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  0011دوم مرداد  ی /هفته626 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 10/5/1011تاریخ چاپ:  7/2/1011تاریخ پذیرش:  32/1/1011تاریخ دریافت: 

  
 زنان باردار یبر سطح اضطراب و نگران یمیشنبه صورت ان یغربالگر های آزمایشآموزش  یرثأت

 
 4یظهور منتظر مصطفی ،3نوائی مریم ،2نویدیان علی ،۱مجلسی الهام

 
 

چکیده

ها و  یماریب ینبروز ا از توان می موقع، به درمان و بارداری دوران در غربالگری انجام با. باشد مینوزادان  یرعامل مهم مرگ و م ی،مادرزاد یها یناهنجار :مقدمه

حاضر با هدف  ی . مطالعهگرددزنان باردار  در یاضطراب و نگران یجادباعث ا تواند می ی،غربالگر یها  آزمایش. انجام نمود گیری پیش ها، ناشی از آن بعدیمشکالت 
 زنان باردار انجام شد. یبر اضطراب و نگران ینجن یغربالگر های آزمایش یکآموزش الکترون یرثأت یینتع

درمانی شهر زاهدان جهت دریافت  -مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ،هفته 7-9زن باردار  131 یکه بر روبود  یتجرب یمهن ی مطالعه یک ،پژوهش ینا ها: روش

 یها در گروه یا قهیدق 7 شنیمید، آموزش به صورت انوردر گروه م انجام شد. 1299و شاهد در سال  ورددر قالب دو گروه م یدوران بارداری به طور تصادفهای  مراقبت
 افتیرا در یمعمول دوران باردار یها مراقبت تنها شاهد،که گروه  یدر حال. دیگردها ارسال  همراه آن یگوش یبر رو ،و سپس شد انجام یصورت حضور بهنفره  11-5

قرار  یابیمورد ارز Cambridge یو نگران Spielbergerاضطراب  ی نامه باردار به کمک پرسش یها خانم یاضطراب و نگران ،هفته پس از آموزش 3کردند. قبل و 
3 یآمار یها استفاده از آزمون اها ب گرفت. داده

χ ،Independent t  وANCOVA قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز 

 ینشان داد که پس از اجرا Independent t(. آزمون P=  931/1دار نبود ) یمعن کیاضطراب زنان باردار دو گروه قبل از آموزش الکترون ی نمره نیانگیم ها: افتهی

 نیانگیم ن،ی(. همچنP=  111/1تر بود ) نییپا شاهداز گروه  یدار یطور معن هب ورداضطراب زنان گروه م ی نمره نیانگیم ن،یجن یغربالگر یها روش کیآموزش الکترون
 (.P=  111/1) افتیکاهش  یدار یطور معن هب نیجن یغربالگر یها روش کیپس از آموزش الکترون ورددر گروه م ینگران ی نمره

 .در مادران باردار شده است یدار اضطراب و نگران یباعث کاهش معنورد گروه م در یمیشنبه صورت ان یکنشان داد که آموزش الکترون ی حاضر مطالعه :یریگ جهینت

 یمیشنان ی؛باردار ؛دور راه از آموزش حاملگی؛ اضطراب؛ ارزیابی معیار تشخیصی؛ غربالگری های برنامه :یدیواژگان کل

 
بر سطح  یمیشنبه صورت ان یغربالگر های آزمایشآموزش  یرثأت .مصطفی یظهور منتظر نوائی مریم، نویدیان علی، مجلسی الهام، :ارجاع

 .262-269(: 636) 29 ؛1299 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. زنان باردار یاضطراب و نگران

 

