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 مقدمه : 

با سالال  و مالمن تشالکر از ح الور شالما عزیزان، برگزاری این  لسالاآ  هت آشالنایی با امالطراه وشالیوه های مقابله با آن اسالت   

نگرانی از بین برود بلکه می خواهیم تحمل امطراه بیشتر شود  هدف نهایی دوره آشنا   ه وهدف این نیسالت که تما  امالطرا

دقیقه ای   60 لساله  6کل دوره به   کردن با روش های  دید تفکر نسالبت به امالطراه و روش های مو ر مقابله با آن اسالت 

 لساله دو  شالما با امالطراه   می کند   عوامل امالطراه زای آن آشالناو  تقسالیم شالده اسالت    لساله اول شالما را با زایمان زودرس 

 سالمانی    لسالاآ بعدی شالامل فنون سالودمندی هسالتند که شالما را با شالیوه های  هنی و عوامل مختلف آن آشالنا می شالوید  و

 مقابله با امطراه آشنا می سازند 

وقت در اینجا   تا سالر بنابراین بهتر اسالت تما  تالش خود را بکنید، بسالیار فشالرده اسالت  زمان بندی  لسالاآ گروه، •

 کافی را از این دوره نخواهید برد  درغیر اینصورآ استفاده الز  و حامر باشید 

را در طی  لسالاآ تکمیل نمایید، یادداشالت هایی که به شالما داده   پیشالنهاد می شالود کاربره های مربوب به دوره •

موقعیت تنش زا و پر امالطراه به آن ها    بدین ترتیب شالما می توانید در می شالوند را در ی  پوشاله الکالسالورگ نگهداری کنید 

همچنین این کار به شالالما کم  می کند تا براحتی بتوانید نکاآ  لسالاله را بعد مرور کرده، درباره آن ها فکر  مرا عه نمایید 

 کنید و برخی فعالیت هایی که به شما گفته شده را تمرین نمایید 



هیچ ی  از مطالبی که شالما از زندگی خصالو الی  مانه اسالت نتایج بحث ها و تبادل نظرها در این  لسالاآ کامال محر •

از شالما می خواهم تا درباره ی ییز هایی که احسالاس   خود در این  لسالاآ مطر  می کنید خار  از گروه گفته نخواهد شالد 

خار  از گروه  الالحبت نکنید همه شالالرکت   می کنید ممکن اسالالت سالالایر شالالرکت کنندگان نسالالبت به آنها حسالالاس باشالالند،

 کاربرهگ  فر  تعهد اخالقی را تکمیل نمایند ال ی بایست با این مسئله موافقت نمایند وکنندگان م

 باز برخورد کنید   ادقانه و تبادل نظر، در زمان های بحث و •

  .نسبت به بقیه حساس باشید البی تفاوآ نباشیدگ: همگی ما اینجا هستیم تا ریلکس شدن را یاد بگیریم •

بدین معنی که در آن زمان هایی برای طر  مباحث مهم شرکت کنندگان   است   حدودی انعطاف پذیر این دوره تا •

 اختصاص داده شده است  بنابراین می توانید سواالآ خود را مطر  کرده و نکاآ بیشتری  بیاموزید   

 کشالش ع الالنی آغاز می شالود، سالحس بحث و به این  الورآ تنظیم شالده که با تمرین تنفس و  لساله هر سالاختار •

مورد  نبه های مختلف  الورآ می گیرد و با تمرین تنش زدایی به اتما  می رسالد  برنامه  لسالاآ درکاربرگی که  گفتگو در

 در پایان این  لسه به شما داده می شود قراردارد 

 دست داد، لطفا کاربره آن  لسه رادریافت نماید  ینانجه کسی  لسه ای را از •

o  انجا  تکالیف نوشتاری اختیاری است 

o   تحویل دهید  خواهید مجبور نیستید کاربره ها رااگر نمی 

o  اگر فکر می کنید آنها به شما کم  می کنند آ نها را تحویل دهید 

o   آنها برای استفاده شخصی شما و اینکه بفهمید یرا نسبت به امطراه آسیب پذیر هستید تهیه شده است 

 :  وظایف ماما نقش و

با رفتار  المیمانه، حمایت کننده و تومالیا اقداماآ درمانی خانم باردار را در ی  موقعیت مناسالب قرار دهد  حمایت و آگاهی  

 و کنار آمدن با موقعیت های پر استرس می شود دادن به مادر سبب برنامه ریزی بهتر 

 :   اهداف آموزش 

 افزایش اطالعاآ و باال بردن آگاهی •

 کم  به تصمیم گیری •

 ایجاد و افزایش اعتماد به نفس •

 کاهش اشتباه و شایعه پذیری •

 درک احساس شخصی •

 شناخت مشکل و حل آن •

 توانمند ساختن وی شناخت فرد از توانایی خود و •

 اورهای غلط ، تشویق باورهای درستشناخت وا ال  ب •

 

 

 :1کشش  تنفس و



تا ایی که ممکن اسالت نفس عمیق از طریق دیافراگم بکشالید التنفس شالکمیگ  آگاه باشالید که هنگا  عصالبانیت، این کار 

توانید کنترل بیشالتری بر خود داشالته باشالید  براحتی عمیق ترین نفسالی را که می   به شالما کم  می کند تا بهتر شالده و

بکشید، برای یند لحظه نفستان را نگه دارید و سحس هوا را به آرامی از قفسه سینه خار  کنید و نفس بعدی به احتمال  

 اسالتفاده  بودن می دهد  کنترل خودتحت  زیاد از ناحیه شالکم بیرون خواهد آمد  این کار به شالما احسالاس آرامش عمیق و

  گMcNamara, 2001ال مفید است از این روش در زمان هایی که م طره هستید
 .کشش را انجا  دهید کاربره تنفس و 1تمرین  

 

 زایمان زودرس

 :1تبادل نظر بحث و

 زایمان زودرس ییست؟ یگونه آن را تعریف می کنید؟ .1

 زایمان زودرس یه نشانه هایی دارد؟ .2

 درمان زایمان زودرس یگونه است؟ .3

 فیدب  البررسی کاربره شرکت کنندگان گ                                                                                 

 گفتگوی محقق

 : تعریف زایمان زودرس

رسیده تلقی  به عنوان   هفته رشد می کند و اگر در این موعد متولد شود 37-40زایمان زودرس: نوزاد در داخل رحم مدآ   

ختم شالالالود باله عنوان زایمالان زودرس  روز یالا زودتر  6هفتاله و    36هفتاله کالامالل یعنی در    37می گردد  هر زایمالانی کاله قبالل از  

گر  متولالد می شالالالونالد  نوزادی کاله وزن هنگالا  تولالد کمتراز   2500-40000گفتاله می شالالالود  نوزادان معموال بالا وزنی حالدود  

می شالالالود  هریه نوزاد سالالالن حاملگی ال سالالالن داخل رحمیگکمتری داشالالالته گر  باشالالالد به عنوان کم وزن تعریف  2500

 ملیون نوزاد  9/14هر سالاله   گet al., 2018 Cunninghamالباشالد،احتمال بروز مشالکالآ پس از تولد برای او بیشالتر اسالت

در د افزایش  7/12در د  به  9می شالوند  در ایاالآ متحده و اروپا، تعداد زایمان زودرس از  متولد 37 در  هان قبل از هفته

در الد   6/5میزان شالیو  زایمان زودرس در شالهرهای مختلف ایران بین   گAllahem and Sampalli, 2017ال  یافته اسالت

 ناشالناخته زودرس زایمان بروز ا اللی علت  گDolatian et al., 2013ال  در الد در کرمان گزارش شالده اسالت4/39م تا  در ق

اسالالت، ممکن اسالالت تولد نوزاد نارس به علت مشالالکالتی در  نین یا مادر یا هر دوی آن ها باشالالد، بدین ترتیب فاکتورهای  

 25بخودی،   خودزایمان زودرس  ناشالی ازدر الد 45تا 40 مسالاعد شالده با همدیگرسالبب زایمان زودرس می شالوند  تقریبا

 Cunningham etال در د بدلیل مسائل پزشکی است 35در د تا 30در د به علت پارگی زودرس پرده ها و30در د تا  

al., 2018گ  

 

 

 :دالیل اپیدمیولوژیک زایمان زودرس
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، نژاد سالفیدپوسالت، فاکتور تنتی ، کاهش وزن گیری هسالال، وزن کم مادر، قد کوتا 40سالال و بیشالتر از   18سالن مادر کمتر از 

حاملگی، ومال  بد ا تماعی اقتصالادی التحصالیالآ کمتر، بهداشالت مالعیف، تنذیه نامطلوهگ، امالطراه مادر،  مادر در طول 

عد  مراقبت دوران بارداری، عادآ بد مانند   ،فاکتورهای شالالنلی المشالالاغل سالالخت یا سالالاعاآ طوالنی کار درخار  از منزلگ

  گCunningham et al., 2018ال  کوکائین مصرف سیگار الکل و

 دالیل آناتومیک زایمان زودرس  

نمونه برداری مخروطی، برداشالتن قسالمتی از سالرویکسال دهانه رحمگ ، نارسالایی دهانه رحم ،    راحی، آسالیب به دهانه رحم:

 Cunningham etال سالحتو  دارگ ، میو  های رحمی الزیرمخاب وپشالت  فتگ دو شالا،، آنومالی های رحم الرحم ت  شالا،،

al., 2018گ  

 دالیل مهم زایمان زودرس

  ی با روش های کم  بارورییحاملگی ها یندقلو، حاملگی دوقلو و عفونت های دسالتگاه تنیتال، زودرس کیساله آه،پارگی  

  گCunningham et al., 2018ال

 دالیل طبی زایمان زودرس

 دیابت، کم خونی مادر، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، ، هیحر تیروئیدیسالم، بیماری های تب زای مادر الپیلونفریتگ،

بیمالاری هالای کلیوی، هحالاتیالت، عفونالت هالایی نظیر عفونالت هالای ادراری عفونالت هالای مقالاربتی، پلی   الالالر  درحالاملگی،  

  گCunningham et al., 2018ال هیدرامنیوس

 دالیل جراحی زایمان زودرس

روده، التهالابی  بیمالاری هالای  ،  راحی شالالالکمی حین حالاملگی،  رحمگ (روی سالالالرویکس  هالای  راحی مالالالرباله   دهالاناله 

  گCunningham et al., 2018ال

 دالیل ختم حاملگی 

 Cunningham etالالکنده شالدن زودرس  فتگ، احسالاس خطر در  نین دکولمان پره کالمحسالیالفشالار خون بارداریگ،

al., 2018گ  

 عالیم زایمان زودرس

دقیقه به   60انقباض در  8یادقیقه   20انقباض در  4کالج متخصالصالان زنان و مامایی امریکا عالیم زایمان زودرس به  الورآ  

، دیالتاسالالیون سالالرویکسال باز شالالدن دهانه رحم گ به میزان بیش از ی   دهانه رحم گ (همراه تنییراآ پیشالالرونده سالالرویکس

در الد یا بیشتر تعریف نموده است  عالوه براین عالیم:   80سالانتی متر و افاسالمان سالرویکسال نر  شالدن دهانه رحم گ به میزان 

گی، ترشا واتینال آبکی، کمردرد نیز با زایمان زودرس قریب الوقو  ارتباب دارد  در  احساس فشار لگن، دردهایی مشابه قاعد

  الالورآ و ود هر کدا  از این عالیم در اولین فر الالت، باید به پزشالال  ماما یا به نزدی  ترین بیمارسالالتان مرا عه شالالود 

  گCunningham et al., 2018ال

 

 عوارض زایمان زودرس
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سالالال بعد از پنومونی و عامل   5دومین علت ا الاللی مره کودکان کمتر  عامل مره و میر نوزادان، زایمان زودرس مهمترین

 تنفسالی، مشالکالآ :شالامل نوزاد نارس برای پیش بینی عوارض قابل از اسالت تعدادی نیمی از اختالالآ عصالبی بلند مدآ

یشالمگیر مره  علیرغم کاهش   بیمارسالتان می باشالد در نوزاد طوالنی مدآ بسالتری و تنذیه عفونت، مشالکالآ عصالبی، عوارض

در میان زایمان های زودرس با سحری شدن     گKaempf et al.,2009المیزان آسالیب های عصالبی همچنان باال اسالت و میر،

در د کاهش می یابد  عالوه بر این زایمان زودرس مو ب  50هفته شیو  عوارض تنفسی حدود  37تا  34هر هفته از هفته  

و درمان می شود  در مطالعه ای وسی  در ایاالآ متحده مشخص گردید ی    تحمیل بار اقتصادی زیادی به سیستم بهداشت

سالو  هزینه های مصالرفی برای مراقبت های مربوب به سالالمت نوزادان در طی سالال اول زندگی، مربوب به نوزادانی می شالود 

ه های بیشالتر برای عقب  گر  بود  عالوه بر این  الرف هزین2500که زایمان زودرس داشالته و وزن هنگا  تولد آنان کمتر از 

 ,.Rezaeean  et alال ماندگی تکاملی در بقیه دوران زندگی کودک با سالالالابقه زایمان زودرس باید در نظر گرفته شالالالود

  گ2016

  تدابیر درمانی زایمان زودرس

راهبردهای درمانی متفاوتی برای زایمان زودرس مطر  شالده اسالت از  مله: بسالتری شالدن، اسالتراحت در بسالتر، اسالتفاده ازآرا   

هفتاله بالدون انالدیکالاسالالالیون مالادری یالا  نینی برای زایمالان،  34از  حم اسالالالت  در حالاملگی هالای کمترر بخش، نظالارآ برفعالالیالت

نظارآ دقیق همراه با پایش انقبامالالاآ رحم، شالالنیدن  الالدای قلب  نین و معایناآ برای بررسالالی تنییراآ دهانه رحم الز   

ه در مراحل هفته، تجویز دارو به منظوررسیدگی ریه های  نین باید انجا  شود  درزنانی ک  34است  درحاملگی های کمتراز  

 ,.Cunningham et alال پیشالالرفت زایمان نیسالالتند تالش برای مهار انقبامالالاآ رحمی همراه با تجویز دارو الز  اسالالت

  گ2018

 نوزاد  رابطه مادر با

نقش برتر مادر دوسالت داشالتن اسالت این مادر اسالت که برای نخسالتین بار وایفه اعطای محبت را دارد و یکی از ارکان امنیت 

برای رشالد عاطفی اسالت  شالکوفایی عاطفی کودک بسالته به کیفیت همین محبت اسالت وا راآ عمیق و دایمی آن بر روان او  

ی های مادی کودک به مادر خود که در بدو تولد مطلق اسالت وابسالتگی عاطفی او  در بزرگسالالی کامال بارز خواهد بود  وابسالتگ

نیز تحولی به موازاآ مسالیر وابسالتگی مادی را طی می کند  برای کودک مادر به تنهایی همه مسالائل خانوادگی را شالامل می  

اسالالت که مادر از سالالالمت روان   با فرزند حائز اهمیتی قاط  برای آینده روانی کودک اسالالت  بنابراین مهم شالالود و رفتار او

برخوردار باشد و توانایی برخورد با مشکالآ ومراقبت از نوزاد را داشته باشد  گاه تحمل هیجاناآ ناخوشایند برای فرد مشکل  

در میان گذاشالتن احسالاسالاآ با افراد نزدی   المیمی یا روان شالناسالان عالوه بر تخلیه این هیجاناآ به برداشالت ها و   .اسالت

and  Jannatiال  بسالیار مو ر باشالد ی فرد شالکل می دهد  اسالتفاده از این شالیوه می تواند در موا ه با این رویداددیدگاه ها

Khaki, 2013گ  

 

   

 مشخصات ظاهری نوزاد نارس
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بیشالتر نوزادانی که نارس متولد می شالوند، به علت عد  تکامل سالیسالتم های مختلف بدن، توانایی آن را ندارند که بیرون از 

خش نوزادان  رحم بدون حمالایت زندگی کننالد  به همین دلیالل این نوزادان پس از تولد به بخش های مراقبالت ویژه نوزادان یا ب

منتقل شالده و تا یندین روز یا حتی در برخی موارد تا یندین ماه در این بخش ها می مانند تا به تدریج سالیسالتم های بدن  

کالامالل شالالالده و بتواننالد باله خوبی تنفس کرده، تنالذیاله کننالد و بالدون حمالایالت، رشالالالد نمالاینالد و آمالاده برای زنالدگی خالار  رحمی 

والدین نگران کننده بوده، بخصالالالوص محیط بخش های مراقبت ویژه که دارای دسالالالتگاه های   دایی از نوزاد برای   شالالالوند 

روزهای اول بین والدین و پرسالالنل بخش ها، به سالالختی فراهم می   مختلف، شالاللوو و پرتردد بوده، امکان برقراری ارتباب در

سالالاس ناخوشالالایندی می کنند هریه نوزاد گردد  به این دلیل بیشالالتر والدین از اینکه نوزاد را در بخش نوزادان گذاشالالته، اح

زودتر متولد شالده باشالد ی ه کویکتری دارد و اندازه سالر او نسالبت به بقیه بدن بزره تر اسالت و یربی کمتری زیر پوسالت و  

در بدن خود دارد به همین علت پوسالت یروکیده به نظر می رسالد  پوسالت نوزاد نارس نازک، شالکننده و درخشالان اسالت  بین  

 نین موهایی روی شالانه و پشالتش دارد  گاهی اوقاآ نوزادان نارس این موها را دارند که طبیعی بوده و    36تا28هفته های  

بعد از مدتی از بین می روند  اغلب بروی پیشالانی این نوزادان نیز موی زیادی به یشالم می خورد که پس از مدتی می ریزد   

د  بازوها و ساق پاهاشون خیلی الغرند یون بافت یربی ندارند   دست و پای نوزاد نارس اغلب باری  و کشیده به نظر می رس

گوش های نوزاد نارس نر  و غ الروف آن تشالکیل نشالده اسالت  دسالتگاه تناساللی خار ی نوزاد ممکن اسالت رشالد نیافته و حتی  

پایین نیامده  عجیب به نظر آید که به مرور زمان به  الورآ طبیعی رشالد خواهد کرد  در نوزادان پسالر معموال بی اله ها هنوز 

   گHabiballahi et al., 2016الاست

 خودتان و نوزادتان را با مادران و نوزادان دیگر مقایسه نکنید:

ار اسالالت و اغلب افراد ینین مقایسالاله ای را انجا  می دهند ولی  اگریه مقایسالاله نکردن خود با افرادی که میشالالناسالالیم دشالالو

هنگامی که این مقایساله منجر به ق الاوآ های منفی می شالود ا ر مخربی دارد  برای م ال مادرممکن اسالت با مقایساله خود با  

  به خاطر داشالته باشالید  سالایر مادران به این نتیجه برسالد که نمی تواند همانند سالایر مادران نوزاد خود را آرا  در آغوش بگیرد

هایی اسالالت که او زودتر از معمول به دنیا  ها یا ماهبرای تعیین سالالن  نوزاد نارس هفته. هر نوزادی ویژگی خاص خود را دارد 

ماه زودتر از حد معمول به دنیا    3عنوان م ال  اگر نوزاد شما یکساله است و آمده است را از سن تقویمی آن کم می کنیم  به

ماهه باشالد و مانند او رفتار کند  این عدد هنگامی که رشالد و نمو  9توانید انتظار داشالته باشالید که او شالبیه ی  نوزاد آمده می

همچنین واکسالیناسالیون   .بخش باشالدتواند برای شالما اطمینانمی  کنید،سالال اول پس از تولد دنبال می 2کودک تان را در 

 .مشابه نوزادان کامل است

  نسالمت روا

و   شالده نگرانیها بیشالتر ناراحتیها و این زودرس زایمان در توأ  باشالد  نگرانیهایی با اسالت ممکن ولی اسالت طبیعی امری زایمان

می آورد ولی تنهالا تعالداد کمی از افراد می تواننالد در هماله حالاالآ آن را تحالت کنترل  فراهم را مالادران امالالالطراه مو بالاآ

دوران بارداری دیار نوسالالالاناآ روحی و خلقی می شالالالود  در دوران بارداری، خلق وخوی، درآورده و مدیریت کنند  مادر در 

روحیاآ، روابط خانوادگی و مسالالئولیت های مادر وحتی همسالالرش تنییر می کند   نین در داخل رحم مادر اسالالت وکلیه  

اطفی شالوهر با همسالر باردار،  سالیسالتم هایی که مادر با آنها در ارتباب اسالت بر  نین ا ر گذار اسالت سالالمت روان، ارتباب ع 

شبکه های ا تماعی دوستان و بستگان نیز ا ر گذار هستند  عقاید مذهبی، مسئله اقتصادی و سیستم پزشکی  امعه نیز ا ر 

نتیجه بررسالی ها نشالان داده اسالت که امالطراه مادر در دوران بارداری، رشالد    گ13Jannati and Khaki, 20ال گذارهسالتند
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بدن و رفتار کودک را تحت تا یر قرارداده اسالالت  تحقیقاآ در این زمینه نشالالان می دهد حاالآ امالالطراه و آشالالفتگی های  

ی نوزاد را با محیط دشالوار می  عاطفی مادر دردوران بارداری در رشالد مناسالب  نین ا راآ بدی بر ای می گذارند و سالازگار

   سازند

امالطراه، بخش طبیعی از زندگی انسالان هاسالت اگر شالما هرگز و در ارتباب با هیچ کاری، م ل روابط فردی، امالطراه نداشالته 

باشالید بدین معنی اسالت که به هیچ ییز تعهد نسالحرده اید  تا ایی که اغلب معتقدند همه می بایست فر تی  هت یادگیری  

نار آمدن با آن داشالالته باشالالند  امالالطراه به خودی خود بد نیسالالت  گاهی می تواند مو ر و حتی برای زندگی  روش های ک

 مروری باشد  در  لساآ بعدی قصد داریم به روش های مقابله با امطراه بحردازیم 

 

 
 :استراحت

خوراکی، احسالاس تنذیه شالدن دقیقه فر الت اسالتراحت داده می شالود، ا ازه می دهیم با خوردن   10به شالرکت کنندگان  

 در آنها ایجاد شود 
 

 گHabiballahi et al., 2016الآشنایی مادر با بخش مراقبت ویژه نوزادان، مراقبت از نوزاد نارس با استفاده از فیلم  

 

 زایمان  

با فرا رسالیدن هفته های آخر بارداری، در بدن تنییراتی روی می دهد که زنان باردار و  نین را برای زایمان آماده می کند    

طبیعت زایمان درد اسالت و علت ا اللی درد زایمان، انقبامالاآ رحم اسالت که باعث باز و نر  شالدن دهانه رحم می شالود تا  

حس از این مجرا خار  شالالود  واکنش زنان باردار نسالالبت به درد زایمان متفاوآ   نین بتواند از آن به داخل مهبل وارد و سالال

اسالالالت و تحت تا یر عوامل زیادی مانند فرهنت، ترس و نگرانی، تجربه قبلی، میزان آمادگی برای بچه دار شالالالدن و حمایت 

زایمان ،هورمون هایی در بدن   همسر می باشد  معموال در در ناحیه کمر و زیر شکم و پاها احساس می شود  هنگا  بروز درد

ترشالالا می شالالود که تا یر فراوانی بر روند زایمان دارد ترس و نگرانی زن در زمان زایمان از ی  طرف باعث ترشالالا هورمونی 

می شالود که انقباض ع الالآ و درد را افزایش داده و از طف دیگر مواد تسالکین دهنده درد را کاهش می دهد  این هورمون  

