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  چکیده
بر   CBT رفتاري – یمشاوره شناخت یهدف پژوهش حاضر اثربخش: مقدمه

روش پژوهش حاضر : روش.باشد یدر زنان باردار م ياضطراب مرگ و خودکارآمد
و کنترل  شآزمون با گروه آزمای¬و پس آزمون¬شیاز نوع پ یتجرب مهین
زنان باردار  ي هیدر پژوهش حاضر ،عبارت است از کل يجامعه آمار. باشد¬یم

نفر  60حدود  1365شهر تهران در سال  یدرمان یمراجعه کننده به مرکز بهداشت
و ) نفر 30( شیدر دو گروه آزما یدفو به روش تصا. باشد یاعالم شده است، م

شرکت کنندگان در دو گروه  ینیگزیپس از جا. قرار داده شدند) نفر 30(کنترل 
 ،یساعته تحت آموزش گروه کیجلسه  8 شیو کنترل، گروه آزما شیآزما

ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و . قرار گرفتند يرفتار یشناخت
.  آزمون و پس آزمون اجرا شد شیکه در پ ستشرر ا يپرسشنامه خودکارآمد

در  يبر خودکارآمد يرفتار یآموزش شناخت ینشان داد که اثربخش جینتا: ها افتهی
 یآموزش شناخت یاثربخش نیهمچن)). P≤0.05باشد  یم 038/0 يسطح معنادرا

مقدار کوچکتر  نیباشد و ا یم 018/0 يبر اضطراب مرگ در سطح معنادرا يرفتار
نشان داد  جینتا: يریگ جهینت .است)) P≤0.05 یعنی مالك ياز سطح معنادار

در زنان  يخودکارآمد شیبه افزا يرفتار - یپژوهش نشان آموزش شناخت هیفرض
بر کاهش  يرفتار - یپژوهش آموزش شناخت هیفرض نیانجامد همچن یباردار م

 انجامد یم  زیاضطراب مرگ در زنان باردار ن

، اضطراب مرگ ،   CBT،  رفتاري – یمشاوره شناخت: واژگان کلیدي
  ، زنان باردار يخودکارآمد

Abstract   
Introduction: The purpose of this study was to evaluate the 
effectiveness of CBT cognitive-behavioral counseling on death 
anxiety and self-efficacy in pregnant women.Method: The 
present research is a semi-experimental pre-test and post-test 
type with the control and experimental group. The statistical 
population of this study is all pregnant women referred to the 
health center of Tehran in ١٩٦٥, about ٦٠ people. They were 
randomly assigned into two groups (٣٠ subjects) and control (٣٠ 
people). After replacing the participants in the experimental and 
control groups, the experimental group received ٨ sessions of 
one hour undergoing cognitive behavioral group training. The 
research tool was Temple death anxiety inventory and Sherer 
self-efficacy questionnaire which was performed in pre-test and 
post-test.Results: The results showed that the effectiveness of 
cognitive-behavioral training on self-efficacy was ٠.٠٣٨ 
(P≤٠.٠٥). Also, the effectiveness of cognitive-behavioral 
training on death anxiety at the level of significance is ٠.٠١٨ and 
this value is smaller than the significance level of the criterion 
(P≤٠.٠٥)).Conclusion: The results showed that the research 
hypothesis showed cognitive-behavioral education to increase 
self-efficacy in pregnant women. Also, the hypothesis of 
cognitive-behavioral education is the reduction of death anxiety 
in pregnant women. 

Keywords: Cognitive-Behavioral Counseling, CBT, Death 
Anxiety, Self-efficacy, Pregnant Women  

 

 

  مقدمه 
هرچند که ). 2009و همکاران،2روزانا (رخ می دهد  1بارداري تجربه اي است که براي اکثر زنان در سنین باروري

بارداري تحربه بهنجار براي اکثر زنان است، اما نوسانات روانشناختی که در خالل این دوران روخ می دهد به خوبی 
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تعداد زیادي از زنان در طول زمان بارداري دچار اضطراب و ). 2006و همکاران، 3سولومونو(شناخته نشده است
براي بسیاري از زنان دوران پیش از تولد نمایانگر زمان افزایش ). 5،2003و اندیکات 4اسپینلی(افسردگی می شوند

