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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلقین و نگرش مثبت و هیپنوتیزم در کاهش درد حین زایمان طبیعی می باشد.
بررسی حاضر یک مطالعه داخلی از نوع کارآزمایی بالینی است که در ان تاثیر تلقین ،نگرش مثبت و هیپنوتیزم بر
کاهش درد حین زایمان طبیعی در طول فاز فعال زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی
بجنوردمی باشد .روش نمونه گیری به صورت تصادفی و از نوع نمونه گیری مبتنی بر هدف است .جامعه اماری را زنان
نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی بجنورد می باشد و نحوه نمونه گیری به صورت است که مادران
گروه آزمایش که مایل به شرکت در این کالس های دوران تحت مراقبت بارداری بودند که به سه دسته تقسیم شدند
و گروه ها به تفکیک در کالس های هیپنوتیزم ،کالس های نگرش مثبت و تلقین آموزش داده می شوند .در رابطه
با تلقین ،از داروهای گیاهی مانند اسطوخودس ،موزیک مالیم ،پخش قران وشناخت نقاط فشار انگشتان بود ،در رابطه
با نگرش مثبت ،نگرش های مثبت در طول زایمان و زیبایی دوره و شنیدن گریه نوزاد بعد از زایمان بود و در رابطه
با هیپنوتیزم نیز ،در  6جلسه به آموزش هیپنوتیزم پرداخته شد .تعداد  04نمونه انتخاب شد که  04نفر در گروه
کنترل و  04نفر در گروه تلقین 04 ،نفر در گروه نگرش مثبت و  04نفر در گروه هیپنوتیزم قرار گرفت .ابزار جمع
اوری اطالعات در این مطالعه شامل ابزار استاندارد مقیاس دیداری مدرج برای ینجش میزان درد و برگه جمع اوری
داده های بیوفیزیکال زایمان بود.جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssاستفاده گردید .تلقین بر
کاهش درد حین زایمان طبیعی در فاز فعال زایمان تاثیر دارد  ،نگرش مثبت بر کاهش درد حین زایمان طبیعی در
فاز فعال زایمان تاثیر دارد.هیپنوتیزم بر کاهش درد حین زایمان طبیعی در فاز فعال زایمان تاثیر دارد.

واژگان کليدي :تلقین ،نگرش مثبت ،هیپنوتیزم ،کاهش درد ،زایمان طبیعی.

شماره  / 91پاییز  / 9318ص 38 -25

حين زایمان طبيعی

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)

بررسی تاثير تلقين و نگرش مثبت و هيپنوتيزم در کاهش درد

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،91پاییز  ،9318ص 38 -25
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