صالاه هسالتند  رشالته های عصالبی در انتقال حس درد به منز نقش دارند که امروزه با اسالتفاده از روش های  ها تحت فرمان اع 

 Emami Afsharالمختلف که طی  لسالاآ بعدی بیشالتر با آنها آشالنا می شالویم می توانیم این حس را به منز کاهش دهیم  

et al., 2014گ  

 روش های کاهش درد

این تمریناآ نه تنها باعث توانایی  هن می شالالود بلکه به   تمرین های کششششی، تن آرامی، مهارت های تنفسشی: .1

سالالمی،  هنی، روانی می گردد  مهارآ ها در  همراه تن آرامی و مهارآ های تنفسالالی مو ب برقراری هماهنگی قوای  

 دوره آموزشی به طور عملی آموزش داده می شود 

تنییر ومالعیت مو ب رف  خسالتگی، راحتی بشتر و گردش خون  قرارگرفتن در وضشعیت های مختلف در زمان درد: .2

اده، خوابیده، دراز کشیده و بهتر می شود  خانم باردار می تواند به دلخواه خود، هر حالتی که راحتر است النشسته، ایست

یا راه رفتن گرا انتخاه نماید آزادی در انتخاه ومالالعیت مو ب می شالالود تا توانایی وی برای تحمل درد افزایش یابد و  

 احساس رمایت و خشنودی کند 
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مان خانم باردار با متمرکز کردن فکر و حواس خود به شالرایطی غیر از شالرایط زایتمرکز تجسشم فعال و انحراف فکر:  .3

مانند دعا کردن، نگاه کردن به ی  عکس، به یاد آوردن خاطراآ خوه، راه رفتن ،تماشالالای تلویزیون، شالالنیدن، لمس  

 کردن، انجا   حیا تمریناآ تنفسی  به کاهش درد کم  کند  

شنیدن موسیقی دلخواه یا آوای قرآن می تواند در هنگا  انقباض و درد شرایط مطلوبی برای وی ایجاد   آوا و موسیقی: .4

 کند  این روش مو ب تن آرامی و کاهش احساس درد می گردد   

یکی از راه های آرا  کردن و انرتی دادن اسالت  ماسالات نواحی دسالت، کمر، باسالن و سالایر قسالمت ها بدن    لمس و ماسشاژ: .5

  گEmami Afshar et al., 2014الاه می تواند مو ب کاهش درد و تسکین خانم باردار شودتوسط همر

 2تنفس و کشش 

   تن آرامی

برداشالتن فشالار از روی بدن، شالل کردن ع الالآ اسالت  این تکنی  شالامل ی  سالری تعلیماآ و حرکاتی  سالاده ترین راه برای  

است که کشش عصبی را کاهش می دهد   تن آرامی در دوران بارداری به شما کم  می کند تا ع الآ خود را شل و تحت 

هماهنگی ایجاد نموده و رابطه عمیق کنترل قرار داده، دردهای عصالبی وخسالتگی را کاهش دهید  همچنین بین  هن و بدن  

تری با  نین خود برقرار نمایید  باتو ه به این  تن آرامی بدن به زمان نیاز دارد تمرین مداو  در طول بارداری تو الالیه می  

 شود  درهنگا  تمرین لباس راحت آزاد سب  بحوشید و در محیطی آرا  تمرین کنید 

   تمرین

سر، زیر زانو، زیر شکم، بالش گذاشته تا بتوانیم براحتی این تکنی  رو انجا  بدیم     یشمها به پهلوی یپ می خوابیم     زیر  

رو می بندیم نقاب تماس بدن را با زمین احساس می کنیم بدن را میسحاریم به نیروی  ا به زمین     آرا  و راحت     دریچه  

ه بگذارید بگذره مهم اینه درون شما آسیب نبینه     ریلکس و   هن رو به افکار بیرونی می بندیم     در بیرون هر یی میگذر

وانهاده     برای همین حاال لحظاتی، آگاهی رو معطوف کنید به نفس هاتون     بدون اینکه فشاری وارد کنید فقط آگاه بشید  

فرورفته می شود     آرا  آرا    به حرکاآ غیر ارادی نفس در هر د  و بازد  که یگونه با هر د  ناف برآمده و با هر بازد  ناف 

می خواهیم دریچه  هن رو به سوی افکار بیرونی ببندیم     وحاال آگاه بشیم  هنا به اندا  هایی که من نا  می بر  ، آگاه  

ست      بشید به سر پنجه پاها     پای راست     پای یپ     کف پا     روی پاها     اگاهی رو معطوف کنید به مچ پاها     پای را

پای یپ     آگاه بشید به ساق پاها     زانوها     ران ها     ریلکس و راحت     آگاهی رو معطوف کنید به ع الآ نشیمنگاه،  

سنگینی ع الآ نشیمنگاه رو احساس بکنید     حاال کامال رها کنید     آگاه بشید به مهره مهره ستون فقراآ، مهره های  

ی مروارید تجسم کنید     نخ دونه رو شلش کن     مهره مهره ع الآ طرفین ستون فقراآ رو ستون فقراآ رو م ل دانه ها

ع الآ   یین عرمی رو از روی پیشانی بردارید، رها کن تا برسی به ع الآ گردن  آگاه بشید به کف سر، موی سر، پیشانی 

ته باشد  فا له بین دندان ها ایجاد کنید، زبان  تبسم در یهره ایجاد کنید ا ازه بدید لب ها بس  ورآ رو کامال رها کنید،

داخل دهان ریلکس و راحت     این مو  رهایی رو ببرین رو سرشانه دست راست     آگاهی رو معطوف کنید به ع الآ دست  

بند بند انگشتان دست راست رو رها کنید، انگار دیگه سنگینی دست راست رو احساس نمی کنید  به همین ترتیب    ،راست

ر شانه دست یپ تا بند بند انگشتان دست یپ به همین ترتیب ریلکس و راحت  این مو  رهایی رو بیارین به ف ای  س

تنفسی تون، ف ای تنفسی قفسه سینه رو وسی  کنید و ورود و خرو  هوا رو احساس کنید، آگاه بشید به ع له شکم و زیر 

اال از پشت سیاهی پل  ها مرو خیالت رو به پرواز در بیار تجسم کن  شکم انگار معلق بین زمین و هوائید آرا  و رها     وح 

رفتی به آشیانه نیمه تاری  کودکت و دست در دست کودک در آه آبی با هم شنا می کنید آرا  و رها با کودکت نجوا کن  
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ن مامنی هستی براش          بهش بگو که دوسش داری و بهش بگو که امنیت رو براش تو این دنیا فراهم میکنی و هنوز بهتری

وحاال همین طور که در عمق  هن و قلبت هستی دعا کن تا مورد لطف پروردگار قرارگیری خدایا بارالها ای که خالق تما   

هستی و همه ییز هستی برمن ببخشای هر آنچه که بدان نیاز دار  سالمتی، امنیت، آرامش و آسایش، سعادآ، رمایت،  

را یاری دهی تا تو   او خدایا همچنین از تو میخواهم تا نور شفابخش را بر کودکم  اری سازی و  عشق، ایمان، ای ار، گذشت،

را در من بشناسد آمین لحظاتی آگاه شو به نفسهایت ببین یگونه آرا  و بی  داست این متعادل ترین ومعیت درونی شما  

دل بررسی     دوباره آگاهی رو معطوف می کنی  و کودک است از خدا درخواست کن هر وقت اراده کنی به این ومعیت متعا

به سنگینی بدن، نقاب تماس بدن را با زمین احساس کن     یه کش مالیم به بدن بده آرا  پای راست رو تکون، پای یپ  

تکون، دست راست کشش، دست یپ کشش مالیم می دهی، خیلی آرا  کف دست ها رو رو هم می زاری و خوه به هم 

بده خوه گرمای کف دست ها رو احساس کنی و کامال کف دست ها رو به هم مالیدی و گرماشو احساس میمالی، ا ازه  

کردی کف دست ها رو میزاری روی یشمهاآ سر بند انگشتان روی پیشانی و بزار برای اولین بار یشمانت را به گرمای  

   گEmami Afshar et al., 2014ال  بردارید یدانگشتانت باز کنی همیشه شاد و آرا  باشید و دستاتونو هر وقت دوست داشت

 تکالیف منزل

  لسه بعد همراه خود بیاورید را بدقت مطالعه و تمرین های آن را انجا  و   1کاربره تکالیف منزل  لسه 

 بیان احساس

 تومیا بیشتر را به  لسه بعد موکول نمایند  از ت  ت  اع ا می خواهیم احساس خود را در ی  یا دو  مله بیان کنند و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره شش: کاربرگ جلسه یک 

 کاربرگ جلسه اول :

 فرم تعهد اخالقی دوره آموزشی مدیریت اضطراب  
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 مسئول دوره متعهد است از اطالعاآ فردی وخصو ی افراد محافظت نماید 

 مشارکت کنندگان متعهد هستند نسبت به اطالعاآ شخصی اع ای گروه رازدار باشند 

عاآ دریافت کرده ا  ومایلم در آن شالرکت نمایم  اینچانب                  درباره دوره آموزش مدیریت امالطراه به اندازه کافی اطال

 همچنین نسبت به اطالعاآ شخصی اع ای گروه رازدار خواهم ماند   

 

   

 ام ا                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آشنایی با زایمان زودرس1جلسه  

ژه نوزادان و  زایمان زودرس، عالیم، عوارض، درمان آن، سالالالمت روان، رابطه مادر با نوزاد، آشالالنایی مادر با بخش مراقبت وی

 مراقبت از نوزاد نارس با استفاده از فیلم

 : آشنایی با اضطراب و شیوه های مقابله با آن: فرایند اضطراب2جلسه  



در این  لساله به بیان اهمیت کاهش امالطراه در بارداری وزایمان زودرس، مناب  آن وشالیوه های مقابله با آن می پردازیم   

را تشالخیص داد؟ امالطراه یگونه بر تندرسالتی، روابط بین فردی، سالالمتی و عملکرد ما  یگونه می توان نشالانه های امالطراه  

 تا یر می گذارد؟ یگونه می توان یاد گرفت با امطراه بهتر مقابله نمود؟

 جلسه سوم: نسبت به اضطراب بی تفاوت نباشید: روش های ذهنی مقابله با اضطراب

یوه تفکر روزمره خود را را   به امالطراه مورد ارزیابی قرار دهند  آن در این  لساله شالرکت کنندگان تشالویق می شالوند تا شال

ها می بایسالالت شالالیوه های ادراک و تعبیر و تفسالالیر وقای  زندگی خود را به یالش بکشالالند و الگوهایی از تفکر غیر منطقی،  

  کنترل افکار امطراه زا و خودگویی های فرد در مواق  پر از امطراه مورد بررسی قرار می گیرد

 جلسه چهارم: خود را با زندگی ساز گار کنید: روش های فیزیکی مقابله با اضطراب

این  لسالالاله نگالاهی دارد بر یگونگی تالا یر عالاداآ غالذا خوردن، آشالالالامیالدن، خوابیالدن، مهالارآ هالای تنش زدایی  سالالالمالانی و  

عامل امالطراه زا در زندگی فرد و یا    هورمون ها بر توانایی مقابله با امالطراه  یرا که این موارد به خودی خود می توانند به

 در مقابل به عامل کاهش امطراه تبدیل شوند 

   جلسه پنجم: قدرت گروه: مهارت های روابط بین فردی و اجتماعی

این  لسالاله نگاهی دارد به طریقه ای که اطرافیان ما می توانند به عنوان منب  امالالطراه و یا منب  حمایت کننده در مقابل  

د، اع الالالا در ارتبالاب بالا گفتگوی قالاطعالاناله بالا دیگران و مهالارآ هالای ارتبالاطی روش هالای  الدیالدی خواهنالد امالالالطراه عمالل کننال

 آموخت 

نفس و حرمت خود: پیششگیری از اضشطراب و  بهجلسشه ششششم: با خود به ششایسشتگی رفتار کنید: پرورش اعتماد 

 مقابله موثر با آن 

ینانچه شالالرکت کنندگان روش هایی را برای تقویت اعتماد به نفس و حرمت خود و حفآ آنها در دسالالت نداشالالته باشالالند،  

شالالرکت  تمامی مهارآ ها و پیشالالنهاداآ باال، بی فایده و بدون اسالالتفاده خواهد بود  در این  لسالاله به این می پردازیم که

کنندگان یگونه می توانند برای خودشالان ارزش و احترا  قایل شالوند  همچنین روش های مقابله مو ر برای دور نگه داشالتن 

 امطراه مطر  می شود

 

 

 

 

 

 

 1برگه تمرین جلسه 

 بحث و تبادل نظر: زایمان زودرس

 زایمان زودرس ییست ؟ یگونه آن را تعریف می کنید؟ .1



 نشانه هایی دارد؟زایمان زودرس یه  .2

 درمان زایمان زودرس یگونه است؟ .3

 پاسخ های خود در این قسمت بنویسید :

 

 برگه تنفس وکشش 

 تنفس از راه شکم

تا  ایی که می توانید ی  نفس عمیق از طریق شالکم بکشالید  آگاه باشالید، در زمان هایی که احساس امطراه می کنید، این  

د تا احساس کنید تسلط بیشتری برخود دارید  به سادگی عمیق ترین نفسی را که  کار حال شما را بهتر کرده وکم  می کن

می توانید، بکشالالید الد گ، آن را یند  انیه نگه دارد و سالالحس هوا را از قفسالاله سالالینه خار  کنید  بعد از کمی تمرین احتماال 

مش و تحت کنترل بودن بیشالتری خواهید توانسالت از طریق شالکم نفس بکشالید  این کار به شالما کم  می کند تا احسالاس آرا

 پیدا کنید  استفاده از این تکنی  به خصوص در زمان هایی که تحت امطراه هستید مفید است  

 : سبک تنفس خود را کشف کنید1تمرین  

همه شالما متو ه شالدید که به احتمال زیاد تنفس شالکمی نسالبت به تنفس از طریق قفساله سالینه آرامش بیشالتری ایجاد می  

  تنفس شالما یگونه اسالت؟ برای کشالف این مسالاله، آرا  در گوشاله ای بنشالینید یا بایسالتید، سالحس ی  دسالت  کند  ولی سالب

خود را بر روی قفساله سالینه و ی  دسالت دیگر را بروی شالکم خود قرار دهید  سالعی کنید طریقه تنفس تان را تنییر ندهید و  

  بار هوا را داخل و خار  کنید 5به شکل معمول خود نفس بکشید، سحس 

ینانچه تنها قفساله سالینه شالما حرکت می کند یعنی شالما برای تنفس، بیشالتر از قسالمت باالی قفساله  •

 سینه استفاده می کنید 

 اگر تنفس باعث باال آمدن شکم نیز شد، یعنی شما از حجم بیشتری از شش هایتان استفاده می کنید •

 این فرایند را تا یند دقیقه ادامه دهید •

 بعد از اتما  آن، برای انجا  کارهایتان کامال آرا  و هوشیار هستید  •

 

 

 

  



 1تکالیف منزل جلسه 

 برنامه روزانه آگاهی از اضطراب

 

 

 سواالتی برای پرسش از خود :

 یه ییزی به شما امطراه می دهد؟ •

 آیا در زمان های خا ی دیار امطراه می شوید؟ •

 آیا مواقعی که دیار امطراه می شوید، همواره به شیوه خا ی فکر می کنید؟ •

 کنید؟آیا مواقعی که دیار امطراه می شوید، همواره احساس خا ی را تجربه می  •

 آیا ابتدا افکار امطراه زا به  هنتان هجو  می آورند یا احساس های امطراه زا؟ •

 

 
 

 

 

  

تاریخ احساس 

 اضطراب

زمان احساس 

 اضطراب

واقعه ای که قبل 

از آن اتفاق 

 افتاده 

چه فکری به 

 ذهنتان رسید 

چه احساسی 

 داشتید 
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زایمان زودرس، مناب  امالالطراه و شالالیوه های مقابله با آن می  در این  لسالاله به بیان اهمیت کاهش امالالطراه در بارداری و  

پردازیم  یگونه می توان نشالانه هاس امالطراه را تشالخیص داد؟ امالطراه یگونه بر تندرسالتی، روابط بین فردی، سالالمتی و  

 عملکرد ما تا یر می گذارد؟ یگونه می توان یاد گرفت با امطراه بهتر مقابله نمود؟

   مقدمه

این  لسه مقدمه ای بر آشنایی با امطراه و شیوه های مقابله با آن است، هدف این  لسه شناخت افکار زنان در معرض  

 خطر زایمان زودرس را   به مناب  و نشانه های امطراه در زندگی روزمره می باشد   

رند که به شما کم  می کنند تا این  بع ی از این مطالب ممکن است برای شما آشنا باشند ولی اینجا تو یه هایی و ود دا

مطالب را ساده تر و مو رتر به کار ببرید تا بهتر بتوانید زندگی کنید  سخن آخر این که هیچ ی  از این تکنی  ها به کار  

  نخواهند آمد مگر شما حرمت خود و اعتماد به نفس به کار گرفتن آن ها را داشته باشید  ما امیدواریم که شما از این دوره

 لذآ ببرید و از شرکت در هر ی  از  لساآ احساس آرامش نمایید  

 1تنفس و کشش 

   گMcNamara, 2001ال  کاربره تنفس و کشش را انجا  دهید  3،2تمرین 

 منابع اضطراب 
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 : بحث و تبادل نظر

 هایی زمانی که ما در معرض خطر زایمان زودرس هستیم به ما اضطراب وارد می کند؟چه چیز  
 امطراه ییست؟ یگونه آن را در زمان بارداری تعریف می کنید؟  .1

 فهرستی از تما  ییز هایی که به شما امطراه وارد می کنند تهیه نمایید   .2

 آیا ییز هایی تحت عنوان امطراه م بت و ود دارد؟ .3

 امطراه شما همان قدر که از درون سریشمه می گیرد، از بیرون هم ایجاد می شود ؟ آیا  .4

 گ  فیدب  البررسی کاربره شرکت کنندگان      

 

 : فرایند اضطراب 1گفتگوی محقق

امطراه یا فشار روانی، پاسخ بدن به محرکاآ بیرونی و درونی است که با تنییراآ فیزیولوتیکی و روانشناختی مشخص می  

شود  امطراه  زء الینف  تنییر است  تنییر در زندگی یعنی تنو ، تنو  یاشنی و تاللو زندگی است  تنییر به طور ا تناه 

دارد  همه ما می توانیم در ایجاد ی  زندگی شادتر و سالم تر و بسیار موفق تر  ناپذیر، یالش ها و تهدیداتی را به همراه  

برخورد کنیم   آن ها  با  مو رتری  نحو  به  و یگونه  کرده  مهار  را  این یالش ها  بگیریم یگونه  یاد  ، در ورتی که  بکوشیم 

است  همان طور که می دانید هرکسی در طول زندگی خود امطراه را تجربه کرده     گLuker and Gregson, 2010ال

امطراه در دوران بارداری     ولی تنها تعداد کمی از افراد می توانند در همه حاالآ آن را تحت کنترل درآورده و مدیریت کنند

طبیعی است و فقدان آن به اندازه امطراه زیاد دارای عوارض است  میزان امطراه به طور طبیعی در حاملگی متفاوآ است،  

 د می رسد و این امطراه بویژه بر سالمت  نین و تولد نوزاد سالم متمرکز است  در سه ماهه اول وسو  به او  خو

مادران باردار به دلیل رویارویی با ترس از زایمان ،ترس از ومعیت  نین ،ترس از تنییر در روابط زناشویی و ترس از تنییراآ  

ر شما که در معرض زایمان زودرس هستی   امطراه، بخش طبیعی از زندگی انسان هاست: اگ  ااهری دیار امطراه می شوند 

امطراه نداشته باشید بدین معنی است که به هیچ ییز تعهد نسحرده اید  تا  ایی که اغلب معتقدند همه می بایست فر تی  

 هت یادگیری روش های کنار آمدن با آن داشته باشند  امطراه می تواند از درون شما یا خار  از شما نشاآ بگیرد، می  

 توسط مناب  حمایت کننده ی درونی و بیرونی بر آن غلبه کرد توان 

 

 

 

 

 

 روی تخته سیاه جدول زیر را رسم و از مادران می خواهیم به چهار موضوع درج شده در جدول پاسخ دهند.
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 اضطراب /نیازها   مقابله موثر /منابع

 بیرونی بیرونی

 

 درونی درونی

 

 

 : منابع بیرونی اضطراب

فشالالار بیرونی که تحمل می کنید و یا بار مسالالئولیتی که بر عهده دارید را نشالالان  می دهند  م ال : حمایت و الالحبت  میزان  

الیرا همسالرآ  بچه های بسالتری تو نوزادان مطالعاآ آزمایشالگاهی روی نوزاد انجا  میشالهگ   های اع الای خانواده، دوسالتانال

 انقدر ساکته یعنی براش ییزی مهم نیستگو     

 : نی اضطرابمنابع درو
سالالخت تر به  هن خطور می کنند  آن ها بازتاه واکنش های شالالما به موارد مختلف هسالالتند و در برگیرنده خواسالالته ها،  

احساساآ و نگرش های شما می باشند  تمایل به پایان رساندن بارداری با عملکرد عالی، کسب موفقیت در بارداری وزایمان، 

احساس آشفتگی، خشم یا حسادآ می تواند انرتی شما را ت عیف نماید   شاد کردن دیگران برای شما ایجاد فشار می کنند  

ینانچه شالما  ز کسالانی باشالید که معتقدند همیشاله همه ییز می بایسالت کامل انجا  شالود نسالبت به کسالانی که همیشاله در 

د لذآ ببرید  زندگی بی خیال و بی قید هسالتند  امالطراه بیشالتری تحمل خواهید نمود  اگر شالما از اینکه سالرتان شاللوو باشال

ممکن اسالت در دراز مدآ دیار تنیدگی ناشالی از خسالتگی بشالوید  م ال: الآیا می توانم بارداری رو بسالالمتی به پایان برسونم گ  

  الآیا میتونم از نوزاد  مراقبت کنمگ الآیااز پس هزینه ها بر می آیمگ

انگیز تلقی شالالود  گاهی اوقاآ مناب   عاملی که برای ی  نفر تنش زا محسالالوه می شالالود ممکن اسالالت برای دیگری هیجان 

امطراه درونی و بیرونی روی هم  م  شده و امطراه زیادی را ایجاد می کنند  در ینین مواقعی سطا امطراه با کاستن  

امالالالطراه بیرونی یا درونیالم ل تنییر نگرش هاگ یا هر دوی آنها می توانیم پایین بیاوریم  این حالت را در لسالالاله بعدی در  

  گMcNamara, 2001ال هنی کنار آمدن با امطراه خواهیم گفتروش های  

 ؟  چرا باید اطالعات بیشتری درباره اضطراب داشته باشیم؟ فواید مقابله با اضطراب چیست

 سازگاری عمومی بهتر •

 امطراه کمتر •

 سردردهای کمتر •

 کیفیت خواه بهتر •

 کیفیت ارتباطاآ بهتر  •
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 سالمت عمومی باالتر •

 زندگی لذآ بخش تر  •

 انرتی بیشتر •

 تمرکز بهتر •

 تر ا تماعیزندگی   •

 آیا کسی می خواهد تعریفی ازاضطراب ارائه بدهد؟

 گبه شرکت کنندگان زمانی برای پاسخ دادن می دهیمال

هنگامی که می خواهیم امطراه را تعریف کنیم اغلب به  نبه بد آن اشاره می کنیم و آن را به عنوان ی  تجربه ناخوشایند  

