت
که مشتمل بر  22سوال شامل اطالعات دموگرافیک ،انتخاب روش
زایمان ،منبع کسب اطالعات و سواالت مربوط به ترس زایمان با
 12سوال بودند .این ابزار متعلق به  )13( Loweبود که شامل 12
سوال بود که پس از بومیسازی توسط خورسندی و همکاران
تعداد سواالت به  12سوال کاهش یافت .در این پرسشنامه پاسخ
سواالت به صورت طیف لیکرت به صورت عدم ترس ،ترس خیلی
کم ،متوسط ،زیاد در نظر گرفته شد .به این ترتیب امتیازها دامنه-
ای بین  12-52داشت .نمره بیشتر نشان دهنده ترس بیشتر بود.
نمره  28به عنوان نمره برش در نظر گرقته شد .روایی آن توسط
خورسندی و همکاران اثبات گردیده و از پایایی آلفای کرونباخ
( )2/82برخوردار بود ( .)12پس از جمع آوری اطالعات جهت
تجزیه و تحلیل مقایسه متغیرهای کمی از آزمونهای آماری تی
تست  ،من ویتنی ،پیرسون و جهت متغیرهای کیفی از آزمونهای
آماری کای دو و فریدمن استفاده شد.
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بحث و نتیجه گیری

جدول  :1مشخصات دموگرافیک زنان باردار شهر اراک

تعدادبارداری

تمایل به نوع زایمان

تحصیالت

شغل

تعداد (درصد)

نخست زا

(285 )22/3

چند زا

(312 )55/1

طبیعی

(153 )32/2

سزارین

(122 )22/5

بی نظر

(312 )55/1

تحصیالت نمونه
ها
تحصیالت
همسر

فوق و دیپلم
دیپلم
دیپلم و
ابتدائی

زنان

خانه دار

(581 )37/8

همسران

آزاد

(222 )72/2

(222 )22/8
(353 )32/8

اختالف معناداری بین نمره ترس از زایمان زنانی که سزارین
را انتخاب کردند  27/5 ± 5/1و زنانی که زایمان طبیعی را انتخاب
جدول  :2میانگین ترس از زایمان بر حسب متغیرهای تعداد و انتخاب روش زایمان
و آموزش

ترس از زایمان
تعداد
زایمان
انتخاب
زایمان

آموزش

زنان نخست زا
زنان چند زا
سزارین
زایمان طبیعی
زنان تحت آموزش در
مورد زایمان طبیعی
زنان با عدم آموزش در
مورد زایمان

 ± SDمیانگین
22/2± 7/8
23/3 ± 7/3
27/5 ± 5/1
22/1±2/3

P value

2/221
2/22

23/1±3/2
2 /7
22/1±3/8

کردند  22/1±3/2وجود داشت ( .)p=2/22همچنین بین ترس از
درد زایمان و انتخاب سزارین ارتباط معنیداری وجود داشت
( .) p <2/5 ، r =2/7آزمون من ویتنی اختالف معنی داری را بین
میانگین نمره ترس از زایمان زنانی که تحت آموزش قرار گرفته
بودند و زنانی که آموزش ندیده بودند نشان نداد (.)p =2/7