مقدمه
بيان مسئله
زایمان پدیدهای است که طی آن انقباضات منظم رحمی شروع شده و به خروج جنین و جفت میانجامد (کانینگهام و همکاران.)2400 ،
درد طی زایمان و وضع حمل ،ناشی از انقباضات رحمی ،گشاد شدن سرویکس و اتساع پرینه میباشد .امروزه درد یکی از علل مهم کم اقبالی
مادران باردار به زایمان طبیعی میباشد.
دردهای شدید زایمان با عوارض روانی و فیزیولوژیک بر مادر و جنین همراه است .اغلب خانمها تنها برای رهایی از دردزایمان ،سزارین
را به صورت انتخابی جایگزین زایمان طبیعی میکنند .سزارین عوارضی دارد که زایمان طبیعی ندارد .ازآن جمله عفونت لگنی پس از سزارین
تقریبا  ٠4برابر بیش از زایمان طبیعی است (کانینگهام و همکاران .)2400 0،و شخصی که یک بار سزارین شده باشد ،به احتمال زیاد دیگر
قادر به زایمان طبیعی نخواهد بود و باید عمل جراحی مجددی را متحمل شود .به همه اینها باید هزینههای سنگین سزارین را نیز اضافه
کرد .میانگین مدت بستری در زایمان طبیعی معادل نصف زمان بستری در روش سزارین گزارش شده که این مسئله نشاندهنده یکی از
مزایای اقتصادی انجام زایمان طبیعی نسبت به سزارین است (گریج و دی .)240٠ 2،همواره تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت مادران و نوزادان به
عنوان دو گروه آسی بپذیر اهمیت ویژ های داشته است (کانینگهام و همکاران .)2400 ،به طوری که میزان مرگ و میر و سالمت مادر و نوزاد
و شاخصهای مرتبط با آن نشان دهنده وضعیت سالمت در هر جامعه است میزان مرگ و میر و ابتال مادران در سزارین در مقایسه با زایمان
طبیعی بیشتر است (آتابه و همکاران.)2406 ٠،
هم اکنون بدلیل عوارض فوق در کشورهای پیشرفته نیز روز به روز از میزان سزارینها کاسته شده و روش زایمان طبیعی با شیوه
زایمان بدون درد جایگزین آن شده است .از طرفی مطالعات زیادی نتایج بهتر زایمان واژینال را برای مادر و نوزاد در مقایسه با سزارین اثبات
کرده است (عالمه.)240٠ 0،
بررسی و مطالعه روشهای ارزان و بیخطری که نیازمند نیروهای متخصص نباشد ضرورری به نظر میرسد .انواع روشها به این منظور
مطرح شده است روشهای غیر دارویی مثل زایمان در آب ،زایمان در حضور همسر ،ماساژریلکسیشن ،هیپنوتیزم و زایمان فیزیولوژیک میباشد
که حسن این روشها بی عارضه بودن و معایبش کم اثر بودن آن است ولی با توجه به سهل الوصول بودن و رایج بودن ،بیشتر از روشهای
دارویی استفاده میشود که درپژوهش حاضر  ٠روش غیردارویی از قبیل نگرش مثبت ،تلقین و هیپنوتیزم مورد بررسی قرار گرفته است.
بطورکلی ارزیابی کلی فرد از یک موضوع نگرش نامیده میشود  .یکی از کارکرد های اصلی نگرش ،کمک به سازماندهی اطالعات و
تصمیمگیری در مورد گرایش به چیی یا اجتناب از آن می باشد .آلپبورت معتقد است" "،نگرش عبارت است از یک نوع آمادگی فکری و
اعصابی (احساسی) که بوسیله تجربه سازماندهی می شود و بر روی عکس العمل های انسان نسبت به کلیه پدیده ها و وضعیت هایی که با
او سروکار دارند ،تأثیری جهت دهنده یا پویا میگذارد (رحیمی .)0٠30 ،نگرش نظری است که درباره افراد ،چیزها و رویدادها ابراز می گردد
و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره یک چیز است .مردم نگرش افراد مشهور یا کسانی را که مورد تحسین و ستایش قرار می دهند،
تقلید می کنند .نگرش ا از آن جهت اهمیت دارد که می تواند بر رفتار فرد اثر بگذارد .یک فرد در مورد پدیده ها ،افراد و چیزها ممکن است
نگرش های مختلفی داشته باشد (اسکندری و همکاران .)0٠32 ،مثبت اندیشی به معنای داشتن نگرش ،افکار و رفتار و کرداری خوشبینانه
در زندگی است .به عبارت دیگر ،از نظر روانشناسی ،مثبتگرایی هم مثبت اندیشی است و هم مثبت کرداری.در سالهای اخیر و در پی موج تازه
ای که در روان شناسی پدید آمده ،روان شناسی مثبت گرا به صورت نوینی مطرح شده است.مثبت اندیشی تنها در داشتن افکاری خاص
خالصه نمی شود نگرشها بیان کننده انتظارات فرد می باشد .و تفاوتهای محسوس در انتظارات افراد می تواند به منبع مهمی از تعلرض بین
آنها منجر شود (یونسی.)0٠31 ،
میتوانند نسبت به موضوعها ،اندیشه ها ،افراد خاص ،کل گروههای اجتماعی و اشیا واکنشهای موافق یا ناموافق داشته باشند .همیشه
نگرشها یکدست مثبت یا منفی نیستند؛ برعکس ،ارزشیابیها اغلب مخلوطی از واکنشهای مثبت و منفی هستند  .نگرش مثبت از مفاهیم
روانشناسی مثبتنگر است که امروزه به سرعت در حال گسترش است (فالحی  )0٠31 ،که یکی از کاربردهای انان در زایمان طبیعی است.
نگرش مثبت شیوه یا نتیجه تمرکز مثبت ذهن فرد بر روی چیزی سازنده و خوب است و بنابراین تفکرات و عواطف منفی یا مخرب را
از آن حذف می کند  .مثبت اندیشی باعث ایجاد تصورات امیدوارکننده ،گسترش ایده های خوش بینانه ،یافتن راه حل مناسب برای مشکالت،
تصمیم گیری های مثبت و به طور کلی یک چشم انداز روشن نسبت به زندگی می شود  .روانشناسی مثبت نگر نیز عمدتاً به تقویت کردن
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توانایی ها و شایستگی های فرد توجه دارد  .آهنگزاده .)0٠36 ،این مهارت شامل مبارزه با افکار منفی ،تغییر دادن تصاویر ذهنی ،تقویت عزت
نفس ،ابراز وجود ،تحقق بخشیدن به توانهای بالقوه و مثبت زیستن است .مهارتهای مثبت اندیشی ،آموزش برخی مهارتهای شناختی-رفتاری
را در بر میگیرد که در برخی منابع به عنوان زیرمجموعۀ مهارتها اجتماعی و مهارتهای زندگی از آنها نام برده می شود  .مداخالت مثبت اندیشی
بر بهبود تواناییهای فردی به منظور رویارویی با موقعیتهای منفی و تمرکز بر مهارتهای مثبت مؤثرمیداند .مثبت اندیشی منجر به سالمتی
ذهنی می شود و عملکرد افراد را به اوج می رسان د و در ضمیر ناخود آگاه فرد اثر مثبتی میگذارد و از آنجایی که هیپنوتیزم در ضمیر نا
خودآگاه صورت میگیرد میتواند مثبت اندیشی بر کاهش درد زایمان موثر باشد.
انسان در طول زندگانی خویش همواره تحت تأثیر سخنان و رفتاردیگران قرار میگیرد و این ویژگی او از ابتدای تولّد تا انتهای عمر همراه
اوست .تأثیر پذیری اواز دیگر افرادممکن است مسیر زندگیاش را به سمت مثبت و یا منفی هدایت کند و از این روشناخت عواملی که
میتوانند موجب جهتدهی به رفتار انسان باشند امری مهم و ضروری است .تلقین در لغت به معنای فهمانیدن ،چیزی را در ذهن کسی
حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن است (دهخدا :ذیل واژه تلقین) .از دیدگاه روانشناسی تلقین به " فرایند وادار ساختن
کسی برای رفتار کردن به گونه ای خاص و پذیرفتن عقیده یا باور کردن چیزی معین به طریق غیر مستقیم " گفته میشود(پورافکاری،
 .)0٠3٠از معانی دیگر تلقین ،وحی و الهام در معنی مثبت و وسوسه و نفس در معنی منفی است .به عبارت دیگر این مفهوم فقط به ارتباط
یک انسان با انسان دیگر محدود نمی شود ،بلکه در مورد رابطهی غیر انسان با انسان ،از جمله خداوند ،شیطان و وسوسه نیز صدق میکند .
وقتی مطلبی را شخصی که او از برتر وباالتر از فرد تلقین پذیرنده است به او منتقل کند ،مطمئناً آن قول و گفتار در ضمیر آن شخص تأثیر
گذارتر خواهد بود  .تلقین و نیروی آن از نظر دانشمندان علوم جدید موضوعی اثبات شده است و تأثیراتی که نیرو تلقین در زندگی فرد میتواند
برجای بگ ذارد برکسی پوشیده نیست  .زمانی که فکری تلقین را به وجود می آورد این تلقین بر روح مسلط گشته و شخص تلقین شونده هر
اندازه سعی و کوشش نماید که بر ضد تلقین عملی از خود نشان دهد ،تلقین را قوی تر و نیرومندتر میکند .زمانی که هیجانی با فکر همراه
باشد ،این فکر برای پیدایش و تحقق تلقین شانس بیشتری را به دست می آورد .هیجان شدید هنگامی در بین باشد سرعت تلقین پذیری در
افراد بیشتر میشود ( مینه و همکاران .) 0٠34 ،بسیاری از روانشناسان معتقدند افکاری که تلقین میشوند تاثیرات ذهنی به وجود آورده و به
موازات همان تاثیرات ذهنی باعث میشود که افراد حرکات و اعمالی را انجام بدهند .آنها معتقدند افکاری که پی در پی تکرار میشوندو در ذهن
موجودیت خود را تضمین نموده و حرکاتی که مربوط به آن افکار هستند را تحریک میکنند (مینه و همکاران.)0٠34 ،
هنگامی که تصویر یک شخص یا یک چیز ،به گونه ای مبهم یا ناقض در ذهن ما پافشاری میکند ،عقیده شخص ثالت میتواند اثر تلقین
گذاری فوق العاده ای داشته باشد و در شخص صورت دیگری القا کند که جانشین تفکرات وی بشود .هرچقدر قدرت شخص ثالث و تاثیرگذاری