تو الیف می کنیم  برای م ال تحت فشالار کم یا زیاد بودن، احسالاس ناکامی یا خسالتگی کردن، قرار گرفتن در موقعیت هایی  

س شالکسالت، در حقیقت آنچه به آن اشالاره می کنیم  نبه بد امالطراه یا  که احسالاس عد  کنترل را به دنبال دارد، احسالا

پریشالانی اسالت  از طرف دیگر برخی افراد امالطراه را به عنوان ی  تجربه لذآ بخش، مهییج و تحری  کننده تو الیف می  

می کنند که توان نمایند  این افراد کامال در کنترل شالرایط احسالاس توانمندی داشالته وعمدا خود را در موقعیت هایی درگیر 

 Luker andالمقالابلاله بالا آنهالا را در خود می بیننالد امالالالطرابی کاله این افراد تجرباله می کننالد امالالالطراه خوه نالا  دارد  

Gregson, 2010نمودار زیر را در تخته رسم می کنیم                        گ 

 منابع اضطراب

 

 

 زایمان زودرس

 نگهداری از نوزاد نارس

 هزینه بیمارستان

 سالمت نوزاد

 شانس زنده ماندن نوزاد

 آزمایشاآ وزردی 

 محیط بیمارستان

 محیط خانه

 ارزیابی

 

 

 یگونه واکنش نشان می دهید

 نگرش ها

 یگونه فکر می کنید

 یگونه می توانید مقابله کنید

 یه منابعی دارید

 البیرونی و درونیگ

 خانواده شما

 انعطاف پذیری شما

 نشانه ها

 کوتاه مدت 

 

 تنییراآ خلق

 احساس غمگینی

 احساس امطراه

بین   روابط  در  مشالالالکالآ 

 فردی

 مشکالآ خواه

 پرخوری یا کم خوری

 برای بعضی افراد

 نشانه ها طوالنی مدت 

 

  افسردگی

 

 

 عوامل موثر بر این فرایند

 مقابله مو ر -احساس کنترل -حرمت خود -حمایت خانواده و دوستان -شخصیت شما

 از شرکت کنندگان می خواهیم م ال هایی برای مناب  و نشانه های امطراه بزنند  
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 القبل از اینکه من بخواهم آن ها بنویسم گ 

روزمره ما را بخود اختصالاص می دهد  هر تنییری که شالما را مجبور کند تا  در بسالیاری از موارد، امالطراه بخشالی از زندگی  

خودتان را با آن وفق دهیالد، می تواند امالالالطراه زا باشالالالد  از قرار گرفتن در معرض زایمالان زودرس تا خود زایمالان زودرس، 

که شما تجربه می کنید   امالطراه به خودی خود بد نیست  گاهی می تواند مو ر و حتی برای زندگی مروری باشد  امطرابی

یه در نتیجه تنییراآ ا اللی زندگی باشالد، یه حا الل نگرانی های معمول روز مره، در هر  الورآ راهی اسالت که شالما به 

  کمال  تجرباله هالایتالان واکنش نشالالالان می دهیالد و این واکنش میزان تالا یر امالالالطراه در زنالدگی شالالالمالا را تعیین می کنالد

   گMcNamara, 2001ال

 سایر منابع اضطراب زا عبارتند از:

مانند کشمکش با خانواده و دوستان الم ال شما رفتی استخر زایمان زودرس شدیگ الشما  امطراه های ا تماعی،   •

 مسافرآ هوایی رفتی دیار زایمان زودرس شدیگ 

افکار شالالما،  هن شالالما تنییراآ پیچیده در محیط اطراف و بدنتان را تعبیر و تفسالالیر می کند الممکنه یون زود  •

 زایمان می کنم نوزاد  کند  هن بشه گ 

های فیزیولوزیکی شالامل فقدان ورزش، تنذیه نامناسالب، کیفیت پایین خواه و در بع الی موارد مصالرف   امالطراه •

 دارو و الکل است 

 محیط اطرافتان مانند آه وهوا، سرو دا، ترافی ، آلودگی   •

ا موقعیت هر موقعیت  دید و یا تنییری در زندگی می تواند کمی امالطراه زا باشالد  هنگامی که تالش می کنید تا خود را ب

 دیدی وفق دهید، از مناب  حمایت درونی و بیرونی اسالالتفاده کرده و انرتی  الالرف می کنید و از آنجایی که انرتی  خیره 

  شده ما تحلیل می رود، مقاومت ما کاهش یافته و آسیب پذیری ما نسبت به بیماری افزایش می یابد

 

 :2بحث وتبادل نظر  

 ی شود ؟ نشانه های اضطراب ناشی از زایمان زودرس چیست ؟اضطراب زایمان زودرس چگونه احساس م   

 تمرین: سواالآ زیر به شما کم  می کنند تا واکنش های خود را بازشناسی کنید: 

 امطراه زایمان زودرس شبیه یه احساسی است ؟ .1

 امطراه ناشی از زایمان زودرس به یه روش هایی خود را نشان می دهد؟  .2

 هستید به یه ییز هایی فکر می کنید؟ درمعرض زایمان زودرس  .3

 احتماال یه کارهایی را انجا  می دهید؟  .4

 امطراه ناشی از زایمان زودرس بر دیگران یه تا یری می گذارد؟ .5

 البررسی کاربره شرکت کنندگانگ 
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 استراحت

 دقیقه فر ت استراحت می دهیم   10به شرکت کنندگان  

 : نشانه های اضطراب2گفتگوی محقق 

ما زمانی که تحت فشالار هسالتیم با روش خاص خودمان به آن پاسالخ می دهیم  بع الی از افراد بسالیار تحری  پذیر و  همگی  

بدخلق می شالوند، در حالی که بع الی دیگر غیر فعال شالده و قدرآ تصالمیم گیری شالان را از دسالت می دهند  نکته مهم این 

هنگامی که شالما نشالانه های شالخصالی خود را بشالناسالید  اسالت که بدانید یگونه نسالبت به امالطراه واکنش نشالان می دهید   

توانایی مقابله بهتر با مشالکالآ را پیدا خواهید کرد  با فکر کردن درباره مواقعی که در گذشالته دیار امالطراه شده بودید، می  

امالالطراه   توانید خود رابشالالناسالالید  سالالحس می توانید نشالالانه های خود را به سالالرعت پیدا کنید  پس اولین قد  در مقابله با

بنابراین قبل از اینکه امالطراه بخواهد از کنترل خار  شالود، شالما   شالناخت عالیم امالطراه ویگونگی ا ر عالیم بر خود اسالت

 وارد عمل می شوید  موارد زیر عالیم شای  امطراه هستند 

 افکار شما 

 اشکال در تمرکز •

 معف در حافظه •

 اشکال در تصمیم گیری •

 از دست دادن اعتماد بنفس •

 دست دادن دیدگاه شخصیاز  •

 افکار منشوش •

 فراموش کردن کارها •

 به تعویق انداختن کارها •

 ناتوانی در پیش برد افکار را   به آینده •

 بدترین ها را پیش بینی کردن الدر انتظار اتفاقاآ بد بودن گ •

 بیشتر از حل مسئله، نگران مسئله بودن و به آن فکر کردن •

 تالش برای حفآ کنترل خودسخت و انعطاف ناپذیر شدن در   •

 واکنش های فیزیکی شما

 درد های بدنی   •

 سردرد •

 گرفتگی ع الآ به خصوص در ناحیه گردن و شانه •

 کمردرد •

 خستگی •

 دلشوره داشتن •
 تهو  •

 احساس خفگی در گلو •

 پرش ناگهانی یشم یا لب  •



 احساس لرزش اللرزش  دا یا لرزش دست گ •

 دندان قرویه یا مشت کردن انگشتان  •

 بان قلبافزایش مر •

 تحش قلب یا احساس از کار افتادن آن •

 عرق کردن کف دست •

 یخ کردن انگشتان •

 خشکی دهان •

 تکرر ادرار •

 سرگیجه •

 تنفس نامنظم •

 اسهال یا یبوست •
 احساسات شما

 تحری  پذیری: زود عصبانی شدن •

 پرخاشگری •

 کنارگیری •

 ناتوانی در برقرارکردن ارتباب با دیگران •

 اعتماد به نفس پایین •

 بدخلقی،گریه •

 بدگمانی، خرده گیری و غرغر کردن •

 احساس گناه ، افسردگی •

 احساس امطراه •

 حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد •

 ترس غیر منطقی، برای م ال از کنترل خار  شدن •

 خشمگینی •

 عصبانیت •

 احساس ناامیدی •

 خصومت •

 نگرانی درباره سالمتی   •

 رفتار شما

 اشکال در مدیریت زمان •

 سازماندهی خوداشکال در  •

 پراکنده سازی و هیچ کاری از پیش نبردن •

 تنییر در الگوی خواه الکم خواه یا پر خوابیگ •

 تنییر در الگوی غذا خوردنالکم خوری یا پرخوریگ •

 انجا  دادن کارها با عجله •

 از دست دادن تماس با دوستان •

 سرزنش کردن دیگران به خاطر مشکالآ •

 انداختن مسئولیت گردن دیگران •



 ه از الکل، مواد مخدراستفاد •

 واکنش افراطی •

 بی قراری،  ویدن ناخن، ور رفتن با موها •

 بدون وقفه  حبت کردن •

  گMcNamara, 2001ال ا بار –اختالل وسواس  •
 

های باال را تجربه کرده اید بیاندیشالید به یاد داشالته باشالید که این احسالاسالاآ،    به موقعیت هایی که درآن ها هر ی  از نشالانه

افکار و رفتار ها اغلب تحت نوسالان های روزمره کم یا زیاد می شالوند  آیا شالما نشالانه هایی دارید که در باال به آن اشالاره نشالده  

 باشد؟  

 پاسخ اولیه به اضطراب

امالالالطراه، باید یاد بگیریم که به موقعیالت ها الزایمالان زودرس گبه عنوان ی  تهالدید نگالاه نکنیم   برای مقالابلاله بهتر و مو رتر با  

ینانچه ما زایمان زودرس را تهدید آمیز بدانیم، پاسالخ های بدنی  نت یا گریز سالازمان خواهند یافت، قدیمی ترین قسالمت 

ورمون ها وارد  ریان خون شالالده به تما   منز فعال می گردد  سالالحس بدن هورمون امالالطراهالکورتیزولگ می سالالازد  این ه

در رشالد مناسالب  نین ا راآ بد بر   و بدن  نین می گردد در نتیجه از  فت عبور کرده وارد و قسالمت های بدن می رسالند

  گMcNamara, 2001ال   ای می گذارد

 تاثیرات فیزیولوژیکی اضطراب بر مادر

عرق کردن کف دسالت البعنوان بخش خن  کنندهگ، افزایش مالربان قلب، افزایش فشالار خون، احسالاس دل آشالوبی حرکت 

خون از معده به سالایر اع الای بدن، سالاخته شالدن اسالید معدهالکه می تواند منجر به زخم معده شالودگ، سالوء هامالمه، گشالادی  

مردم  ها برای افزایش دید یشالم، ادراک انتخابی، انقباض شالانه ها ،گره کردن مشالت ها ،سالاییده شالدن دندان ها، خشالکی 

ی انرتی، تنفس سالالری ، از بین رفتن حرکاآ روده و شالالکم، این دهان، آزادشالالدن قند ویربی از کبد به عنوان سالالوختی برا

واکنش ها برای کم  به ما در مقابله با امالطراه و ود دارند  ینانچه مشالکل حل شالود، بدن به حالت اولیه خودش باز می  

به سالالمتی    گردد  در هر حال ا گر در بدن آرامش ایجاد نشالود، ممکن اسالت باعث فشالار فیزیکی شالده و در نتیجه باعث  الدمه

  گMcNamara, 2001الگردد  تمامی این تا یراآ ی  واکنش موقتی بوده و دائمی نیست 

 اضطراب بارداری 

 گره نوزاد سالالالمت و زایمان در مورد نگرانی از مله بارداری های نگرانی به که اسالالت روانی حالت ی  بارداری امالالطراه

 از نگرانی یکی و اسالت  امالطراه نوزاد تولد هنگا  منفی بینی پیامدهای پیش در قوی عاملی بارداری اسالت  امالطراه خورده

 شالدن دار درباره بچه مادر  هنی نگرانی با مقابله برای طبیعی، ی  مکانیز  عنوان به اسالت  گاهی باردار مادر روانی مشالکالآ

 شالکل تواند می و امالطراه نگرانی سالازد  اما آماده آن همراه تنییراآ و برای بارداری را مادر تواند می که شالود می تلقی

  گ,.Kane et al 2014ال قراردهد تأ یر تحت را مادر روانی بهداشت که یابد ینان شدآ و گرفته خود به بیمارگونه

 در تنییر درباره  نینی، نگرانی دوره های درد، نارسالایی از ترس می توان می شالود باردار زنان امالطراه باعث که عواملی

 زایمان، روند پیش بینی در درماندگی احسالاس ا تماعی،-مشالکالآ روانی شالخصالیتی، ، عوامل قبلی شالخصالی، حواد  زندگی

 زایمان تجربه و رسالانه ها و دیگران از "داسالتانهای ترسالناک" شالنیدن سالواد کم، سالطا حمایت، عد  فرزند، مورد امالطراه در
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  با بکار گیری تکنی  هایی که در این دوره آموزشالالی یاد خواهیم گرفت شالالما میتوانید بر   گOtley, 2011ال  باشالالد قبلی

 امطراه بارداری خود غلبه کنید  

داشالتن سالطا مشالخصالی از امالطراه طبیعی بوده و نشالانه سالالمتی می باشالد: ی  فرد بدون امالطراه نمی تواند زنده بماند   

هنگامی که به امالالطراه به عنوان ی  یالش نگاه می کنیم و با آن درگیر شالالده و مبارزه می کنیم، عملکرد بهتری خواهیم 

نی که در سالطو  مختلفی از امالطراه غرق شالده ایم، امالطراه بسالیار کم، باعث می شالود که هیج کاری  داشالت نسالبت به زما

انجا  نداده و احسالاس کسالالت و فقدان انرتی بنماییم  امالطراه بسالیار زیاد، در نهایت باعث از کار افتادگی شالده و ما را دیار  

ویسالیم الاین مورد در کاربره شالرکت کنندگان هم ارائه  فرسالودگی می کند  بر روی قسالمتی دیگر از تخته تومالیا زیر را بن

  گMcNamara, 2001الشده است 

 

 مراحل اضطراب

 کسالت /بی احساسی   بسیار کم     .1

 انرتی    بهینه .2

 خستگی    بسیار زیاد   .3

 فرسودگی    از کار افتادگی .4

 منحنی عملکرد

 

 اقتباس از مایکل کارنز
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 تنش زدایی بر طبق روش بنسون:

بار در روز، به ی  لنت یا مفهو  که کمترین تداعی را به   2بیسالت دقیقه،فرد دری  مکان راحت با یشالمان بسالته ، به مدآ  

مطالعاتی را در این زمینه انجا  داد و مالمن اشالاره به ارزش این شالیوه، روش سالاده    1975 هن بیاورد فکر می کند  بنسالون  

بیشالالتر شالالرایط راحتی فراهم   ای برای ایجاد آرامش ابدا  نمود که در اینجا روش مذکور را تمرین می کنیم  برای موفقیت

کنید و به دسالالالتورالعمل تو ه کنید  تالش خا الالالی برای موفقیت به خر  ندهید، یعنی وقتی  هنتان متمرکز نمی شالالالود 

 م طره نشوید  کافی است دوباره بدون ناراحتی و سرزنش خود دوباره  هنتاآ را به دستورالعمل متو ه کنید  حاال

 به آرامی در ی  موقعیت آرا  و راحت بنشینید   .1

 یشمان خود را ببندید، ی  نفس عمیق بکشید و هوا را به آرامی از راه بینی خار  کنید   .2

ازکف پا شالرو  کرده و به تدریج در  هت سالر و  الورآ، ع الالآ    .تمامی ع الالآ بدن راعمیقا آرا  کنید  .3

 تمرین حفآ کنید  بدن را آرا  کنید  این حالت را در تمامی طول

از راه بینی نفس بکشالید  نسالبت به نفس کشالیدن خود هوشالیار باشالید و به آن تو ه کنید  حاال وقتی    .4

عالدد یال  را زیر لالب تکرار کنیالد  مجالددا باله همین ترتیالب     راحالت و عالادی  "بالازد "نفس بیرون می آیالد  

 نفس بکشید 

یشالالمانتان را باز کنید و از زمان اطال  حا الالل  این کار را ده تا بیسالالت دقیقه انجا  دهید  می توانید    .5

 کنید  برای یند دقیقه از  ای خود بلند نشوید 

اگر به سالطا عمیقی از آرامش نرسالیدید، نگران نباشالید  بگذارید آرامش با آهنت خاص خود و به تدریج    .6

کارتان بگویید  اتفاق بیافتد  وقتی افکار مزاحم پیش آمد نسالالبت به آن بی تفاوآ باشالالید، اگر نشالالد به اف

 واز آن عبور کنید  ا ازه بدهید آنها بگذرند "خوه دیگه"

 برای بررسالی مسالائل، مشالاهداآ خود الافکار، احسالاسگ بعد از تمرین یادداشالت کنید  این تمرین را روزی  .7

سالاعت اسالت  این تمرین را بالفا الله بعد از غذا انجا  ندهید    3دو بار انجا  دهید  حداقل فا الله تمرین 

  گMcNamara, 2001ال ا  این تمرین در موقعیت مناسب ا ر آن را یند برابر می کندانج

 تکالیف منزل 

 را بدقت مطالعه کرده و تمامی تمرین آن را انجا  داده و  لسه بعد همراه خود بیاورید  2کاربره تکالیف منزل  لسه 

 بیان احساس 

می  از ت  ت  اع الالا می خواهیم احسالالاس خود را در ی  یا دو  مله بیان کنند و تومالالیا بیشالالتر را به  لسالاله بعد موکول 

  اگریکی از اع الا با فعل منفی احسالاسالش را بیان کرد، او را به اسالتفاده از افعال م بت راهنمایی می کنیم از کسالانی که  کنیم

خواهیم با احسالاسالاآ خودشالان حتی احسالاسالاآ بدنی شالان ارتباب برقرار به طور کلی احسالاس خود را بیان می کنند، می  

 کنند 
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 پیوست شماره هشت :کاربرگ جلسه دو 

 برگه تنفس وکشش 

 : تغییر از باالی قفسه سینه به پایین شکم2تمرین  

تما  خار  کنید  این کار باعث می شود "هو"ی  نفس عمیق بکشالید، سحس هوا را از راه دهان با  دای •

هوایی که در شالش ها و ود دارد بیرون بیاید و ف الای خالی خوبی را برای تنفس بعدی از منطقه عمیق 

 تری در شش ها فراهم می آورد 

نفس بعدی را کامال طبیعی بکشالالالید  به شالالالکمتان نگاه کنید، ببینید آیا هنگا  تنفس باال می آید  اگر  •

 دوباره تکرار کنید  شکمتان باال نمی آید، می بایست مرحله قبلی را

تنفس عمیق را ادامه بدهید  شالکم را پر از هوا کرده و سالحس تما  هوا را خار  کنید  باال و پایین رفتن  •

 شکمتان را همراه تنفس احساس کنید 

 : رها کردن 3تمرین  

 هر دو دست را باالی سرتان نگه دارید  •

بیرون  "هو"راه دهان هوا را همراه با  دای   از راه دهان هوا را به داخل هدایت کنید  سحس به سرعت از •

 دهید 

 همراه با بیرون دادن هوا، دست ها و سرخود را پایین بیاورید  •

 دوباره هوا را به داخل هدایت کنید و تمرین را تکرار نمایید  •

 

 دهند؟: چه چیزهایی زمانی که در معرض خطر زایمان زودرس هستیم به ما اضطراب می  1بحث و تبادل نظر 

 امطراه ییست؟ یگونه آن را تعریف می کنید؟  .1

 فهرستی از تما  ییز هایی که به شما امطراه وارد می کنند تهیه نمایید   .2

 آیا ییز هایی تحت عنوان امطراه م بت و ود دارد؟ .3

 آیا امطراه برای شما همان قدر که از درون سریشمه می گیرد ، از بیرون هم ایجاد می شود ؟  .4

 :خود را در این قسمت بنویسیدپاسخ های  

 
 

 

  



 : اضطراب زایمان زودرس چگونه احساس می شود؟2بحث وتبادل نظر  
 

 امطراه زایمان زودرس شبیه یه احساسی است ؟ .1

 امطراه ناشی از زایمان زودرس به یه روش هایی خود را نشان می دهد؟  .2

 ید؟ وقتی درمعرض زایمان زودرس هستید را   به یه ییز هایی فکر می کن .3

 وقتی درمعرض زایمان زودرس هستید یه کار هایی را انجا  می دهید؟  .4

 امطراه ناشی از زایمان زودرس بر دیگران یه تا یری می گذارد؟ .5

 آیا واکنش آنها بر شما تا یری می گذارد ؟یگونه؟ .6

 :پاسخ های خود را در این قسمت بنویسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضطراب و عملکرد
می توان باله یگونگی انجالا  کالارهالا، اینکاله یاله قالدر خوه بتوانیم بالا دیگران ارتبالاب برقرار کنیم، یقالدر خوه بتوانیم عملکرد را  

تفریا کنیم و هنگا  قرار گرفتن در پسالتی و بلندی های معمول زندگی یقدر احسالاس راحتی بکنیم اطالق می شود  نمودار  

 زیر بیانگر این است که:

یالشالی نداشالته باشالیم و همه ییز یکنواخت باشالد، اغلب احسالاس خسالتگی می  وقتی در زندگی هیچ  •

 کنیم و عملکردمان کاهش می یابد

وقتی با یالش هایی روبرو هسالالتیم که احسالالاس می کنیم می توانیم از پس آن ها بر آییم، عملکردمان   •

 بهتر می شود

سخت است عملکردمان معیف وقتی ما تحت فشار زیادی هستیم و متو ه می شویم که مقابله برایمان  •

 می شود 

اگر فشالالالار تداو  یابد وما متو ه شالالالویم که راهی برای مقابله با آن نداریم از کوره در رفته و سالالالالمت   •

  سمی و روانی ما تحت تا یر قرار می گیرد 

 

 

 

 نمودار عملکرد

 

 
 

 

 



 تمرین : روش تنش زدایی بنسون

دقیقه ا را کنید    20ش تنش زدایی بنسون گ، روزانه دو تا سه مرتبه به مدآ روش تنش زدایی را که امروز یادگرفته اید الرو

مشالاهداآ خود را در زمینه احسالاسالاآ و افکارتان دقیقا بعد از تمرین و نه در خالل تمرین بنویسالید  افکار و احسالاسالاتتان را 

 در  دول زیر  بت نمایید 

سیر هستید التازه غذا خورده اید گ قبل از قرار مالقاآ و یا در خواه   یادتان باشد این تمرین را در مواقعی که گرسنه هستید،

انجالا  نالدهیالد  هنگالا  ا رای تمرین محرک هالای خالار ی را باله حالداقالل برسالالالانیالد  از دیگران برای کمال  باله خودتالان اسالالالتفالاده  

 نکنید 

100%                        75%                           50%                                 25%                                  %0 
 آرامش                 تنش   

 