 مقدمه

وعاما مما ینجنایتکاام یصازنقاایکیی،مادرزادیهایناهنجار

باروزدرصاد2-3یاااننوزاداندرزمانتولداستکهباهمیرمرگوم

هااومکاک آ،ن،یمااریبیانازبروزایریگیشپراهتنما(.1)کندیم

اط عااآییهارا(.2)استبارداریدوراناولیدرسهماههیغربالگر

ازیکاییغرباالگرهاییش،زماانجامینحوهازمناسبیو،گاهیکاف

ی(.هاد برناماه3)استیغربالگریها،زمونیرشپذدرمؤثرعوام 

خصاو درتصامی اتخاذبرایزنانتوانمندسازیی،بارداریغربالگر

ساح کمتارینوهایناهکمترینکهاستغربالگریهای،زمایشانجام

وقیقاط عااآدیارایاه،ینابنابر(.4)باشدداشتهدنبالبهرااضحراب

یهااارزشسساابرگیاریمتصمیباهکمکمنظوربهزنانبرایدلمتعا

.(5)دارداهمیتبسیار،نبهعم وفردی

یاااانکاااهشمیباارایمخت ااآ،موزشاایهاااکنااونازروشتااا

اساتاادهیغرباالگریهاا،زمایشانجامیاضحرابزنانبارداردرباره

انگیااه،هماراهباودهاسات.یضایضادونقیجاماباانتاا،شدهاست

یگااهازجایمیکن،انکمکبهالکترونیک،موزشدریوتازگیتجذاب

 پژوهشیمقاله 
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ساازدیتارمارا،ساانیانتااعمااهی برخورداراستودرکیایژهو

ی،اناارادهعمادباهس متماادرانباارداریست رسهاد(.،موزش6)