وی بر اخالق و رفتار فرد بیشتر باشد این امر باعث میشود که وی بتواند بیشتر افکار تلقینی خود را به طرف انتقال دهد  .نکات مهم و
ارزشمند در این زمینه دارد که شناخت و آگاهی از آنها میتواند انسان امروزی را که در طول زندگی خود مدام با تلقینهای مختلف روبهرو
است را یاری کند به سوی سعادت و آیندهای بهتر سوق دهد .تلقین از موضوعاتی هستند که اگر اثر منفی آنها در زندگی افراد جامعه غالب
شود پیامدهای زیانبار و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
درد زایمان یکی از شدیدترین دردها است و یکی از روشهای برای کاهش درد در زایمان هیپنوتیزم است .هیپنوتیزم روشی است برای
1
رها شدن از هوشیاری که با توجه و تمرکز زیاد برای عملی کردن یک هدف خاص با ظرفیت پنهان مورد استفاده قرار میگیرد (کوهن،
.)2404
هیپنوتیزم یک روش ساده علمی و کاربردی ،ارزان و مطمئن برای بهبود تجربه زایمان است که سبب کاهش عوارض ناشی از مداخالت
دارویی و هزینه های مراقبتی مادر و نوزاد خواهد شد .از موضوعات بسیار مهم است که خدمات روان شناسی و مشاوره هیپنوتیزم را بسیارمهم
و حیاتی میسازد و توصیه شده پزشکان و ماماها این فن را آموزش دیده تا در مورد مادران باردارتحت نظارت خود به کار گیرند و کارآیی
هیپنوتیزم جهت کاهش درد زایمان نیز انجام شوند .خانمهای باردار در ماههای  2تا  3بارداری باید با هیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزم آشنا شوند
تا این خانمها با کمک پزشک ،مامایی و مشاوره هیپنوتیزم که با روشهای علمی و کاربردی هیپنوتیزم آشنا هستند ،زایمان بی درد یا کم
دردی را انجام دهند با توجه به سطح هیپنوتیزم پذیری خانمهای باردار که از استعداد هیپنوتیزم پذیری متوسط یا خوبی برخوردارند ،میتوانند
آشنا شوند و زیر نظر پزشک یا ماما ،خود را در شرایط بی دردی قرار دهند ،زیرا زایمان مانند سایر عملهای جراحی نباید درد و ناراحتی
زیادی داشته باشد .درد زایمان نسبت به فرهنگهای مختلف و تحصیالت متفاوت است و نیز حجم زیادی از درد و ناراحتی که در جریان
زایمان پیدا می شود به علت ترس و گرفتگی عضالت ستون مهرها و با آموزش آرمیدگی ،مانع از بروز درد میشود (سیدان و رکنی.)0٠3٠ ،
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شواهد بسیاری نشان میدهد که هیپنوتیزم میتواند به طور معنی داری آستانهی درد را در میان اکثر افراد باال ببرد (فرانکل.)2402 6،
هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی که از زمانهای قدیم از پدیدههای ماورا طبیعی به شمار میرفت از زمان دکتر انتوان مسمر از سال ()0770
ارزش درمانی پیدا کرده و توسط مسمر به کار گرفته شد مسمر در ابتدا به ان نام (مغناطیس )7و بعدها (مانیه تیسم )3نهاده بود که سالها
بعد توسط دکتر برید به نام (هیپنوتیزم )3درآمد .هیپنوتیزم به عنوان شکلی از مداخالت روانشناختی است که به سرعت در جوامع رشد کرده
است .شکل های گوناگون هیپنوتیزم به هزاران راه است (آیرال.)240٠ 04،
هیپنوتیزم یکی از قدیمیترین و بهترین درمانهای سایکولوژیک اثبات شده برای کنترل درد میباشد .از میان گزارشات قابل بحث
درباره استفاده آن در جراحی قبل از پیشرفت آن بیهوشی با دارو و نیز در خالل نوشتجات تجربی و بالینی در  ٠4سال گذشته ،مشاهده
گردیده است که هیپنوتیزم می تواند به روشی نه بصورت تن آرامی خالص با فلسفه رواقی یا جادو ،بطور کامل درد را برطرف کند .زایمان با
هیپنوتیزم را خانم «ماری مونگان» معرفی کرده است .این زایمان روشی است با تکیه بر قدرت ذهن .در این روش افکار منفی کسانی که از
زایمان (طبیعی) میترسند ،با هیپونیزم کنترل می شود .امروزه زنان به زایمان طبیعی اعتماد نداشته ،نسبت به این روش دیدگاه منفی دارند.
آنها بر این باورند که جز در مواقع اورژانسی نمیتوانند طبیعی زایمان کنند .هدف زایمان با هیپنوتیزم کنترل و از بین بردن این نگرش منفی
در زنان و همسرانشان است .چرا که بدن مادر و نوزاد به طور غریزی میتواند از پس این کار بربیاید .در اصل ،زایمان عملی است که زن به
طور غریزی و طبیعی میتواند انجام بدهد و قدرت این کار را دارد .بدیهی است اگر زن باردار به خود اعتماد کرده و آرامش داشته باشد میتواند
طبیعی زایمان کند .در غیر این صورت ،با هیپنوتیزم میتوان افکار منفی را کنترل کرد و قدرت مضاعفی به زن باردار داد .در روش زایمان با
هیپنوتیزم افکار منفی نهادینه شده در زن باردار دیهیپنوتیزه میشود .احساس و افکار منفی با آموزشهای اتوهیپنوز آزاد شده و بدن میتواند
عمل زایش را به راحتی انجام دهد .زایمان طبیعی بدون درد به روش هیپنوتیزم برای نخستین بار در ایران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجام شده است .مادر برای انجام این شیوه زایمان ،در ماه هفت و هشت بارداری ،ویزیت میشود و آمادگی اولیه را طی سه جلسه دریافت
میکند  .دراین جلسات تصاویر ذهنی خوشایندسازی زایمان انجام میشود .انچه در این مطالعه مورد هدف قرار گرفته است با استفاده از
تصویرسازی ذهنی و القائات هیپنوتیزمی به جهت مواجه شدن در فضای اتاق عمل از بدو ورود به بخش زایمان و همچنین رویارویی با کادر
اتاق عمل و پزشکان و پرستاران و در زایمان برای کاهش استرس است .با توجه به قرار گرفتن در موقعیت به سبب تصویر سازی میتوان
امید داشت که میزان اضطراب بیماران کاسته شود .امروزه زنان به زایمان طبیعی اعتماد نداشته ،نسبت به این روش دیدگاه منفی دارند .آن
ها بر این باورند که جز در مواقع اورژانسی نمی توانند طبیعی زایمان کنند .هدف زایمان با هیپنوتیزم کنترل و از بین بردن این نگرش منفی
در زنان و همسرانشان است.زایمان بی درد با هیپنوتیزم یا خودهیپنوتیزم ،یک روش بسیار علمی و کاربردی است که به سهولت و ارزانی
میتواند مورد استفاده بسیاری از خانمهای ایرانی قرار بگیرد .اگر خانمهای باردار که استعداد هیپنوتیزمپذیری متوسط یا خوبی دارند ،با
خودهیپنوتیزم و روشهای ایجاد بیدردی با خودهیپنوتیزم ،آشنا شوند؛ در خانه ،درمانگاه یا بیمارستان ،حتی بدون کمک پزشک یا مامائی
که با هیپنوتیزم آشنائی داشته باشد ،میتوانند زیر نظر پزشک یا ماما ،خود را در شرایط بیدردی قرار دهند .حجم زیادی از درد و ناراحتی
که در جریان زایمان پیدا میشود ،بهعلت ترس و گرفتگی عضلههای ستون مهرههاست و با فراگیری ریلکس شدن ،از پیدایش آنها جلوگیری
میشود .بدون تردید به کمک متخصصان زنان و مامائی ،متخصصان بیهوشی و ماماها ،میتوان بیشتر و بهتر از این روش راحت و بیعارضه
استفاده کرد و این مضمون ،سالهاست که بهصورت نظری در دورههای آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران بهخوبی تدریس شود؛ ولی نیاز
است که توسط پزشکان ،ماماها و متخصصان عالقهمند بهطور عملی مورد استفاده قرار گیردو همچنین نیاز است برای آشنایی بیشتر جامعه با
عمل هیپنوتیزم تحقیقاتی بیشتری راجع به آن صورت گیرد .زیرا اغلب زنان باردار از ترس زایمان طبیعی به سزارین رو می آورند و عوارض
زیادی مانند مشکالت تنفسی،سردرد احتمالی پس از این روش ها،واکنش به دارو های بی هوشی کمردرد احتمالی پس از روش های نخاعی،
احتمال عفونت بعد از عمل،ایجاد چسبندگیهای رحمی ،را متحمل می شوند .درحالی که اگر زنان باردار با روش زایمان طبیعی به کمک
هیپنوتیزم آشنا شوند متحمل عوارض سزارین نخواهند شد و زایمان طبیعی روی خواهند آورد و همچنین این روش از نظر اقتصادی هم برای
خانواده ها مقرون به صرفه تر است و از طرفی تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است  .با توجه به مطالب فوق در این راستا هدف از
پژوهش حاضر تاثیر تلقین و نگرش مثبت و هیپنوتیزم در کاهش درد حین زایمان طبیعی است.
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مبانی نظري
نگرش مثبت
مثبت نگري
برخی از روانشناسان معتقدند که روانشناسی بیشتر بر جنبههای منفی رفتار متمرکزشده و به اندازه کافی به جنبههای مثبت رفتار
نپرداخته اس تروانشناسی بایستی با جنبههای مثبت و منفی زندگی سروکارداشته باشد .پس ازآن که صاحبنظران متقاعدشدند حال و هوای
روانشناس یبیش ازحدمنفی شده است ،دو جنبش را که روی تأثیرات مثبت روانشناسی بر زندگی مردم بودند پدید آوردند .اواسط قرن بیستم
ظهور کرد و جنبش دیگری (روانشناسی مثبت گرا) در آغاز قرن بیست و یکم شتاب گرفته است .در زیر درباره این دو جنبش بیشتر توضیح
داده میشود.