 میزان تنش / آرامش خود را برحسب در د بر روی پیوستار باال مشخص کنید 

 یه احساس دارید؟

 یه افکاری از  هنتان می گذرد؟

 بودند بنویسید؟عوامل یا شرایطی که در موفقیت یا عد  موفقیت تمرین مو ر 

 

  



 پیوست شماره نه: محتوای جلسه سه

 : نسبت به اضطراب بی تفاوت نباشید: روش های ذهنی مقابله با اضطراب 3جلسه  

 

 0 -5 مقدمه و اهداف 
 

 5 -10 تنفس و کشش 

 

 10-15 : برنامه روزانه آگاهی امطراه 1بحث و تبادل نظر

 

 15-25 1گفتگوی محقق

 

 35- 35 استراحت 

 

:مقابله مو ر با امطراه و هدایت  2گفتگوی محقق

 خودگویی ها 

45-35 

 

 45-55 :تصویر سازی هدایت شده  2تنفس وکشش

 

 55-60 تکالیف منزل، بیان احساس

 

 

در این  لسه شرکت کنندگان تشویق می شوند تا شیوه تفکر روزمره خود را را   به امطراه ناشی از زایمان زودرس مورد 

ارزیابی قرار دهند  آن ها می بایسالت شالیوه های ادراک و تعبیر و تفسالیر وقای  زندگی خود را به یالش بکشالند و الگوهایی از 

 تفکر غیر منطقی، کنترل افکار امطراه زا و خودگویی های فرد در مواق  پر از امطراه مورد بررسی قرار می گیرد 

 مقدمه : 

 مالی از مباحث مناب  امالطراهال لساله قبل گ، گذشالته و به بررسالی روش های مقابله با  در این  لساله قصالد داریم تا به طور ا

 امطراه بحردازیم  کاربره های مربوب به  لسه سو  را توزی  می کنیم 

 

 تنفس و کشش

 گMcNamara, 2001ال از تمرین های تنفس و کشش برگه تمرین را انجا  دهید 5و   4تمرین 
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 آگاهی از اضطراببرنامه روزانه : 1بحث وتبادل نظر

 آیا تا به حال متو ه شده اید که در معرض زایمان زودرس گرفتن یه امطرابی به شما وارد می کند؟-1

 مواقعی که تحت امطراه بودید یه نو  افکاری به  هن شما می آمدند؟-2

 فیدب  البررسی کاربره شرکت کنندگانگ       

 

 1گفتگوی محقق

یاد گرفتن نحوه کنترل افکار، قدرتمندترین ابزار مهار و مدیریت امالطراه اسالت  ینین فنونی شالما را در زمینه کنترل تا یر  

موقعیت ها بر خود، تا یر دیگران برخود و نحوه زندگی تان تقویت می نمایند  ینانچه شالالانس داشالالتن ینین باورهایی را در  

قدر نسالالبت به واکنش های خود در ارتباب با وقایعی که برایتان اتفاق می  خود گسالالترش دهید، متعجب خواهید شالالد که ی

  گLuker and Gregson, 2010الافتد تسلط یافته اید 

 اضطراب به عنوان نیروی مثبت  ➢

راه هم مانند زیبایی امری نسالبی اسالت که به نو  درک فرد بسالتگی دارد  امالطراه احسالاس فشالار روانی اسالت فرد برای امالط

پاسالخ به امالطراه باید انرتی مصالرف کند یعنی امالطراه مولد انرتی اسالت  این انرتی  الرف گسالترش مهارآ های  دید  

ن می شالود  بنابراین می تواند نیروی م بت در به حرکت سالازش، تنییر نگرشالهای م الر و ایجاد ارتباب رمالایت بخش با دیگرا

   گJannati and Khaki, 2013ال در آوردن فرد به سمت رشد و سالم شدن باشد

 آگاهی خود را ارتقا بخشید  ➢

مشالخص کنید یه مواقعی تحت امالطراه هسالتید و یرا عد  وقو  زایمان زودرس برایتان خیلی مهم اسالت  ینانچه ندانید  

دقیقا یه ییزی باعث به و ود آمدن امالطراه در شالما شالده، نمی توانید هیچ کمکی برای حل مسالئله که تحت فشالارید و یا  

به خود بکنید  نشالانه های امالطراه را  لساله گذشالته با هم بررسالی کردیم، حاال هر کسالی باید بداند که به طور شالخصالی در  

یت به عمل می آورید مشالخص می کند که آیا در  برابر امالطراه یه واکنش هایی نشالان می دهد ارزیابی اولیه ای که از موقع

  گMcNamara, 2001ال موقعیت خطرناکی قرار دارید یا نه؟

می کند تا احساس مربوب به امطراه خود را نسبت به وقای  یا افکاری که در  برنامه روزانه آگاهی بر امطراه به شما کم  

 ابتدای امر برایتان قابل تشخیص نبودند، ردیابی نمایید 

 پیش بینی نمایید که چه چیز هایی ممکن است برای شما اضطراب زا باشد   ➢

، بدنتان تا حدی که انگار شالما آن واقعه را ینانچه به خاطر ی  واقعه قریب الوقو  الزایمان زودرسگ امالطراه داشالته باشالید

همراه با ترس در حال تجربه کردن هسالتید واکنش نشالان خواهد داد  از سالوی دیگر، اگر به خودتان بگویید باور دارید که می  

پیش   توانید از پس زایمان زودرس بر آیید،  هن و بدن شالما آرا  خواهد ماند  تا یر امالطراه بر شالما به طور  دی به میزان
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بینی پذیری، کنترل و میزان احسالالاس تسالاللط شالالما بر زایمان زودرس تعیین می گردد  به تمرین روزانه آگاهی بر امالالطراه  

  گMcNamara, 2001الخود نگاه کنید تا ییز هایی را که بیش از ی  بار به شما امطراه داده اند دریابید  

  ال قط  تماس با دوستی که امطراه وارد می کندگ از برخی موقعیت ها ا تناه کنید البه عنوان م

 خودتان را تقویت کنید التنذیه، سالمت روانگ 

بهترین کار را مشالخص کنید: به عبارآ دیگر بهترین روشالی که برای کاهش سالطا امالطراه در خود می توانید به کار  

 بگیرید مشخص کنید   

 مسائل را زیاد بزرگ نبینید ➢

 
 احساسات                   افکار                         رویدادها

 
هنگامی که دیار امالطراه می شالویم، تمایل داریم به روش خا الی فکر کنیم و اک ر مواق  متو ه نیسالتیم که شالیوه تفکرمان 

مسالالائل حقایق مطلق ناشالالی از سالالطا امالالطراه اسالالت که تجربه می کنیم  به نظر می رسالالد تمایل داریم فکر کنیم که این 

هسالتند و الزاما نتیجه تعبیر، تفسالیر و پیش بینی المعموال منفیگ ما در مورد مسالائل نیسالتند  گاهی ما برداشالت ها یا انگار که 

 هایی را در  هن خود به حتما و باید تبدیل می کنیم زمینه امطراه و شکست را برای ما فراهم می آورند 

قرار می گیریم ما را وحشالت زده می کند، در آن موقعیت را   به مسالائل منفی گرایانه می  وقتی در معرض زایمان زودرس  

بیشالتری پیدا کنیم  ما اغلب به روش افراطی فکر می کنیم،    اندیشالیم، که این حالت به خودی خود باعث می شالود امالطراه

زودرس را می بینیم، خود یا دیگران را به  پیالامد های زایمالان زودرس را بزره نمالایی می کنیم، تنهالا  نباله های منفی زایمالان

روش غیر منطقی سرزنش می کنیم و در نهایت به نتایجی دست می یابیم که معموال نادرست می باشند  در ینین شرایطی 

بدن ما شالرو  به واکنش می کند  یرا که  هن به بدن می گوید در موقعیت نسالبتا خطرناکی قرارگرفته ایم، در نتیجه سالطا 

ه باالتر یا بدتر می شالود  ینانچه یاد بگیریم که این افکار افراطی را با افکار واق  گرایانه و امیدوار کننده ای  ایگزین  امالطرا

کنیم، می توانیم یاد بگیریم که واکنش خود را به امالالطراه کنترل کرده و احسالالاس آرامش بیشالالتری نماییم  از این به بعد  

کارتان را دنبال کنید و سالعی کنید آنها را تنییر دهید  خواهید دید که اگر بتوانید وقتی احسالاس تنش یا امالطراه کردید، اف

  گMcNamara, 2001ال  موقعیت ها را متعادل تر و م بت تر تفسیر کنید، به نتایج رمایت بخش تری دست می یابید

 خودگویی منفی ➢

همه ما روزانه یکسالری گفتگوهای درونی با خود داریم  کسالی در درون ما هسالت که از زبان ما سالخن می گوید و می تواند به 

ما غرولند کند، ما را عصالالالبی کند، به ما احسالالالاس حقارآ بدهد و بدین ترتیب ما را از رسالالالیدن به آنچه که از زندگی می  

خواهیم باز دارد  گاهی ما را رها نکرده و ا ازه نمی دهد که تنها باشالیم، دایما ما را سالرزنش نموده و به شالکل بی رحمانه ای 

مداخله می کند  او می تواند شالالال  و تردید محکمی درباره توانایی هایمان به ما    درباره ما ق الالالاوآ می کند و در زندگی ما

 بدهد 

احسالالاسالالی که شالالما دارید دقیقا ناشالالی از رویدادهای واقعی زندگی نیسالالت  بین رویدادها و هیجان ما خودگویی های واق   

سالالاس ایجاد می کنند  افکار شالالما به طور  گرایانه یا غیر واق  گرایانه ای و ود دارد  این خودگویی ها هسالالتند که در ما اح

مسقیم ییزهایی هستند که شما را م طره، خشمگین و افسرده می نمایند  دانشمندان متو ه شده اند که خودگویی های  
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منفی برانگیختگی ایجاد می کند  به عبارآ دیگر، وقتی شالالالما موقعیت ها را به شالالالیوه ای منفی تعبیر و تفسالالالیر می کنید  

  گMcNamara, 2001ال شده و دیار امطراه می شود بدنتان منقبض

 ی  م ال:

 منفی: من آنقدر قدرآ ندار  که بتوانم مان  این شو  که از زایمان زودرس  لوگیری کنم  

م بت: من خود  انتخاه می کنم که یگونه واکنش نشالالالان بدهم  این به من بسالالالتگی داره که به خود  ا ازه بد  ناراحت 

 بشو  یا خیر 

 توقف فکر ➢

افکار منفی سالمج و تکرار شالونده سالطا امالطراه فرد را باال می برند  توقف فکر تکنی  بسالیار سالاده ای اسالت و در عین حال 

کارساز است این کار به شما کم  می کند تا نسبت به انوا  افکار امطراه زای خود هوشیار شده یاد بگیرید آنها را خاموش 

و یالا اینکاله  مالآ اطمینالان   "بسالالالتاله  "ییالد  تنهالا کالافی اسالالالت کاله باله خودتالان بگوییالدکنیالد و  هنتالان را از این افکالار خالالی نمالا

همه ییز به خیر و خوشالی خواهد "،"اگر کمی بیشالتر تالش کنم موفق می شالو  "بخش، امیدوار کننده واق  گرایانه ای م ل 

ار منفی و ترسالالناک قبل از را  ایگزین افکار منفی تان کنید  این مسالالئله کامال  ابت شالالده اسالالت که همیشالاله افک"گذشالالت  

احسالاسالاآ منفی و ترسالناک به  هن ما می آیند  بنابراین ینانچه بتوانیم افکارمان را کنترل کنیم، سالطا امالطرابمان به طور  

  گMcNamara, 2001القابل تو هی کاهش می یابد  

 
 احساس اضطراب                                                         فکر مضطرب              

 

 
 تمرین مهارت مقابله ای ➢

قرار گرفتن در ی  موقعیت امالطراه زا به خودی خود منجر به احسالاس امالطراه و ناراحتی در شالما نمی شالود به نظر می  

آید این واکنش بیشالالتر از آنکه ی  واکنش اتوماتی  باشالالد ی  واکنش عادی اسالالت  ما عادآ کرده ایم که به این طریق به 

قابله ای امالطراه می تواند در تعدیل این عادآ به شالما کم  موقعیت امالطراه زا واکنش نشالان دهیم  یادگیری مهارآ م

کند  یکی از تمرین های مهارآ مقابله ای امالطراه تنش زدایی ع الالنی اسالت   التکنی  تنش زدایی ع الالنی  لساله بعد به 

 شالما آموزش داده خواهد شالدگ هر کجا و هر زمانی که احسالاس امالطراه به شالما دسالت می دهد در کنار این تمرین روی 

  گMcNamara, 2001الخودگویی های منفی خود هم کار کنید 

 بکار گیری تکنیک های تنش زدایی  

نتان تصالویر سازی نمایید  در حالی که آن ها را تصور می کنید، به تنش مو ود در ابتدا موقعیت ها را با تما   زئیاآ در  ه

ع الالتتان تو ه کنید  هنگا  تصالویر سالازی ممکن اسالت احسالاس نگرانی، خشالم یا امالطراه کرده و ع الالتتان منقبض شالوند 

تتان را از انگشالتان دسالت تا  در ینین مواقعی بدنتان نیاز به تنش زدایی دارد  ی  نفس عمیق از شالکم بکشالید، کلیه ع الال

گردن بررسالی کرده و هر گرفتگی که در آن ها و ود دارد را آزاد کنید  سالعی کنید موقعیت های امالطراه زا را دقیقا همان  

 گونه که ر، می دهند تصور نمایید 
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ی می شالالنوید و یه خودتان را در  الالحنه قرار بدهید الزایمان زودرس اتفاق افتادهگ و فکر کنید که درآن لحظه یه ییزهای

ییز هایی احسالالاس می کنید این کار در یند تمرین اول ممکن اسالالت دشالالوار به نظر آید ولی هریه قدر که بیشالالتر تمرین 

کنید و بیشالترخودتان را در  الحنه قرار داده و ا ازه بدهید که با احسالاسالاتتان موا ه شالوید، تصالویر سالازی دقیق تری خواهید 

  گMcNamara, 2001ال نمود

 افکار مقابله ای با اضطراب ➢

ز افکار مقابله با امالطراه تهیه نمایید، این افکار مان  آشالفتگی شالما می  بعد از یادگیری مهارآ های تنش زدایی، فهرسالتی ا

شالوند  نحوه برداشالت شالما از زایمان زودرس و آن ییزی که را   به آینده به خودتان می گویید همگی بروی احسالاسالاتی که 

خواهالد کاله من بالا او بالاشالالالم  تجرباله می کنیالد تالا یر می گالذارد  اگر باله خودتالان بگوییالد من امالالالطراه زیالادی دار ، کودکم نمی  

واکنش های فیزیولوتیکی به  الورآ احسالاس گرفتگی گلو، سالردرد، در نتیجه این افکار به شالما ر، می دهد  تو ه به واکنش  

های فیزیولوتیکی منجر به افکاری مانند: بله همین طوره، من دیگه بیشالالتر از این نمی توانم ادامه بد  این افکار نیز سالالبب 

یولوزیکی شالما شالده و در نتیجه این عالیم فیزیولوتیکی، افکار منفی تری از قبل در  هن شالما شالکل می  تشالدید عالیم فیز

گیرد  این فراینالد تبالدیالل باله یرخاله معیوبی از افکالار منفی تالا واکنش فیزیولوتیکی و رفتالار و دوبالاره افکالار منفی تر، واکنش هالای  

آ تصالمیم گیری شالما را مالعیف تر کرده وحال شالما را بسالیار بسالیار فیزیولوزیکی شالدیدتر و    می شالود  این یرخه معیوه قدر

بد می کند  افکار شالما عالوه بر اینکه می توانند امالطراه شالما را افزایش دهند، قدرآ دیگری نیز دارند  آنها می توانند بدن  

کننده با امالطراه به بدن شالما   شالما را از حالت انقباض خار  کرده و بدین ترتیب شالما را آرا  و با نشالاب کنند  افکار مقابله

یاد آوری می کنند که نیازی به آماده کردن خود برای  نت یا گریز نیسالالالت: آرا  باش      تو قبال هم تونسالالالتی از پس این 

  مشکل بر بیایی      حاال خودآ را آرا  کن

 دلیلی برای نگرانی و ود نداردآماده کردن خود :   ➢

 انجا  داده ا ال سابقه زایمان زودرسگمن قبال این کار را موفقیت  •

 می دانم که از پس انجا  تمامی این کار ها بر خواهم آمد  •

 قبل از آنکه متو ه سختی زایمان زودرس بشو  تما  خواهد شد  •

 حتی اگر موفق نشو ، دنیا که به آخر نرسیده  •

 مواجه با موقعیت پر اضطراب ➢

 توانم دوران پرتنش زایمان زودرس را پشت سر بگذار گ من می توانم این کار را انجا  دهم المن می   •

 ینانچه احساس تنیدگی و فشار کنم، از مهارآ های تنش زدایی استفاده خواهم کرد و خود را آرا  می کنم   •

 اگر به ترس فکر نکنم، وحشت زده نمی شو   •

  اگر نیاز باشد دیگران به من کم  می کنندالهمسر ومادر  همیشه کنار من هستندگ •

 کنار آمدن با ترس  ➢

 آرا  وخونسرد باش  •

 یند نفس عمیق بکش •

 به زودی همه ییز به خوبی تما  می شود  •

 من با و ود محدودیت هایی که دار ، می توانم این کار را انجا  دهم  •
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 تقویت موفقیت   ➢

 یاد آوری کنیدگهمه آن کارهارا من انجا  داده ا  البه تجربه های موفق خود در گذشته تو ه کنید و آنها را  •

 وقتی به کار هایی که در گذشته انجا  داده ا  فکر می کنم، می بینم که خیلی خوه از پس آن ها بر آمده ا   •

   گMcNamara, 2001ال  الز  نیست برای دفعه بعد تا این حد نگران باشم •

 

 استراحت

 

 دقیقه استراحت می دهیم   10به شرکت کنندگان  

 

  : مقابله موثر2محققگفتگوی 

هنگامیکه شالما در ی  موقعیت پر از امالطراه الزایمان زودرسگ قرار می گیرید راه حل های زیادی برای مقابله با امالطراه  

 و ود دارد 

حرکت به سالوی مقابله مو ر: در این روش با امالطراه زایمان زودرس به  الورتی موا ه می شالویم که باید حل شالود  •

 فعاالنه تالش کنیم و باید برای حل آن 

سالالاده انگاشالالتن مشالالکل، غافل شالالدن از آن و پرآ کردن حواس خود به کار دیگر همگی از نمونه های ا تناه از  •

 مقابله مو ر می باشند 

 چند راه کلی برای مقابله موثر

 طی  لساآ آینده، راه های بیشتری برای مقابله خواهیم آموخت 

 

 به آن فکر کنید. -1

کارها را متوقف کرده و فقط فکر کنید و وقتی فشار زیاد می شود، شما نیاز به ف ایی دارید که بتوانید یند دقیقه همه  

در آن نفس بکشالید و با آرامش برای کارهایتان برنامه ریزی کنید اگر می توانید ی  اسالتراحت کوتاه کنید   نبه های  

 مهم زندگیتان را در برنامه ریزی مد نظر قرار دهید 

 ه فکر کنید.به آیند -2

آینده را مد نظر بگیرید و به این فکر کنید که در ی  مدآ طوالنی بدسالت آوردن یه ییز هایی برایتان مهم اسالت  راه حل 

 هایی را انتخاه کنید که در ی  مدآ طوالنی مو ر و کم  کننده خواهند بود  

 مسائل رابرای خود آسان کنید. -3

رگنمالایی دارند و مرتب زیاد می شالالالوند  بنالابراین به مشالالالکالآ بزره همالاننالد  هماله امالالالطراه ها، تمالایل به تقویت خود و بز

مشالکالآ کوی  نگاه کرده و آن ها را دری  طبقه قرار دهید  این کار باعث می شالود که شالما احسالاس کنترل بیشالتری بر  

 مسائل داشته باشید 

 

   به خودتان استراحت بدهید -4
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بگیرید که با خود، با محبت و با احترا  رفتارکنید  یاد بگیرید که از نگرش های  نگذارید لحظه ها به شالما سالخت بگذرند  یاد  

  گMcNamara, 2001ال  ناکارآمد و تخریب کننده خال ی یابید

  مراقب سالمتی خودتان باشد -5

 از داشتن وعده های غذایی و خواه منظم، اطمینان حا ل کنید یرا که برای سالم ماندن به این دو نیازدارید،  

 لساله بعد را   به این دو بیشالتر  الحبت خواهیم کرد خواه منظم بر خالف امالطراه انرتی بخش اسالت، مصالرف کافئین را 

  گMcNamara, 2001ال ودقط  کنید، یراکه باعث سردرد، خستگی و اختالل در خواه می ش

 هدایت شده تصویر : 2تنفس وکشش

 هدف: تقویت کنترل ارادی ذهن، القای آرامش و ایجاد تصاویر مثبت و تفکر منطقی

در  ای خود آرا  و راحت بنشالینید ی  نفس عمیق بکشالید هوا را یند لحظه نگه دارید سالحس به آرامی از راه بینی خار  

ا باله نحوی تنظیم کنیالد کاله تالا پالایالان تمرین کنیالد  یشالالالمالان خود را ببنالدیالد و تالا اخر تمرین بسالالالتاله نگاله داریالد موقعیالت خود ر

نیازی به حرکت امالافی نداشالته باشالید  محور بدن خود را  الاف کنید کاری کنید که بازد  های طوالنی تر از وقتی باشالند که  

هوا را به داخل هدایت می کنید حاال تا  ایی که ممکن اسالالالت بدن خود را آرا  و انقباض امالالالافی بدن را به آرامش تبدیل  

نید  تصور کنید  لوی شما ی   فحه تلوزیون بزره خاموش قرار دارد  حاال تصور کنید آنرا روشن کرده اید و ی  تصویر ک

طبیعت زیبا به نمایش در می آید  تصالویری از ی  طبیعت زیبا با درخت هایی سالر به فل  کشالیده، دشالت سالر سالبز و زیبا،  

سالالفید، کمی دورتر ی  دریای آرا  و آفتابی که به مالیمت بر این   آه یشالالمه های روان و آسالالمان آبی همراه با لکه های

طبیعت می تابد  حاال تصور کنید که شما به این تصویر ملحق می شوید  باد مالیمی از الی موهایتان عبور می کند، انگار به  

و ود شالما گسالترش می  آرامی شالما را نوازش می کند محیط کامال آرا  و امن اسالت  هر لحظه آرامش و احسالاس نشالاب در 

یابد  تصالور کنید البالی درختان وسالط دشالت سالرسالبز یا کنار سالاحل، کلبه بسالیار زیبا آن گونه که شالما می پسالندید طراحی 

شالده و شالما آرا  به سالمت کلبه قد  می زنید  در ایی کنار آه یشالمه می نشالینید  زاللی آه و حرکت روان آه نظر شالما را 

ه کلبه نزدب  می شالوید، احسالاس شالما بهتر و سالب  تر می شالود  حاال تصالور کنید که در   لب می کند تصالور کنید وقتی ب

کلبه شالالما ی   الالندلی راحت قرار گرفته اسالالت که وقتی روی آن می نشالالینید، افکار منفی از  هنتان رخت می بندد  حاال  

  گMcNamara, 2001ال نفس عمیق بکشید و یشمانتان را آرا  باز کنید

 تکالیف منزل  

 تمرین ها را در طول هفته انجا  دهید و آنرا  لسه بعد همراه خود بیاورید کاربره  لسه را به دقت مطالعه کرده و تمامی  

