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ABSTRACT
Introduction: The postpartum period is a critical period for maternal and infant
attachment formation and a stressful period for the mother due to physical and mental
changes. The purpose of this study was to investigate the effect of couple-centered
counseling on perceived spouse support and mother-infant attachment in parturient
women referring to Urmia health centers in the years 2018-2019.
Methods: The randomized clinical trial study was conducted in 2018-2019 in
Urmia city, Iran. A group of 108 nulliparous women randomly allocated in
intervention (54) and control (54) groups. The intervention group received 6 sessions
of intervention based on spouse intervention and the control group received routine
care. Data collection tools were personal information form, Spousal Support
Perceived Questionnaire, and Maternal Baglanma Olcegi Questionnaire.
Kolmogorov-Smirnov test, independent t-test and paired t-test were used.
Results: Our results showed that the two groups were statistically similar in
demographic features. According to the results, mean scores of perception of spouse
support and attachment of mother and infant after counseling in intervention group
were statistically significant compared with control group (P<0.05). In the
intervention group, there was a statistically significant difference between the mean
scores of spouse support and maternal attachment with infant before and after the
intervention (P<0.05).
Conclusion: Couple-centered counseling enhances understanding of spouse
support and mother-infant attachment; Despite the routine training methods, due to the
very good effect and also the creation of a very good relationship between the couple,
it is recommended as a safe and efficient method.
Keywords: Spousal support, Social support, Maternal attachment, Couple therapy, Pregnancy,
Post-partum
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چکیده
مقدمه :دوران پس از زایمان دورهای حساس برای شکلگیری دلبستگی مادر و نوزاد و دورانی پرتنش
برای مادر بهدلیل تغییرات جسمی و روحی استبنابراین این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مشاورة
حمایتمحور زوجین بر درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در زنان زایمانکردة مراجعهکننده
به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال  1397-1398انجام شد.
روش کار :پژوهش حاضر ،مطالعة کارآزمایی بالینی بود که در سال  1397-1398بر روی  108زن
نخستزای مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه انجام گرفت .نمونهها بهصورت تصادفی به دو
گروه آزمون و کنترل ،هر گروه  54نفر تقسیم شدند .گروه مداخله  6جلسة مداخله مبتنی بر مداخلة همسر
دریافت کردند و افراد گروه کنترل از مراقبتهای معمول برخوردار شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل فرم
اطالعات فردی ،پرسشنامة دلبستگی مادر و کودک و پرسشنامة حمایت همسر در دوران پس از زایمان
بود .در تحلیل دادهها از آزمونهای آماری کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون  tمستقل و  tزوجی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد دو گروه از نظر اطالعات دموگرافیک تفاوت آماری معنیداری نداشتند.
میانگین نمرات درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد بعد از مشاوره در گروه مداخله تفاوت آماری
معنیداری با گروه کنترل داشت ( )P<0/05و در گروه مداخله میانگین نمرات درک حمایت همسر و
دلبستگی مادر با نوزاد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنیداری داشت (.)P<0/05
نتیجه گیری :مشاوره حمایت محور زوجین سبب افزایش درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و
نوزاد میشود ؛ علی رغم وجود روش های آموزشی روتین ،به دلیل تاثر بسیار خوب و هم چنین ایجاد
ارتباط بسیار مناسب بین زوجین ،بهعنوان روشی ایمن و کارآمد توصیه میشود.