جنبش مثبت نگري
سلیگمن به عنوان پیشگام و بنیان گذار روانشناسی مثبت گرا ،معتقد است که روانشناسی به تدریج به عنوان رشته ای مبتنی بر الگوی
بیمار نگر (الگوی رایج پزشکی) درآمد و هدف کمک به انسان برای ایجاد یک زندگی شاد تحقق نیافت .روانشناسان مثبت گرا معتقدند که
آنچه در این مدت بیش از پنجاه سال کشف شد تنها برای ٠4درصد جمعیت بوده است .به بیان دیگر ،روانشناسان تنها به مسائل بخش
کوچکی از مردم پرداخته و از  74درصد مابقی غفلت کرده اند .سلیگمن اظهار می دارد که اکنون زمان پرداختن به آن  74درصد است که
دارای مشکل روانی نیستند .بلکه خواهان شادکامی و رضایت زندگی بیشتر هستند (نجفی .)0٠34 ،مارتین سلیگمن 00در دوره ریاستش بر
انجمن روان شناسی آمریکا در سال  ، 0333از روانشناسان کاربردی خواست به اصل خود برگردند و در کنار درمان و شفای بیماران روانی،
به پربارتر و رضایت بخش تر کردن زندگی انسان ها و همچنین به شناسایی و پرورش استعدادهای آن ها هم توجه کنند (سلیگمن و چیکزنت
میهای .)2444 ،روانشناسی مثبت و پیامدهای آن اخیراً هدف عمده روانشناسان مثبت نگر شده است و در مقابل اینکه بادید منفی به دنبال
مسائل و مشکالتی از قبیل افسردگی ،استرس ،اضطراب ،افکار خودکشی و غیره باشند به دنبال افزایش و بهبود بهزیستی ،کیفیت زندگی،
شادکامی هستند .در رابطه با نبود افکار مثبت نسبت به آینده و وجود اضطراب ،افسردگی ،استرس و افکار خودکشی پژوهش های گسترده
ای انجام شده است که همگی به نوعی این رابطه را تأیید کرده اند (خدایاری فرد و غباری بناب.)0٠30 ،
مثبت درمانی انتخاب نظام دار زندگی در برابر مرگ است .اصالت وجودی در ماهیت خویش بر این فرض استوار است که آدمی توانایی
شناخت افکار و احساساتی که موجب بروز رفتارهای مثبت و منفی می شود را داشته و می تواند راه مثبت را انتخاب کند .مثبت درمانی با
انتخاب های منفی که باقابلیت انسان برای انتخاب مخالف اند در تضاد است .به عبارتی الگوهای روان تحلیلی و جبرگرایی توسط مثبت
درمانی رد شده اند .این رویکرد درمانی فرد را قادر می سازد تا از پیامدهای افکار ،احساسات یا اعمالش پیش بینی هایی به عمل آورد وآن
هایی را که به یک نتیجه مثبت قابل پیش بینی در زندگی منجر می شود انتخاب کند .در این روش تاریخچه زندگی شخص مراجع کمتر
موردتوجه است و به حال و آینده تأکید می شود(ریچی و همکاران.)0٠30 ،
این گرایش نو ،کمتر از دو دهه پیش در روان شناسی عملی مطرح شده که به نهضتی نو در روانشناسی معروف شده که به شادکامی
و بهزیستی افراد می پردازد و در همین مدت به حیطه های کاربستی روان شناسی و ازجمله روانشناسی بالینی و مشاوره گسترش یافته
است .مارتین سلیگمن مبدع روان شناسی مثبت گرا و شاگرد او طیب رشید ،روان درمانی مثبت گرا را مطرح و استفاده از آن را در درمان
افسردگی و نیز کاربرد فنون مربوطه را در افزایش شادی و نشاط و خوشبختی انسان هزاره سوم عرضه داشتند .گفته شده است که استفاده
از فنون روان شناس مثبت گرا در کار بالینی و افزایش شور و شوق به زندگی ،امید ،رضایت و کامیابی یکی از الزامات ماندگاری و پویایی
روان شناسی بالینی است (برائی سده .)0٠30 ،به عبارت دیگر روان شناسی مثبت نگر ،دانش علمی است که می کوشد تا با تغییر هدف روان
شناسی منفی و تعمیر آسیب روانی به استفاده از توانایی ها و ظرفیت های مثبت انسانی هم چون زیباشناسی ،سرزندگی ،شادی ،خوش بینی
و به طورکلی هیجانات مثبت به ساختن و پرورش دادن کیفیت زندگی اهتمام ورزد(شاه حسسینی.)0٠31 ،
تفکر مثبت و منفی
افکار مثبت ،افکاری سازنده و انرژی زا هستند که براثر تلقین ،تکرار و تمرین به ذهن رسوخ پیدا می کنند و باعث می شوند ذهن و
فکر انسان مثبت شود .در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست ،درحالی که افکار منفی ،افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی وارد
ذهن می شوند تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند.در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم (شعیبی،
Seligman
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 .)0٠32ذهن آدمی کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرد .ضمیر ناخودآگاه نمی تواند خوب را از
بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را به دست گرفته و آن را به
هرجایی که دوست دارد ببرد .در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی سازنده نوع و کیفیت زندگی اوست .اندیشه و فکر زیبا و مثبت
می تواند زندگی انسان را همانند بهشتی سازد ،درحالی که اندیشه منفی و یاس آور می تواند جهنمی در زندگی او ایجاد کند (بهرامی.)0٠34 ،
مثبت نگری یعنی داشتن باورهای خوب و امیدبخش درباره ی خویشتن و دیگران .مثبت نگری و داشتن امیدواری موجب رشد احساس
ها و نگرش ها و تصورهای سازنده و همچنین باعث تحرك ،پویایی و نشاط را در افراد افزایش می دهد .در مقابل بدبینی برعکس آن عمل
می کند ،فرد احساس خودکم بینی ،افسردگی و ناتوانی می کند ،احساس هایی که اگر با آن ها مقابله نشود تأثیر نامطلوبی بر زندگی و
باورهای فرد دارد .اجازه ندهید که باورها و دیدگاه های منفی و غیرواقع بینانه موجب محدود شدن باورهایتان بشود .آیا تابه حال به فیل
بزرگی که با طنابی ،به میله ای بسته شده است فکر کرده اید؟ به نظر شما فیلی که می تواند با یک فشار خیلی کم ،طناب و میله را از جا
بکند و خودش را آزاد کند ،چرا همیشه آروم ،دور همان میله می چرخد؟ درست حدس زدید ،چون فیل را از کوچکی با همان طناب ،به دور
همان میله بسته اند؛ و او عادت کرده است که همواره یک محدود کوچک را دور بزند؛ بنابراین اگر شما هم باورهایتان را محدود به باورهای
غیرواقع بینانه و نامعقول کنید ،درواقع به طور غیرمستقیم فعالیت ها ،هدف ها و موفقیت هایتان را محدود می کنید (سلحشور.)0٠34 ،
مثبت نگری به شما کمک می کند تا به بهترین شکل بازندگی کنار بیاید .برای داشتن یک زندگی مثبت تر ،اولین گام آن است که
احساسات ،افکار و باورهای خود را بشناسید .مثبت نگری صرفاً در داشتن افکاری خاص خالصه نمی شود ،بلکه نوعی رویکرد و جهت گیری
کلی درباره زندگی است .مثبت نگری یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه های منفی .مثبت نگری به معنای آن
است که تصور خوبی از خویش داشته باشیم ،نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم .مثبت نگری یعنی نیک اندیشیدن درباره دیگران و حسن
ظن داشتن به آن ها و با دیگران به مثبت برخوردن کردن .مثبت نگری به این معناست که انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها
برسیم و یقین داشتن به این که به خواسته های خودخواهیم رسید .برای شروع مثبت نگری ،آگاهی داشتن از یک نکته بسیار حائز اهمیت
است و آن اینکه نحوه تفکر شما درباره یک واقعه شیوه برخورد شمارا با آن واقعه مشخص می کند .ممکن است تصور کنید که خود وقایع
ذاتاً شادی آور یا غم بارند ،اما درواقع پاسخ شما به آن واقعه باعث می شود که احساسی ناخوشایند یا ناراحت کننده پیدا کنید .اگر با عینک
بدبینی و سرزنش با دنیای خود روبرو شوید ،بازندگی به طور منفی برخورد می کنید ،اما اگر پاسختان به وقایع زندگی با خوش بینی ،شور
شوق و اطمینان و اعتماد باشد ،حلقه ای از مثبت گرایی ایجاد می شود که باعث تولید انرژی در شما می شود و اعتماد به دیگران را در شما
می پروراند .مثبت نگری یعنی برخورداری از تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش و خونسردی در مواجهه با مشکالت برای اینکه فرد بتواند
انگیزه شخصی خود را حفظ کند ،به اقدام مناسب بپردازد و از عملی که انجام می دهد احساس خوبی داشته باشد .مثبت نگری به آن معنا
نیست که به مشکالت توجه نکنید یا بی دلیل و به صورت کاذب خوش بین باشید .ایده آل آن است که مسائل را یادداشت کنید -مثالً مسائل
ناشی از یک روز کاری یا وقتی که باکسی جروبحث داشته اید -و سپس به جای آنکه در حلقه های فلج کننده احساسات ناخوشایند ،به دام
بیفتید ،شروع به حل مسائل کنید و به سرعت ،اقدام مناسبی را در پیش بگیرید(برائی سده.)0٠33 ،