 بیان احساس 

  از ت  ت  اع ا می خواهیم احساس خود را در ی  یا دو  له بیان کنند و تومیا بیشتر را به  لسه بعد موکول نمایند

 

 

 

 پیوست شماره ده: کاربرگ جلسه سه
 برگه تنفس وکشش 
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 شروع کارهای مهم، تمرکز کنید: قبل از  4تمرین  

 دست ها را بر روی شکمتان قرار دهید  •

 آرا  و عمیق نفس بکشید  •

 هوا را بیرون بدهید در حالی که باال و پایین رفتن شکمتان را همراه با آن احساس می کنید  •

 همراه بازد  همه افکارتان را یکجا  م  کرده و  رفا به خودتان معطوف کنید  •

، احسالالالاس کنید همه نگرانی ها و افکار منفی که نسالالالبت به آن در  هن دارید، به بیرون همراه با بازد  •

  رانده می شوند

 : بیرون کردن نگرانی ها5تمرین  

 یشمهایتان را ببندید    •

واقعه ای را بیاد بیاورید که در آن  الحنه شالما م الطره، دسالتحایه، ترسالیده، عصالبانی بودید  سالعی کنید   •

و احسالالاسالالاتی که در آن لحظه داشالالتید به خاطر بیاورید دقت کنید ببینید   الالحنه را با تما   زئیاآ

 یگونه نفس می کشید؟

حاال دوباره یشالمانتان را ببندید، ولی این بار ی  خاطره بسالیار شالاد و آرا  بخش را مرور کنید  سالعی   •

نید ببینید کنید آن را با تما   زئیاآ و احسالالاسالالاتی که در آن لحظه داشالالتید به خاطر بیاورید  دقت ک

 یگونه نفس می کشید؟

حالاال تمالامی حواسالالالتالان را بر رویالدادی نگران کننالده در زمالان حالال یالا آینالده معطوف نمالاییالد  دربالاره آن  •

مشکل فکر کنید  کدامی  از  نبه ها ی خاص مشکل شما را نگران می کند؟ دقت کنید ببینید یگونه 

 نفس می کشید؟

که هوا وارد بدنتان می شود و هر بار که هوا را بیرون می دهید،  تمامی حواستان را برتنفس خود، هر بار  •

معطوف نمایید  نفس هایتان را دنبال کنید و سالعی کنید وارد شالکم شالده و سالحس از شالکم خار  شالوند و  

 بدین ترتیب آن ها را عمیق و عمیق تر نمایید حاال یه احساسی دارید؟

 

 : برنامه روزانه آگاهی از اضطراب1بحث وگفتگو

در این قسالمت احتیا ی نیسالت که شالما درباره هر ی  از موارد خاص برنامه ی روزانه آگاهی بر امالطراه خود  الحبت کنید   

 در این برنامه سعی بر این است که الگوهای فرد را بشناسیم

 برنامه روزانه آگاهی بر امطراه: یه منابعی ال بیرونی، درونی گ برای شما امطراه زا بودند؟ .1

 حت امطراه زایمان زودرس بودید یه افکاری داشتید؟هنگامی که ت .2

 هنگامی که تحت امطراه زایمان زودرس بودید یه احساسی داشتید؟ .3

 آیا متو ه ح ور افکار منفی شده اید که مسائل و اتفاقاآ منفی را در  هن شما تکرار می کنند؟ .4

 پاسخ های خود را در این قسمت بنویسید:

 

 



 منصفانه و واقع بینانه بیاندیشیمراجع به خود  

گاهی اوقاآ خود گویی ها، ما را در راه رسالیدن به موفقیت، کسالب اعتماد به نفس کافی و لذآ بردن کامل اززندگی مان باز  

می دارند  هریند این خود گویی ها طبیعی و شالالالای  هسالالالتند ولی این امکان و ود دارد که یاد بگیریم تا آن ها را با افکار  

آن ها همیشه با من بد رفتاری می   "تری  ایگزین نماییم  ماهیت افکار امطراه زا غیرمنطقی است   مالتی از قبیلم بت 

 افکار  ایگزین نسبت به افکار امطراه زا منطقی تر هستند   "من هرگز نخواهم توانست بر آن غلبه کنم "،"کنند

ن ها را با یکسالالری افکار م بت هدایت شالالده و منطقی تر تعدادی از خود گویی های منفی خود را نوشالالته و سالالعی کنید آ

   ایگزین نمایید

 م ال : 

من نمی توانم بارداری را با موفقیت به پایان برسالالانم         من می توانم تما  تالشالالم را بکنم و هر زمان که نیاز داشالالتم از 

 دیگران کم  می خواهم   

 ی شناسم که مراقب من هستند اطرافیان مرا دوست ندارند      من کسانی را م

سالالعی کنید خود گویی های خود را نیز به همین ترتیب بنویسالالید و سالالحس  ایگزین نمایید  به محض اینکه متو ه شالالدید  

 خودگویی های منفی در حال برگشتن به شما هستند سریعا  لوی آن ها را بگیرید 

   فکر منفی                                                 

 فکر واق  بینانه تر                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکالیف منزل 



 جدول برنامه روزانه غذایی خصوصی است و الزم نیست به اعضای گروه نشان دهید

چه چیزی  روز و ساعت 

 می خورید

قبل از خوردن غذا   چرا این غذا را خوردید 

 چه احساسی داشتید

خوردن غذا چه بعد از  

 احساسی داشتید

     

     

     

     

     

 سواالتی برای پرسش از خود :

 در روز یند وعده غذایی مصرف می کنید؟ •

 آیا  بحانه می خورید؟ •

 آیا فکر می کنید رزیم غذایی سالمی دارید؟ •

 معموال قبل از خوردن غذا یه احساسی دارید؟ •

 احساسی دارید؟معموال بعد از خوردن غذا یه  •

 آیا مرتبا احساس خستگی می کنید؟ •

 آیا معموال احساس می کنید پر انرتی هستید؟ •

 جدول برنامه روزانه خواب خصوصی است و الزم نیست به اعضای گروه نشان دهید  

چه زمانی به  روز وساعت

 رختخواب می روید

چه زمانی از خواب 

 بیدار می شوید 

کل زمان خواب به 

 ساعت

انرژی روز سطح  

 بعد*

     

     

     

     

     

     

 سطوح انرژی*

 بسیار پر انرتی -7کامال پر انرتی-6کمی پر انرتی  -5خواه -4کمی خسته -3کامال خسته -2بسیار خسته -1

 سواالتی برای پرسش از خود

 آیا بین تعداد ساعاآ خواه و میزان انرتی در روز بعد ارتباطی و ود دارد؟ •



 آیا وقتی دیر از خواه بیدار می شوید، احساس خواه آلودگی می کنید؟ •

 آیا روز های خا ی دیار مشکالتی در خواه هستید؟ •

 آیا مرتبا احساس خستگی می کنید؟   •

 آیا معموال احساس می کنید پر انرتی هستید؟ •

 

 تکلیف منزل 

 تمرین تنش زدایی: تصویر هدایت شده

 دقیقه ا را کنید  15مرتبه به مدآ    3تا  2امروز فرا گرفته اید التصویر سازی هدایت شده گ روزانه روش تنش زدایی را که 

بعد از تمرین مشاهداآ خود را در زمینه احساساآ و افکاری را که دقیقا بعد از تمرین و نه در خالل تمرین تجربه می کنید  

 یادداشت کنید   

یادتان باشالد این تمرین را در مواقعی که گرسالنه هسالتید، سالیر هسالتید التازه غذا خورده ایدگ، قبل از مالقاآ و یا در رختخواه  

 انجا  ندهید  هنگا  انجا  تمرین محرک های خار ی را به حداقل برسانید  از دیگران برای کم  به خودتان استفاده نکنید  

 هدایت خود گویی ها

نمونه از خودگویی های خود را زمانی که در موقعیت امطراه زا قرار می گیرید     3خود گویی ها حداقل  طبق  دول هدایت

 مطابق با الگویی که آموزش دیده اید  بت و هدایت نمایید 

 

  

 بعد از واقعه  حین واقعه قبل از واقعه 

خودگویی  

 اتوماتیک 

خودگویی  

 هدایت شده

خودگویی  

 اتوماتیک 

خودگویی  

 هدایت شده

دگویی  خو

 اتوماتیک 

خودگویی  

 هدایت شده

      

      

      



 پیوست شماره یازده: محتوای جلسه چهار 
 جلسه چهارم خود را بازندگی سازگار کنید: روش های جسمی مقابله با اضطراب

زدایی  سالالالمالانی و  این  لسالالاله نگالاهی دارد بر یگونگی تالا یر عالاداآ غالذا خوردن، آشالالالامیالدن، خوابیالدن، مهالارآ هالای تنش  

هورمون ها بر توانایی مقابله با امالطراه  یرا که این موارد به خودی خود می توانند به عامل امالطراه زا در زندگی فرد و یا  

 در مقابل به عامل کاهش امطراه تبدیل شوند 

 

 0 – 5 مقدمه و اهداف
 

 5 – 10   1تنفس و کشش

 

 10 - 15 هستیم: آیا مراقب سالمتی مان  1بحث وتبادل نظر

 

 15 – 25 : تنذیه و عاداآ غذایی1گفتگوی محقق

 

 25 – 35 استراحت    

 

 35 – 45 : استراحت و خواه2گفتگوی محقق

 

 45 - 55 : تنش زدایی تدریجی ع النی   2تنفس و کشش  

 

 55 -  60 تکالیف منزل بیان احساس       

 

 

 : مقدمه

غلبه بر امالطراه پرداخته می شالود  که این راه ها، دریافت غذای کافی، خواه به منظور در این  لساله به راه های  سالمی  

قوی نگه داشالتن سالیسالتم ایمنی و باال بردن سالطا انرتی در برمی گیرند  همچنین در این  لساله مطالب بیشالتری حول و  

 حوش فنون تنش زدایی یاد می گیریم 

 

 تنفس و کشش

  گMcNamara, 2001الکشش انجا  دهید  را از برگه تمرین تنفس و  6تمرین  
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 1تبادل نظربحث و 

 آیا مراقب سالمتی مان هستیم ؟

 آیا شرکت کنندگان احساس می کنند که به اندازه کافی می خوابند؟ خواه روزانه:

 آیا شرکت کنندگان احساس می کنندکه رتیم غذایی مناسبی دارند؟ غذای روزانه:

 البررسی کاربره شرکت کنندگانگ        

 1گفتگوی محقق

 تغذیه و عادات غذایی

تنذیه خوه یکی از سالتون های سالازنده   بدنی که سالالم باشالد در مقابل امالطراه ها مقاومت بهتری از خود نشالان می دهد 

 بع الی دیگر به شالما احسالاس خسالتگی می دهند  در حالیکه بع الی غذاها به شالما انرتی می دهند، سالالمتی به شالمار می آید 

تقویت  از طریق انرتی دادن به شالما و تنش ها می شالود و وخسالتگی  سالردرد، تنذیه خوه منجر به کاهش تحری  پذیری،

  گMcNamara, 2001ال  به مقابله با امطراه کم  می کند سیستم ایمنی،

 تغذیه سالم

 اصول تغذیه سالم به شرح زیر است  

 کاهش یربی •

 کاهش قند •

 فیبر افزایش کربوهیدراآ/ •

 کاهش نم  •

 سبزی تازه در روز نوبت میوه و 5خوردن حداقل  •

 داشتن تنو  غذایی •

 کافئینپرهیز یا محدودکردن مصرف   •

 عد  مصرف الکل •

  گMcNamara, 2001ال با آرامش غذا خوردن و ویدن •

 

   .در دوران بارداری  نین مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق خون بند ناف و  فت دریافت می کند ➢

 می گذارد   رتیم غذایی نامناسب و ناکافی در این دوران بر سالمتی مادر و وزن هنگا  تولد نوزاد تا یر منفی ➢

  .رتیم غذایی مناسب تامین کننده انرتی برای مادر و شرو  زندگی خوه برای نوزاد است ➢

 در بارداری میزان نیاز به پروتئین، یربی، کربوهیدراآ، ویتامین و مواد معدنی افزایش می یابد  ➢

 نه است در برنامه غذایی روزاتنو  و تعادل آنچه در تنذیه مادر باردار اهمیت دارد رعایت  ➢
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 گروه اصلی غذایی استفاه کنیم   4برای داشتن رژیم غذایی متعادل و متنوع الزم است از 

 

 گروه نان و غالت

   .ماکارونی، رشته، گند ،  و،  رآ می باشد این گروه شامل نان، برنج، •

 .سهم در روز است 11تا    7مقدار تو یه شده  •

برش نان لواش، ی   4بربری به اندازه ی  کف دسالالت،تافتون یا   ی  سالالهم : ی  برش از نان سالالنگت، •

 لیوان غالآ پخته یا نصف لیوان غالآ خا 

 کنیم:می در آموزش توصیه  

 تر یحا از نان های سبوس دار مانند سنگ  و بربری استفاده کنید  •

 بهتر است برنج را بصورآ کته مصرف کنید   •

  کنید   العدس پلو، لوبیا پلو و   گبهتر است مواد غذایی این گروه را با حبوباآ مصرف  •

 گروه میوه و سبزی

ی  عدد پرتقال یا موز متوسالط نصالف لیوان کمحوآ پخته یا میوه   ی  سالهم: ی  عدد سالیب، سالهم دارد  4تا    3میوه در روز  

 دو قاشق غذا خوری میوه خش  یا برگه  ی  یهار  طالبی متوسط، نصف لیوان آه میوه، پخته،

 توصیه کنیم: بهتر است در آموزش  

 متنو  در میان وعده استفاده کنید  از میوه های تازه و •

 آه میوه تازه مصرف کنید  به  ای نوشابه گازدار، •

 بهتر است هنگا   رف  بحانه میوه میل نمایید  •

 است بلکه بسیار هم م ر است   شستن سبزی ها با مای  ارف شویی نه تنها بی فایده •

 شستن سبزیجاآ محلول سرکه یا نم  طبیعی است تو یه سازمان غذا برای  •



 سالهم در روز اسالت  5تا   4سالیب زمینی کدو، گو ه فرنگی، مقدار تو الیه شالده از انوا  سالبزی شالامل سالبزی های برگی هویج،

 ی  لیوان سبزی خا  بره دار، ساالد سبزیجاآ، نصف لیوان سبزی پخته است ی  سهم:

 در آموزش توصیه می کنیم :  

 سبزی های با بره سبز تیره استفاده کنید  از  •

   سبزی ها را به دقت بشویید و مد عفونی کنید  •

برای حفآ ارزش غذایی سبزی ها را تازه مصرف کنید و پس از خرد کردن بالفا له بحزید و تر یحا   •

  بخارپز کنید 

 سبزی ها را با آه کم بحزید وآه آن را دور نریزید   •

 را ببندید   هنگا  پختن سبزی ها در ارف  •

 و پختن به مدآ طوالنی خودداری کنید  از قرار دادن سبزی ها در معرض هوا یا نور خورشید •

 

 گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها

این گروه شامل انوا  گوشت های سفید و قرمز، ماهی، دل،  گر، تخم مرو، حبوباآ العدس، نخود، لوبیاگ و منزها م ل پسته 

 و   است گردو و بادا   

گر  گوشالت قرمز یا ماهی یا مرو، نصالف لیوان حبوباآ خا  یا    60سالهم در روز اسالت، ی  سالهم : 3مقدار تو الیه شالده حدودا  

 ی  لیوان حبوباآ پخته، ی  عدد تخم مرو، نصف لیوان از منز هاست 

 در آموزش توصیه می کنیم:

 ید مرو،  و ه پخته یا آه پز را همراه با برنج و سبزیجاآ میل کن •

 تخم مرو را تر یحا آه پز و سفت بخورید و از مصرف زرده آن بصورآ خا  یا نیم پز خودداری کنید   •

 حداقل دو وعده در هفته ماهی مصرف کنید   •

 در پختن انوا  گوشت دقت کنید که کامال منز پخت شود   •

 از انوا  منزها تر یحا خا ال نم  کمتر گ به  ورآ میان وعده استفاده کنید    •

 گروه شیر و لبنیات

 این گروه شامل شیر ماست، پنیر، بستنی، دوو وکش  است  

گر  پنیر کم یره،    60-45سالهم در روز تو الیه می شالود  ی  سالهم : ی  لیوان شیر ی  لیوان ماست   4تا    3مصالرف حداقل 

 است لیوان بستنی  5/1ی  لیوان کش  و یا  

 : در آموزش توصیه می کنیم

 دقیقه آن را بجوشانید  10تا    5لبنیاآ را پاستوریزه مصرف کنید قبل از مصرف کش  حداقل  •

 بهتر است معادل آن از پنیر یا ماست استفاده کنید  شیر مشکالآ گوارشی ایجاد می کند  اگر مصرف •



 بهتر است از شیر، پنیر و ماست کم یره استفاده کنید    •

به غیر از یهار گروه ا اللی ی  گروه متفرقه نیز و ود دارد: شالیرینی، روغن، کره، خامه، شالکر، نم ، شالکالآ، یاشالنی  

 ,.Emami Afshar et alال رکلی مصالالرف این مواد در حداقل مقدار تو الالیه می شالالودها و نوشالالیدنی هاسالالت  بطو

    گ2014

 هت اصالح عادات و رفتارهای غذاییآموزش ج

 :برای کنترل اشتها و پیشگیری از پرخوری نکات زیر را رعایت فرمایید

 در حالت نشسته و در ی  مکان خاص غذا بخورید  •

 نیم ساعت قبل از  رف نهار یاشا  ی  لیوان آه بنوشید  •

 قبل از  رف غذا ساالد میل کنید  •

  بحانه، نهار، شا  حذف نگردد سعی کنید وعده های ا لی غذا   •

 در هنگا   رف غذا تنها از ی  نو  غذا میل کنید   •

 از میوه ها و سبزیجاآ تازه به عنوان میان وعده استفاده کنید  •

 غذا را در ارف کوی  بکشید  •

 مواد غذایی را در  ایی نگهداری کنید تا در معرض دیدتان نباشید  •

  گMcNamara, 2001ال غذا را آهسته و با آرامش بخورید •

 غذاهای حاضری

گلوگز در قند خون شالما پایین بیاید، احسالاس گرسالنگی می کنید، آن دسالته از غذاهای میان وعده که  هنگامی که سالطا 

حاوی قند و کربوهیدراآ های تصالفیه شالده هسالتند به سالرعت ه الم می شالوند  به خاطر همین پس از خوردن آنها قند خون 

وری که دوباره خیلی زود احسالاس گرسالنگی  کمی افزایش پیدا کرده و بعد از گذشالت مدتی به سالرعت افت پیدا می کند به ط

می کنیم  که این ممکن اسالالالت منتهی به خوردن میان وعده دیگری و عادآ به خوردن میان وعده های متعدد شالالالود  که  

کربوهیدراآ باشالد، غذا آهسالته تر   نهایتا منجر به افزایش وزن می شالود  اگر وعده غذایی شالما مناسالب باشالد یعنی متشالکل از

  گcNamara, 2001Mال ه و تا وعده غذایی بعدی احساس گرسنگی نمی کنیده م و  ذه شد

 از شرکت کنندگان می پرسیم که آیا هر روز صبح صبحانه می خورند؟

مطالعاآ نشالالان داده اند که خوردن  الالبحانه سالالرعت متابولیسالالم بدن را باال می برد و به شالالما کم  می کند بقیه روز را 

میان وعده پریره با کالری باال پیدا می  پرانرتی سالالحری کنید  به دنبال خوردن  الالبحانه، شالالما تمایل کمتری به خوردن  

در الد کاهش می دهد که منجر به احسالاس تنبلی و کمی افسالردگی می    4کنید  نخوردن  البحانه، متابولیسالم بدن شالما را تا  

گردد  بنابراین بیاد داشالته باشالید هنگامی که  البحانه را حذف می کنید متابولیسالم بدن شالما کند تر شالده، خوردن هله هوله 

  گMcNamara, 2001ال  می شود بیشتر

 مکمل ها
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بالارداری نیالاز باله ویتالامین هالا و امال  معالدنی افزایش می یالابالد  این مواد عالوه بر این کاله در رتیم غالذایی روزاناله و ود دارد در  

   گCunningham et al., 2018ال باید به عنوان مکمل نیز مصرف شود

 آهن

زایمان ماه پس از   3یا ماه یهار  بارداری تا  16در پیشگیری از کم خونی ما در نقش دارد و مصرف روزانه ی  قرص از هفته

   گCunningham et al., 2018ال تو یه می شود

مناب  غذایی حاوی آهن: گوشالالت، مرو،  گر، سالالبزیجاآ تیره مانند  عفری و اسالالفنا  انوا  منزها مانند گردو و بادا  انوا  

 خشکبار مانند برگه توآ خش ، کشمش و خرما می باشد 

 وزش توصیه کنیم :در آم 

بهتر است به همراه غذا و بعد از آن سبزی تازه ساالد و میوه میل کنید این مواد حاوی ویتامین   است  •

 و  ذه آهن را افزایش می دهد 

از مصالرف یای، قهوه و د  کرده های گیاهی ی  سالاعت قبل از غذا و دو سالاعت پس از غذا پرهیز کنید   •

 دهد زیرا  ذه آهن را کاهش می  

برای کاهش اختالالآ گوارشالی و  ذه بهتر قرص آهن را پس از غذا و یا قبل از خواه مصالرف کنید و   •

 باید از مصرف همزمان آن با شیر و فراورده های لبنی خودداری کرد 

اختالالآ گوارشالی ناشالی از مصالرف قرص آهن مانند درد معده، تهو ، اسالهال یا یبوسالت معموال موقتی   •

  گEmami Afshar et al., 2014ال  ف قرص را به این دالیل قط  کنیداست و نباید مصر

 مولتی ویتامین

ماه پس از زایمان تو الیه می شالود برخی از انوا  قرص مولتی    3یهار  تا  بارداری، ماه    16مصالرف روزانه ی  قرص از هفته 

 ویتالامین حالاوی اسالالالیالد فولیال  اسالالالت کاله در این  الالالورآ نیالاز باله مصالالالرف قرص اسالالالیالد فولیال  باله طور  الداگالاناله نیسالالالت 

   گCunningham et al., 2018ال

 خوردن قهوه در بارداری مضر است؟

میلی گر  کافئین در روز مصالرف کنید و   200می توانیددر بارداری قید خوردن قهوه و نسالکافه را بزنید  شالما در این ماه ها  

اگر بیش از این میزان نوشالیدنی کافئین دار در برنامه غذاییتان بگنجانید نوزادی کم وزن را به دنیا می آورید یا باعث سالقط 

اما نوشالیدنی های حاوی کافئین تنها در دراز مدآ بر سالالمت  نین    گCunningham et al., 2018ال  نین می شالوید

ن می گویند در همان لحظه که نوشالیدنی به بدن شالما وارد می شالود  نین تان احسالاس بی قراری ا ر نمی گذارد متخصالصالا

پس حتی اگر تصور می کنید میزان کافئین مصرفی تان نمی تواند    می کند و در رحم شما آرامش خود را از دست می دهد 

 باعث مره  نین شود برای حفآ آرامش قید قهوه و نسکافه را بزنید  

 بک زندگی تصحیح س
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یکی از روش های مو ر در کاهش امطراه تنییر سب  زندگی است از عوامل مو ر در سب  زندگی شیوه تنذیه است، اینکه  

