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 1مركــز تحقيقــات مراقبــت بيماريهــاي مزمــن در منــزل ،دانشــكده پرســتاري ومامايــي ،دانشــگاه
علــوم پزشــكي همــدان ،همــدان ،ايــران.
 2دانشــجوي كارشناســي ارشــد مشــاوره در مامايــي ،مركــز پژوهــش هــاي دانشــجويان ،دانشــكده
پرســتاري و مامايــي ،دانشــگاه علــوم پزشــكي همــدان ،همــدان ،ايــران.
 3گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران.
 4مرکــز تحقیقــات مــادر و کــودک ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ايــران.
نويســنده مســئول :ســیده زهــرا معصومــی ،مرکــز تحقیقــات مــادر و کــودک ،دانشــکده پرســتاری و
مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ايــران .ایمیــلzahramid2001@yahoo.com :
چکیده
مقدمــه :آمــوزش و مشــاوره رفتارهــای دلبســتگی قبــل از تولــد مــی توانــد ارتقــاء دهنــده ارتبــاط عاطفــي بیــن
مــادر و نــوزاد باشــد .لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تاثیــر مشــاوره در اولیــن بــارداری بــر دلبســتگی مــادر و
جنیــن در ســال  1394در شــهر همــدان انجــام شــد.
روش کار :ایــن پژوهــشيــك مطالعــه كارآزمايــي بالينــي بــود .افــراد نمونــه  110نفــر زن نخســت زا بودنــد
كــه در ســن حاملگــي  30-32هفتــه قرارداشــته و بــه صــورت تخصيــص تصادفــي بلوكــي بــه دو گــروه آزمــون
و كنتــرل (هــر گــروه  55نفــر) تقســيم شــدند .ابــزار جمــع آوری اطالعــات شــامل اطالعــات دموگرافيــك و
پرسشــنامه اســتاندارد کرانلــی بــرای ســنجش دلبســتگی مــادر بــه جنیــن بــود .قبــل از مشــاوره پرسشــنامه درهــر
دو گــروه تكميــل شــد .ســپس چهــار جلســه مشــاوره گروهــی ،هــر هفتــه در طــي يــك مــاه بــراي مــادران گــروه
آزمــون عــاوه بــر مراقبتهــاي روتيــن بــارداري گذاشــته شــد .در حاليكــه گــروه كنتــرل فقــط مراقبتهــاي روتيــن
را دريافــت مــي كردنــد .دو هفتــه پــس از اتمــام مشــاوره ،افــراد در دو گــروه مــورد بررســی مجــدد قــرار گرفتنــد.
میانگیــن نمــرات دلبســتگي مادر-جنيــن بيــن دو گــروه و درون گروههــا بــا يكديگــر مقايســه شــدند.
یافتــه هــا :میانگیــن نمــرات دلبســتگی مــادر بــه جنیــن بعــد از مشــاوره در گــروه آزمــون تفــاوت امــاری معنــی
داری بــا گــروه كنتــرل داشــت (  .)P < 0/001ميــزان دلبســتگي در گــروه مــورد افزايــش معنــي داري داشــت در
حاليكــه در گــروه شــاهد تغييــر معنــي دار آمــاري مشــاهده نشــد.
نتیجــه گیــری :مشــاوره رفتارهــاي دلبســتگي بــه مــادران در طــي مراقبتهــاي پــره ناتــال مــی توانــد در جهــت
ارتقــاء ارتبــاط مادر-جنيــن موثــر باشــد.