ارداري نه تنها بر این اختالالت در دوران ب. آسیب پذیري نسبت به بیماري هاي مختلف پزشکی و روانپزشکی است
بنویسیوس (بهزیستی مادر تاثیر می گذارند، بلکه ممکن است پیامدهاي مختلفی براي نوزاد نیز به همراه داشته باشد

 روانشناختی هايدرمان از جزء مهمی CBT(7(شناختی رفتاري  هايدر سال هاي اخیر درمان). 2009و همکاران،6
 وجه که است مختلفی هايشامل روش شناختی رفتاري درمان. است دهبو رفتاري از مشکالت بسیاري براي مؤثر

 به و روانشناختی تداوم اختالالت و گیريشکل در شناختی رفتاري فرآیندهاي بر نقش تأکید ها،آن تمام اشتراك
. است دهی نادرستپاسخ کنترل و درمان براي گراییشناخت و رفتارگرایی مبتنی بر تجربی هايروش کارگیري

سازش  هايپاسخ شدت و فراوانی کاهش طریق از اي درمانیمداخله را شناختی رفتاري درمان) 2005( 8هازلت
در  دارمعنی کاهش موجب که داندمی هاآن جدید شناختی رفتاري هايمهارت آموزش و درمانجویان ينایافته

نتیجه گرفتند ) 1393(استادي و همکاران . شودمی تریافتهرفتارهاي سازش در دارمعنی افزایش و ناخواسته رفتارهاي
 وابستگی میزان افزایش و اضطراب، هاي ناکارآمد ونگرش دارمعنی کاهش باعث گروهی شناختی رفتاري که آموزش

  .شودمی روابط در
افسردگی تأثیر قابل توجهی در گروه آزمون شناختی رفتاري در کاهش عالئم اضطراب و ) 2015( 9اسمیت و همکاران

هاي درصد درمان 88در یک مقاله مروري نوشتند ) 2015( 10کیل و همکاران. نسبت به گروه گواه گزارش کردند
درمان گروهی ) 2015( 11اوون و همکاران. هاي خواب، شناختی رفتاري بوده استاي براي درمان اختاللمداخله

شناختی رفتاري  هايدرمان. ماران را گزارش کردندشناختی رفتاري در کاهش پریشانی روانی و افزایش عزت نفس بی
، استرس ، پرخوري ، ) اجتماعی ترس از مکانهاي شلوغ و ترس (می تواند در موارد اضطراب ، افسردگی ، ترس ، فوبیا 

همچنین میتواند  CBT .اختالالت وسواسی اجباري ، اختالل پس از حادثه استرس ، اختالل دو قطبی و جنون
خشم یا خود کم بینی و حتی درمورد مشکالت جسمی  فرد دچار مشکالتی از قبیل عدم قدرت کنترل  درمواردي که

به فرد کمک کرده تا درك بهتري از شناختی رفتاري  هايدرمان .مانند خستگی ها و دردهاي مزمن موثر باشد
روان درمانگر شناختی رفتاري  هايدرماندر  .مسائلی که موجب تولید عدم تعادل روانی در اوگردیده اند پیدا نماید

تالش میکند تا معضل بزرگ شما را به اجزائ کوچکتري تبدیل کرده و این به شما کمک میکند تا معضالت و 
  . دنبهترببین  چگونگی تاثیر گذاري انرا در زندگیتان

                                                                                                                                                                                              
١ reproductive 
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اجتماعی آلبرت بندورا افرادي که داراي باورهاي خودکارآمدي به عنوان یک الگوي کـاري   -بر اساس دیدگاه شناختی
هستند به وسیله آنها می توانند، روي احساسات و اعمال خود مهار داشته باشند و چگونگی رفتار افـراد بـه وسـیله ي    

است که خودکارآمدي یا قضاوت فرد دربـاره ي توانـایی هـا و    همچنین بندورا معتقد . این باورها قابل پیش بینی است
انتخاب هاي مهـم فـرد را در   . ظرفیت خود در کنترل حوادث زندگی، بیشترین تاثیر ر ا بر عمل و خود نظم دهی دارد