چنادانکاهاساتیجاوهوپما ت،موزشیهیاراوباچمرهبهچمره

،ماوزشدریوتاازگیتجاذابانگیاه،.نیستمؤثروکاربردی،کام 

برخاورداراساتویایاژهویگااهازجایمیکن،انکمکبهالکترونیک

یادوویی،ناوارویاکسازد.داشتنیترمرا،سانیانتااعمااهی درک

باادرمناالیاینیکدرک مکررپخشامکانبایمیکنانیاکوتاهی  ف

ساایرباامقایساهدراساتکاه،موزشایروشیاک،همسرحضور

 (.4)دهدمیقرارزناناختیاردررایتراط عاآکام ها،روش

وناویمیکانانهویاژهوبیکی،موزشالکترونیایباتوجهبهماا

یا دلهافارادبایندربایکتربیتومحبوبیکالکترونیهابودنروش

یاتاهمیااونیسانتیهااوکوتاهبودن،ننسبتباهروشیتجذاب

ناهنجاارجماتیهااینجنییدرشناسایغربالگریها،زمایشانجام

ایخانوادهوجامعهوعدمانجاممحالعاهیواقتصادیکاهشبارفکر

،ماوزشباهروشنظیاری،موزشیننویهاروشریثأتیجمتبررس

واضحرابزنانبارداردرخصاو یبرنگرانیی،نمایاپویایمیکنان

هد بررسایباحاضریمحالعهیران،دراینجنیغربالگریهاروش

باراضاحراب،ینجنایغربالگریها،زمایشیک،موزشالکترونیرثأت

د.شوعم کردزنانباردارانجامینگران



 هاروش

ماوردوشااهددوگروهبایتجربیمهنیمحالعهیک،حاضریمحالعه

زن12۱پاژوهششاام ی.جامعهبود،زمونپس-،زمونیشباطرحپ

بودنادکاهجماتشارای ورودباهپاژوهشواجادهاته۷-۹باردار

درماانیشامر-مراکابمداشتیبههایدورانبارداریدریافتمراقبت

ورودباهمحالعاهیارهایبودند.معمراجعهکرده13۹۹زاهداندرسال

روزینهاتاهباراسااساولا۷-۹یسانحاام گ،اولیشام باردار

سساابریا(LMPیااLast menstrual periodی)قاعادگین،خار

داشااتن،سااال1۳-3۳ساانزنباااردار،اولیاهااهمسهفیاگرونوس

،،ماوزشیافاتدریبرایداریودیداریشنییکام وتوانایاریهوش

ازیکاییمانندابات یغربالگریهاانجام،زمونیکاسیوننداشتناند

،ساو مصار ماوادمخادریعادمساابقه،هاایبهناهنجاارینوالد

پخاشیاتداشتنت انهمراهباقاب ،ق وتکیبارداریعی،طبیباردار

شارکتیبهادامهی شام عدمتمایقخروجازتحقیهایارومعی  ف

پاژوهشواتااااافتاادنحاواد یندرحاینمرگجن،درپژوهش

مادربارداربود.حج یبرای،موزشیج سهیبرگاارینحناگواردر

زنانبارداربارینگرانینمرهیاروانحرا معیانگیننمونهبراساسم

(.بااتوجاهباه۷)یادگردیاینکاارانتعوهمیکاردیاساسمحالعه

یمحالعه،حج محالعاآمکابهدرککاوروباراشاهدیبودن-مورد

ناار6۱درهرگروهکتریبیبخک یاعتبارمحالعهوامکانتعمشیافاا

.دیناربر،وردگرد12۱ودرمجموع

یساهبخکایناماهپرسش،محالعهینهادرادادهی،وراباارجمع

وی آباارداریماننادسان،تحصا-بود.بخشاولاط عاآفاردی

باارداریهامصاحبهوگاارشخودخان یقشغ همسربودکهازطر

شد.ی تکم،واط عاآپرونده

اسات.Spielbergerاضحرابیالؤس2۱ینامه پرسش،بخشدوم

سنجشاضحراب،شکاراستکهیسؤالبرا2۱ینامه،حاوپرسشنیا

اساتوادیازی ایکا تااخی یازخکرآیلیا درجه4هاازنوع پاسخ

،1،2،5،۳االآؤسایگاذار امانماره،دارد1-4نیبیگذار ارزشنمره

یصورآمعکاوساسات.حاداق نمارههب2۱و1۱،11،15،16،1۹

،استکههرچهنمرهباالترباشاد۳۱یوحداکثرنمره2۱نامه پرسشنیا

اسات.یاباااراساتاندارد،ناماه پرساشنیاست.اکتریاضحراببینکانه

شدهدییأتغ میبورنگوهمکاران،نتوس یفارسشیرایوییروا

درمحالعااآبارهااSpielbergerاضاحرابیناماه (.پرسش۳است)

باروش13۳۷نامهدرسال پرسشنیاییایاستاادهشدهاست.پایرانیا

Cronbach's alphaمحاسابهشاده۳۳۹/۱برابارینایتوس زارعمب

.(۹است)

یحاااوCambridgeیالؤساا16ینامااه پرسااش،بخااشسااوم

باهیدها مادرانبارداربودکهپاسخینگراناانیسنجشمیالبراؤس16

ازبادونیا نقحاه6کارآیلاسیانامهبراسااسمق پرسشنیاالآاؤس

ی(است.حداق نماره5ی)نمرهدیشدیصار(تانگرانی)نمرهینگران

ناماهپرساشنیااییایاباشد.پایم۳۱،کسبشدهصاروحداکثرنمره

یبااز،زماونوهمساان-،زمونیها باروشسیدرانگ Greenتوس 

شیرایاویای(.روا1۱قارارگرفتاهاسات)دییأ(موردتr=۷/۱)یدرون

(.11شدهاست)دییأتیوسایتوس Cambridgeینامه پرسشیفارس

بیباااساتاادهازضارCambridgeینامهنگران پرسشییایپان،یهمچن

Cronbach's alpha(۹۱/۱=rدرمحالعااه)وهمکااارانبااهیکااردی

(.۷دست،مد)