تلقيی در لغت
تلقین در لغت به معنای کالمی را به دیگری فهماندن (فراهیدی . )0004 ،معنارا به کمک لفظ به شنونده رساندن و فهمانیدن (جوهری،
 .)0004چیزی را در ذهن و فکر کسی حقیقت جلوه دادن ،کسی را به چیزی معتقد کردن (دهخدا .)0٠31 ،شخصی را وادار به گفتن کالمی
کردن  ،در دهان نهادن به کار رفته است.

تلقين در اصطالح
تلقین در اصطالح یعنی هر چیزی که باعث تغییر افکار و یا رفتار شخص بشود (اظهری .)0٠37 ،هر فکری که در ذهن اثر کرده و مورد
قبول واقع شود تلقین است ( مینه و همکاران؛ .)0٠34
قابلیت تلقین پذیری در اشخاص مست هیجان زده ،ک وته فکر ،و خسته و کوفته به مراتب بیشتر از افرادی است که چنین حالتی ندارند
(همان.)02 :
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تلقين
تلقین فرایندی روانشناختی است که به وسیله آن ،یک شخص افکار ،احساسات یا رفتار شخص دیگری را هدایت میکند .نویسندگان
قرن نوزدهم در زمینه روانشناسی ،همچون ویلیام جیمز ،کلمات «وانمود کردو «وانمود در معنایی نزدیک به اینها در بیانهای رایجشان
استفاده میکردند.
 وانمود :به فرایندی گفته میشود که از طریق آن پاسخی غیرانتقادی بر اثر محرکی برانگیخته شود .در روانشناسی اجتماعی این
اصطالح معموالً این فرایند را به رابطهای نسبت میدهد که در آن فرد یا گروه ،از نمادها بهعنوان محرك استفاده میکند تا پاسخهای غیرانتقادی
را در افراد یا گروههای دیگر ،یا در حالت وانمود به خود ،در خود بیدار کند(زاهدی)0٠30 ،
 وانمود (تلقین) عبارت است از فرایند ارتباط که به پذیرش راسخ قضیه مورد ارتباط در غیاب زمینههایی که منطقاً برای پذیرش آن
کافی باشند منجر میشود(همان)
تلقينهاي پنهانی
وانمودهای پنهانی ،وانمودها یا پیشنهادهایی هستند که در یک مجموعه وسیعتر جاسازی شده ،بی آنکه از ظواهر امر مشخص باشد،
گوینده نقطهنظری را به صورت غیرعلنی به مخاطب خود وانمود میکند(قرچه داغی.)0٠34 ،
زایمان
عمل کشیدن وخارج کردن جنین از رحم را زایمان گویند که تقریباً پس از  3ماه بارداری جنین آمادگی تولد را دارد .اولین نیروی
فیزیولوژیک زایمان انقباضات رحمی است که بدون درك درست از عملکرد آن عواملی از قبیل شناخت و ارزیابی پیشرفت زایمان ،آگاهی از
درد و رنج زایمان ،اجرای تدابیر آرامش و راحتی مادر و آگاهی و توجه به مشکالت احتمالی غیرممکن خواهد بود .از جمله تغییرات فیزیولوژیکی
در مادر که در طی زایمان ایجاد می شوند عمدتا به شکل زیر می باشد:
-0فشار خون :در طی انقباضات فشار خون افزایش مییابد که درد ،ترس و نگرانی مادران بیشتر باعث افزایش فشار خون میشوند.
-2متابولیسم :در طی زایمان عواملی از قبیل دمای بدن ،ضربان قلب ،تعداد تنفس و اتالف آب از بدن بطور ثابت افزایش مییابد.
 -٠تغییرات کلیوی :مادر در طی زایمان دچار پلی اوری میشودکه میتواند از نتایج افزایش برونده قلب باشد.
-0تغییرات در سیستم گ وارشی :حرالت معده و میزان جذب غذاهای جامد شدیداً کاهش مییابد و همچنین بروز حالت تهوع و استفراغ
نسبتاً شایع است که پایان یافتن مرحله اول زایمان را نشان میدهد.
-1تغییرات خونی :تعداد گلبولهای سفید و هموگلوبین در خون افزایش یافته و از طرفی قند خون نیز در طی زایمان کاهش پیدا
میکند (وارنی و کریبز.)2400 0٠،
02

