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 چكیده 

غربالگری جنین جزء مراقبتهای روتین دوران بارداری امروزه انجام تستهای  مقدمه و هدف:

باشد. اگرچه کاربرد این تستها منجر به کاهش تولدهای با مشکالت در اکثر کشورها می

دهد ولی انجام آن ممکن است تبعات روحی برای کروموزومی شده و اجازه مداخالت زودرس را می

ردار در کشورهای مختلف با وضعیت اقتصادی و های زنان بازنان باردار نیز داشته باشد. نگرانی

های عمیق این زنان مبتنی نگرانیاز آنجا که اجتماعی خاص آن کشور ممکن است متفاوت باشد. 

 یپژوهشو تاکنون  های کمّی قابل ارزیابی نیستندبر فرهنگ و زمینه بوده و تنها با پژوهش

این مطالعه با هدف موجود کشورمان، صورت نگرفته است،  یفرهنگ -یاجتماع طیشرا بامتناسب 

 یابیو ارزش یو طراح نیجن یغربالگر یانجام تستها ندیزنان باردار درفرآ یهاینگران نییتب

 .شودانجام میارتباط  نیدر ا یامداخله

ای بود که در سه مرحله اجرا شد. پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی چندمرحلهروش کار: 

های عمیق متخصص مصاحبه 4زن باردار و  16له اول طی یک مطالعه کیفی، با در مرح

های این مرحله با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش ساختارمند صورت گرفت. دادهنیمه

دوم  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس در مرحله MAXQDA 10گرانهایم و الندمن با 

تن از متخصصین تشکیل و با توجه  9ای با حضور ی مناسب جلسهمطالعه، جهت طراحی مداخله

های زنان به روش گروه اسمی و بر حسب به طبقات کشف شده از بخش کیفی مطالعه، نگرانی

باط با الویت طرح شده، مروری بر متون بندی شد. سپس در ارتاهمیت توسط متخصصین اولویت

 یموجود انجام و مداخله مناسب طراحی شد. در مرحله سوم مطالعه جهت تعیین تأثیر مداخله

 70نفر در گروه مداخله و  70زن باردار ) 140طراحی شده، یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 

 یبرا رنوفیاسم-کولموگروف سط آزمونتو یآمار لیو تحل هیتجز نفر در گروه کنترل( انجام شد.

مستقل  تی، آزمون یها انجام شد و پس از آن آزمون مجذور کاداده عیبودن توز نشان دادن نرمال

 شد. استفاده یزوج تی و آزمون

. طبقات شدند یبنددسته رطبقهیز 13طبقه و  5در  های بخش اول مطالعهیافته ها:یافته

، چالش هاشیدادن آزماانجام یریگمی، چالش تصمیتلخ باردارتجربه اصلی عبارت بودند از: 

ی. در مرحله دوم، بهداشت ستمیس یپاسخ داده نشده از سو ازیو ن انیرو یبا سقط، بازتوان ییارویرو

گیری انجام تستها، هایی در مورد تجربه تلخ بارداری و چالش تصمیمدر جلسه متخصصین نگرانی

و مداخالت دارترین نگرانی برای طراحی مداخله تعیین شد. با مرور به عنوان مهمترین و اولویت

های موجود در این زمینه در ایران و سایر کشورها، مداخله آموزشی روانشناختی گروهی برنامه



جلسه در فضای  3مبتنی بر مدل مشاوره قبل از تولد و روش روانشناختی پذیرش و تعهد، طی 

هفته و با هدف کاهش نگرانی در  10تا8تساپ، با دوره پیگیری رسان وامجازی و از طریق پیام

گیری طراحی آگاهانه و کاهش تضاد تصمیمفرایند انجام تستهای غربالگری و افزایش دانش، انتخاب

گردید. در مرحله سوم مطالعه نتایج کارآزمایی بالینی تصادفی، بیانگر کاهش میانگین نگرانی بین 

آگاهانه (، افزایش انتخاب=019/0p(، کاهش شدت استرس )= 04/0p)دو گروه مداخله و کنترل 

(001/0p <( افزایش دانش ،)001/0p <و کاهش تضاد تصمیم ) گیری انجام تستها بود

(015/0p=   .) 