یه بخوریم و یگونه بخوریم  تو ه به شیوه تنذیه، افزایش آگاهی و تنییر رفتار در مورد تهیه مواد غذایی، طریقه طبخ غذا و  

   (Ganji, 2015)کاهش امطراه اهمیت بسیاری داردشیوه های  حیا غذا خوردن در  

 کاهش مصرف مواد غذایی زیر بیشترین تاثیر در کاهش اضطراب دارد:

 شکر  •

 کافئین   •

 الکل  •

 شکالآ •

 افزایش مصرف مواد غذایی زیر در کاهش اضطراب بسیار مفید است:

 آه  •

 میوه وسبزیجاآ  •

 ماهی •

بنابراین تنذیه مناسالب و درسالت به منظور مدیریت امالطراه بسالیار مفیدو حتی مالروری اسالت   علم تنذیه بسالیار گسالترده و  

 وسی  است ولی بطور کلی باید دانست که:

 بخوریم یه غذایی   •

 یگونه غذا را آماده کنیم  •

 یگونه غذا را بخوریم  •

 تو ه به این ا زا ما را در مدیریت امطراه و افزایش سالمت  سم وروان یاری می کند 

 چه غذایی بخوریم؟

مصرف گوشت قرمز، مرو پوست نکنده، شیر یربی نگرفته و فراورده های لبنی پریره را کاهش دهیدتا از مصرف   •

 اشبا  شده بکاهید یربی های  

 روغن زیتون مصرف کنید   •

 از مصرف یربی های  امد خودداری کنید •

 که در ماهی و شاهدانه مو ود است مصرف کنید   3اسید یره امگا •

 به  ای پروتئین های حیوانی، پروتئین ماهی و سویا استفاده کنید  •

 سرازیر کنید با خوردن غذاهای بسیار کم یره، کالری کمتری به بدن خود  •

 با مصرف کمتر غذاهای حیوانی و با مصرف نکردن یربی های  امد، مصرف یربی اشبا  شده راکاهش دهید  •

 برای پخت وپز از روغن زیتون استفاده کنید  •

حوردن شالیر گر  به خاطر داشالتن اسالیدآمینه تریحتوفان مو ب تولید سالروتونین می شالود و بنابراین آرامش بخش   •

 است 



این ویتامین ها در غالآ،  بره    به حفاات از اعصالالاه وسالاللول های عصالالبی کم  می کند، Bی گروه  ویتامین ها •

 های سبز و شیر مو ود است 

کرفس به خاطر داشالتن ترکیباتی به نا  فیتالیدها که آرامش بخش اسالت یکی از آرامش بخش ترین سالبزی ها به  •

 شمار می آید 

د  گیاهان ترکیباآ قلیایی دارند وسالرشالار از آنتی اکسالیدان ها و  تنذیه گیاهی داشالته باشالیبطور کلی بهتر اسالت   •

 ویتامین ها و مواد معدنی مفید هستند و کلسترول و یربیهای م ر کمتری دارند 

 چه غذایی نخوریم یا کمتر مصرف کنیم؟

 زیرا به محض از بین رفتن تا یر موقت شکر و کافئین مو ود در آن کسل می شوید شکالت  

 عث افزایش هورمون امطراه می شود با غذای چرب

 

 استراحت

 دقیقه استراحت می دهیم   10به شرکت کنندگان 

 

 : 2گفتگوی محقق

 استراحت 

 24ساعت خواه در  8شما حداقل به   مادران بهتر است ی  برنامه مشخص برای استراحت خصو ا در بارداری داشته باشند

سالاعت نیاز دارید اسالتراحت در روز سالبب  خیره انرتی می شالود، اسالتراحت روزانه هر قدر کوتاه باشالد باز مفید خواهد بود   

بهترین ومعیت خوابیدن به پهلوی یپ است، این امر سالالبب خونرسالالانی و اکسالالیژن رسالالانی بهتر به  نین می شالالود تنییر 

به پهلوی دیگر و یا بلند شالدن بایالد به آرامی  ورآ گیرد  از آنجایی که در زایمان انرتی زیادی مصرف   ومعیت از ی  پهلو

می شالود در هفته های آخر بارداری از انجا  فعالیت های سالنگین خانه، خانه تکانی ا تناه کنید و وقت بیشالتری را به خود 

  گCunningham et al., 2018ال  اختصاص دهید

 خواب 

اشالکال در خواه منجر به احسالاس بدبختی، تحری  پذیری و ناتوانی در مقابله مو ر با مسالائل می شالود  اگر بدانید بدن شالما  

در طول شالالالبالاناله روز باله یاله مقالدار خواه احتیالا  دارد و آن مقالدار را برای خود تالامین کنیالد، خود را باله یکی از قویترین ابزار 

مشالکل عمده و ود دارد اشالکال در بخواه رفتن، بیداری در   3خته اید  در ارتباب با خواه  های مدیریت امالطراه مجهز سالا

طی شالب و خیلی زود از خواه بیدار شالدن  بسالیاری از مرد  به دلیل تخمین اشالتباهی که از میزان خواه خود دارند فکر می  

   گMcNamara, 2001الکنند دیار اختالل در خواه هستند
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 حقایقی درباره خواب

 مقدارخواه هر کس مختص خود او است و میزان خواه همه افراد مشابه یکدیگر نیست  •

 خواه بد شبانه در روز به شما احساس خستگی داده و در فعالیت هایتان تداخل ایجاد می کند  •

 ی  برنامه منظم  دید برای خواه، به یند هفته زمان برای استقرار نیاز دارد  •

 ناگهان و به مقدار زیادی کم کنید، دیار اشکال در تمرکز می شوید اگر خواه خود را  •

 خلق، ورزش، امطراه و نگرانی ها روی خواه تا یر می گذارد  •

شالما باید درسالاعاآ منظمی بخوابید الدرسالاعاآ منظمی هر شالب به خواه رفته و بیدار شالویدگ تا سالاعاآ   •

  گMcNamara, 2001ال بدنتان سردرگم نشود

 عوامل مرتبط با اختالل خواب در بارداری

اختالل الگوی خواه متفالاوآ هسالالالتنالد و بالارداری هم می توانالد  یکی از علالل بی خوابی و کم خوابی علالل ایجالاد کننالده  

 باشد 

 علل احتمالی اختالل خواه بر طبق مطالعاآ انجا  شده عبارتند از:

 مشکالآ  سمی: تهو ، استفراو، سوزش سر دل، کمردرد، تکرر ادرار، حرکاآ  نین و     باشد 

 رانی وناراحتی، فکر زیاد، حاملگی ناخواسته، ترس از زایمان، ترس از سالمت  نین و     باشد مشکالآ روحی روانی: نگ

 مشکالآ محیطی : سر و دای خانه ،  دای زنت تلفن و      باشد 

 
 روش بهبود بخشیدن کیفیت خواب در دوران بارداری4

 راهبردهای جسمانی -1

روانداز شالما نباید خیلی کم یا خیلی زیاد باشالد باید مناسالب  مطمئن باشالید مکان خواه راحتی دارید    •

 فصل باشد تا احساس گرما وسرما شما را از خواه بیدار نکند یا مان  بخواه رفتن شما نشود 

 حتما قبل از خواه دستشویی بروید  این کار کم  می کند در نیمه های شب از خواه بیدار نشوید  •

 آن ها محرک هستند و خواه را دیار اشکال می کنند  قبل از خواه قهوه و یای ننوشید  •

 نظم منظمی به خواب خود بدهید   -2

: داشالالتن ی  برنامه منظم بعد از اهر ها وتنش زدایی کردن بعد از هر واقعه تنش  رفتن به رختخواب •

زا که در طول روز با آن موا ه می شالالوید روش بسالالیار خوبی برای کسالالانی اسالالت که در بخواه رفتن 

رند  بهتر اسالالت که دقیقا بعد از مطالعه به خواه نروید  قبل از بخواه رفتن تعدادی فعالیت  مشالالکل دا

آرا  بخش و لالذآ بخش انجالا  دهیالد فعالالیالت هالایی مالاننالد تمالاشالالالای تلوزیون، مطالالعاله، گوش دادن باله 

 موسیقی، خوردن ی  لیوان شیر گر 

ا زودتر از خواه بیدار شالده و در  اگر دیار اشالکال در خواه هسالتید، تالش کنید  البا هبیدار ششدن :   •

طول روز نخوابید تا شالب برای خوابیدن به اندازه کافی خسالته باشالید  اگر  ز کسالانی هسالتید که هر روز 

 البا زود از خواه بیدار می شالود ، به  ای غلت زدن بیهوده در رختخواه سالعی کنید کار مفیدی انجا   

 دهید 
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  راهبرد های ذهنی  -3

کشیدن و نگران بودن کار بسیار آسانی است ولی راحتر از آنکه فکرش را بکنید می توانید  بیدار در رختخواه دراز •

این عادآ را کنار بگذارید وقتی متو ه می شالالالوید که در رختخواه بیدار دراز کشالالالیده و نگران هسالالالتید به خودتان 

 بگویید:

به نظر می رسالند در این وقت  حاال وقتش نیسالت، وقتی نصالف شالب به مشالکالآ فکر کنی به معموال وحشالتناک تر  •

از شالب ممکن اسالت مشالکالآ را غیر قابل کنترل و بسالیار بزره ارزیابی کنیم  بهترین زمان درگیر شالدن با مشالکالآ  

روز اسالالت  اگر نگرانید که فردا  الالبا برخی از مسالالائل را فراموش کنید، بهترین راه این اسالالت که قبل از خواه آنها را 

 به آنها بیاندازید   یادداشت کنید تا فردا نگاهی

 شمارش   -4

از آنجایی که شالمارش کار یکنواختی اسالت برای به خواه رفتن  ششمارش معکوس تا به خواب رفتن: •

 مفید است  می تواند فکر شما را از مسائل دیگر منحرف کند 

: هر نفس کامل را بشالالمارید، بشالالمرید ی  هوا را به آرامی داخل کرده و سالالحس به   ششمارش نفس ها •

بشمرید  نفستان   "ده "بدین ترتیب تا"دو  "آرامی بیرون دهید  دوباره هوا را به آرامی وارد کنید بشمارید

بشالالالمارید، سالالالحس به آرامی هوا را بیرون دهید  ا ازه بدهید نفس  6تا  را را نگه دارید، مالالالربان قلبتان 

کشیدنتان آرا ، عمیق و به بطور طبیعی باشد  بدین ترتیب با هر بازد  آرامش عمیقی به شما دست می  

 دهد 

کان آرا  و راحت مانند ی  سالاحل آرا  با هوای مطبو  دراز : تصالور کنید در ی  م تصشویرسشازی کنید •

   گMcNamara, 2001ال  کشیده اید  آنگاه آنجا بمانید و از ف ای آن لذآ ببرید

 
 وضعیت های خوابیدن در دوران بارداری

همچنان که بارداری شالالما پیشالالرفت می کند، ممکن اسالالت خوابیدن در هر ماه کمی ناراحت کننده تر شالالود  برای خوابیدن 

 تو یه ها در مورد ومعیت خوابیدن عمل کنید:راحت در دوران بارداری به این 

 خوابیدن روی پهلو را امتحان کنید، بخصوص اگر ا ساس راحتی می کنید روی پهلوی یپ بخوابید  •

 زانوهایتان را خم کنید و ی  بالش میان آنها قرار دهید  •

 برای حمایت ی  بالش زیر شمکتان قرار دهید  •

 خوابید یا زیر سرتان را باال بیاورید اگر احساس تنگی نفس دارید، روی پهلو ب •

 در طول بارداری از خوابیدن روی پشت یا شکم پرهیز کنید  •

 

 خالصه توصیه های کاهش مشکالت خواب در زمان بارداری

 ی  دوش آه گر  قبل از خواه بگیرید  •

 قبل از خواه شیر گر  و یا مخلوب آه گر  با آه لیموی تازه بنوشید  •
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 امافی را حذف کنید نور و  دای  •

 ساعت قبل از خواه غذای سنگین نخورید  2طی   •

 ورزش هایی م ل نفس کشیدن عمیق را تجربه کنید  •

 به پهلوی یپ خوابیده و از بالش های متعدد در قسمت های حساس بدن استفاده کنید  •

 از ماسات قسمت های مختلف بدن بهره ببرید  •

 خوداری کنید از خوردن محصوالآ کافئین دار  •

 کتاه های دوست داشتنی خود را بخوانید  •

 ا ال از داروی خواه استفاده نکنید  •

 

 : تنش زدایی عضالنی2تنفس و کشش 
  در این  لسه می خواهیم تنش زدایی تدریجی ع النی را با یکدیگر تمرین کنیم

 هفت گروه عضالت 

 شیوه انقباض گروه عضالت

در ه خم و دسالالالت را مشالالالت کرده در   45اندازه آرنج به  ع الآ دست مسلط -1

 مقابل خود نگه دارید 

 

 همانند گروه ع الآ اول ع الآ دست غیر مسلط -2

 

ابرو را باال برده، یشالالم را لوو و بینی را به طرف باال یین  سه گروه ع الآ  ورآ -3

 داده، گوشه های دهان را به طرف پایین و عقب بکشید 

 

 موازاآ ع الآ گلو گردن به پایین بکشید یانه را به  گردن و گلو -4

 

یال  نفس عمیق کشالالالیالده و آنرا نگاله داریالد در حالالیکاله  سینه، شانه ها، باالی شکم و پشت -5

اسالتخوان های شالانه را به عقب می کشالید، همزمان شالکم را 

 سفت کنید

  

پا را درحالیکه انگشالالتان به طرف  لو کشالالیده شالالده اند از  ران پشت پا و پای مسلط -6

 روی زمین به آرامی بلند کنید 

 

 همانند گروه ع الآ شش ران، پشت پا و پای غیرمسلط  -7

 

 
حاال بنشالینید دسالتان خود را در موقعیتی قراردهید که به یکدیگر اتصالال نداشالته باشالند  اکنون ی  نفس عمیق بکشالید و هوا 

را به آرامی از راه بینی خار  کنید  سالعی کنید محرک های خار ی را به حداقل برسالانید  حاال یشالمان خود را ببندید و تا  



ال دسالت اول گ تو ه کنید  آن را به شالیوه ای که گفتم منقبض کنید، نگهدارید       آخر تمرین بسالته نگه دارید  به گروه اول

 انیه مکث کنیدگ حاال رها کنید و به تفاوآ دو احسالاس تو ه کنید      به احسالاس آرامش تو ه کنید   تو ه شالما احسالاس 4ال

الت آرامش باقی بمانند و تو ه خود آرامش را بیشالتر در ع الالآ گسالترش می دهد اکنون بگذارید این دسته از ع الآ در ح

را به گروه دو  متمرکز کنید  حاال ع الالآ دسالت یپ را منقبض کرده و به احسالاس انقباض تو ه کنید  این احسالاس را به  

خاطر بسالحارید     حاال این قسالمت را کامال رها کرده و به احسالاس آرامش تو ه کنید      بگذارید آرامش گسالترش یابد     از 

آ ببرید  به تفاوآ دو احسالاس آرامش و تنش تو ه کنید و آن را به خاطر بسالحارید     حاال ع الالآ گروه سالو  تمامی  آن لذ

ع الالآ  الورآ را منقبض کنید، به احسالاس تنش تو ه کنید و آن را به خاطر بسالحارید     حال بگذارید تمامی تنش ها به  

را به خاطر بسالحرید     اکنون ا ازه می خواهم به ع الالآ گروه یهار  یکباره رها شالود  تفاوآ دو احسالاس را مرور کنید و آن

بحردازیم ع الالآ گردن را منقبض کنید، به احسالاس انقباض تو ه کنید و آن را به خاطر بسالحارید، حاال رها کنید به تفاوآ  

تمامی بدن را مرور کنید اگر  دو احساس تو ه کنید و به خاطر بسحارید، بگذارید آرامش گسترش یابد      حاال یکبار ع الآ

انقبامالی هسالت رها کنید، دسالت هایتان یطور اسالت؟ کتف و تمامی تنه را مرور کنید، حاال گردن و سالر و  الورآ را بدقت  

به طور معکوس می شالالمار   به آنچه من همراه   1تا   4مرور کنید هرکجا تنش می بینید به آرامش تبدیل کنید  حاال من از 

، پاهایتان را به آرامی حرکت دهید، م ل وقتی که از خواه بیدار می شالوید  ساله ویم تو ه کنید  یهاربا این شالمارش می گ

دستان خود را به آرامی حرکت دهید یا آن ها را بکشید، م ل وقتی که از خواه بیدار می شوید  دو، سر و گردن را به آرامی 

حارید  تنش زدایی م ل ی  خواه کوتاه است که به ما انرتی حرکت دهید از احساس آرامش لذآ ببرید و آن را به خاطر بس

م الاعف می بخشالد     وحاال ی  نفس عمیق بکشالید و هوا را به آرامی از راه بینی خار  کنید و یشالمان خود را باز کنید      

  )McNamara, 2001(متشکر 

 تکالیف منزل  

 کاربره تکالیف منزل را به دقت مطالعه کرده و تمامی تمرین را در طول هفته انجا  دهید   

 بیان احساس

 از ت  ت  اع ا می خواهیم احساس خود رادر ی  یا دو  مله بیان کنند
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 پیوست شماره دوازده: کاربرگ جلسه چهار
 برگه تنفس وکشش

 :تنش زدایی عمومی6تمرین  

 خوابیده و کمر و سر خود را به  ورآ خوابیده بر روی زمین قرار دهید به پشت  •

 یکی از دستانتان را بر روی قفسه سینه و دیگری را بر روی شکم بگذارید  •

 در حالی که یشمانتان را آرا  بسته اید یند دقیقه ای روی تنفس تان تمرکز نمایید  •

و دوکف دسالت ها را باال و نزدی  یشالم هایتان  اگر یشالمانتان خسالته شالده دسالت ها را به هم بچسالبانید   •

 قرار دهید

یشمهایتان را باز کرده و ا ازه دهید که یند دقیقه ای در تاریکی بو ود آمده ناشی از ح ور دست ها   •

 استراحت کنند 

 

 برگه تمرین جلسه چهارم

 بحث وتبادل نظر: آیا مراقب سالمتی خود هستید؟

 کنید که به اندازه کافی می خوابید؟ برنامه روزانه خواه: آیا احساس می •

 برنامه روزانه غذا: آیا احساس می کنید که رتیم غذایی سالمی دارید؟ •

 در طول هفته یقدر کافئین مصرف می نمایید؟ •

 پاسخ های خود را در این قسمت بنویسید:

 

 



 
 

 در برنامه غذایی روزانه است   تنوع و تعادلآنچه در تنذیه مادر باردار اهمیت دارد رعایت 

 غذایی استفاه کنیم   گروه اصلی  4برای داشتن رتیم غذایی متعادل و متنو  الز  است از 

 چگونه کیفیت خواب خود را ارتقا دهیم

سالعی کنید خود را آرا  کنید و از لحظاتی که قبل از خواه رفتن در رختخواه هسالتید، لذآ ببرید، به   •

 کنید مسائل م بت فکر  

 هر شب در زمان خا ی بخوابید و هر  با در زمان های یکسانی از خواه بیدار شوید  •

 از خوابیدن زیاد در طول روز بحرهیزید  •

 دقیقا قبل از خواه مطالعه نکنید: به  هنتان فر تی برای استراحت بدهید  •

 مطمئن شوید اتاقتان خیلی گر ، خیلی سرد، خیلی دلگیر و خفه نیست   •

بتان نمی برد در رختخواه نمانید: بلند شالوید به اتاق دیگری رفته و مشالنول انجا  کاری شالوید   اگر خوا •

 شما نباید رختخوابتان را با بی خوابی تداعی کنید   

 آخر شب یای و قهوه ننوشید و غذای سنگین نخورید  •

 د سعی کنید بازی شمردن را انجا  دهید یا تصاویر لذآ بخش و آرا  بخشی را نگاه کنی •

از بخواه رفتن به کم  قرص خواه ا تناه کنید یرا که آن ها معموال در خواه اشالالکاالتی ایجاد می   •

 کنند 

 



 

 تکلیف منزل 

 تمرین تنش زدایی تدریجی عضالنی

تمرین تنش زدایی تدریجی ع الالنی را مطابق آنچه آموزش دیده اید، روزی ساله بار انجا  دهید و مشالاهداآ خود را هر بار  

 پس از تمرین در فر   بت احساساآ و افکار یادداشت کنید  

 

  تنییراآ رتیم غذایی و خواه خود را در فر  های  لسه گذشته  بت نمایید  

  



 جلسه پنج   پیوست شماره سیزده: محتوای
 جلسه پنجم: قدرت گروه مهارت های بین فردی و ارتباطی

این  لسالاله نگاهی دارد به طریقه ای که اطرافیان ما می توانند به عنوان منب  امالالطراه و یا منب  حمایت کننده در مقابل  

هالای  الدیالدی خواهنالد امالالالطراه عمالل کننالد، اع الالالا در ارتبالاب بالا گفتگوی قالاطعالاناله بالا دیگران و مهالارآ هالای ارتبالاطی روش 

 آموخت 

 0 - 5 مقدمه و اهداف 

 

 5 - 10 1تنفس و کشش

 

 10 – 15 : روابط1بحث و تبادل نظر

 

 15 - 25 : امطراه ناشی از ارتباب با افراد 1گفتگوی محقق

 

 25 – 35 استراحت 

 

 35 - 45 : قاطعیت2گفتگوی محقق

 

 45 – 55 : حساسیت زدایی2تنفس و کشش 

 

 55 -60 منزل بیان احساستکالیف 

 

 

 این  لساله به طور کامل به آن دسالته از روابط بین فردی که تبدیل به منب  امالطراه گشالته اند اختصالاص داده شالده اسالت 

هدف مهم این  لسه این است که به شرکت کنندگان تفهیم شود، علیرغم اینکه ممکن است احساس کنند روابط با دیگران 

امالالطرابی اسالالت، این روابط احتماال مهمترین پشالالتیبان و منب  حمایتی در مبارزه با امالالطراه برای آن ها  کار دشالالوار و پر 

در این  لساله شالرکت کنندگان تشالویق می شالوند تا در مورد اینکه یه روابطی برایشالان دشالوار اسالت و طریقه ای که   هسالتند 

 این روابط برایشان ایجاد امطراه می کنند بحث کنند 

 

  1تنفس و کشش

  گMcNamara, 2001ال برگه تنفس و کشش را انجا  دهید 8و 7تمرین 

 

 

 1بحث و تبادل نظر
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 روابط

 مشکالآ ا لی که در روابط خود با آن ها موا ه می شوید یه ییزهایی هستند؟

 به روابط خود با موارد زیر فکر کنید

 خانواده •

 دوستان •

 فیدب  البررسی کاربره شرکت کنندگانگ   

  

 افراد اضطراب ناشی از ارتباط با   :  1گفتگوی محقق

وقالای  دلخراش زنالدگی م الل زایمالان زودرس می توانالد نیروهالای مقالابلاله بالا امالالالطراه را کالاهش دهالد و فرد را در برابر خطر 

پریشالالانی آسالالیب پذیر سالالازد  در ینین مواقعی باید شالالرایطی را که در آن قرار دارید بررسالالی کنید و مناب  مقابله ای را به  

همه ما زمان هایی احسالاس  ی توانند منب  امالطراه بزرگی در زندگی ما باشالند وسالیله عشالق و حمایت افزایش دهید  مرد  م