مقدمه
حاملگــی و مــادر شــدن از وقایــع لــذت بخــش و تکاملــی زندگــی زنان
محســوب می شــوند كــه بــا تغیــرات و ســازگاری هــای فیزیولوژیکی و
انطبــاق هــای روانشــناختی بــرای مــادر همــراه بــوده و مســتلزم توجــه
ویــژه ای مــی باشــد [ .]1رابطــه اولیــه بیــن مــادر و جنیــن قبــل از
تولــد تحــت عنــوان دلبســتگی مــادر بــه جنیــن عنــوان شــده اســت
[ .]2دلبســتگی بیــن مــادر و جنیــن یــک تصــور انتزاعــی مــادر از
جنیــن مــی باشــد کــه بصــورت بالقــوه قبــل از تولــد وجــود دارد و
مربــوط بــه توانایــی شــناختی و احساســی در رابطــه بــا تصــور وجــود
یــک انســان دیگــر مــی باشــد [ .]2بــر اســاس نظریــه جــان بالبــی در
تئــوری دلبســتگی ،رابطــه دلبســتگی بیــن مــادر و نــوزاد از مدتها قبل
از تولــد شــروع مــی شــود کــه ایــن رابطــه بــرای ادامــه بقــا ضــروری
مــی باشــد [ .]2عــاوه بــر ایــن رابطــه دلبســتگی قبــل از تولــد مــی

توانــد پیــش بینــی کننــده ارتبــاط ایجــاد شــده بیــن والدیــن و نــوزاد
متولــد شــده در آینــده باشــد [ .]3مطالعــات نشــان داده انــد زنانــی که
اضطــراب باالیــی در دوران بــارداری دارنــد ،در پیونــد عاطفــی و ایجــاد
رابطــه دلبســتگی بــا جنیــن نیــز دچــار اختــال مــی باشــند [ .]4در
پایــان ســه ماهــه دوم بــارداری زنــان بــاردار نســبت بــه جنیــن خــود
آگاهــی بیشــتری پیــدا مــی کننــد و برقــراری ارتبــاط بــا جنیــن بــرای
آنهــا ارزش بیشــتری پیــدا مــی کنــد و ایــن ارتبــاط باعــث ارتقــای
روحیــه و احســاس خوشــایند در مــادر مــی شــود [.]2
مراقبتهــای روحــی و روانــی زنــان بــاردار یکــی از جنبــه هــای مهــم
مراقبتهــای دوران بــارداری مــی باشــد کــه تــا حــدودی نادیــده
گرفتــه شــده اســت [ .]5آمــوزش هــای دوران بــارداری کمــک مــی
کنــد تــا مــادران بــارداری ســالم تــر و یــا عارضــه کمتــری داشــته
باشــند و باعــث کاهــش درد و اضطــراب و نیــز افســردگی دوران

پارسا و همکاران
بــارداری و بعــد از زایمــان مــی شــود .بایــد توجــه داشــت کــه در
سرتاســر طــول بــارداری و بخصــوص بــا نزدیــک شــدن بــه اواخــر آن
اضطــراب در مــادران ایجــاد شــده و بیشــتر مــی شــود [.]6