جریان زندگی، سنجش و صرف مقدار کوشش هاي الزم براي تحقق بخشیدن به فعالیـت هـا، مقاومـت و پایـداري در     
دلیـل اهمیـت   ).  2004بنـدورا،  ( مشکالت و تجربیات ناموفق زندگی به میزان زیادي متاثر از خودکارآمدي استبرابر 

مطالعه خودکارآمدي در دانش آموزان این است که از طرفی این متغیر با اختالالت روانی رابطه دارد و پـژوهش هـا در   
پیچیـدگی  به نظر مـی رسـد،   . تی در خودکارآمدي استاین زمینه نشان دهنده و جود اختالل روانی در صورت تغییرا

همزمان بـا ایـن فرآینـد، تعـارض و     . زندگی امروزي، لزوم نقش بیشتر اجتماعی دختران را درجامعه افزایش داده است
روبرو شدن با فشارهاي کاري توان و تعادل محیط آموزشی با همساالن و اهمیت سازگاري اجتماعی را بـیش از پـیش   

  ). 1387صیادي، ( نماید برجسته می
رفتاري اضطراب و استرس می باشـد؛ فشـار و    –همانظور که توضیح داده شد یکی از کاربردهاي درمان هاي شناختی 

نظریه پردازان نیز دیدگاه هاي متفاوتی پیرامون فشـار  . استرس ممکن است در نظر مردم به شکل متفاوتی ادراك شود
و عده اي دیگر فشار را به عنـوان عامـل مثبـت در نظـر مـی      , فی به استرس دارندعده اي دیدگاه من. و استرس دارند

با توجه بـه پیشـرفت روز   . گیرند زیرا که آنها را با انرژي قابل توجهی به منظور مقابله با نیازهاي بیرونی آماده می کند
سترس در شغل و محـل کـار روبـرو    امروزه افراد جامعه با مولفه جدیدي به عنوان ا, افزرون زندگی صنعتی جوامع بشر

. مطالعات فراوانی نشان دهنده نقـش اسـترس در بـروز عالیـم بیمـاري بـوده اسـت       ). 1,1989پیپر و همکاران(هستند
میلیارد  4میلیون روز کاري و سالیانه بیش از  13بیش از  2009تا  2007در طی سال هاي  2موسسه سالمت و ایمنی

استرس موقعیتی است کـه از تعامـل   . رده از استرس پیش بینی کرده استمیلیارد پوند خسارت را به خاطر صدمات وا
میان افراد و مشاغل حاصل می شود و وجه مشخصه آن تغییراتی است که در درون افراد رخ می دهد و آنهـا را وا مـی   

 ملهـاي عا شـدن  جمـع  هـم  روي تـوان  مـی  را استرس). 1978, 3بیهر(دارد تا از نحوه عمل بهنجار خود انحراف جویند
 همچنـین . دارنـد  نظـر  اتفـاق  آن بـودن  زا اسـترس  به نسبت افراد اکثر که آن دانست با مرتبط وضعیتهاي و زا استرس
 از بـیش  کـار  محیط هاي خواست که اي گونه به شاغل فردي ویژگیهاي و شرایط بین متقابل کنش توان می را استرس

 شـرفت یپ يمثبت بـرا  یاگر چه استرس محرک). 4,2004کالفیلد(کرد تعریف برآید آنها عهده از بتواند فرد که است آن
 ریافـراد را تحـت تـاث    یسـت یو بهز یسالمت روان تواند یم ندک دایادامه پ ایو  ابدیاسترس شدت  نیافراد است اما اگر ا

  ). 2010( 5کسونیتراس، لوان و د ن،یدان، سان، نگو. قرار دهد

                                                             
١ Pieper  C,  Lacroix  AZ,  Karasek  RA 
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 1397تابستان ، 1 ، شمارهاولل سا، یرانپژوهش هاي بالینی افصلنامه 

٢٤  

 