زایمان طبيعی
زایمان طبیعی فرآیندی است که در آن محصوال بارداری به کمک مادر خارج میشود .فرایند زایمان شام برخورد دشوار و پیچیده
نیروهای فیزیولوژیک و سایکو لوژیک در درون خانم باردار و اثر این نیروها بر امر زایمان و بر نوزاد میباشد که برآیند این نیروها به تولد نوزاد
میانجامد  .این فرایند با انقباضات حقیقی و تغییرات پش رونده سرویکس آغاز شده و با زایمان جفت پایان مییابد (وارنی و کریبز.)2400 ،
زایمان طبیعی دارای هزینه کمتری ،مدت زمان اقامت کوتاه در بیمارستان و خطر کمتر در خونریزی و عفونت پس از زایمان است که
در مقایسه با زایمان ضروری سزارین مزیت مهمی به شمار میرود .عالوه براین مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند ،قادرند شیردهی زودتری
را آغار کنند و بی درنگ رابطه عاطفی با نوزاد خود را برقرار کنند (یوسفزاده.)2406 00،
از عوارض اصلی و چشمگیر که در  NVDرخ میدهد عبارتند از:
 -0خونریزی های قبل و بعد زایمان :علیرغم پیشرفتهای پزشکی که سبب کاهش چشمگیر خطرهای زایمان شدهاند ،مرگ ناشی از
خونریزی هم چنان یکی از علل اصلی مرگ و میر مادران است.
 -2ابزار و وسایل زایمان :در بعضی مواقع زایمان طبیعی سختتر می شود که استفاده از ابزارها ضروری خواهد بود .در صورت استفاده
نابجا از ابزارها ،باعث بریدگی سطحی و عمیقتر در حین زایمان شده که مادر و جنین را در معرض خطر قرار میدهند.
 -٠آمبولی مایع آمونیوتیک :خوشبختانه این عارضه نادری بوده و حدود یک در  24هزار زایمان رخ داده است .ولی در صورت بروز
فاجعه آمیز و حتی کشنده خواهد بود (کانینگهام و همکاران.)2400 ،
12
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علل و موانعی که باعث میشوند مادران به زایمان طبیعی تمایلی نداشته باشند شامل ،ترس از دردزایمان ،عدم آگهی مادران از
روش های کاهش درد زایمان ،عدم آگهی یا پایین بودن آگهی مادران از نقاط قوت زایمان طبیعی ،فضای نامناسب بخشهای زایمان و کمبود
امکانات و تجهیزات میباشند .درد زایمان از شدیدترین دردهایی است که زنان آن را تجربه میکنند .در واقع دردك درد زایمان نتیجه عملکرد
متقابل پیچیده ذهنی و عوامل فیزیکی ،روانیف محیطی و حمایتی است که در زنان مختلف متفاوت است و در انتخاب زایمان موثر است
(ماتیننیا.)2401 01،
درد یکی از شایع ترین مشکالت پزشکی و به عنوان عامل تهدید کننده توانایی فرد بوده و بیش از هر مساله دیگری موجب ترس و
اضطراب شده و فرد را وادر به تقاضای کمک میکند .ترس،اضطراب ،درد سه عاملی هستند که در هنگام زایمان نقش مهمی در نحوه طی
شدن فرایند زایمان ایفا میکنند و اگر ترس و اضطراب برطرف شود ،آرامش روحی و جسمی جایگزین آن میشود .مادران به دالیلی از جمله
رها شدن از دردهای زایمانی و یا به دلیل ترس که در بین عموم جمعیت به خاطر عدم آگاهی از روند زایمان وجود دارد ،ممکن است باعث
شود ك زنان به سمت سزارین روی آورند (نواهی.)2400 06،
هيپنوتيزم
کاربرد هیپنوتیزم در محدوده وسیعی از اختالالت پزشکی و روانشناختی است .تلقینات موجود در این روش میتواند اثر ویژهای در
کاهش درد ،بی هوشی ،بی حسی هیپنوتیزمی ،آمادگی برای جراحی ،سوختگی ،اورژانسها ،و...و اختاللت خواب کاهش اضطرابها ترك
سیگار و ...سایر اختالالت هیجانی داشته باشد (هاموند .)2404 07،تصورهایی که عموم از این علم دارند با واقعیات کامال در تضاد است .زیرا
برخی مبالغهها و برخی اغراقها مانع تز رشد و شکوفایی این علم قدرتمند شده و ذهن بشریت را در هم تنیده است .شایدخود شما بخواهید
از پدیدهای ناشناخته پرده بردارید و همه چیز را برای خودتان کشف کنید .اما همه چیز را برای خودتان کشف کنید اما برای هر عملی و هر
کشفی مقدمهای ،مطالعهای ،سختی و دشواری وجود دارد که احتمال دارد بعد از طی طریق به نتیجه برسد (من و همکاران.)2400 03،
تاریخ هيپنوتيزم
هیپنوتیزم اولین بار در حدود  064سال پیش ابداع شد .اما این فن از قدیم به گونه ای مختلف در جوامع بشری مطرح بوده و مورد
استفاده قرار میگرفته است .کلمه هیپنوتیزم راجراح چشم پزشک ،انگلیسی بکار گرفت .وی افراد زیادی را به روش پوسکورمانه تیسم میکرد
 .بدین ترتیب که آنها را روی صندلی مینشاند و به چشمانش خیره میشد ،سپس دستهای خود را در مقابل صورت او حرکت میداد و
در عین حال به معمول تلقین میکرد که بخوابد .که در نهایت او به خواب میرود؛ او بر این باور بود که عامل اصلی هیپنوتیزم نگاه است،
بعدها به این نتیجه رسید که عامل اصلی هیپنوتیزم تلقین شفاهی هیپنوتیزم کننده است و تلقین پذیری هیپنوتیزم شونده است (جیمز
برید.)2443 03،
در پژوهشی دیگر به جای داروی بیهوشی برای حدود  ٠44جراحی کوچک وبزرگ از هیپنوتیزم به عنوان کمک درمان استفاده میکنند.
شارکو یکی دیگر از کسانی بود که از هیپنوتیزم برای درمان بیماران عصبی در تمام بیمارستانهای فرانسه استفاده میکرد .او علم هیپنوتیزم
را به رسمیت شناخته بود ،به همین جهت دوران او در فرانسه دوران طالیی هیپنوتیزم میباشد .امیل کوپه داروساز فرانسوی بود که میگفت:
هر روز درهر زمینه و به هر صورت من بهتر و بهتر میشوم وی معتقد بود که عامل موفقیت در زمینه هیپنوتیزم جمالت وکلماتی است که
هیپنوتیزور بیان میکند نیست بلکه مساله اصلی در این در این مساله پذیرش این مطالب در ذهن خود سوژه است .به عقیده وی هیپنوتیزم
وتلقینبه نفس تفاوت چندانی با هم ندارند .کارل مارچزی اولین شخصی بود که تله پاتی (انتقال فکر)را از فاصله ششصد مایلی مورد ازمایش
قرار داد وی از هیپنوتیزم در خالل جنگ جهانی دوم  ،برای مداوای بیماران استفاده میکرد .وی معتقد بود که(:هیپنوتیزم بر خالف تصور
مردم خواب نیست ،بلکه تمرکز فکر است که همراه با افزایش ادراك خارق العاده حواس میباشدو چون ادراك خارق العاده حواس مربوط به
دنیای ناخوداگاه است ،پس هیپنوتیزم نیز مربوط به دنیای ناخوداگاه است مانند سایر حاالت که در حال تمرکز به معمول تلقین میشود.
فیزیولوزیست و پزشک روسی در سال  0340در زمینه فیزیولوزی و پزشکی موفق به دریافت جایزه نوبل شد .وی در مطالعاتش به روانشناسی
و روانکاوی روی حیوانات می پرداخت .وی قانون بازتاب شرطی را مورد عادات و رفتار انسان ارائه داد.البته بشر عقل و تفکر رادر طول زمان
جانشین بازتاب شرطی و تجربه های ناشی از واکنشهای افراد کرده است (ایوان پاولف .)2443 ،در سال  0313پدیدههای هییپنوتیزم در
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انجمن روانپزشکی امریکا رسمیت یافت و روانپزشکان شرایط و موارد استفاده انرا تعیین کردند مجالت تخصصی مختلفی در امریکا اخبار و
تازه های هیپنوتیزم را دنبال میکنند .از سال  0314به بعد هیپنوتیزم در محافل علمی و دانشگاهی با گستردگی وسیعی دنبال میشود که
کاربردهای ویژه ای را در درمان بیماریها دارد.
پيشينه
حسین زادگان ( )0٠36در پژوهشی تحت عنوان تاثیر خود هیپنوتیزم بر شدت و کیفیت درد در زنان مبتال به اسکلروز مولتیپل:
کارازمایی بالینی تصادفی شده درد ازجمله تظاهرات بالینی شایع و ناخوشایند اسکلروز مولتیپل (ام اس) هست .یکی از رویکردهای روانشناختی
موثر در این زمینه هیپنوتیزم است .هیپنوز شیوه ای مطمئن ،موثر و غیرتهاجمی است که در بهبود هر دو بعد حسی و عاطفی درد موثر
هست .مطالعه حاضر باهدف تعیین تاثیر خود هیپنوتیزمی بر میزان درد بیماران مبتال به ام اس با بررسی شدت و کیفیت درد این بیماران،
انجام شده است .یافته هانشان داد خود هیپنوتیزمی بر کاهش شدت درد و بهبود کیفیت درد بیماران ام اس در گروه مداخله تاثیر معناداری
داشت .چهار هفته بعد از مداخله نیز این اثر باقی بود .میزان مصرف مسکن نیز روند رو به کاهشی نشان داد .تغییرات در گروه کنترل معنادار
نبود .
مقتدرو همکاران ( )0٠30در پژوهشی تحت عنوان مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش
اضطراب زنان دچار نشانگان پیش از قاعدگی صورت پذیرفت .نشانگان پیش از قاعدگی به مجموعه ای از نشانه های جسمی و روانی گفته
می شود که در فاز لوتئال چرخه قاعدگی روی می دهد و باآغاز قاعدگی یا چند روز اول بهبود می یابد .از این شکایت ها افسردگی و پریشانی
شایعتر و آزاردهنده ترند .نتایج نشان داد هر دو درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم شناختی بر کاهش اضطراب این نشانگان موثر بود .افزون
بر آن تفاوت معنی دار بین این دو درمان (درمان گروهی شناختی رفتاری و درمان گروهی هیپنوتیزم شناختی) در کاهش اضطراب در این
نشانگان به چشم نمی خورد.
نتایج پژوهش فتحی شاه خاصه( )0٠3٠اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در کاهش اضطراب بیماران مبتال به سردردهای تنشی نشان
میدهد که میانگین متغیر شدت اضطراب و دردگروه آزمون در مرحله پس ازمون به طور معنا داری نسبت به مرحله ی پیش آزمون کاهش
یافته است و این کاهش از لحاظ آماری معنا دار است.
فتحی مغنی زاده ( )0٠3٠عنوان تاثیر همراهی دوشیوهی درمانی آموزش خود هیپنوتیزمی و دارو درمانی بر کیفیت زندگی بیماران
مبتال به اختالل اضطراب فراگیر نشان میدهد که خود هیپنوتیزم به همراه دارو درمانی به طور معنا داری بیشتر از دارو درمانی صرف باعث
بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالل اضطراب فرا گیرمی شود.
جعفری باغ خیراتی و همکاران ( )0٠3٠تحقیقی تحت تأثیرآموزش نگرش مثبت از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان
به روش نیمه آزمایشی روی  204دانشآموز انجام دادند ،دریافتندکه با وجودمشکالت بسیاری که دانش آموزان این سن با آن مواجه هستند،
آموزش خوش بینی از طریق عاملهای کفایت اجتماعی میتواند بر جنبههای مختلف زندگی آنها مؤثرباشد و روابط میان-فردی و اجتماعی آنها
را تقویت کند.
جعفری و مهرافزون (  )0٠32تحقیقی با عنوان تأثیرآموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان که روی  06از دانش آموزان
مقطع راهنمایی انجام دادند ،نتیجه گرفتندکه آموزش مهارتهای مثبت اندیشی موجب کاهش نمره کمرویی دانش آموزان شده است.
جعفرزاده )2403( 24تحقیقی تحت عنوان هیپنوتیزم برای کاهش درد پس از زایمان و اضطراب درد در مردان مبتال به سوختگی :مطالعه
ای کور ،تصادفی ،کنترل شده با پالسبو انجام داد .نتایج نشان داد هیپنوتیزم در کاهش کیفیت درد پس از زایمان و اضطراب درد در مردان با
سوختگی موثر است.
ریزو )2403( 20تحقیقی تحت عنوان هیپنوتیزم افزایش تأثیر آموزش درد در بیماران مبتال به کمر درد ناشناخته مزمن :یک آزمایش
تصادفی کنترل شده انجام داد .نتایج حاکی ازاثربخشی هیپنوتیزم برای تدریس بیماران برای کنترل کمردرد مزمن است که هزینه آن نسبتا
کم است و می تواند در گروه ها ارائه شود.
فبین )2407( 22تحقیقی تحت عنوان اثرات هیپنوتیزم در دوران بارداری :یک مطالعه روانپزشکی در مورد استرس مادران انجام داد.
نتایج نشان داد انقباضات رحمی و فشار خون سیستولیک مادران در مرحله هیپنوتیزم کاهش واضح را نشان میدهد .عالوه بر این ،رابطه
معنادری بین کاهش استرس و در مرحله هیپنوتیزم مشاده شد و همچنین ضریب تغییر ضربان قلب مادر در مرحله هیپنوتیزم به طور قابل
20
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توجهی پایین بود .نتایج ما نشان می دهد که یک مداخله کوتاه مدت خواب هیپنوتیزم (همراه با مراقبت استاندارد) برای کاهش استرس قبل
از تولد نوزاد موثر بود.
سلیگمن ،رشید و همکاران ( )2406تحقیقی تحت عنوان بررسی الگوی مداخالت روان شناسی مثبت گراو اثربخشی به تدارك روان
درمانی انجام دادند .آنان به منظور بررسی الگوی موردنظر و اثربخشی مداخالت تدوینی ،طی سه سال دو مطالعه عمده انجام دادند که طی
نتیجه یکی از پژوهش ها اثربخشی درمان گروهی مورد تأیید قرار گرفت .هم چنین در پی مطالعه دیگر این نتیجه حاصل شد که روان درمانی
مثبت گرای انفرادی بهتر از دو روش درمانی دیگر (درمان شناختی و درمان دارویی) برای افسردگی است و اندازه اثر آن نیز بیشتر از درمان
های فوق است.
2٠
شوگرین و همکاران()2406پژوهشی تحت عنوان نقش سازه های روانشناسی مثبت در رضامندی زندگی نوجوانان با و بدون ناتوانی
های شناختی انجام دادند .نتایج نشان داد که امیدواری ،خوش بینی ،منبع کنترل و خود پیروی با یکدیگر همبستگی معنادار داشتند و
همچنین امیدواری و خوش بینی پیش بینی کننده های قوی در رضامندی بودند.
اسپینوال 20و همکارانش ( )2400نیز در تحقیق خود پیرامون اثرات شادکامی و مثبت نگری دریافتند افراد مثبت اندیش مهارت
هایشان را به خصوص در کار به صورت درست ارزیابی می کنند و رویدادهای مثبت را بیش از منفی به یاد می آورند و در تصمیم گیری برای
زندگی بهتر عمل می کنند ،چراکه آن ها از راهبردهای مهمی از قبیل کسب اطالعات مربوط به حفظ سالمت در مقابل خطر استفاده می
کنند.