روش كار

ایــن پژوهــش یــک مطالعــه كارآزمايــي بالينــي بــود کــه بــر
روی تعــداد  110نفــر از مــادران بــاردار مراجعــه کننــده بــه
از جملــه مداخالتــی کــه ارتبــاط بیــن مــادر و بچــه بدنیــا بیمارســتان فاطمیــه شــهر همــدان صــورت گرفتــه اســت .در
نیامــده را افزایــش مــی دهــد آمــوزش و مشــاوره رفتارهــای ايــن مطالعــه  55نفــر در گــروه آزمــون و  55نفــر در گــروه
دلبســتگی اســت کــه شــامل صحبــت کــردن بــا جنیــن ،لمــس کنتــرل مــورد بررســي گرفتنــد .افــراد نمونــه از مــادران بــاردار
جنیــن از روی شــکم و توجــه بــه حــرکات جنیــن و غیــره مــی واجــد شــرايط ورود بــه مطالعــه بصــورت در دســترس انتخــاب
شــود و بنظــر مــی رســد تمامــی ایــن رفتارهــا موجــب ارتقــای و ســپس بــه روش تصادفــی بــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل
دلبســتگی و افزایــش قابــل توجــه توجــه مــادر بــه جنیــن مــی اختصــاص یافتنــد .کلیــه شــرکت کننــدگان فــرم رضايــت نامــه
گــردد [ .]7رابطــه بیــن افزایــش میــزان کورتیــزول در دوران تحقيــق را تكميــل كــرده بودنــد و دارای ایــن اختیــار بودنــد
پــری ناتــال و تاثيــر آن در كاهــش توانایــی شــناختی کــودک در کــه در هــر مرحلــه از مطالعــه در صورتیکــه تمایــل بــه ادامــه
آینــده احتمــاال مــی توانــد توســط برقــراری رابطــه دلبســتگی همــکاری نداشــته باشــند از مطالعــه خــارج شــوند.
مــادر و جنیــن در دوران قبــل از زایمــان تحــت تاثیــر قــرار گیرد معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :حاملگــی اول و ســن
[ .]8عــدم حمایــت کافــی از ســوی اعضــای خانــواده یــا اعضــای بــارداری  ،30-32نداشــتن مشــکالت طبــی و مامایــی خطــرزا
تیــم بهداشــتی منجــر بــه افزایــش اضطــراب دوران بــارداری می از جملــه دیابــت ،پراکالمپســی ،خونریــزی و دوقلویــی ،پارگــی
شــود [ .]9تقویــت رابطــه دلبســتگی قبــل از تولد موجــب تأمین زودرس کیســه اب بــوده انــد .معیــار هــای خــروج از مطالعــه؛
و ارتقــای ســامتی مــادر و جنیــن در طــی بــارداری خواهد شــد  .هــر گونــه شــرایط طبــی و خطــر زا در بــارداری از جملــه
کــه تطابــق بــا نقــش مــادری در آینــده را تســهیل مــی کنــد تهدیــد بــه زایمــان زودرس ،دیابــت ،پراکالمپســی ،خونریــزی
[ .]2رفتارهــای دلبســتگی مــادر و جنیــن و افزایــش آن منجــر و دوقلویــی ،پارگــی زودرس کیســه اب و نیــز عــدم تمایــل
بــه ایجــاد صمیمیــت و هیجــان پایــدار و خوشــایندی در مــادر بــه ادامــه شــرکت در کالســهای آموزشــی بــوده اســت .ابــزار
مــی شــود کــه در نهایــت ســامت روان مــادر بــاردار در آن جمــع آوري اطالعــات پرسشــنامه مشــتمل بــر دو بخــش بــود
حائــز اهمیــت مــی باشــد .دلبســتگی مــادر و جنیــن از ابتــدای  .بخــش اول شــامل خصوصیــات دموگرافیــک افــراد بــود.
بــارداری ایجــاد و بتدریــج بیشــتر مــی شــود بطــوری که در ســه بخــش دوم شــامل پرسشــنامه دلبســتگي مــادر بــه جنيــن
ماهــه ســوم بــه اوج خــود رســیده و تــا پایــان بــارداری و حتــی كرانلــي بــود کــه قبــل و بعــد از مداخلــه در اختیــار افــراد
بعــد از زایمــان ادامــه یافتــه و در تطابــق موفــق مــادر با بــارداری هــر دو گــروه قــرار گرفــت .پرسشــنامه رفتارهــای دلبســتگی
نقــش مهمــی دارد [ .]10مطالعــه بوتيــار و همــكاران نشــان مــادر و جنیــن کرانلــی در ســال  1981تهیــه شــده اســت و
داده اســت کــه رفتارهــای دلبســتگی بیــن مــادر و جنیــن مــی كارايــي آن در مطالعــات قبلــي تاييــد شــده اســت [ .]13ایــن
توانــد پیــش بینــی کننــده چگونگــی تعامــل مــادر بــا نــوزاد در پرسشــنامه مشــتمل بــر بیســت و ســه ســوال پنــج گزینــه
دوران پــس از زایمــان و نیــز نگــرش و عملکــرد مــادردر رابطــه با ای مــی باشــد .پاســخها در مقیــاس لیکــرت  5گزینــه ای از "
نــوزاد باشــد [ .]11از طــرف دیگــر رونالــد و همکاران در دانشــگاه همیشــه= "5تــا " هرگــز= "1مــی باشــد .امتیــاز بیشــتر نشــان
واشــنگتن ذکــر نمــوده ارتبــاط معنــی داری بیــن لمــس جنیــن دهنــده دلبســتگی بیشــتر اســت .حداکثــر نمــره کســب شــده
و ماســاژ از روی شــکم و رفتارهــای دلبســتگی بعــد از زایمــان توســط مــادران در ایــن پرسشــنامه  115و حداقــل آن 23
وجــود نــدارد [ .]12لــذا نتایــج متناقضــی از تحقیقــات در ایــن بــوده اســت .ایــن پرسشــنامه توســط خرمــرودی در ایــران
زمینــه و تاثیــر انجــام رفتارهــای دلبســتگی و برقــراری ارتبــاط ترجمــه شــده و روایــی آن بــه روش روایــی محتــوا و پایایــی
بــا جنیــن وایجــاد رابطــه دلبســتگی وجــود دارد .در ایــن مطالعه آن بــا آزمــون مجــدد و بــا ضریــب همبســتگی ( r 0/85
آمــوزش روشــهای دلبســتگی مــادر بــا جنیــن بصــورت مهــارت =) مــورد تائیــد قــرار گرفتــه اســت [ .]14همچنیــن روایــی
آشــنایی بــا جنیــن و مراحــل رشــد آن ،توجــه بــه حــرکات و ایــن پرسشــنامه در مقالــه جمشــیدی منــش و همــکاران در
لمــس جنیــن مــی باشــد .بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ســال  1391ســنجیده شــده و پایایــی آن پــس از تجدیــد
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه تعييــن اثــر مشــاوره دلبســتگی نظــر ،آلفــای کرونبــاخ  0/83گــزارش شــده اســت [ .]15ایــن
در بیــن مــادران بــر میــزان دلبســتگی مــادر  -جنیــن در دوران پرسشــنامه قبــل از مداخلــه و دو هفتــه بعــد از مداخلــه توســط
بــارداری بوده اســت.
افــراد در دو گــروه تكميــل شــد.
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ای هفتگــی بــود کــه افــراد بــه دو گــروه  27نفــری ،جهــت
مشــاوره گروهــی تقســیم شــدند .جلســات مشــاوره توســط يك
پژوهشــگر در محــل کالســهای زایمــان فیزیولوژیــک مرکــز
بهداشــتی -درمانــی فاطمیــه انجــام مــی شــد .دو هفتــه بعــد
از اتمــام جلســات مشــاوره ای ،هــر دو گــروه آزمــون و کنتــرل
(هفتــه هــای  )36-38بــراي ســنجش دلبســتگی مــادر بــه
جنیــن در هــر دو گــروه بــا اســتفاده از پرسشــنامه کرانلــی
مجــددا مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت (جــدول .)1
پــس از جمــع آوری داده هــا بــرای اســتخراج اطالعــات از
نــرم افــزار آمــاری  SPSSنســخه  16اســتفاده گردیــده اســت.
بــراي ارزيابــي همگنــي گروههــا از آزمــون كايدو و آزمــون
تــي مســتقل اســتفاده شــد .از آزمــون هــای تــی زوجــی و
تــی مســتقل بــرای مقایســه تغييــرات بيــن و درون گروههــا
اســتفاده شــد .ســطح معنــی داري آزمونهــا کمتــر از  5درصــد
درنظــر گرفتــه شــده اســت.