یا   به طور غیر معمول رفتار خصمانه ای با ما دارند و وقت ما را می گیرند، می کنیم که دیگران زندگی ما راکنترل می کنند،

بخصالو الی هسالتند که رویارویی با آن ها   احتماال همگی ما در  هنمان افراد احسالاسالاآ ما اهمیتی نمی دهند  اینکه به ما و

افرادی که تر یا می دهیم از آن ها دوری کنیم ولی این کار غیر ممکن اسالالت، یون با آن ها   برایمان امالالطراه آور اسالالت،

زندگی می کنیم  در حقیقت بسالیاری از افرادی که بیشالترین امالطراه را برای ما ایجاد می کنند همان کسالانی هسالتند که  

ان داریم، این درس مهم اسالالت همگی ما می دانیم که روابطمان با والدین، خواهر ها و برادرها، دوسالالتان و  عمیقا دوسالالتشالال

همکاران همان طور که می تواند خشالنودی بسالیاری به همراه داشالته باشالد، می تواند باعث رنج های احسالاسالی عمیقی نیز 

  گMcNamara, 2001ال بشود

ا و  افکار  تهدیدکننده،  برداشت های شخصی،  یا  نامطلوه  هر موقعیت  مانند گیر کردن در  مادقیقا  های  رفتار  و  حساساآ 

نشان می دهیم افراد معموال  "ستیز یا گریز"هنگامی که با دیگران دیار مشکل می شویم به  ورآ ناخود آگاه از واکنش  

اساآ ستیزه  ویانه و خشم دیگران می برای موا هه با تنش های بین فردی عاداآ خا ی دارند، بع ی از ما ینان از احس

ترسیم که عمال برای مقابله هیچ کاری انجا  نمی دهیم  تمایل نداریم به دیگران بگوییم واقعا یه احساسی داریم در عوض  

ا تناه  مشا ره  از  خود  سرزنش  با  و  شده  او  تسلیم  باشیم  داشته  مقابل  طرف  رمایت  در  لب  سعی  کنیم  می  تالش 

  (Ganji, 2015)کنیم

نو  دیگر واکنش به احسالالاس، ترس از مشالالا راآ مکرر اسالالت، این افرد اغلب پرخاشالالگر به نظر می آیند واحتماال از دیدگاه  

نسالبت به خود بی خبرند  آن ها معموال از روی عادآ به دیگران حرف های ناراحت کننده می زنند و نسالبت به این دیگران 

رفتار خود بی تفاوتند  یه زمانی که واکنش سالتیزه  ویانه از خود بروز می دهیم و یه زمانی که عقاید، احسالاسالاآ و حرمت 

  گMcNamara, 2001ال وان به طریقه سودمند تری موا ه شدخودمان را سرکوه می کنیم، خوه است بدانید که می ت

اعتماد کنیم    به آن ها  باشیم   با دیگران همکاری ومشارکت بهتری داشته  به ما کم  می کند  روابط بین فردی  توانایی 

مرزهای روابط با دیگران را تشخیص دهیم  دوستی های مطلبوه را حفآ کنیم و در شرو  و خاتمه ارتباطاآ به طور مو ر 

ری رفتار کنیم  یکی از نشانه های سالمت روانی، و ود روابط سالم بین فردی است  مهارآ روابط بین فردی، فرایندی است  ت
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که به وسیله آن اطالعاآ و احساساآ خود را با دیگران در میان می گذاریم  این توانایی مو ب تقویت رابطه گر  و  میمی  

ود وسالمت روانی وا تماعی ما را پیش از پیش فراهم نموده و به قط  روابط نا سالم  ما با دیگران بویژه اع ای خانواده می ش

ما منجر خواهد شد  این مهارآ به ما می آموزد برای درک موقعیت دیگران یگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش دهیم و  

ته های خود، طرف مقابل نیز احساس یگونه دیگران را از احساس و نیاز های خود آگاه نماییم تا ممن بدست آوردن خواس

   (Ganji, 2015)رمایت نماید

 عوامل تاثیرگذار در روابط بین فردی 

 مراقب روابطمان باشیم -1

روابط ما نقش مهم درشالالالاد نگاه داشالالالتن ما، توانایی سالالالازگارکردن و انجا  موفق کارهایمان دارند  بنابراین ینانچه مراقب  

روابطمان باشالیم قادر خواهیم بود امالطرابمان را کنترل کنیم بسالیاری از ما فکر می کنیم برای بهبود روابطمان باید دیگران 

نجا  نمی داد یه می شالالد؟ نکته مهم این اسالالت که برای بهبود روابطمان تنها می توانیم اگرمادر  اینکار را ا"راتنییر دهیم  

 خود راتنییر دهیم  پس از آن ممکن است دیگران نیز واکنشی که نسبت به ما دارند را تنییر بدهند 

 ولی مایگونه می توانیم به روابطمان فکر کنیم و تنییر را از کجا شرو  کنیم؟

 ترک عادات دیرینه -2

ما معموال سالالعی می کنیم با افراد مختلف به  الالورآ مشالالابه ارتباب برقرارکنیم در الالورتی که باید رفتار ما با والدین با طرز 

  گKleinke, 1998ال  رفتار ما با دوستانمان باید متفاوآ باشد

 کنید: درک عمیقتری پیدا کنیدبه مسائل مختلف فکر  -3

به  ای اینکه بخواهید درباره بع الی روابط احسالاس مبهم، ناراحت کننده و یا دشالواری داشالته باشالید، درسالت فکر کنید که  

  اشالالکال کار کجاسالالت  خویشالالتن دار باشالالید وخود را مورد بازبینی قرار دهید  سالالحس خواهید توانسالالت کار را شالالرو  کنید

  گKleinke, 1998ال

 کنترل اوضاع را بدست بگیرید و قبول مسئولیت کنید -4

گاهی اوقاآ باورکردن این نکته که می توان پیشالامد های مختلف را در روابط کنترل کرد مشالکل اسالت  ما فکر می کنیم این 

دیگران هسالتند که تصالمیم می گیرند یا اینکه باید به راه خود ادامه دهیم، در این مسالیر هریه پیش آید خوش آید ولی باید  

نها عادآ نکنیم  الز  اسالت از نحوه رفتارمان در  آبه روابط ما  الدمه میزند، به مراقب باشالیم که ینانچه واکنش های معمول 

  گKleinke, 1998الروابط آگاه باشیم، قبول مسئولیت رفتارمان ی  قد  بسیار مهم است 

 

 

 تغییر دیگران را ببینید -5

کنیالد کاله نمی توانیالد در روابط خود تنییر ایجالاد کنیالد، روش زیر را امتحالان کنیالد، سالالالعی کنیالد رفتالار خود را در  اگر فکر می  

ارتباب با کسالالی که برایتان تنش و امالالطراه زیادی ایجاد می کند تنییر دهید  سالالعی کنید به آنچه او می گوید با دقت و  
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پردازید سالعی کنید با آرامش و خونسالردی به او بگویید که یه   تو ه گوش کنید  اگر معموال با طرف مقابل به مشالا ره می

  گKleinke, 1998ال  احساسی دارید  ممکن است طرف مقابل به  ورتی که می خواهید واکنش نشان ندهد

 به خودتان تکیه کنید -6

روابط با دیگران  نبه مهمی از سالالمت روان ما را به خود اختصالاص می دهد خوه اسالت به خاطر داشالته باشالیم تنهایی و  

ترین کارهایی که انجا  می دهیم   الرف وقت در تنهایی نیز می تواند ی  تجربه بسالیار سالودمند و مفید باشالد  بسالیاری از به

کارهایی که به خاطرشالالان بیشالالترین حس غرور را داریم هنگامی اتفاق می افتد که تنها هسالالتیم این حقیقت را بحذیرید که  

  گKleinke, 1998الاگر قرار است ییزی اتفاق بیفتد، حتی اگر شما طالب آن نباشید ر، خواهد داد  

داشتن یک دفترچه یادداشت برای کارهای روزانه می تواند شبیه یک سوپاپ اطمینان عمل کند و به ما کمک 

  گRezaeean  et al., 2016ال کند که هیچ کار مهمی فراموش نکنیم

 بطور خالصه    

 بروی تنییر دادن خودتان تمرکز کنید نه تنییر دیگران •

 دیگران را همان طور که هستند بحذیرید •

  بور باشید •

 نقاب تحری  پذیری خودتان را بشناسید •

 یاد بگیریم یگونه ارتباب برقرارکنیم  •

 توصیه هایی برای تقویت روابط بین فردی 

محیط را آماده برقراری ارتباب نمایید و سالعی کنید در ارتباب، شالرو  کننده خوبی باشالید م ل ی  سال   •

 و احوالحرسی گر  و فشردن دست فرد مقابل

ه کنید و متناسالب با آن رفتار نمایید  م ال  در برقراری ارتباب به شالرایط، موقعیت و شالخصالیت افراد تو  •

نحوه برقراری ارتباب ما با کودکان، سالالخوردگان، بیماران،  شالن عروسالی می بایسالت متفاوآ از یکدیگر  

 باشد 

 برای تقویت ارتباب از پراکنده گویی، پر گویی و مقدمه یینی زیاد پرهیز نمایید  •

ایان باشالالید و افرادی را  سالالتجو کنید که با آن ها  هنگا  ح الالور در مکان های  دید ابتدا دنبال آشالالن •

 راحتر می توانید ارتباب برقرار کنید 

در ارتبالاب بین فردی می توانیالد از روش هالای غیر کالمی باله خوبی اسالالالتفالاده کنیالد مالاننالد: گوش کردن،    •

 نگاه کردن، استفاده از تست ها و یهره ها وایما و اشاره و   

تحسالین مناسالب اسالتفاده کنید مانند: خوشالحالم با شالما هم  الحبت شالد ،   برای ادامه ی  ارتباب خوه از •

 خیلی خوه گفتید، آفرین من هم با شما موافقم و   

 از تحقیر و سرزنش و توهین دیگران خودداری کنید  •

 هنگا   حبت کردن از ق اوآ در مورد رفتار گوینده پرهیز کنید  •
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واده الگوی مناسبی برای دیگر اع ای خانواده  سعی کنید با برقراری ارتباب خوه و مو ر در خان •

   (Gyoerko  and wiegartz 2013)باشید

 

 استراحت
 دقیقه فر ت استراحت بدهید  10به شرکت کنندگان

 

 : قاطعیت 2گفتگوی محقق

 قاطعیت چیست؟

نیسالت   بسالیاری از مرد  ما فکر می کنند قاط  بودن به این معنا اسالت که همیشاله خود را در نظر بگیرند  ولی این درسالت 

قاط  بودن یعنی اینکه نسالالالبت به خودمان و دیگران منصالالالف باشالالالیم  به بیان دیگر، یعنی اینکه خواسالالالته ها و نیاز ها و  

احسالاسالاآ شالما از خواسالته ها، نیازها و احسالاسالاآ دیگران نه کم اهمیت تر و نه پر اهمیت ترند، بلکه به ی  اندازه اهمیت 

ر مورد نیازهایتان  الحبت می کنید باید وامالا و روشالن  الحبت کنید،  الادق باشالید و  دارند  بنابراین هنگامی که با دیگران د

مبالنه نکنید، بصالورتی از حق خود دفا  کنید که حق دیگران مالای  نشالود  انسالان قاطعی خواهید بود  نکته  الب اینجاسالت 

در آن احساس بدی پیدا می کنید و یا   هنگامی که یاد گرفتید یگونه این کار را انجا  دهید، مواردی از روابط بین فردی که

   گMcNamara, 2001الباعث ایجاد احساس بدی در طرف مقابل بشود کمتر پیش خواهد آمد

 چرا باید یاد گرفت که قاطع باشید؟

برای آنچه می خواهید درخواسالت کنید، می توانید بگویید یه ییزی را دوسالت دارید و  زیرا عالوه بر اینکه قادر خواهید بود 

از یه ییزی خوشالتان نمی آید  می توانید بدون دسالحایگی درباره خودتان  الحبت کنید و تعریف و تمجید های دیگران را 

ی توانید در کنار دیگران احسالالالاس آرامش بحالذیرید  می توانیالد خیلی مودبانه با افراد مخالالفالت کنیالد، می توانیالد نه بگوییالد و م

 . کنید

    

 ●                                                ●                                                      ●   

 

 منفعل بودن                   پرخاشگر بودن                                                  قاطع بودن                               

 

قاط  بودن غالبا به این معناسالت که به مسالائل، اندکی متفاوآ بیندیشالیم  هنگامی که به موارد زیر فکر می کنید سالعی کنید  

 قاط  باشید، به عبارآ دیگر باخودتان و دیگران منصفانه تر رفتار کنید 

 آ قاطعانه  ایگزین کنید  مالآ زیر  ز خودگویی های مرسو  ما هستند با  مال

 اشتباه کنم  حق دارممن نباید اشتباه کنم             من  
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کاله احسالالالاس آزردگی و غم خود را حق دارم من       مرد  عالقه ای ندارند که درمورد احساس بد من ییزی بشنوند 

 ابراز کنم 

شما توق  داشته باشند  ور دیگری فکر و احساس شما در مورد احساساآ و عقایدتان محق هستید  ممکن است دوستان از  

کنید  اما ینانچه به خودتان بها دهید و به احسالالاسالالتان اعتماد داشالالته باشالالید، منظور خود را به دیگران خوه می فهمانید   

داد و   نکته  الب اینجاسالت که هنگامی که به خودتان اعتماد می کنید و بها می دهید دیگران نیز به شالما بیشالتر بها خواهند

بیشالتر اعتماد خواهندکرد پس شالرو  کنید  تالش برای محبوه شالدن همه را فراموش کنید و بر منصالف بودن تمرکز کنید   

  گMcNamara, 2001ال بقیه مسائل خودبه خود حل خواهند

 هنگامی که دیگران را در مشکل خود سهیم می کنیم، مشکل نصف می شود

 اعتماد دارید می تواند ا ر بخش باشد مواقعی که امطراه دارید یا روحیه شما معیف شده،  حبت کردن با کسی که به او 

 دردودل کردن خود به تنهایی به شما کم  میکند تا احساس بهتری داشته باشید 

 ممکن است متو ه شوید که تنها کسی نیستید که ینین احساسی دارد 

 ممکن است آنها راه حل هایی را به شما ارائه دهند که قبال به  هن خودتان نرسیده باشد 

 ت آن ها بتوانند کم  یا نصیحت با ارزشی به شما بکنند ممکن اس

 دانستن اینکه کسانی هستند که نگران شما باشند، احساس خوبی به شما خواهد داد 

 حمایت اجتماعی 

تحقیقاآ نشالالان می دهد حرف زدن با دیگران در مورد احسالالاسالالاآ خود کم  می کند تا حال بهتری پیدا کنیم  این کار  

امالطراه می شالویم روش مفیدی اسالت  دو نفر راه حل بهتر و بیشالتری برای ی  مسالئله پیدا می کنند تا    هنگامی که دیار

 ی  نفر 

روابط با دیگران، منب  مهمی برای لذآ به شالالمار می آید  هنگامی که احسالالاس امالالطراه می کنید، روابط با دیگران منب  

ه گاهی اوقاآ این خود روابط هسالتند که مشالکل ایجاد کرده  حمایتی خوبی اسالت که کمتر مورد اسالتفاده قرار می گیرد یراک

 الحبت کنیم و گاهی نیز به خاطر این اسالت که احسالاس   اند، گاهی اوقاآ ینان امالطراه ما را خسالته کرده که نمی توانیم

بطمان می کنیم دیگر کاری از ما سالاخته نیسالت  همچنین هنگامی که امالطراه داریم ممکن اسالت به  الورآ ناخودآگاه به روا

 الالدمه بزنیم م ال دق و دلی خود را سالالر دیگران خالی کنیم  به شالالخصالالی که قبال به عنوان حامی در  هن خود مشالالخص 

کردید فکر کنید حاال فکر کنید آیا هنگامی که تحت امالطراه هسالتید مومالو  را به ومالو  برای او تومالیا می دهید و به او  

شالار هسالتید آیا منتظر می مانید که آنها اول سالوال کنند؟خب یرا شالما  می گویید دقیقا یه احسالاسالی دارید ویه قدر تحت ف

 قد  اول را بر ندارید و کارها را برای هر دو نفر ساده تر نکنید؟

حال به این مورد فکر کنید که امالطراه شالما باعث شالده با یکی از نزدیکانتان رفتاری آزار دهنده داشالته باشالید اگر این طور 

عذرآ خواهی کنید و تومالالیا دهید که تحری  پذیری شالالما به خاطر آنها نیسالالت بلکه بخاطر  بوده اید خوه اسالالت که م

امالطرابی اسالت که دارید  هنگامی که اومالا  خوه نیسالت سالعی نکنید خشالم و ناراحتی خود را سالر کسالانی که می توانند  
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دیگران نداشالته باشالید می   کم  کنند خالی کنید  راهی برای خالی کردن خشالم پیدا کنیدکه نیازی به فریاد کشالیدن سالر

 توانید قد  بزنید یا دردفتر یادداشت های روزانه احساس عصبانیت خود را بنویسید 

به طور خال اله می توان گفت، روابط منب  شالای  امالطراه هسالتند  ممکن اسالت مشالکالتی را در روابط خود با اع الای خانواده  

  ن روابط می تواننالد منب  عظیمی از حمالایالت نیز بالاشالالالنالد ، دوسالالالتالان تجرباله کنیالد  ولی در نظر داشالالالتاله بالاشالالالیالد کاله همی

  گMcNamara, 2001ال

 چگونه به دیگران اجازه دهیم هنگامی که اضطراب داریم به ما کمک کنند.

 تی را با دیگران سحری کنید، خود را به طور کامل از بقیه  دا نکنیداوقا ➢

 سعی کنید با ی  نفر در مورد مشکلتان و نحوه احساستان  حبت کنید ➢

 وقت خود را با کسانی بگذرانید که از مصاحبتشان لذآ می برید ➢

 خاطر ح ور آن ها نیستبگذارید دیگران بفهمند یرا تحری  پذیر شده اید، تومیا بدهید که این مسئله به  ➢

 فکر کنید هنگامی که دیگران دیار امطراه می شوند، یگونه می توانید به آن ها کم  کنید  ➢

 : حساسیت زدایی ترس های اجتماعی2تنفس و کشش

 هدف این تمرین از بین بردن امطراه و تنش در روابط بین فردی و ح ور در  م  است 

ابتدا موقعیت های ا تماعی که در آن ها شالرکت کنندگان ترس و امالطراه را تجربه می کنند مشالخص کنید سالحس از  

پایین به باال منظم کنند   شالالرکت کنندگان بخواهید که در ه امالالطراه  هنی آن ها مشالالخص کرده و آن ها را از در ه  

 سحس از موقعیتی که پایین ترین در ه امطراه را دارد شرو  کنید 

اکنون راحت بنشالالینید  نفس عمیق بکشالالید  و اولین  الالحنه ال الالحنه ای که کمترین امالالطراه را داردگرا در  هن خود  

دوباره  هن خود را ریلکس مجسالالم کنید  هر  ا دیار امالالطراه شالالدید، متوقف شالالوید به  الالحنه آرامش قبلی برگردید   

کنید، ادامه دهید تا به سالطحی از آرامش که قابل قبول اسالت دسالت یابید  حاال دوباره  الحنه اول را تجسالم کنید، بازهم  

اگردیار امالطراه شالدید  هن را متوقف کنید و به  الحنه آرامش بخش اولیه فکر کنید  اما اگر دیار امالطراه محسالوسالی  

ن خود تجسالالم کنید، حاال اگر دیار امالالطراه شالالدید دوباره به  الالحنه آرمش بخش اول نشالالدید،  الالحنه بعدی را در  ه

برگردید پس از کسب آرامش مقبول،  حنه اول و سحس  حنه دو  را تجسم کنید  اگر سه بار ی   حنه رامرور کردید  

دهید، با هر  الحنه  و امالطراه نداشالتید، آن  الحنه را از ساللسالله مراتب  الحنه های امالطراه حذف کنید و همچنان ادامه 

  گMcNamara, 2001ال  هر یه قدر که الز  است موا ه شوید تا نسبت به آن کامال بی تفاوآ و آرا  شوید   

 تکالیف منزل

 کاربره را به دقت مطالعه کرده و تمامی تمریناآ را انجا  دهید 

 بیان احساس

از ت  ت  اع الای گروه می خواهیم احسالاس خود را را   به دوره و مطالبی که آموخته اند و همچنین احسالاس کنونی خود 

 بیان کنند 

 پیوست شماره چهارده: کاربرگ جلسه پنج 
 برگه تنفس و کشش
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 : کشش سر و گردن7تمرین  

 ی  نفس عمیق از ناحیه شکم بکشید  •

 ستون فقراآ را  اف و ریلکس کنید  •

 احساس آرامش را به شانه هایتان گسترش دهید  •

 احساس کشش کنید یند  انیه سر را به طرف  لو بکشید طوری که در گردن و پشت   •

 حاال سرتان را یند  انیه به عقب برده و کشش ناشی از آن را در گردن احساس کنید  •

 سرتان را به راست برده و کشش ناشی از آن را در گردن احساس کنید  •

 سرتان را به یپ برده و کشش ناشی از آن را در گردن احساس کنید  •

 

 

 : کشش شانه ها8تمرین

   کنید ال این تمرین را می توانید نشسته یا دراز کشیده هم انجا  دهیدگ بایستید و کشش را شرو •

 دست ها را آرا  باالی سر ببرید  •

هوا را به داخل فرو برده الد گ وتا  ایی که می توانید دسالالت ها را باال بکشالالید، دسالالت ها را  الالاف نگه   •

 دارید 

 ز احساس کنید بگذارین ستون فقراآ تان کشیده شود و کشش را در شانه هایتان نی •

 یند لحظه کشش و سحس توقف و به این ترتیب ادامه دهید  •

 هوا را بیرون داده البازد گ و دست ها را در دو طرف بدن قرار دهید  •

 این تمرین را یند بار تکرار کنید •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ تمرین :



برنامه موا هه با امالالطراه یه ییزهایی  : به سالالواالآ زیر فکر کنید  همچنین بگویید که از تمرین بحث روابط بین فردی

آموخته اید  به یاد داشالالته باشالالید که می توانید را   به این مومالالو  به طور کلی و بدون اشالالاره به نکاآ  زئی به بحث و  

 تبادل نظر بحردازید

 مشکالآ ا لی که در روابط بین فردی با آن ها موا ه می شوید یه ییزهایی هستند؟ •

 افراد زیر فکر کنید الخانواده و دوستانگ  به روابط بین فردی با •

 پاسخ های خود را در این قسمت بنویسید:

 

 :5تکلیف جلسه  

 یه ییز های مفیدی در این دوره بدست آوردید؟

 فکر کنید 5تا 1را   به این دوره از لسه 

 یه مواردی به نظرتان  الب بودند؟ •

 یه مواردی به نظرتان مفید بودند؟ •

 فکر می کنید کدامی  از مهارآ های آموزش داده شده را در آینده بکار بگیرید؟   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 پیوست شماره پانزده: محتوای جلسه شش 
جلسشه ششششم: با خود به ششایسشتگی رفتار کنید: پرورش اعتماد به نفس و حرمت خود: پیششگیری از اضشطراب و 

  مقابله موثر با آن

کنندگان روش هایی را برای تقویت اعتماد به نفس و حرمت خود و حفآ آنها در دسالالت نداشالالته باشالالند،  ینانچه شالالرکت 