معتقد است هنگامی که روح جاویدان به مخاطره می افتد انتخاب به شکل سرنوشت سـازي شـیوه آغـاز     1کی یرکگارد
معتقـد اسـت    2مـی . انتخاب راهی براي پایان دادن به دلهره و اضطراب یا آشوب درونی اسـت . گري را تعیین می کند

نیز سه شکل اضطراب را ذکر می کند کـه   3تیلیش. خاستگاه اضطراي نیاز شخص براي بقا حفظ خود و شجاعت است
یـا  » خـود اخالقـی  «و » اضطراب بـی معنـایی  «یا ,  »4اضطراب مرگ«یا » خود وجودي«بر اساس آن سه نوع نیستی 

 برابـر  در هسـتی  شـکل  که است ایی زمینه نیستی). 1385,محمد پور(انسان را تهدید می کند » اضطراب محکومیت«
 بـا  مـا  پیوند. است نیستی مستلزم هستی کند می تاکید زندگی شکل بر که است اي زمینه مرگ. است شده آفریده آن

 اسـت  خویشـتن  بـراي  بـودن  و دیگـران  با بودن درطبیعت، بودن صورت به که ماست جهان مادي و زیستی هاي جنبه
 مـورد  در اضـطراب  مقداري کردن تجربه) 2007,پروچاسکا و نورکراس( داریم محدودي زمان که است آن بیانگر مرگ
 تضـعیف  را موثر سازگاري تواند می شدید خیلی مرگ اضطراب دیگر هاي ترس مانند اما است سازگارانه و طبیعی مرگ
با توجه به مبانی نظر مطرخ شده و اهمیـت دوران بـارداري و اینکـه زنـان در ایـن دوران بـه دلیـل        ).2007,برك( کند

اضطراب را تجربه می کنند و این تجارب با باورهاي و افکار شناختی مسایل محیطی و فردي تجارب متفاوتی از سطح 
آنها در ارتباط مستقیم می باشد بررسی و پژوهش در این زمینه از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا پژوهش حاضر بـه  

گ و افـزایش  دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا مشاوره هاي شناختی رفتاري می تواند بر کاهش اضطراب مر
  خودکارآمدي زنان باردار اثربخش باشد؟

  روش
  کنندگان و طرح پژوهش  شرکت) الف

زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شـهر   ي یهدر پژوهش حاضر ،عبارت است از کل يجامعه آمار
و  )نفـر  30(گـروه آزمـایش    روش تصـادفی در دو  و بـه  .می باشد نفر اعالم شده است، 60حدود  1365تهران در سال 

  . دقرار داده شدن) نفر 30( کنترل
  ابزار  )ب

 اضـطراب . توسـط تمپلـر سـاخته شـد     1970عبارت است و در سـال   15که شامل  :پرسشنامه اضطراب مرگ
 بـه  فکـر  هنگـام  دلهـره  یـا  مرگ از وحشت از احساساتی با همراه مرگ از بزرگ و عادي غیر ترس یک عنوان به مرگ

بـا توجـه بـه تحلیـل      ).1380رجبی و بحرانـی، ( شود می تعریف دهند می رخ مرگ از پس که چیزهایی یا مردن فرایند
تـرس از  . عامل به شرح زیر استخراج شده اند 4بار چرخش  6دادها با استفاده از روش تحلیل مولفه هاي اصلی بعد از 

ترس از عذاب روحی بعد از مردن بـا واریـانس   , 21ترس از مرگ توسط دیگران با واریانس  12عواقب مرگ با واریانس 
  . بود 36ترس از مرگ ناگهانی با واریانس , 29

، )1982(دون و راجرز  –این پرسشنامه توسط شرر، مادوکس، مرکندانت، پرتیس  :پرسشنامه خودکارآمدي 
منه کامال مخالفم تا سوال است که هر سوال بر اساس مقیاس لیکرت از دا 17این مقیاس داراي . ساخته شده است