همچنیــن چــک لیســتی جهــت پيگيــري انجــام رفتــار
دلبســتگی مــادر بــه جنیــن ،شــامل چــارت حــرکات روزانــه
جنیــن در ســه نوبــت صبــح ،عصــر و شــب در اختیــار افــراد
گــروه آمــوزش قــرار گرفــت .معیــار ســنجش ایــن چــک لیســت
بصــورت تعــداد حــرکات جنیــن بیشــتر از  10حرکــت10 ،
حرکــت و کمتــر از  10حرکــت در نظــر گرفتــه شــد کــه مادران
بایســتي یکــی را عالمــت مــي زدنــد [ .]1منظــور از ایــن چارت
صرفــا کنتــرل تعــداد حــرکات جنیــن در مــادران نبــود بلكــه
جلــب توجــه مــادران بــه تکــرار و تمریــن آموزشــهای رفتــار
دلبســتگی در منــزل و در فاصلــه بیــن جلســات مشــاوره بــود.
روش مشــاوره در ایــن تحقیــق بدیــن صــورت بــود کــه
ابتــدا از مددجویــان جهــت ورود بــه پژوهــش و پــر کــردن
فــرم پرسشــنامه رضایــت آگاهانــه گرفتــه شــد .کلیــه مراحــل
و رونــد پذیــرش آنهــا در پژوهــش و شــرکت در جلســات
مشــاوره ای بطــور واضــح توضیــح داده شــد .ســپس بــا توجــه
بــه معیارهــای ورود ،،مددجویــان وارد مطالعــه شــدند .در ابتــدا
كليــه افــراد هــر دو گــروه پرسشــنامه دلبســتگی مادر-جنیــن یافته ها
کرانلــی را تكميــل كردنــد .ســپس جلســات مشــاوره دلبســتگي در ایــن مطالعــه میانگیــن ســنی مــادران در گــروه آزمــون
عــاوه بــر مراقبتهــاي روتيــن بــراي گــروه آزمــون بــه اجــرا ( 26/37 )±4/1و در گــروه کنتــرل ( 27/45 )±3/7ســال بــود
در آمــد در حاليكــه گــروه كنتــرل فقــط مراقبتهــاي روتيــن را .بیــن دو گــروه از لحــاظ ســن مــادران ،ســن همســران آنهــا،
ســطح تحصیــات مــادران و همســران آنهــا ،اختــاف آمــاری
دريافــت كردنــد.
مشــاوره در گــروه آزمــون شــامل چهــار جلســه  45دقیقــه معنــی داری وجــود نداشــت (جــدول .)2