روش تحقيق
بررسی حاضر یک مطالعه داخلی از نوع کارآزمایی بالینی است که در ان تاثیر تلقین ،نگرش مثبت و هیپنوتیزم بر کاهش درد حین
زایمان طبیعی در طول فاز فعال زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی بجنوردمی باشد .روش نمونه گیری به
صورت تصادفی و از نوع نمونه گیری مبتنی بر هدف است .جامعه اماری را زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه بنت الهدی بجنورد می
باشد و نحوه نمونه گیری به صورت است که مادران گروه آزمایش که مایل به شرکت در این کالس های دوران تحت مراقبت بارداری بودند
که به سه دسته تقسیم شدند و گروه ها به تفکیک در کالس های هیپنوتیزم ،کالس های نگرش مثبت و تلقین آموزش داده می شوند .در
رابطه با تلقین ،از داروهای گیاهی مانند اسطوخودس ،موزیک مالیم ،پخش قران وشناخت نقاط فشار انگشتان بود ،در رابطه با نگرش مثبت،
نگرش های مثبت در طول زایمان و زیبایی دوره و شنیدن گریه نوزاد بعد از زایمان بود و در رابطه با هیپنوتیزم نیز ،در  6جلسه به آموزش
هیپنوتیزم پرداخته شد و سپس هنگامی که مادران برای زایمان به بیمارستان مراجعه نمودند ،فضا را برای انجام مطالعات فراهم ساخته شد و
اتاق با نورپردازی و صندلی راحت و اتاق مخصوص در نظر گرفته شد که تعداد  04نمونه انتخاب شد که  04نفر در گروه کنترل و  04نفر
در گروه تلقین 04 ،نفر در گروه نگرش مثبت و  04نفر در گروه هیپنوتیزم قرار گرفت .ابزار جمع اوری اطالعات در این مطالعه شامل ابزار
استاندارد مقیاس دیداری مدرج برای ینجش میزان درد و برگه جمع اوری داده های بیوفیزیکال زایمان بود .با فرض افزایش درد متوسط له
 74درصد بر اساس مقیاس مگ گیل بود .فرم جمع اوری داده های بیوفیزیکال در حین زایمان می باشد که از ابتدای فاز فعال توسط همکاران
تحقیق تکمیل شد .علت ثبت دیالتاسیون و افاسمان ،نزول ،پرزانتاسیون در ابتدای فاز فعال همسان سازی مادران در هنگام پذیرش بود تا این
اطمینان حاصل شود که تمام نمونه ها در شرایط یکسانی بستری شده اند .ابزار استاندارد مقیاس دیداری سنجش درد برای تعیین شدت درد
به این ترتیب مورد استفاده قرار گرفت 0-4 .بدون درد 0-2 ،د= درد خفیف = 7-1 ،درد متوسط و  =04-3درد شدید .میزان درد مادر توسط
بی ان مادر از شدت درد در ابتدای هر ساعت از فاز فعال سنجیده شد .نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در اتاق زایمان و وزند نوزاد در بخش بعد
از زایمان توسط همکاران تعیین گردید .پس از استخراج اطالعات ،از امار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار  spssاستفاده گردید.