                                                             
١ Kierkegard. 
٢ May. 
٣ Tilich. 
٤ death Anxiety. 
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نمره گذاري مقیاس به این صورت است که به هر ماده از یک تا پنج امتیاز تعلق می . کامال موافقم تنظیم می شود 
می  17بوده و حداقل نمره   85حداکثر نمره فرد در این مقیاس . نمره گذاري به صورت معکوس نیز وجود دارد. گیرد
دي عمومی ، نمرات بدست آمده از این »راي سنجش روایی سازه اي مقیاس خودکارا، ب)1376(براتی و بختیاري. باشد

مقیاس کنترل درونی و  بیرونی راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی، (مقیاس را با اندازه هاي چندین ویژگی شخصیتی 
گی پیش بینی همبسته کرد که همبست)مقیاس درجه اجتماعی مارلو و گران و مقیاس شایستگی بنی فردي روزنبرگ 

درصد معنادار است  5درصد و در سطح  61(شده بین مقیاس خودکارآمدي و انداز هاي خصوصیات شخصتی متوسط
همچنین ظریب پایایی مقیاس با استفاده از ). 1383کرامتی و شهرآراي، ( و درجهت تایید سازه مورد نظر بوده است) 

( درصد به دست آمده است 79استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ درصد و با  76روش دونمیه کردن آزمون گاتمن برابر 
  ).  2005شمائی زاده، هیادي، 

  ها  داده يگردآور وهیش )ج
پـس از   .باشـد آزمون بـا گـروه آزمـایش و کنتـرل مـی     آزمون و پسروش پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش

جلسه یک سـاعته تحـت آمـوزش گروهـی،      8جایگزینی شرکت کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل، گروه آزمایش 
ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه خودکارآمدي شـرر اسـت کـه    . شناختی رفتاري قرار گرفتند

  .در پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد
  یافته ها

   .است آمده  2و1شماره   جدول در خودکارآمدي و اضطراب مرگ رفتاري بر - آموزش شناختی  ثیرتا توصیفی تحلیل
 و آزمایش گروه تفکیک بهخودکارآمدي زنان باردار  آزمون پس آزمون پیش نمرات توصیفی هاي آماره - 1ول جد

 کنترل

 انحراف معیار میانگین  تعداد 

 کنترل

  

 81/5 03/43 30 آزمونپیش

 03/5 78/41 30 آزمونپس

 آزمایش

  

 05/2 71/40 30 آزمونپیش

   77/2 37/69 30 آزمونپس

 
نشان می دهد که در میانگین دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجراي مداخله، در پس آزمون  1جدول  شماره 

نتایج تحلیل .  استفاده شدبه منظور بررسی معناداري این تفاوت ها از تحلیل کوواریانس . تفاوت ایجاد شده است
هاي دیگر است و هاي تمام آزمودنیآزمون لوین نشان داد که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره

  .)=P/.04(فرض استقالل مشاهدات برقرار است 
 

 آزمایش گروه تفکیک بهاضطراب مرگ در مادران باردار  آزمون پس آزمون پیش نمرات توصیفی هاي آماره - 2ول جد

 کنترل و
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 انحراف معیار میانگین  تعداد 

 کنترل

  

 32/31 26/50 30 آزمونپیش

 03/29 11/51 30 آزمونپس

 آزمایش

  

 51/29 71/56 30 آزمونپیش

   16/27 91/41 30 آزمونپس

 
مداخله، در پس آزمون نشان می دهد که در میانگین دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجراي  2جدول  شماره 

نتایج تحلیل .  به منظور بررسی معناداري این تفاوت ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. تفاوت ایجاد شده است
هاي دیگر است و هاي تمام آزمودنیآزمون لوین نشان داد که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره

  .)=P/.05(ست فرض استقالل مشاهدات برقرار ا
  خودکارآمدي در زنان باردار رفتاري بر -تحلیل کوواریانس  اثربخشی آموزش شناختی  - 3جدول 

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

  سطح معناداري Fضریب   میانگین مجذورات  درجه آزادي

واریانس بین 
  گروهی

1196.041  1  1196.041  5.678  0.038  

واریانس درون 
  گروهی

2106.626  28  210.663      

        29  3302.667  مجموع

می باشد و این مقدار کوچکتر از سطح  038/0، در متغیر بین گروهی سطح معنادراي 3براساس یافته هاي جدول 
بیشتر از مقدار جدول با  678/5به دست آمده    Fاست و نیز از آنجا که مقدار ) (P≤0.05معناداري مالك یعنی 