جدول  .1برنامه جلسات مشاوره دلبستگي مادران
محتواي مشاوره

تمرين عملی

جلسات مشاوره
جلسه اول

آشنایی با تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی در بارداری و تاثیرآن بر روح و
جسم زنان ,راهکارهایی جهت تطابق بیشتر با تغییرات دوران بارداری,از جمله
آشنایی با رفتارهای مربوط به دلبستگی مادر و جنین ،چگونگی انجام این
رفتارها ،فواید آن و اجرای عملی رفتارهای دلبستگی شامل لمس شکم و
شناخت جنین

لمس شکم توسط مادر باردارو حدس زدن در
مورد وضعیت قرار گیری جنین در شکم

جلسه دوم

مشاوره تغذیه وآشنایی با رشد و نموجنین ،اجرای عملی رفتارهای دلبستگی
شامل :شمارش حرکات جنین و ثبت آن ،تصور شکل ظاهری جنین به شکل
مثبت

لمس شکم توسط مادر ،شمارش حرکات جنین
توسط مادر از روی شکم ،تصور شکل ظاهری
جنین

جلسه سوم

مشاوره در مورد عالئم خطر در بارداری و راههای برخورد با آن و اجرای عملی
رفتارهای دلبستگی از جمله توجه به حرکات جنین و لمس شکم ,صحبت
کردن با جنین ،نامیدن جنین با نام مستعار ،نگاه کردن به شکم

لمس شکم توسط مادر ،صحبت کردن مادر با
جنین،نامیدن جنین با نام مستعار،توجه به شکم
و حرکات جنین از روی شکم

جلسه چهارم

تمرکز بر جنین ،لمس جنین از روی شکم و حدس وضعیت قرار گیری اعضای
جنین ،آرام کردن جنین با لمس شکم و آشنایی با فرایند زایمان و مراحل آن
و شیردهی و تصور در آغوش گرفتن جنین

لمس جنین از روی شکم،حدس قرار گیری
اعضای جنین در داخل شکم ،شمارش حرکات
جنین،آرام کردن جنین با لمس از روی
شکم،تصور در آغوش گرفتن و شیر دادن به نوزاد
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جدول  .2مقایسه خصوصیات دموگرافیک در دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون تعداد(درصد)

شاخص

گروه کنترل تعداد (درصد)