اخا ادانکاگاهوکسابییتاهپژوهشتوسا کمییدپسازتأ

یدانکاگاهع اومپاشاکیور،وفانیقااآتحقمعاونتنامهازیمعرف

،مرکاابمداشاتشمرساتانزاهادانیاسات،نباهریهیزاهدانوارا

انجامشد.یریگنمونه

ینبادند؛انتخابشدیامرح هچندیریگهابهروشنمونهنمونه

،شامرزاهادانیگاناهازمنااطقپانجیاکهرینصورآکهابتداازب

دومباهیهاادرخوشاه.ساسس،انتخابشدیادفمرکابهطورتص2

باهیگاریدودورمراکاباهعناوانگاروهماازیکییککروشقرعه

پاژوهشیباواحادها،نگاه،.درنظرگرفتهشدندعنوانگروهشاهد

یبارایا ورودتماسگرفتاهشادودرصاورآتمایارهایمعیدارا
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یشرکتدرکا سحضاوریالزمبرایشرکتدرپژوهش،هماهنگ

یتدرروزمداخ ااهپااسازاخااذرضاااانجااامشااد.مااورددرگااروه

اضاحرابیهانامهپرسشی تکمیقطر،زمونازیشپی،کتبی،گاهانه

SpielbergerیونگرانCambridgeسوادیانجامشدودرصورآب

شد.ی نامهتوس کمکپژوهکگرتکمبودنواحدها،پرسش

ی،موزشایهاپسازگذراندندورهیاروشمداخ هینایمحتوا

أییادت،وساسسیوترازممندسکاامسأییدیهوکسبتیمیکنساختان

تادانازاسایگارراهنمااومکااوروچنادتاندتادانمحتواتوس اس

هاا،،زماایشانجاامضارورآو.اهمیاتشادیاهتمیی،ماماایرشته

وگیاریپاییونحاوهها،زمایشجوابها،،نانجامعدمپیامدهای

به،موزشیمحتوایمحورهایوعناوینترین مم نظیربعدیاقداماآ

توس یمیکنانیینماأیید.بعدازتبودندشدهساختهانیمیکنصورآ

موضاوعیاتاهمیانبیبرایو،موزشیمیمربوط،ک ستوجتاداناس

یدرماان-یدرمرکاابمداشاتیکای،زمایشاساتاادهونماایونحوه

ی ایتکمیحاآوتوضایادبرگااارگردیمنتخببهصاورآحضاور

وردهماراهزناانگاروهمایبهگوشایمیکنان،سسسصورآگرفت.

خاودوهمسارشی،نبارایارسالشدتادرمنالامکاانمکااهده

یت انایاریگیپیج سهیکذکراستکههوجودداشتهباشد.الزمب

مراجعاهکننادگانازنظاریاابیهاتهبعدازمداخ هبااهاد ارزیک

یالمما ازمحتاواؤچنادسایدندرمنالباپرسایمیکنانیمکاهده

باردار،پرسشوپاسخورفعابماماآصاورآیهاهاازخان یمیکنان

معماولدورانیهاامراقباتتنمااشااهدکاهگاروهیگرفت.درحال

،باارمداخ اهیااندوهاتاهپاسازپا،سسکرد.سیافترادریباردار

زناانبااردارهاردویاردراختیاضحرابونگرانینامهپرسشدیگر

 شود.ی گروهقراردادهشدتاتکم

SPSSافااار استاادهازنرمبا،وریوکدگذاری هاپسازجمع داده

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)22ینسااخه

هایقب وبعد میانگینیتح ی قرارگرفت.برایمقایسهموردتجایهو

یهااینماره میانگینی،مقایسهIndependent tاز،زمون،درهرگروه

استاادهشاد.Independent tوشاهداز،زمونورداضحرابدوگروهم

دوگاروهاز،زماوننیباکیمتغیرهایکیایدموگرافیسهیبهمنظورمقا
2
χویکمایرهاایمداخ هبارمتغی،زمودناثربخکی.برادیاستاادهگرد