در این پژوهش  %55/8از زایمان ترس داشتند .نتایج نشان
داد که دالیل ترس از زایمان شامل ترس از آسیب به نوزاد ،نقص
عضو کودک و درد زایمان ،اضطراب زایمان ،تنها ماندن ،عدم
مراقبت ،بخیه خوردن ،محیط بیمارستان ،تزریقات میباشند.
اریکسون و همکاران بین سالهای  1337تا  1338نشان داد که
 % 23زنان و  % 13مردان ترس شدید را گزارش نمودند (.)15
زورنی و همکارانش طی مطالعهای به منظور توصیف محتوای ترس
ناشی از زایمان در بین  212زوج دریافتند که در بیش از %82
موارد عامل ترس زنان مربوط به داشتن نوزاد معیوب یا احتمال
صدمه به نوزاد ،درد شدید ،احتمال زایمان با عمل جراحی ،تنها
بودن در یک محیط غریب و اجرای غلط بعضی اقدامات بود (.)12
همچنین جورگن در مطالعه خود تحت عنوان دالیل اضطراب از
زایمان در بین  122زن باردار دریافت که ترس از زایمان مربوط
به عوامل عدم اعتماد به پرسنل مامایی ،ترس از ناتوانی خود،
ترس از مرگ مادر یا نوزاد ،درد غیرقابل تحمل و از دست دادن
کنترل ارادی بر اعمالی است که بر روی آنها انجام خواهد پذیرفت
( .)17مطالعه حاضر نشان داد که عوامل متعددی با ترس زایمان
ارتباط داشت از جمله ترس در مادرانی که درخواست زایمان
سزارین داشتند بیشتر از آنانی بود که تمایل به زایمان طبیعی
داشتند .همچنین ترس در اول زاها بیشتر از زنان چندزا بود .این
نتایج مشابه سایر مطالعات است که ارتباط بین تقاضای برای
سزارین و ترس از زایمان را نشان میدهند ( .)13 ،18دالیل
متعددی در افزایش ترس از زایمان به طور جهانی وجود دارد ولی
یک دلیل چشمگیر و قابل تغییر تقاضای سزارین نوسط مادر می-
باشد ( .)22نتایج تحقیق نشان داد در زنانی که روش قبلی
زایمانشان سزارین بود ترس زایمان بیشتری داشتند .سایر
مطالعات نشان داد که میانگین نمره اضطراب و ترس از زایمان در
زنانی که سزارین داشتند بیشتر از زنانی بود که زایمان طبیعی
داشتند ( .)23سزارین به عنوان روش حل مشکل ترس از زایمان
مطرح نیست چون این ترس ممکن است از بعد از سزارین تداوم
یابد .اما تجارب مثبت از زایمان طبیعی میتواند در برطرف نمودن
ترس از زایمان موثر باشد ( .)21در یک مطالعه بیشترین علت
سزارین ترس ( )21و در مطالعهای دیگر دومین دلیل انتخاب
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سزارین با بیشترین درصد  ،38/2ترس از درد و پس از آن سالمت
جنین بوده است ( .) 22مطالعهای دیگر نشان داد  32درصد زنان
ترس از درد را دلیل اصلی انتخاب سزارین مطرح کرده بودند و
ترس از آسیب به جنین دومین علت انتخاب سزارین بود (.)22
مطالعه حاضر نشان داد که ترس از زایمان در زنان نولی پار بیشتر
از زنان مولتی پار بود که در راستای سایر مطالعات بود .سایستو و
همکاران نیز در مطالعه خود ذکر نمودهاند که میزان اضطراب و
ترس از زایمان در نخست زاها بیشتر از چندزاها بود ( .)25سایر
مطالعات نیز این یافته را تائید کردند (.)21 ،22
بیشترین اطالعات از منبع کتاب ،مجله ،رسانهها ( %23/2
 233نفر) بود که مشابه با تحقیق سرکوس در ترکیه بود (.)27
آموزشهای ناکافی در زمینه زایمان در طی بارداری یکی از
مسائلی است که باید مورد توجه قرارگیرد .در این تحقیق تنها 12
نفر از زنان اظهار نمودند که تحت آموزش قرار گرفتهاند .در این
تحقیق اکثریت جامعه مورد پژوهش در کالسهای آمادگی زایمان
شرکت نکردهاند .آموزش دوران بارداری روش بسیار مناسبی برای
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کاهش ترس از زایمان است زیرا به زنان باردار فرصت توسعه
آگاهی در زمینه بارداری و زایمان را میدهد (.)13 ،2
نتایج این تحقیق نشان داد ترس از زایمان در زنان نولی پار
بیشتر بوده و میتواند در انتخاب سزارین موثر باشد .ابزار ترس
زایمان ابزاری معتبر میباشد که میتواند در شناسایی زنان دارای
ترس از زایمان و انجام برنامهریزی مناسب در کنترل ترس آنان
موثر باشد .از آنجا که امروزه یکی از دالیل افزایش سزارین در
جهان ترس از زایمان است و کشور ما نیز با آمار سزارین بیش از
استاندارد جهانی میزان سزارین باالیی دارد توجه به برگزاری
کالسهای آمادگی زایمان با محوریت توجه به زنان باردار دارای
ترس از زایمان میتواند اقدام موثر در کاهش ترس از زایمان و
ترویج زایمان طبیعی باشد .در این تحقیق زنان باردار اظهار نمودند
که تعداد کمی در کالس آمادگی زایمان شرکت نمودهاند .آمار
باالی سزارین در این استان خود اهمیت توجه به کالسهای
آمادگی زایمان را نشان میدهد .محدودیت مطالعه این بود که
تحقیق بر اساس پرسشنامه با سواالت بسته مطرح شد و به نظر
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تشکر و قدردانی
 داتشگاه علوم332 این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی شماره
 نویسندگان از کلیه کسانی که ما را در این.پزشکی اراک میباشد
.تحقیق یاری نمودند تشکر و قدر دانی میکنند
.

میرسد مطالعات با سواالت باز و یا کیفی بتواند به صورت عمیقتر
با توجه به عوامل فرهنگی موثر. دالیل و علل را بررسی نماید؛ لذا
.در ترس از زایمان تحقیق کیفی در این زمینه توصیه میشود
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Abstract
Background & Objective: This study was designed to investigate the causes and factors related to natural childbirth
among pregnant women who attended prenatal care of Arak.
Materials & Methods: This cross-sectional study was carried out among 595 women who attended to prenatal care of
Arak. Five hospitals were selected randomly. Only the pregnant women who wish to complete the questionnaire were
enrolled in the study. The data were analyzed using chi-square test, t-test, the Mann-Whitney –u test, x2, Friedman Test
through SPSS16 software.
Results: The average sample age was 26 ±5.3 years. The mean score for nulliparous women on the Fear of Childbirth
Questionnaire (26.2 ± 7.8) was significantly higher than that of multiparous women (23.9 ± 7.9), p<0.0 01. There was a
significant difference between the scores of childbirth, women who chose the caesarian 27.5 ±5.1 and the women who
chose natural childbirth 24.1±3.2 p= (0.02). The results indicated that the most common cause of fear was of the possible
harm to the baby 77.9% (459).
Conclusion: As far as the women’s fear regarding child birth were mostly higher among nulliparous and cesarean women,
it is recommended to make them aware about the causes of fear and provide consulting services in order to reduce the
demand of caesarean as a way of childbirth.
Keywords: Fear of childbirth, cesarean, pregnant women, normal delivery



Corresponding author: Vakilian k, Nursing Midwifery School, Arak university of Medical science, Arak, Iran.
Email:dr.kvakilian@arakmu.ac.ir

Journal of Fasa University of Medical Sciences/ Summer 2014/ Vol.4/ No.2 / P 161-167