تحصیالت مادران

P = 0/19 ،df = 3 ،ᵡ2 = 6/1
(2 )3/6

(8 )14/5

ابتدایی-سیکل
دیپلم-فوق دیپلم

(24 )43/6

(18 )32/7

لیسانس

(23 )41/8

(26 )47/3

(6 )11

(3 )5/5

تحصیالت تکمیلی
تحصیالت همسران

P = 0/24 ،df = 3 ، ᵡ = 5/5
2

(3 )5/5

(10 )2/18

ابتدایی-سیکل
دیپلم-فوق دیپلم

(23 )41/8

(22 )40

لیسانس

(20 )36/4

(18 )32/7

تحصیالت تکمیلی

(9 )16/3

(5 )9/1

سن مادران

P = 0/3 ،df = 3 ،ᵡ = 3/75
2

 18تا  22سال

(9 )16/4

(3 )5/5

 23تا  27سال

(26 )47/3

(27 )49/1

 28تا  32سال

(16 )29/1

(20 )36/4

 33تا  37سال

(4 )7/3

(5 )9/1

سن همسران

P = 0/6 ،df = 2 ،ᵡ2 = 1/1

 23تا  27سال

(17 )30/9

(13 )23/6

 28تا  32سال

(21 )38/2

(24 )43/6

 33تا  37سال

(17 )30/9

(18 )32/7

جدول  .3مقایسه نمره دلبستگی مادران قبل و بعد از انجام مشاوره بین گروه های آزمون و كنترل
زمان

آزمون آماری

تعداد

ميانگين

انحراف معیار

دلبستگی قبل از
مداخله
كنترل

55

98/51

11/44

آزمون

55

88/60

7/08

دلبستگی بعد از مداخله

آماره t

df

P value

5/46

108

>0/001

2/64

كنترل

55

98/20

11/55

آزمون

55

102/82

5/94

بــرای بررســی وجــود اختــاف در میــزان دلبســتگی مــادر-
جنیــن ،قبــل و بعــد از انجــام مشــاوره در گــروه هــای مــورد و
شــاهد از آزمــون تــی زوجــی اســتفاده گردیــد کــه نتایــج آن در
جــدول  3و  4آورده شــده اســت .همانطــور کــه نتایــج جــدول
نشــان مــی دهــد میــزان دلبســتگی مــادران در گروه آزمــون در
قبــل و بعــد از انجــام مداخلــه تفــاوت معنــی دار آمــاری داشــته
اســت ،در صورتــی کــه در گــروه کنتــرل هیــچ تفــاوت معنــی

108

>0/001

داری وجــود نداشــته اســت .میانگیــن نمــره دلبســتگی قبــل و
بعــد از مشــاوره در گــروه ازمایــش بــه ترتیــب(88/60)±7/08
و ( 102/82 )±5/94بــود کــه ایــن اختــاف از نظــر امــاری
معنــی دار بــود( .)P > 0/001میانگیــن نمــره دلبســتگی قبــل
و بعــد از مشــاوره در گــروه کنتــرل بــه ترتیــب ()± 11/44
 98/51و (  98/20 ) ±11/55بــود کــه تفــاوت معنــی دار نبــود
(.)P = 0/49
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جدول  .4مقایسه دلبستگی مادران قبل و بعد از انجام مشاوره درون گروه های آزمون و كنترل
گروه