واثاریاحتماالیمخادوشکننادهیرهاایمتغریاثرساا یزمانتعد ه 

باهعناوانP<۱5۱/۱استاادهشاد.ANCOVAاز،زمون،،زمونشیپ

.شدگرفتهنظردرداریدراینمحالعهیسح معن



 ها افتهی

1زنانبارداربراسااسجادولیمکخصاآفردهادرخصو افتهی

هماننادییرهاایازنظرمتغ،دوگروهموردمحالعهنیدهدکهبینکانم

تیهمسار،وضاعیشاغ تی،وضاعیسنخان بااردار،سانبااردار

خاان بااردارویکاوندیوهمسرونسبتخوخان باردار آیتحص

.وجودنداشتیداریدردوگروهتااوآمعن،همسرش


 یهازنان باردار شرکت کننده در گروه یک. مشخصات دموگراف۱جدول 

 شاهد و وردم

  مورد گروه ریمتغ

(06  =n) 

 (درصد) تعداد

  شاهدگروه 

(06  =n) 

 )درصد( تعداد

 مقدار
P 

وضعیت 

 تحصیلی

 *090/0 16( 7/26) 14( 4/23) سواد یب

 37( 7/61) 30( 3/63)  یپلمد یرز

و  یپلمد

 باالتر

(3/13 )0 (6/11 )7 

 60( 100) 60( 100) کل

وضعیت 

تحصیل 

 همسران

 *000/0 10( 7/16) 12( 0/20) سواد یب

 40( 6/66) 39( 0/65) یپلمد یرز

و  یپلمد

 باالتر

(0/15 )9 (7/16 )10 

 60( 100) 60( 100) کل

وضعیت 

شغلی 

 همسران

 *260/0 29( 3/40) 21( 0/35) کارگر

 20( 7/46) 33( 0/55) زادآ

 3( 0/5) 6( 0/10) کارمند

 60( 100) 60( 100) کل
نسبت 

خویشاوندی 

 زوجین

 *240/0 43( 7/71) 37( 7/61) دارند

 17( 3/20) 23( 3/30) ندارند

 60( 100) 60( 100) کل

  اریمع انحراف ± نیانگیم 
*990/0 90/23 ± 03/4 90/23 ± 53/4 سن زنان باردار

 **300/0 31/0 ± 70/0 10/0 ± 70/0 یسن باردار *

 2χآزمون *
 Independent tآزمون  **



ینماارهاریااوانحاارا معنیانگیاادهاادکاهمینکااانماا2جادول

اسااسبارکیااضحرابزنانبارداردوگاروهقبا از،ماوزشالکترون

،مااوزشیاماااپااسازاجاارا،دارنبااودیمعنااIndependent t،زمااون

یداریطورمعناهبورداضحرابزنانگروهمینمرهنیانگیمک،یالکترون

زنانبااردارینگرانینمرهنیانگیمن،یهمچنتربود.نییپاشاهدازگروه

یداریطاورمعناهبا63/34±31/۳باه۱۱/4۱±۷1/۷ورددرگروهم

،3قب ازمداخ هوبراساسجادولیداری.باتوجهبهمعنافتیکاهش

نماراآیداریباهمنظاورکنتارلاثارمعناANCOVA،زمونیجهینت

زنانبارداردوگروهپسینگرانینمرهنیانگی،زموننکاندادکهمشیپ

یتاااوآ،ماارن،یجنایغرباالگریهااشی،زمااکیاز،موزشالکترون

.داردیداریمعن
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در  شنیمیبه کمک ان نیجن یغربالگر یها  شيآزمازنان باردار قبل و بعد از آموزش  یاضطراب و نگران ی میانگین و انحراف معیار نمره ی . مقايسه۲جدول 