های زنان باردار در فرآیند انجام های این مطالعه، نگرانیبراساس یافته گیری:نتیجه  

تواند گیرند و مداخله آموزشی روانشناختی میحیطه قرار می 5تستهای غربالگری جنین  در 

 جینتا. های زنان باردار و افزایش انتخاب آگاهانه آنان ایجاد کندکاهش معناداری در کاهش نگرانی

انجام  ندیزنان باردار در فرا هاییبا فراهم نمودن دانش درخصوص نگران تواندیپژوهش م نیا

مدون در  ایمداخله یو راهبردها هاگذاریاستیس یبرا ایهیبه عنوان پا ن،یجن یغربالگر یتستها

عمل  ردارزنان با یو ارتقاء سالمت روان هایدر جهت رفع نگران یو درمان یبهداشت یهاستمیس

 .  دینما

 

، زنان باردار، تستهای غربالگری جنین، نگرانی، مشاوه آموزشی روانشناختیکلمات کلیدی: 

 ترکیبیمطالعه 
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Abstract 

Background: Today, fetal screening tests are part of routine pregnancy care in most 

countries. Although these tests lead to a reduction in the number of births with chromosomal 

abnormalities, they might have psychological consequences for pregnant women. Pregnant 

women’s concerns may differ in countries with different socioeconomic statuses. The 

concerns of these women are based on culture and context and cannot be assessed only by 

quantitative research. there is not any proper qualitative study on the concerns of pregnant 

women during performing fetal screening tests, especially in the socio-cultural context of 

Iran. Therefore this study was conducted to investigate the concerns of Iranian pregnant 

women in the process of performing fetal screening tests and to develop an intervention to 

reduce these concerns. 

Methods: This multistage mixed-methods study was conducted in three stages (qualitative 

part, intervention design part, and quantitative part). In the qualitative study, in-depth semi-

structured interviews with 16 pregnant women and 4 specialists were carried out to collect 

their concerns during performing the fetal screening test. The data of this stage were analyzed 

using the content analysis approach by Granheim and Landman method with  MAXQDA10. 

Then, in an expert session with the presence of 9 experts, the concerns extracted in the 

qualitative part of the study were prioritized using the Nominal Group Technique. Next, 

considering the main priority determined in the previous stage, the interventions, programs, 

and instructions applied for reducing the concerns of pregnant women in the process of 

performing fetal screening tests in Iran and other countries were reviewed. The information 

obtained from this step was used to develop and design an intervention aiming at reducing 

pregnant women’s concerns in the process of screening tests. Ultimately, in the last stage, a 

randomized clinical trial was performed on 140 pregnant women (70 in the intervention 

group and 70 in the control group). Statistical analysis was done by the Kolmogorov-Smirnov 

test for normality of data distribution, followed by the chi-square test, independent t-test, and 

paired t-test.  

Results: The findings of the first part of the study led to 5 categories and 13 subcategories. 

The main categories were: Bitter pregnancy experience, Challenge of deciding to have tests, 

Challenge of coping with abortion, Psychological rehabilitation, and Unmet needs of the 

health system. In the second stage, in the meeting of experts, concerns about Bitter pregnancy 

experience and Challenge of deciding to have tests were identified as the most important and 

priority concerns for designing the intervention. By reviewing the interventions and programs 

in this field in Iran and other countries, psychological-educational group intervention based 

on prenatal counseling model and psychological method of acceptance and commitment was 

designed. This intervention in 3 sessions in cyberspace and through WhatsApp messengers, 

with a follow-up period of 8 to 10 weeks was performed. It was designed to reduce concerns 

in the screening test process, increase knowledge and informed choice, and reduce decision 

conflict. In the third stage of the study, the results of the randomized controlled trial showed 

that: a decrease in the mean of worry (p = 0.04), a decrease in stress intensity (p = 0.019), an 



increase in informed choice (p <0.001), an increase in knowledge (P <0.001) and the 

reduction of decision conflict to perform tests (p = 0.015) in the intervention group existed. 

Conclusions: Women's physical and mental health is one of the main pillars of reproductive 

health in the society. Pregnant women’s mental health is of particular importance since it 

affects the outcomes of pregnancy and infancy. The results of this study can be used as a 

basis for interventional policies and strategies in health systems to address pregnant 

women’s concerns in the process of performing fetal screening tests and to promote their 

mental health by providing knowledge about these concerns. 

 

Keywords: Mixed methods study, psychological-educational group intervention, fetal 

screening test, concerns, pregnant women 

 

 