 رفتاري بر -بنابراین فرضیه پژوهش مبتنی بر اثربخشی آموزش شناختی . می باشد 18/4یعنی ) 1و29(درجه آزادي 

  . خودکارآمدي در زنان باردار را تایید می کند
  در زنان بارداراضطراب مرگ  رفتاري بر -تحلیل کوواریانس  اثربخشی آموزش شناختی  - 4جدول 

مجموع   منبع تغییرات
  مجذورات

  سطح معناداري Fضریب   میانگین مجذورات  درجه آزادي

واریانس بین 
  گروهی

764.531  1  746.53  7.896  0.018  

واریانس درون 
  گروهی

945.469  28  94.54      

        29  1693  مجموع
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می باشد و این مقدار کوچکتر از سطح  018/0، در متغیر بین گروهی سطح معنادراي 4براساس یافته هاي جدول 
بیشتر از مقدار جدول با  896/7به دست آمده    Fاست و نیز از آنجا که مقدار ) (P≤0.05معناداري مالك یعنی 

 رفتاري بر -بتنی بر اثربخشی آموزش شناختی بنابراین فرضیه پژوهش م. می باشد 18/4یعنی ) 1و29(درجه آزادي 

  .کاهش اضطراب مرگ در زنان باردار را تایید می کند
  بحث  و نتیجه گیري

ــانی شــناختی   ــایج نشــان داد دوره درم ــاري –نت ــاردار   CBT رفت ــان ب ــدي در زن ــر اضــطراب مــرگ و خودکارآم  ب
و  بــر افــزایش خودکارآمــدي زنــان بــارداراي معنــادار گونــه رفتــاري بــه –درمــانی شــناختی . اثــربخش  مــی باشــد

-هـاي قبلـی هـم   چنـین نتیجـه پـژوهش حاضـر بـا نتـایج پـژوهش       هـم . کاهش اضطراب مرگ رابطه معنادار داشـت 

خوان بود؛ الزم است توجه شود که بـا توجـه بـه جدیـد بـودن موضـوع پـژوهش تحقیقـی دقیقـا بـا ایـن متغیرهـا و             
ک بـه پـژوهش حاضـر بودنـد و یـا دو یکـی از متغیرهـاي وابسـته         رابطه یافت نشـد، بلکـه برخـی پـژوهش هـا نزدیـ      

 یاثربخشــ یــزانم یســهمقادر پایــان نامــه خــود بــا عنــوان ) 1391( ینیحســعنــوان مثــال در آن حضــور داشــت بــه
در مـردان  اضـطراب  در کـاهش   یگروهـ  یوهبـه شـ   يرفتـار  یبـا درمـان شـناخت    1یو ارتقـاء زنـدگ   سازي یبرنامه غن

نسـبت بـه    یو ارتقـاء زنـدگ   سـازي  یو برنامـه غنـ   يرفتـار  یشـناخت  یشـی آزما يهـا  گـروه   قرار بود ینبد یجنتا. بود
 از یافتـه هـاي پـژوهش مـی تـوان گفـت       در تبیـین  . داشـتند  اضـطراب در کـاهش   يتفـاوت معنـا دار   کنتـرل گروه 
ــواد بطــن در کــه آنجــا ــاري، مهــارت گروهــی آموزشــی م ــدگی هــايشــناختی رفت ــد؛ اساســی نقــش زن ــن دارن  ای

 بــه هــاي خودکارآمــدي در زنــان بــاردار،مهــارت افــزایش و روانـی  فشــار کــاهش بــا رفتــاري هــاي شــناختیمهـارت 
همچنـین درمـان هـاي شـناختی رفتـاري بـه        .نمایـد مـی  کمـک  روانی زنـان بـاردار نیـز    بهداشت هايمؤلفه افزایش