 شاهد و وردم یها گروه

 زمان

 
آزمون  تغییرات پس از مداخله قبل از مداخله

Independent 

t 
 معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین

 P=  001/0 -95/3 ± 22/1 00/45 ± 02/5 95/40 ± 00/6 مورد اضطراب

 P=  009/0 30/1 ± 40/0 31/49 ± 06/7 03/40 ± 19/7 شاهد

  Independent t 920/0  =P 001/0  =P 001/0  =Pآزمون 

 P=  001/0 -36/5 ± 40/5 63/34 ± 31/0 00/40 ± 71/7 مورد ینگران

 P=  010/0 17/1 ± 53/0 11/37 ± 50/9 05/36 ± 07/10 شاهد

  Independent t 030/0  =P 130/0  =P 001/0  =Pآزمون 



 بحث

هبیمداخ هشاهد،باگروهسهینکانداددرمقایحاضرمحالعهجهینت

نیجنایغربالگریها،زمایشکیموزشالکترون،یعنیکارگرفتهشده

یتواندبرکاهشاضحرابونگرانایمیی،نماایپوایکنیمیبهشک ان

داشتهباشد.یداریمثبتومعنریثأمادرانباردار،ت

یهیاا،مااوزشواراریثأمحالعاااآمتعاادددرخصااو تااجینتااا

یهاااروشکاااآ،یاط عاااآبااهاشااکالمخت ااآدررابحااهبااا،زما

هاایمااریخحرناک،مخاطراآبیهایماریبهاویناهنجاری،غربالگر

متاااوآمااران،یبیبارساح اضاحرابونگرانایماریازبیو،گاه

درصاال مقادموهمکاارانتوسا ینیبالییکار،زمایمحالعه.است

ماارانیاضاحرابقبا ازعما دربباری،موزش  یفریثأخصو ت

ییکار،زما،نیهمچن.استشدهانجامق ببازیعم جراحایدیکاند

ریثأوهمکااراندرماوردتایعایربتوس یگریدسوکورکیینیبال

یصاورآلاوحفکاردههبای،موزشایایمادیاستاادهازروشمولت

نیساااریدرکااهشاضاحرابزناانقبا ازعما جراحای،موزش

ازیحااکگاتاهپیشیمحالعههردویجهینت.استشدهاجرایانتخاب

دریحضاورریاوغکیااط عاآبهشاک الکترونیهیارایاثربخک

(.12-13)استبودهمارانیکاهشسح اضحرابب

نکااانداد،مااوزش،وهمکااارانیکااردیمحالعااهن،ینااچهم



یغربااالگریهاااشیدرخصااو ،زمااایوانااارادیگروهاا

واضاحرابیباعا کااهشنگرانانیجنایاخت الآکروموزوم

موردمحالعاهوی(.فارغازجامعه۷)گرددی،شکارزنانباردارم

حاضریمحالعهجیهمسوبانتا،نیجهینت،یافتیشک ،موزشدر

یجاهیحاضار،نتیمحالعاهیجهیهمسوبانتریغ،یاست.ازطرف

KaiserیمحالعهاینووهمکارانKakinumaینیبالییکار،زما

باراضاحرابوکیاژنتیمکااورهریثأوهمکاراندررابحهبااتا

اط عاآچهیهیزنانباردارنکاندادندارایریگ  یتعارضتصم

دارساح  یمعنرییباع تغ،یوچهحضورکیصورآالکترونهب

(.14-15)شودیاضحرابافرادتحتمحالعهنم

وBjorklundحاضاارتوساا قیاامحالعااهباهتحقنیتاارکیاناد

  یفاایا،»الانجاامشادکاهؤسنیبهاییگوهمکارانباهد پاسخ

یهاادرمااهیغرباالگریهاروشیاط عاآدربارهیحاوی،موزش

یجهی.نت«دارد؟یریزنانتاثیبرسح اضحرابونگران،یاولباردار

بهممکناستی،،موزش  یفیتماشانی،ناننکانداددرحیمحالعه

ی،ک ا،امااباهطاورابادیشیزنانافااینگراناانیمیموقتکمطور

باهزناان،یوشاااهیاط عاآنوشاتاریهیبههمراهارا  یفشینما

،نااندررابحاهبااانجاامیساح اضاحرابونگراناشیباع افااا

(.16)شودینمیبارداریغربالگرهایروش

 اثر کنترل با انیمیشن کمک به جنین غربالگری های آزمايش آموزش از بعد باردار زنان نگرانی ی نمره میانگین به مربوط ANCOVA تحلیل نتايج. ۳ جدول