کلیدواژهها :حمایت همسر ،حمایت اجتماعی ،دلبستگی مادر و نوزاد ،مشاوره زوجین ،بارداری،
دوران پس از زایمان

مقدمه
بارداری و بهدنبال آن مادرشدن از وقایع لذتبخش و
تکاملی در زندگی هر زن است [ ]1که زنان را متحمل
تغییرات ناخواستهای میکند و این تغییرات نیازهای جسمی
و روحی آنان را دگرگون میکند [ .]2یک زن هویت مادری
خود را از طریق مادرشدن و تعریف جدید از خود و با به
دست آوردن اعتمادبهنفس و مهارتهای جدید در رویارویی
با چالشهای مادرشدن به دست میآورد [ .]3برقراری ارتباط
و دلبستگی با نوزاد تازه متولدشده از اولین و شاید مهمترین
چالشهای مادرشدن است []4؛ زیرا توانایی برقراری روابط
بینفردی و حفظ آن جهت بقا از ویژگیهای اساسی انسان
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است [ .]5درواقع نحوة ارتباط یا دلبستگی انسانها با والدین
یا افراد مهم زندگی ،نقش تعیینکنندهای در روابط صمیمانة
عاطفی آنها در سالهای بعدی زندگیشان دارد [.]6
دلبستگی مادر و نوزاد رابطهای گرم ،پویا و هیجانی بین مادر
و نوزاد [ ]7و از اجزای اصلی دستیابی به هویت مادری است
[ .]8این رابطة عاطفی بهتدریج و در طول زمان ایجاد میشود
[ .]9این فرایند قبل از تولد کودک و هنگام اطالع مادر از
بارداری خود آغاز میشود و طی بارداری افزایش مییابد و تا
پس از زایمان ادامه دارد [ .]10بر اساس نظریة John
 ،Bowlbyدلبستگی از نیازهای بنیادین انسانهاست که به
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پیوند هیجانی بین کودک در حال رشد و مراقبتکننده
اطالق میشود و برای رشد و بالندگی کودک اهمیت حیاتی
دارد [ .]11دوران پس از زایمان با تغییرات فیزیولوژیک و
روانشناختی بسیار مهمی که بر زندگی یک زن میگذارد،
علیرغم احساس لذت مادرشدن ممکن است با مشکالتی
همراه شود [ .]12این وضعیت ،وابستگی عاطفی مادر و نوزاد
را کاهش میدهد []13؛ بنابراین الزم است به عواملی که
سبب تشدید یا کاهش این موضوع میشود توجه کرد .یکی
از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش مشکالت این دوره محیط
زناشویی مناسب و برخورداری از حمایت عاطفی همسر است
[ .]14حمایت از سوی اطرافیان که بهصورت حمایت
اجتماعی تعریف میشود عبارت است از درک در دسترس
بودن افرادی که احساس میکنیم به ما اهمیت میدهند و
هنگام بروز مشکل به ما کمک خواهند کرد و سبب میشود
احساس خوبی داشته باشیم [ .]15حمایت اجتماعی به دو
زیرگروه درکشده و دریافتشده طبقهبندی میشود حمایت
اجتماعی درکشده انعکاس نظر افراد در مورد حمایت
ارائهشده محسوب میشود که مفهوم کیفی ذهنی و
قابلاندازهگیری است که درمورد رفتارهای سالمتی حمایت
درکشده مهمتر از حمایت واقعی است؛ زیرا اگر منبع و نوع
حمایت توسط فردی درک نشود ،نمیتوان از آن استفاده کرد
[ . ]16داشتن احساس حمایت از سوی همسر ،نقش مثبتی
بر مسائل تنشزا در زندگی دارد و درنتیجه بر بهداشت
روانشناختی و فیزیکی نیز تأثیر مثبتی دارد [ .]17همسر
یک زن ،مهمترین و نزدیکترین فردی است که میتواند با
درک درست موقعیت و شرایط حساس روحی و جسمی زن