تمامی مهارآ ها و پیشالالنهاداآ باال، بی فایده و بدون اسالالتفاده خواهد بود  در این  لسالاله به این می پردازیم که شالالرکت 

مچنین روش های مقابله مو ر برای دور نگه داشالتن کنندگان یگونه می توانند برای خودشالان ارزش و احترا  قایل شالوند  ه

 امطراه مطر  می شود 

 0 –5 مقدمه و اهداف  

 

 5 -10   1تنفس و کشش

 

 10-15   1بحث و تبادل نظر

 

 15 -25 : اعتماد به نفس و حرمت خود1گفتگوی محقق

 

 25-35 استراحت     

 

نظر  : مرور و بازبینی دوره و بحث تبادل 2بحث و تبادل نظر

 را   به آن 

45- 35 

 

 45 - 55 : تنش زدایی ع النی 2تنفس و کشش 

 

 55 -60 بیان احساس        

 

 

 مقدمه :

امروز آخرین  لساله این دوره اسالت  مومالو   لساله ارتقا اعتماد به نفس و حرمت خود و کاهش امالطراه اسالت  اغلب  الحبت 

کنندگان مشالالکل اسالالت  بنابراین در حوزه هایی که شالالرکت کردن در مورد ینین مسالالائلی در ح الالور گروه برای شالالرکت  

کنندگان تمایل به  الحبت کردن ندارند خیلی مکث نمی کنیم  رفتار شالایسالته با خود به خصالوص در مواقعی که زندگی رو  

به دشالالواری پیش می رود از اهمیت به سالالزایی برخوردار اسالالت  می توان به خوش رفتاری باخود به عنوان ی  منب  انرتی 

هم که منجر به عملکرد خوه و لذآ بردن از زندگی می شالود، نگریسالت  می توانید کارهایی که شالما را شالاداه می کنند و  م

 در طوالنی مدآ برایتان امطراه به و ود نمی آورند را درست شناخته و به سمت آنها قد  بردارید

  

 



 1تنفس و کشش

بخواهیم از بین تمریناآ تنفس و کشالش، دو تمرین را که بیشالتر از  برای  لساله آخر، خوه اسالت که از شالرکت کنندگان 

 همه برایشان لذآ بخش و مفید بوده برای ا را در کالس انتخاه کنند 

 

  1بحث و تبادل نظر

 به نظر شما اعتماد به نفس یعنی یه؟

 یه احساسی درباره اعتماد به نفس دارید؟

 نفستان معیف است؟احساس می کنید در یه مواردی اعتماد به  

 آیا کسانی که فکر می کنید با اعتماد به نفس هستند، خودشان نیز ینین نظری را   به خود داشتند؟

 گفتگوی محقق: اعتماد به نفس و حرمت

هیچ کدا  از مهارآ ها، تکنی  ها و پیشالنهاداآ ارائه شالده را   به نحوه کنار آمدن با امالطراه مو ر واق  نخواهد شالد، مگر  

که شالما اعتماد به نفس و حرمت الز  برای بکار گیری آن ها داشالته باشالید و به این باور برسالید که سالالمت روان شالما آن این

 قدر مهم و با ارزش است که می خواهید وقت خود را برای آن سرمایه گذاری کنید 

 شروع کنید خودتان را تحویل بگیرید

اریم، م ل این اسالالت که به خود پاداش داده ایم و به عبارآ دیگر با خود ینانچه خودمان را شالالاداه و دور ازامالالطراه نگه د

رفتار شالایسالته ای داشالته باشالیم به شالکل سالاده تر، تحویل گرفتن خود یعنی آگاهی پیدا کردن نسالبت به مواردی که کارها را 

ه خود مو ب می شالالود تا  به خوبی انجا  داده ایم و شالالایسالالته دریافت اسالالتراحت و پاداش هسالالتیم  تفریا و پاداش دادن ب

کارهای مهم خود را بهتر انجا  دهیم  زیرا انرتی و قدرآ بیشالتری خواهیم داشالت  در اینجا نکته کلیدی این اسالت که تعادل  

را درسالت رعایت کنیم  حتما برای اتما  کار خود پاداش تعیین کنید و به این مسالئله ینین بنگرید که یون شالجاعت کافی  

ناخوشالایند را داشالته اید سالزاوار دریافت پاداش هسالتید  پاداش ها، زمانی بهترین ا ربخشالی را خواهند  برای انجا  وایفه ای

داشالت که درسالت بالفا الله بعد از رسالیدن به هدف داده شالوند هر کس باید از ی  پاداش روزانه بهره ببرد  تفریحاآ کوی  

  گMcNamara, 2001; Kleinke, 1998ال می شوند مو ب آسان تر شدن زندگی

 ایجاد اعتماد بنفس و حرمت 

 از گروه بحرسید 

 یست؟فکر می کنید اعتماد به نفس ی •

 یه احساسی درباره اعتماد به نفس دارید؟ •

 از کجا می توانید بفهمید کسی اعتماد بنفس دارد یا خیر؟ •

یهار  نبه از زندگی شالما تحت تا یر اعتماد به نفس پایین قرار می گیرد: فکر، احسالاس، رفتار، ومالعیت بدنی اسالت  از دسالت  

 انتظارش را ندارید در انجا  کارهایتان مزاحمت ایجاد می کند  دادن اعتماد به نفس حتی در زمان هایی که ا ال 
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 اثرات پایین اعتماد بنفس

 افکار ما: به خود می گوییم

من نمی توانم این کار را انجا  دهم، به اندازه کافی خوه نیسالالتم ال من از عهده زایمان زودرس بر  نمی   •

 آیمگ  

 کار خیلی سختی است الزایمان زودرس داشتن کار سختی استگ •

 نمی توانم  •

 احساسات ما

 به علت ترس از زایمان زودرس احساس دلشوره و دلواپسی دار   •

 دار   استرساحساس امطراه و  به علت ترس از زایمان زودرس •

 رفتار ما

 کارها را به تعویق می اندازیم  •

 از ایجاد تنییر در زندگی و یا بعهده گرفتن کارها ا تناه می کنیم  •

 وضعیت بدنی ما

 به یشم دیگران نگاه نمی کنیم  •

 ع الآ را منقبض می کنیم  •

 تما  مدآ احساس خستگی می کنیم  •

 توانم اعتماد به نفسم را زیاد کنمبدین ترتیب چگونه می 

: اولین بار که کار  دیدی را انجا  می دهید ممکن اسالت درسالت از آه در نیاید ولی به مرور زمان سالاده تر تمرین -1

 خواهد شد 

: وقتی اعتماد به نفس نداشالته باشالیم، بیش از حد به اشالتباهاتمان فکر می کنیم،  از اششتبا هاتمان درس بگیریم -2

ت که هیچ اشالتباهی در دنیا و ود ندارد که قبل از شالما فرد دیگری مرتکب آن نشالده باشالد تنها  واقعیت این اسال

 کسانی که هرگز ییزی را امتحان نمی کنند اشتباه نمی کنند 

: به محض اینکه اتفاقی می افتد تما  شالده و قابل برگشالت نیسالت خود را با فکر کردن را   خود را تنبیه نکنیم -3

 به آن آزار ندهید 

 برای رشد اعتماد به نفس خیلی مهم است که با خود مهربان باشید و خود را ببخشید  با خود مهربان باشیم: -4

: زمانی که احسالالاس خود و دیگران را گول بزنید و طوری رفتار کنید که انگار با اعتماد به نفس هسششتید -5

رفتارمی کرد  سالعی کنید به شخص    عد  اعتماد به نفس دارید از خود بحرسالید اگر اعتماد به نفس داشالتم یه طور

  با اعتماد به نفسالی که می شالناسالید فکر کنید و از خود بحرسالید احتماال او یگونه با این موقعیت کنار خواهد آمد

  گMcNamara, 2001ال
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 به وجود آوردن حرمت

حوه نگرش شالما به خودتان بسالتگی دارد  اگر حرمت خود شالما باال باشالد در مورد خود احسالاس خوبی  حرمت خود تماما به ن

 خواهید داشت و اگر پایین باشد احساس بدی خواهید داشت 

 واقع بین باشید -1

کنید   حرمت خود را پایین داشالتن سالوگیری منفی نسالبت به خود اسالت  یعنی اینکه خود را بی ارزش و غیر قابل قبول تصالور 

 باید توانایی های خود را بشناسیم به  ای اینکه آنها را سرکوه کنیم، بحذیریم که ما نیز فرد با ارزش و مهمی هستیم 

 گاهی اوقات ما بدترین منتقد خود می شویم  -2

قاد و  وقتی حرمت ما پایین اسالالت تمایل داریم خود را شالالدیدا مورد انتقاد قرار دهیم  هنگامی که متو ه شالالدی در حال انت

سالالرکوه خود هسالالتید دلیل رفتار تان را برای خود تومالالیا دهید، اینکه یرا آن حرف را زدید و یا یرا به آن طریق رفتار  

 کردید  اگر نیاز به عذر خواهی بود حتما آن کار را بکنید 

 به انتقادگر درونیتان بگویید ساکت شو -3

انسالان دوسالت داشالتنی نیسالتم، من اهمیتی ندار      حواسالتان باشالد  من  "هر زمانی که متو ه شالدید دارید به خود می گویید  

که این  مالآ حا الل حرمت پایین دانسالتن بوده و واقعی نیسالتند  از او بخواهید که سالاکت شالود یرا که در واق ، خودش 

 هم نمی فهمد یه می گوید 

 هر آنچه می توانید انجا  بدهید در حد شما بهترین است .1

 الالحیا کار ها وآزار و ا یت خود هنگامی که کارها به درسالالتی انجا  نداده اید تفاوآ بسالالیاری بین تمایل به انجا    .2

 و ود دارد  

 از دوستانی که اعتماد به نفس شما را نادیده می گیرند دوری کنید .3

ی  اگر احسالاس می کنید که حرمت پایینی دارید، خوه اسالت که کمی به دوسالتان و روابطتان فکر کنید یه کسالانی باعث م

شالوند که شالما در مورد خود احسالاس خوبی داشالته باشالید؟ یه کسالانی باعث می شالوند در مورد خود احسالاس بدی داشالته 

باشید؟ به راه های افزایش  رف وقت با کسانی که باعث احساس خوبی در شما می شوند فکر کنید  میزان ارتباب خود را با  

  گMcNamara, 2001ال  کسانی که احساس بدی به شما می دهند کاهش دهید

 

 استراحت
  دقیقه فر ت استراحت بدهید  10کنندگانبه شرکت 
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 : مرور و بازبینی دوره  2بحث و تبادل نظر

 از گروه می پرسیم، به نظر آن ها یه نکاتی سودمند بوده است ؟

 ازگروه می پرسیم، یه نکاتی از دوره را بیشتر به خاطر می آورند؟ •

به مدیریت امالطراه در این دوره یاد  از هر ی  از اع الای گروه می خواهیم یکی از نکاتی را که را     •

 گرفته است را برای گروه تومیا دهد؟

 فیدب  البررسی کاربره شرکت کنندگان گ       

 

 مرور و بازبینی دوره:

 هر روز یا مواقعی که دیار امطراه می شوید تمرین تنش زدایی را انجا  دهید  شما نیاز دارید به •

o محیط آرا  و بی  دا 

o  ی  حالت مناسب برای تمرین بنشینید اینکه  اف و در 

شالالما باید نسالالبت به مناب  انرتی خود الدوسالالتان، غذا، خندیدن گ وییز هایی که   تمرین تنفس عمیق •

انرتی شالما را می گیرند الافسالردگی، ازدسالت دادن کنترل، مشالا راآ گآگاه باشالید، تا بتوانید ییز هایی  

 که انرتی شما را می گیرند از بین ببرید 

کنید مناب  انرزی خود را به خوبی نیاز هایی که در زندگی با آن ها موا ه می شالالالوید به خاطر سالالالعی   •

داشالته باشالید  که این مناب  شالامل افرادی که در زندگی تان و ود دارند، ییز هایی که دوسالت دارید،  

 حس شو، طبعی یا اعتماد به نفس و تفریا می باشد 

 می شود امطراه کمتری داشته باشیم شو، طبعی هنگا  موا ه با مسائل باعث   •

قهوه، شالکر، یربی بیش از حد باعث ایجاد امالطراه شالده و ما را آسالیب پذیر و خسالته تر می کنند و   •

احسالالاس می کنیم که نمی توانیم با مسالالائل کنار بیاییم  غذاهایی که حاوی کربوهیدراآ هسالالتند به ما  

ن کافی از میوه  اآ و سالالبزی  اآ به ما  کم  می کنند که آرامش داشالالته باشالالیم و دریافت ویتامی

 کم  می کنند که سالم بمانیم 

سالاعت خواه در شالبانه روز نیاز اسالت  سالعی کنید روش های خوه 8خواه بسالیار مهم اسالت  حدودا به  •

 خوابیدن را بیاموزید  

را    از مناب  حمایتی خود کم  بگیرید  به خاطر داشالته باشالید افرادی که هنگا  امطراه بیشترین کم  •

می توانند به ما کم  بکنند همان هایی هسالالتند که احتمال مشالالا ره با آن ها بیشالالتر از همه اسالالت  

بنابراین هنگامی که امالالطراه دارید سالالعی کنید با آن ها درگیر نشالالده و امالالطراه خود را بر سالالر افراد 

 دیگری خالی نکنید تا زمانی که به ان ها نیاز دارید به شما کم  کنند 

عادل داشالته باشالبد، سالعی کنید همه زندگیتان در ی  حوزه خال اله نشالود  وقت خودرا  ی  زندگی مت •

 تنظیم کنید 

گاهی اوقاآ بدون دانسالالتن علت احسالالاس امالالطراه می کنیم و بنابراین نمی دانیم که یگونه به خود  •

کم  کنیم  سالعی کنید بفهمید دقیقا یه ییزی شالما را آزار می دهد  سالحس با آن به  الورآ مشالکلی  



نیاز به حل شالالدن دارد برخورد کنید  به تما  راه حل های ممکن فکر کنید، هر کدا  را که دوسالالت   که

 دارید اول امتحان کنید اگر سودمند نبود به سراو راه حل بعدی بروید 

به خاطر داشالالته باشالالید شالالما می توانید روابط خود را کنترل کنید نه دیگران، بحذیرید که شالالما هم   •

 ن پیش می اید سهیم هستید و در قبال آن مسئولیت دارید مشکالتی که برایتا

زمان خود را مدیریت کنیالد و آن را بین کار هایی که برایتالان مهم اسالالالت تقسالالالیم کنیالد  سالالالعی کنیالد   •

مسالتقیما سالراو کارهای برنامه ریزی شالده بروید تا زمان خود را به بیهوده گشالتن و در نتیجه احسالاس 

 دست ندهید  گناه کردن به خاطر اتالف وقت از

 تنش زدایی عضالنی

 
 شیوه انقباض گروه ع الآ

در ه خم و دسالت را مشالت کرده و در  45آرنج را به اندازه  ع الآ بازو و دست-1

 مقابل خود نگه دارید

ابرو را بالاال برده، بینی را باله طرف پالایین یین داده، گوشالالاله   ورآ و گردن-2

یالاناله را باله موازاآ  دهالان را باله طرف پالایین و بالاال بکشالالالیالد،  

 ع الآ گلو وگردن به طرف پایین بکشید

یال  نفس عمیق بکشالالالیالد وآن را نگاله داریالد در حالالی کاله   سینه، شانه، پشت و شکم-3

اسالتخوان های شالانه را به عقب می کشالید، همزمان شالکم را 

 سفت کنید

پا را درحالی که انگشالالتانتان را به طرف  لو نشالالانه گرفته  ع الآ هر دوپا-4

 به آرامی از روی زمین بلند کنید  اید

حاال آماده شالوید، در  ای خود طوری قرار بگیرید که نیاز به حرکت امالافی نداشالته باشالید و تا پایان تمرین راحت باشالید  

اکنون ی  نفس عمیق بکشالید و هوا را به آرامی از راه بینی خار  کنید  یشالمان خود را ببندید و تا آخر تمرین بسالته نگه  

ول که اکنون هر دو دسالت با هم هسالتند  لب کنید، آن ها را منقبض کنید و به  دارید، حاال تو ه خود را به ع الالآ گروه ا

احسالاس انقباض تو ه کنید و این احسالاس را به خاطر بسالحارید      بسالیار خوه حاال انقباض را رها کنید و بگذارید آرامش 

ه اول در حالت آرامش باقی بماند  حاال  گسترش یابد      بیشتر     بیشتر به تفاوآ دو احساس تو ه کنید  اکنون بگذارید گرو

ع الآ گروه دو  تو ه کنیدالتمامی  ورآ و گردنگ این احساس را به خاطر بسحارید     حاال رها کنید و به احساس آرامش 

تو ه کنید، تفاوآ دو احسالاس را به خاطر بسالحارید     احساس آرامش به شما انرتی می دهد در حالی که تنش به شما فشار  

اورد و از شالالما انرتی می گیرد      حاال ع الالالآ دو گروه قبل در حالت آرامش باقی می ماند  تو ه خود را به ع الالالآ  می  

گروه سالالو  معطوف کنید التمامی تنهگ حاال تمامی ع الالالآ تنه را منقبض کنید یادتان باشالالد نفس خود را حبس کنید   به  

به احسالاس آرامش تو ه کنید بگذارید ارامش گسالترش یابد بگذارید  احسالاس انقباض تو ه کنید  حاال تنش را رها کنید و  

ع الالآ کامال رها شالوند و به احسالاس خود را   به گسالترش آرامش تو ه کنید     حاال به ع الالآ گروه یهار  می پردازیم،  

ها کنید و ا ازه بدهید  پاهارا با هم منقبض کنید  به احسالاس انقبا  تو ه کنید، این احسالاس را به خاطر بسالحارید     حاال ر



ع الالالآ آرا  بگیرند تمامی قسالالمت های پا از نوک انگشالالتان تا کشالالاله ران را مرور کنید و بگذارید در همه قسالالمت آرامش 

 ایگزین انقباض شالود    از احسالاس آرامش لذآ ببرید و آن را به خاطر بسالحارید  حاال یکبار تمامی بدن را مرور می کنیم،  

نیز به همین ترتیب دارد رها کنید، ع الآ گروه دو       سو      یهار       را  و ود کنید، اگر تنشی کبار مرور ع الآ گروه اول را ی

مرور کنیالد  بگالذاریالد تمالامی بالدن در حالالالت اسالالالتراحالت قرار بگیرد  آرامش را در بالدن و  هن خود مرور کنیالد باله خودتالان برای 

و ه و تمرکز روی بدن به راحتی امکان پذیر است  حاال ی  نفس عمیق رسیدن به آرامش بیشتر کم  کنید  این کم  با ت

به طور   1تا4بکشالالید و هوا را از راه بینی خار  کنید، این کار احتماال احسالالاس شالالادابی بیشالالتری می بخشالالد  حاال من از  

ا را به آرامی حرکت معکوس می شالمار ، به گفته های من تو ه کنید  یهار، پاها را به آرامی حرکت دهید     ساله ،دسالت ه

 گMcNamara, 2001ال  دهید      دو ،سر و گردن را به آرامی حرکت دهید، ی ، یشمان خود را به آرامی باز کنید

 نکات نهایی

به یاد داشالته باشالید که هماهنگی بین تنفس، تن آرامی بدن و تمرکزحین مراحل زایمان، فکر خانم باردار را از در   •

 خود را آماده کنید منحرف می کند  بنابراین تو یه می شود که با تمرین مداو   هن و بدن 

 بهتر است کاربره دوره را نگه دارید تا بعدا در مواق  الز  بتوانید به آن ها ر و  کنید  •

تمرین مهارآ هایی که آموختید، فکر بسالیار خوبی اسالت  نکاآ سالودمند دوره را برای خود بنویسالید و با   •

کاربره های خود را نگه دارید تا در زمان  خود مرور کنید تا مشالالوق شالالما در ادامه راه باشالالد  همچنین 

 های امطراه آور آن ها را بخوانید 

از همه اع الا گروه برای همکاری و شالرکت در دوره تشالکر می کنیم امیدواریم از دوره لذآ برده باشالید و   •

  آن را برای آینده سودمند بدانید

 بیان احساس 

به دوره و مطالبی که آموخته اند و همچنین احسالاس از ت  ت  اع الای گروه می خواهیم احسالاس خود را را    

 کنونی خود بیان کنند 
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 پیوست شماره شانزده :کاربرگ جلسه شش
 بحث و تبادل نظر درباره اعتماد به نفس

 به نظر شما اعتماد به نفس یعنی یه؟ •

 یه احساسی درباره اعتماد به نفس دارید؟ •

 اعتماد به نفستان معیف است؟احساس می کنید در یه مواردی  •

 آیا کسانی که فکر می کنید با اعتماد به نفس هستند، خودشان نیز ینین نظری را   به خود داشتند؟ •

 آیا احساس می کنید که دیگران نسبت به شما اعتماد به نفس بیشتری دارند؟ •

 ماد به نفس دارند؟آیا افراد با اعتماد به نفس، همیشه این طور هستند؟ یا را   به همه ییز اعت •

 پاسخ خود را در این قسمت بنویسید:

 مرور کلی و بحث و تبادل نظر درباره دوره: بررسی دوره از جلسه اول تا به حال 

 به نظر شما یه نکاتی سودمند بودند؟ •

 یه نکاتی از دوره را بیشتر به خاطر می آورید؟ •

مدیریت امالالطراه در این دوره یاد گرفته اسالالت را هر ی  از اع الالای گروه یکی از نکاتی راکه را   به  •

 برای گروه تومیا دهد؟

 پاسخ های خود را دراین قسمت بنویسید: 

 ارزشیابی:

 فراگیران می توانند درموقعیت های امطراه زا، از راهبردهای مناسب  هت کنترل امطراه بهره بگیرند 

 

 

 بیست نکته برتر دوره:

 متعادل داشته باشید ی  رتیم غذایی سالم و   .1

 فعالیت  سمانی داشته باشید  .2

 برای خود ی  برنامه منظم خواه ترتیب دهید  .3

 تکنی  های تنش زدایی را به طور کامل یاد بگیرید  .4

 روابط بین فردیتان را گسترش دهید و بروی مهارتهای ارتباطی کارکنید  .5

 مواقعی که دیار امطراه می شوید با دیگران  حبت کنید  .6

 دتان مهربان باشید، هنگامی که اشتباه می کنید خودتان را ببخشید  با خو .7

 مدیریت زمان را به خوبی یاد بگیرید  .8

 برنامه زندگی خود را سازماندهی کنید  .9

 نشانه های امطراه را در خود بشناسید و نسبت به آنها واکنش دهید  .10



 از استراحت های کوتاه استفاده کنید  .11

 انجا  دهید تمرین های تنفس و کشش را  .12

 وقتی به هدف های کوی  دست می یابید خود را تشویق کنید و به خود پاداش دهید  .13

 در زندگی بین کار استراحت و تفریا تعادل برقرار کنید  .14

 مناب  امطراه زا و حمایتی خود را به خاطر بسحارید  .15

 م بت بیاندیشید  .16

 مسائل را بزره نکنید  .17

 برای برخورد با موقعیت های امطراه زای آتی آماده کنید  به کم  مهارآ های مقابله ای خود را .18

 نگرانی را به مشکالتی تبدیل کنید که یا حل می شوند و یا فراموش می شوند  .19

 از زندگی لذآ ببرید  .20
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