 آزمون پیش

 راتییتغ منبع مجذورات مجموع یآزاد ی درجه مجذورات نیانگیم P F مقدار ریتأث ی اندازه آزمون توان
 آزمون یشپ 06/7330 1 06/7330 53/511 001/0 01/0 1

 گروه 31/069 1 31/069 31/59 001/0 33/0 1

 خطا یزانم 05/1760 117 11/15 --- --- --- ---

 جمع 164125 120 --- --- --- --- ---
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مح بنیایکنندهدأییحاضرتیمحالعهیجهینت،راستانیدرهم

باعا یغرباالگریهااروشکیااستکهناهتنماا،ماوزشالکترون

توانادساح یشاود،ب کاهمایواضاحرابزنااننماینگرانشیافاا

 آیساح تحصادیکاهشدهاد.شااای،نانرانیاضحرابونگران

حالکوتااهنیجذابودرعیاوهیاط عاآبهشیهیزنانوارانییپا

ناان،واضحرابیباع کاهشسح نگران،محالعهنیومختصردرا

ایااوهمانوهمکااراننیمحالعهیجهینت،رابحهنیشدهباشد.درهم

،یغرباالگریهااروشدرماوردی،موزشا  یفاشینکاندادکهنما

،گاهاناهباهیزنانواقدامباهانجاامساونوگرافینگرانشیباع افاا

نکدهبود.یدومبارداریدرسهماههنیازس متجننانیمنظوراطم

باود،افتاهینشیافااااضحرابکانسح کهیاغ بزنان،محالعهنیادر

درمااوردیادیااواط عاااآزندداشااتینییپااا آیسااح تحصاا

.(1۷)نداشتندیغربالگریسونوگراف

دریبهصورآحضاوریوجدقیعمیهارسدبح یبهنظرم

یهاا،زماایشازعادمانجاامیخصو مکاک آوخحاراآناشا

باهمنظاورحسااسکاردنزناانیمنحقریترسغجادیوایغربالگر

ناهتنمااباعا کااهشاضاحرابن،یبارداردرخصو س متجن

زناانبااردارشاودینگراناشیب کهممکناستباع افاا؛شودینم

درامااصورآمختصرهاط عاآبیهیارا،محالعهنیدرادی(.شا1۳)