ميانگين

انحراف معیار

آزمون
قبل از مداخله

88/60

7/08

بعد از مداخله

102/82

5/94

كنترل

بحث

15/34

>0/001

0/689

قبل از مداخله

98/51

11/44

بعد از مداخله

98/20

11/55

هــدف ایــن مطالعــه بررســی تاثیــر مشــاوره بــر ميــزان
دلبســتگی مادر-جنیــن در ســه ماهــه ســوم مــادران بــاردار
بــود .یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد میــزان دلبســتگی
مــادر بــه جنیــن در گــروه آزمــون نســبت بــه گــروه کنتــرل
،بعــد از مشــاوره افزایــش معنــاداری داشــته اســت (= 0/001
 .)Pایــن مســاله مــی توانــد ناشــی از آموزشــها و مشــاوره موثــر
در دوران بــارداری باشــد .برنامــه هــای آموزشــی دوران بارداری
بــه روش هــای مختلــف بــا آمــوزش مســائل مــورد نیــاز زنــان
بــاردار از جملــه آمــوزش رفتــار هــای دلبســتگی مــی توانــد راه
حــل مناســبی جهــت رفــع مشــکالت دوران بــارداری باشــد
[ .]16مطالعــه حســینی نســب و همــکاران ( )1388نشــان
دادکــه آمــوزش و انجــام برخــی رفتارهــای دلبســتگی باعــث
افزایــش میــزان دلبســتگی مــادر و کاهــش اضطــراب و بهبــود
ســامت روان مــادر و نیــز کاهــش دردهــای ناشــی از زایمــان
شــده و رابطــه مطلــوب بیــن مــادر و شــیر خــوار را ارتقــاء
مــی بخشــد  ،کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد
[ .]17طوســی و همــکاران ( )1390طــی مطالعــه ای کــه در
زمینــه تأثیــر آمــوزش هــای خــاص از جملــه دلبســتگی در
دوران بــارداری بــر دلبســتگی مــادر و جنیــن انجــام دادنــد ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه گــروه آزمایــش ،دلبســتگی بیشــتری
نســبت بــه گــروه کنتــرل داشــتند ،کــه افزایــش میــزان
دلبســتگی در مطالعــه حاضــر نیــز بدســت آمــد [ .]1رونالــد
و همــكاران در مطالعــه خــود كــه بــه بررســي تاثيــر لمــس
جنيــن بــر رفتارهــاي دلبســتگي مــادر پرداختــه انــد ،دريافتنــد
كــه بعــد از انجــام مداخلــه ،اختــاف معنــي داري در ميــزان
دلبســتگي دو گــروه ايجــاد نشــد .از ايــن رو نتايــج متفاوتــي
در زمينــه تاثيــر آمــوزش و انــواع روش هــاي مشــاوره ايــي در
زمينــه ســبك دلبســتگي در مــادران بــاردار وجــود دارد [.]12
همچنيــن ســالیس و همــکاران در زمینــه دلبســتگی مــادر بــه
جنیــن اظهــار کردندکــه میــزان اثــر دلبســتگي مــادر بــه جنین
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آماره t

P value

0/49

مــی توانــد در اثــر آموزشــها متفــاوت باشــد کــه ایــن تفــاوت
مــی توانــد ناشــی از تفــاوت نحــوه مشــاوره ،آمــوزش ،مــکان،
مــدت زمــان و یــا زمــان شــروع آمــوزش هــا در بــارداری باشــد.
مداخــات آموزشــی و مشــاوره اي در بــارداری مــی توانــد نقش
بســزایی در کاهــش اختــاالت روانــی و اضطــراب و همچنیــن
ارتقــاء ســامت جســمی و روانــی افــراد داشــته باشــد [.]18
يكــي از خصوصیــات مطالعــه حاضــر ایــن بــود کــه مشــاوره
گروهــی باعــث اســتفاده مــادران از تجــارب همدیگــر مــی
شــد .لــذا بــه نظــر مــی رســد کــه آمــوزش و مشــاوره گروهــي
رفتارهــای دلبســتگی بتوانــد بــه عنــوان یــک روش آســان،
ارزان و غیــر تهاجمــی بــرای افزایــش دلبســتگی بــه ویــژه در
زنــان نخســت زا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و زنــان بــاردار
بــه انجــام ایــن رفتــار هــا تشــویق شــده و بــارداری را بــا
آرامــش بيشــتر و بــا تجربيــات لــذت بخــش تجربــه نماینــد.
اگرچــه در طــول انجــام ایــن پژوهــش بــروز حــوادث بــزرگ
تنــش زا در مــادران بــاردار تحــت کنتــرل بــود (در صــورت
بــروز از مطالعــه حــذف مــي شــدند) تــا بهتــر بتواننــد بــر
تمرینــات دلبســتگی بــا جنیــن خــود تمرکــز کننــد ولــی
متاســفانه تنــش هــای کوچــک زندگــی روزمــره آنهــا قابــل
کنتــرل نبــود و ایــن از جملــه محدودیتهــای مطالعــه حاضــر
بشــمار مــی امــد کــه البتــه ســعی بــر آن شــد تــا بــا همگــن
ســازی دو گــروه آزمــون و کنتــرل از لحــاظ خصوصیــات
دموگرافیکــی چــون ســن ،شــغل مــادران و همســران آنهــا
و وضعیــت تحصیلــی مــادران و همســران ،ایــن مشــکل را
تــا حــدودی بــه حداقــل رســاند .از طرفــی دیگــر در ابتــدا
مــادران بــا مقولــه دلبســتگی بــا جنیــن خــود ناآشــنا و بعضــا
بــه تاثیــر مفیــد آن در بــارداری بســیار بــی تفــاوت بودنــد کــه
قبــل از برگــزاری جلســات مشــاوره ای حتمــا بایــد بــا ایــن
موضــوع آشــنا مــی شــدند کــه ایــن مــورد منجــر بــه تاخیر در
رونــد شــروع جلســات مشــاوره ای گروهــی بــرای مــادران مــی
شــد .از جملــه محدودیتهــای دیگــر مطالعــه حاضــر میتــوان