وی را در مقابله با مشکالت پیشآمده حمایت کند []18؛
بهطوریکه مادران تازه زایمان کرده همسر خود را اولین
منبع حمایت خود میدانند و این حمایت در بیشتر موارد
تأثیر بسیاری بر سالمت مادر در شرایط جدید دارد [ .]19در
این راستا کمک به تعامل زوجین بهمنظور مقابله با
چالشهای پیش رو در دوران پس از زایمان از جمله عواملی
است که در عملکرد و رابطه زوجین تأثیرگذار است .مشاورة
زوجین با استفاده از تعامل و رابطة عاشقانه به زوجها برای
درک و حل مشکالت ،نارضایتی و درگیری در رابطه کمک
میکند [ .]20تحقیقات نشان داده است که زوجهای تحت
مشاوره ،سطوح باالتری از ارتباط [ ]21و سازگاری زناشویی
را نشان میدهند [ .]22همچنین همسرانی که در جلسات
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مشاوره شرکت میکنند ،روابط عاطفی بهبودیافته دارند و
رضایتمندی آنها افزایش مییابد [ .]23بسیاری از
رویکردهای مشاوره در زمینة مشاورة خانواده بر اهمیت حل
مشکالت ارتباطی بر صمیمیت و سازگاری زوجین تأکید
میکنند [ .]24رضایت زناشویی درواقع نگرش مثبت و
لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای مختلف
زناشویی دارند .همچنین با افزایش کیفیت روابط زوجین
رضایت زناشویی نیز بیشتر میشود و با سالمت روانی
بهعنوان یک ویژگی شخصیتی همبستگی دارد [.]25 ،26
براساس پژوهش Hadi ، Amaniو  Yoosefiمشاورة گروهی
تأثیر مهمی در کاهش تعارضها و آشفتگیهای زناشویی و
بهبود صمیمیت بین زوجین دارد و سبب بهبود کیفیت
ارتباط زوجین و افزایش رضایت زناشویی میشود [.]27
رویکردهای درمانی کوتاهمدت در مشاوره نتایج سریعتری
برای مراجعان دارد؛ بنابراین برای آن دسته از مراجعانی که
خواستار بهبودی سریعتر و رسیدن به وضعیت مطلوب
هستند ،بسیار سودمند است [ .]28مشاورة حمایتمحور
زوجین بهعنوان یک رویکرد درمانی کوتاهمدت [ ]29و با
هدف کاهش تعارضات زوجین در دوران پس از زایمان با
افزایش مهارتهای ارتباطی زوجین و افزایش حمایت
همسران از مادران تازه زایمان کرده در دوران پس از زایمان
سعی در افزایش درک حمایت همسر توسط مادر و درنتیجه
بهبود روابط زوجین ،افزایش کیفیت سالمت روانی و جسمی
مادران و دلبستگی مادر و نوزاد دارد [ .]29 ،30به نظر
میرسد که استفاده از رویکردهای مشاورهای کوتاهمدت برای
حل تعارضات این دوران مفید باشد؛ زیرا سالمت روانی
بهعنوان یک ویژگی شخصی همواره با چگونگی ارتباط و
تعامل زوجین ارتباط دارد .همچنین مدتزمان مشخصی
بهعنوان دوران پس از زایمان در نظر گرفته میشود .از سوی
دیگر اهمیت و حساسیت این دوران در دلبستگی مادر با
نوزاد ،تأثیر مستقیم آن بر سالمت مادر و نوزاد و تأثیر کیفیت
روابط بین همسران بر این دوران استفاده از این رویکرد را
مدنظر قرار میدهد؛ بنابراین با توجه به نبود مشاورهای در
زمینة آموزش زوجین برای رویارویی با مشکالت این دوره در
سیستم بهداشتی و مراقبتهای آن ،مطالعة حاضر با هدف
تعیین تأثیر مشاورة حمایتمحور زوجین بر درک حمایت
همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در سال  97 -98طراحی و
اجرا شد.