یافته ها
طبق نتایج حاصل از تحقیق 24 ،درصد داری سن  03تا  21سال 10 ،درصد دارای سن  21تا  ٠1سال و  26درصد بین  ٠1تا  04سال
قرار داشتند .در رابطه با تحصیالت نیز 23 ،درصد دارای تحصیالت دیپلم و کمتر 2010 ،درصد دارای تحصیالت فوق دبپلم 0612 ،درصد دارای
تحصیالت لیسانس و  017درصد نیز دارای تحصیالت فوق لیسانس بودند 6010 .درصد خانه دارو  ٠316درصد کارمند بودند.
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جدول ( .) 1مقایسه ميزان درد در ساعت هاي اول و ودوم و سوم فاز فعال زایمان واحدهاي مورد مطالعه
در گروه هاي تجربه و شاهد گروه تلقين

تجربه

شاهد

میانه

میانه

میزان درد در ساعت اول فاز فعال

٠

6

میزان درد در ساعت دوم فاز فعال

6

7

میان درد در ساعت سوم فاز فعال

3

04

ساعات

جدول ( .) 2مقایسه طول فاز فعال زایمان گروه مورد مطالعه تلقين در گروه هاي تجربه و شاهد

تجربه

متغیر
طول فاز فعال زایمان

شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

000102

٠312

200100

061٠6

t

درجه معناداری

021371

41444

جدول ( .) 3مقایسه ميزان درد در ساعت هاي اول و ودوم و سوم فاز فعال زایمان واحدهاي مورد مطالعه
در گروه هاي تجربه و شاهد گروه نگرش مثبت

تجربه

شاهد

میانه

میانه

میزان درد در ساعت اول فاز فعال

٠

1

میزان درد در ساعت دوم فاز فعال

7

3

میان درد در ساعت سوم فاز فعال

3

04

ساعات

جدول ( .) 4مقایسه طول فاز فعال زایمان گروه مورد مطالعه نگرش مثبت در گروه هاي تجربه و شاهد

تجربه

متغیر
طول فاز فعال زایمان

شاهد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

0211٠0

0011

221.45

39.56

t

درجه معناداری

13.678

41444

جدول ( .) 5مقایسه ميزان درد در ساعت هاي اول و ودوم و سوم فاز فعال زایمان واحدهاي مورد مطالعه
در گروه هاي تجربه و شاهد گروه هيپنوتيزم

تجربه

شاهد

میانه

میانه

میزان درد در ساعت اول فاز فعال

2

0

میزان درد در ساعت دوم فاز فعال

0

7

میان درد در ساعت سوم فاز فعال

6

04

ساعات

جدول ( .) 6مقایسه طول فاز فعال زایمان گروه مورد مطالعه هيپنوتيزم در گروه هاي تجربه و شاهد

متغیر
طول فاز فعال زایمان

شاهد

تجربه
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

04116٠

٠6133

2231٠6

0٠163

t

درجه معناداری

011٠67

41444
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نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تلقین و نگرش مثبت و هیپنوتیزم در کاهش درد حین زایمان طبیعی می باشد .طبق نتایج حاصل
از پژوهش در رابطه با فرضیه اول ،تلقین بر کاهش درد حین زایمان طبیعی در فاز فعال زایمان تاثیر دارد و میزان درد در گروه تجربه در سه
ساعت فاز فعال زایمان طبیعی بیشتر از گروه شاهد بود و در فاز فعال میزان درد در ساعت سوم در گروه شاهد به اوج خود یعنی عدد 04
رسید ولی گروه تجربه به عدد  3رسید و میانگین طول فاز فعال زایمان نیز در گروه تجربه ( )000102خیلی کمتر از گروه شاهد ()200100
بود و درجه معناداری کمتر از  4140است و می توان بیان داشت که فرضیه پژوهش تایید می شود .در رابطه با فرضیه دوم پژوهش ،نگرش
مثبت بر کاهش درد حین زایمان طبیعی در فاز فعال زایمان تاثیر دارد و میزان درد در گروه نگرش مثبت ،در گروه شاهد و تجربه تفاوت
وجود دارد و میزان درد در طول سه ساعت فاز فعال ،گروه تجربه از میزان درد کمتری نسبت به گروه شاهد تجربه کردند و در ساعت درد
سوم فاز فعال ،گروه تجربه میزان درد به  3و گروه شاهد به  04رسید و در رابطه با مقایسه میانگین ها نیزطول فاز فعال زایمان در گروه
تجربه  0211٠0و در گروه شاهد  220101می باشد و اختالف زیادی وجود دارد و درجه معناداری کمتر از  4140است و به معنی تایید فرضیه
است .در رابطه با فرضیه سوم پژوهش ،هیپنوتیزم بر کاهش درد حین زایمان طبیعی در فاز فعال زایمان تاثیر دارد ،با توجه به مقایسه ساعات
درد در طول فاز فعال زایمان در گروه تجربه از میزان درد کمتری نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند و در میزان درد در ساعت سوم فاز
فعال زایمان در گروه تجربه  6که در رده متوسط قرار می گیرد و گروه شاهد شدت درد در رده  04قرار گرفت که شدت درد را نشان می
دهد و در رابطه با مقایسه میانگین طول فاز فعال زایمان ،در گروه تجربه 04116٠ ،بود و در گروه شاهد  2231٠6بود و نشانگر اختالف میانگین
زیاد بین گروه شاهد و تجربه است و درجه معناداری کمتر از  4140است و فرضیه پژوهش تایید می شود .لذا در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد
می گردد در زایشگاه ها از روش های کاهش غیردرد غیردارویی بیشتر استفاده کنند و نتایج تحقیق را برای مادران بارداری که قصد زایمان
طبیعی دارند بیان کنند تا از شدت استرس انان کاسته شود و پیشنهاد می گردد در تحقیقات اتی ،از دیگر روش های غیردراوریی جهت
مطالعات بیشتر استفاده گردد.
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