پارسا و همکاران

 مشــاوره و آمــوزش رفتارهــاي دلبســتگي،در ارتبــاط هســتند
 ارزان و لــذت،جنيــن را بعنــوان يــك تکنیــک ســاده-مادر
بخــش بــه عنــوان جزئــی از مراقبــت هــای دوران پــره ناتــال
،بــه مــادران آمــوزش دهنــد تــا بــا دســتیابی بــه نتایــج آن
.گامــی در جهــت ســامت مــادر و کــودک برداشــته شــود
تضاد منافع

.در اين مطالعه تضاد منافع وجود ندارد

سپاسگزاري

ایــن مقالــه نتیجــه پایــان نامــه دانشــجویی مقطــع كارشناســي
ارشــد مشــاوره در مامايــي دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــا
 كــد.مــي باشــد1393/12/12  مــورخ9312126438 شــماره
IRCT2015010910426N4 كارآزمايــي باليني اين مطالعــه
 محققيــن بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی.مــی باشــد
 مامایــی و نیــز مرکــز مرکــز، دانشــکده پرســتاری،دانشــگاه
درمانی فاطمیــه بــه جهــت همــکاری بــی دریــغ و-بهداشــتی
.صمیمانــه انهــا تشــکر و قدردانــی مــی نماينــد

بــه ایــن امــر توجــه کــرد کــه در کلیــه جلســات مشــاوره
ای ســعی بــر آن شــد تــا مــادران بتواننــد از طــرق مختلــف
 شــاید بــا.بــا جنیــن خــود رابطــه دلبســتگی ایجــاد نماینــد
اســتفاده از امکانــات ســونوگرافی ســه بعــدی جنیــن و دیــدن
 رابطــه قویتــری از لحــاظ دلبســتگی، جنیــن توســط مــادر
ایجــاد مــی شــد کــه متاســفانه بدلیــل محدودیتهــای مالــی
.بــرای اکثــر مــادران قابــل اجــرا نبــود
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه بــه نظــر مــی رســد مشــاوره
دلبســتگی بــه عنــوان یکــی از روشــهاي موثــر بتوانــد باعــث
 همچنیــن بــا.افزایــش دلبســتگی مــادر بــه جنیــن شــود
آمــوزش ایــن رفتــار هــا بــه کارکنــان بهداشــتی بــه ویــژه
 قبــل از تولــد نــوزاد،پرســتاران و ماماهــا و همچنیــن والدیــن
مــی تــوان در جهــت ارتقــاء روابــط والدیــن بــا نــوزاد اقدامــات
 در صــورت تثبیــت ایــن نــوع رفتــار.اساســی را بــه عمــل آورد
هــا در مــادران مــی تــوان امیــد داشــت کــه در آینــده افــراد
.جامعــه از بهداشــت روانــی مناســب تــری برخــوردار باشــند
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر پیشــنهاد مــی شــود
ماماهــا و ســایر اعضــاء گــروه بهداشــت و درمــان کــه بــا مــادر
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Abstract
Introduction: Training and consulting attachment behavior may promote bonding
between mothers and infants. The aim of this study was to determine the effect of
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Methods: This study was a randomized clinical trial. Subjects were 110 nulliparous women
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in 32-30 weeks of gestational age. Participants were randomly assigned to two experimental
Referral and Consultation
and control groups (each group: n = 55). The collected data included demographic
information as well as standard Cranley’s questionnaire information to measure the MFA.
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