عام کاهشساح ،کنیمیوجذابانیاشیروشن،انگیهاامیقالبپ

،رابحااهنیزنااانمااوردمحالعااهباشااد.درهماایاضااحرابونگراناا

Thorntonمااوزشیهااااسااتاادهازروشناادمعتقدوهمکاااران،

باحضورهمسار،ی،سان،تماشایدسترس،یسادگ یبهدلکیالکترون

احتماالانتخاابشیامکانتکراروگوشدادنچندبارهضامنافااا

ساح اضاحرابو،یباارداریغرباالگرهایشیانجام،زمای،گاهانه

درخاانوادهازکانیمیانی(.تماشاا1۹)زنانراکااهشدهادینگران

یادراکشادهتیاحماشیهمساروافااایمکارکتوهمراهقیطر

تواندبهکاهشاضحراب،نانکمککند.یم،مردانیزنانازسو

نیادرایکاهمداخ اهو،موزشانیاباوجوداینشاهددرگروه

یاضاحرابونگراناینمارهنیانگیام،اماامحالعهصورآنگرفتهبود

،زماون؛امااباودافتهیشیافاایاندک،زمون،شیزنانباردارنسبتبهپ



دیرسادشاایدارنکانداد.باهنظارمایتااوآرامعننیای،مار

،ماوزشو،یباردارکرفتیدرپیاهمچونگذشتچندهاتهیعوام 

ناماه)اثاراالآپرساشؤمجددبهساییگوپاسخایمراقبتمعمولون

زناانیاضاحرابونگرانااانیامشی،زمون(درافااپس-،زمونشیپ

نقشداشتهباشد.شاهدگروه

یهااروشانجاامیمراجعاهبارااانیامیابیوارزیریگیعدمپ

تاوانازیراماکانیمیوکوتاهبودنزمااناننیس متجنیغربالگر

شمار،ورد.همحالعهبنیایهاتیجم همحدود



 یریگ جهینت

درکاهشاضاحرابویکثربودنروش،موزشالکترونؤباتوجهبهم

تاوانازیم،ینجنیغربالگرهاییش،زمایرامونزنانباردارپینگران

ین،وهمچنایغرباالگرهاییشزما،،موزشیبرایروش،موزشینا

بااین،همچناستاادهکرد.هایش،زماینمادرانبارداربهانجامایقتکو

افارادیندربیکتربیتومحبوبیکالکترونیهاتوجهبهنوبودنروش

تارباودنوبودن،قاب اساتاادهیکاربرد،کوتاهبودن،یتجذابی دلهب

کاننسابتباهیمیانیبمترومکارکتهمساردرتماشاایگذاریرثأت

ینبادیاکاساتاادهازروش،ماوزشالکترونی،حضاوریها،موزش

شود.یمیکنمادمنظورپ



 یتشکر و قدردان

مکااورهدریارشدرشتهیکارشناسینامهانیازپایبخک،حاضریمحالعه

دراخا اکادوییپرساتاریوماماایدردانکاکده۹۷6۹باکادییماما

یهباااهشااامارزاهااادانیپاشاااکع اااومدانکاااگاهازپاااژوهش

IR.ZAUMS.REC.1399.082معاوناتیماالتیابااحماکهباشدیم

درHelsinkiمقارراآ،محالعاهنیاست.اافتهیدانکگاهانجام،نیپژوهک

فارمماارانیبیرامدنظرداشتهاساتوهماهیاصولاخ قتیموردرعا

پرسان یازتماام هیوسانیباد.نمودند یتکم،زمون،ازشیراپتیرضا

زاهادانویمرکااکاگاهیو،زمایدرماان-یبمداشاتیهااگااهیمراکاوپا

.دی،یوتککربهعم مریپژوهشتقدیواحدهایهیهمکاریک 
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Abstract 

Background: Congenital malformations are important causes of neonatal mortality and morbidity. They can be 

prevented by performing screening tests and accurate treatment schedules in pregnancy period. Screening tests 

may cause anxiety in pregnant women. The aim of this study was to determine the effects of e-learning about 

fetal screening tests on anxiety in pregnant women.  

Methods: This was a quasi-experimental study performed on 120 pregnant women of 7 to 9 weeks gestational 

age who referred to health centers in Zahedan City, Iran, during the year 2020, to receive prenatal care randomly 

in two groups of intervention and control. In the intervention group, the training was conducted in the form of 7-

minute animation in groups of 5-10 people; the animation was sent to their mobile cells as well. While the 

control group received only routine pregnancy care. Before and 2 weeks after training, anxiety and worrying of 

pregnant women were assessed using Spielberger Anxiety Questionnaire and Cambridge Worry Scale (CWS). 

Data were analyzed using chi-square, independent t, and ANCOVA tests.  

Findings: The defiance of mean anxiety score of pregnant women in the two groups before e-learning was not 

significant (P = 0.920). Independent t-test showed that after performing e-learning about fetal screening tests, the mean 

score of anxiety in women in the intervention group was significantly lower than the control group (P = 0.001). 

Moreover, the mean score of anxiety in the intervention group after e-learning of fetal screening tests decreased 

significantly (P = 0.001). 

Conclusion: The study showed that e-learning in the form of animation in the intervention group significantly 

reduced anxiety and worrying in pregnant mothers. 

Keywords: Diagnostic screening programs; Test anxiety scale; Pregnancy; Distance education; Animation  

 
Citation: Majlesi E, Navidian A, M, Montazer-Zohouri M. The Effects of e-Learning about Fetal Screening 

Tests on the Level of Anxiety and Worry in Pregnant Women. J Isfahan Med Sch 2020; 39(626): 363-9. 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v39i626.14054
https://orcid.org/0000-0002-1888-7522
https://orcid.org/0000-0002-9138-2395