نـد کنتـرل بیشـتري بـه فـرد تلقـی       خاطر تاکید بـر مفروضـات درون فـردي از قبیـل بـاور، هیجـان و رفتـار مـی توا        
در . می شود و همواره سهم فـرد در یـک رابطـه حـداکثر بـه انـدازه سـهم کسـانی اسـت کـه او بـا آنهـا ارتبـاط دارد             

مجموع مـی تـوان از درمـان هـاي شـناختی رفتـاري بـه عنـوان درمـان مرجـع بـراي زنـان بـاردار، داراي اضـطراب               
دهــی ممکــن اســت اضــر، اســتفاده از پرسشــنامه خــودگزارشهــاي پــژوهش حاز محــدودیت. مــرگ اســتفاده کــرد

نتایج را مخـدوش کـرده و از دقـت آن بکاهـد، کـه ایـن نقیصـه بـا توضـیح اولیـه قبـل از تکمیـل پرسشـنامه بـراي               
تــوان بــه کوتــاه بــودن مــدت تحقیــق هــاي پــژوهش مــیاز دیگــر محــدودیت. زنــان بــاردار، تــا حــدي برطــرف شــد

ماهـه دارد و در ایـن پـژوهش اعمـال نشـده       6شـناختی نیـاز بـه پیگیـري حـداقل       هـاي اشاره کرد، چرا که آمـوزش 
ــی  ــنهاد م ــان  اســت؛ و پیش ــاً آن را در درم ــده حتم ــگران آین ــردد پژوهش ــد  گ ــاظ کنن ــاري لح ــناختی رفت ــاي ش . ه

ــامنظم بــودن جلســات بــه خــاطر    همچنــین از حیــث عــدم مشــارکت همســران در تکــالیف زوجــی زنــان بــاردار، ن
از قبیـل تجــویز اســتراحت مطلـق توســط پزشــک خصوصـا در هفتــه هــاي انتهـایی بــارداري کــه      مسـائل بــاردادري 

  .طبیعتا اجراي برخی مداخالت را ناممکن می ساخت
  منابع 

                                                             
١ LEAP 
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 و رفتـاري  شناختی آموزشی روش دو اثربخشی بررسی). 1390( .محمد نریمانی، و پروین؛ بیگی، عباس؛ ابوالقاسمی،
 فصلنامه. امتحان اضطراب داراي آموزاندانش تحصیلی سازگاري و خودکارآمدي بر هیجان تنظیم هايمهارت

  .31-21، 1390زمستان  ،22 ، شماره7سال  تربیتی، روانشناسی
 بـر  گروهـی  شـناختی رفتـاري   آمـوزش  اثربخشـی ). 1393. (بیرجندي، رضا مرتضی؛ و محسنی نقی؛ بادله، استادي،

دوره  روانـی،  بهداشـت  اصـول  فصلنامه. متاهل افراد زناشویی سازگاري میزان و ناکارآمد هاينگرش دلبستگی،
  .158-150، 1393، تابستان 2شماره  ،16

 بـر کـاهش   مـادران  به رفتاري شناختی آموزش اثربخشی). 1392( .فهیمه سامعی، و مرتضی؛ امیدیان، رویا؛ رسولی،
 روانـدرمانی  و مشـاوره  فصـلنامه . والـدین  شـادکامی  افزایش و هاآن کودکان فعالی بیش/ توجه کاستی اختالل

  .479-469، 1392پاییز  ،3 ، شماره3سال  خانواده،
 .انتشارات رشد: تهران .بهداشت روانی). 1392. (شاملو، سعید

. سـالمت روان  و شخصـیت  ارزشـیابی : شـناختی  روان هايآزمون). 1391(. محبوبه داستانی، و علی آشتیانی، فتحی
  .بعثت انتشارات: تهران

 آموزش اثربخشی ي، مقایسه)1391. (فرقانی طرقی، ام البنین؛ جوانبخت، مریم؛ بیاضی، محمدحسین؛ صاحبی، علی
 بهداشـت  اصـول  يمجلـه دبیرسـتانی،   دانش آمـوزان  نفس عزت واقعیت درمانی بر و شناختی رفتاري گروهی

 .172-80 ،1391 ، تابستان2، شماره 14 روانی، سال
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