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روش بررسی
این پژوهش مطالعة کارآزمایی بالینی بود که در آن تأثیر
مشاورة حمایتمحور زوجین بر روی  108نفر از زنان
زایمانکرده و نخستزای مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر ارومیه در سال  97-98مطالعه شد .معیارهای
ورود به مطالعه عبارت بودند از :زنان نخستزای تازه زایمان
کرده (زایمان طبیعی) در هفتههای  1تا  6بعد از زایمان،
محدودة سنی  25تا  30سال ،آشنا به زبان فارسی ،ساکن
شهر ارومیه ،بسترینشدن در بخش روانی ،استفادهنکردن از
داروهای روانگردان و نوشیدنیهای الکلی ،نداشتن هرگونه
بیماری سیستمیک از قبیل بیماری قلبی-عروقی ،فشارخون
باال ،دیابت ،بستری بهدلیل عوارض زایمان در بخش
ناهنجاری نوزاد ،زایمان زودرس و حاملگی ناخواسته ،نداشتن
تجربة حادثة استرسزا در  6ماه اخیر ،شرکت نکردن در
جلسة آموزشی دیگر و کسب نمرة کمتر از  23از پرسشنامة
سالمت عمومی (.)GHQ
معیارهای خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از :بروز
هرگونه حادثة استرسزا برای خانمهای باردار یا افراد درجة
یک خانواده آنها مانند فوت یا ابتال به بیماری صعبالعالج در
طول مطالعه ،تشخیص ابتال به بیماریهای روانپزشکی از
قبیل اختالل اضطرابی شدید یا افسردگی پس از زایمان در
طول مطالعه ،نارضایتی و تمایلنداشتن به ادامة همکاری،
غیبت بیش از دو جلسه زن باردار یا همسرش از شرکت در
جلسات مربوط به مشاوره .در تعیین حجم نمونه از فرمول
مقایسة میانگین  ±انحراف معیار در دو گروه براساس مطالعة
پارسا و همکاران استفاده شد [ .]31میانگین در دو گروه
مداخله و کنترل بهترتیب  21/83 ± 4/28و ،19/58 ±4/10
توان  80درصد و سطح خطای  5درصد و آزمون یک دامنه
و احتساب  20درصد ریزش نمونهها و حجم نمونه  54نفر
در هر گروه محاسبه شد .پرسشنامههای مورد استفاده در
این پژوهش شامل پرسشنامة اطالعات دموگرافیک،
پرسشنامة سالمت عمومی  ،Goldbergپرسشنامة
دلبستگی مادر و نوزاد و پرسشنامة حمایت همسر پس از
زایمان بود .پرسشنامة دموگرافیک شامل فرم مشخصات
فردی ،اجتماعی ،از قبیل سن (زوجین) سطح تحصیالت
(زوجین) ،سابقة سقط ،سابقة بیماری خاص ،تاریخچة

پزشکی ،بارداری همراه با برنامهریزی ،رضایت از جنس نوزاد،
ناراحتی در  6ماه گذشته ،رضایت از زندگی متأهلی و وضعیت
محل سکونت بود .پرسشنامة مربوط به سالمت عمومی را
که اولین بار  Goldbergدر سال  1972تنظیم کرد ،شامل 4
خرده مقیاس و  28سؤال است و هر خرده مقیاس دارای 7
سؤال مربوط به عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب،
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی شدید است.
نمرهگذاری این ابزار به دو شکل سنتی و لیکرت صورت
میگیرد که در این مطالعه نوع لیکرت با مقادیر (،2 ،1 ،0
 )3استفاده شده است .دامنة هر حیطه صفر تا  21و نمرة
کل بین صفر تا  84است .نمرة بیشتر مؤید سالمت عمومی
کمتر است و نمرة برش  23افراد مشکلدار را تشخیص
میدهد .پرسشنامة دلبستگی مادر و نوزاد مدل ترکی
( 1)MBOابزاری است که از مطالعهای به روش متدولوژیکی
و با هدف تعیین اعتبار و قابلیت اطمینان مقیاس دلبستگی
مادران بر روی مادران دارای نوزاد  1ماهه و  4ماهه به دست
آمده است .این مطالعه از نظر روششناختی از مقیاس
دلبستگی مادری مولر ( 2)MAIاقتباس شده است که
 Kavlakو  Sirinدر سال  2009در جامعة ترکیه بهدلیل
مطالعات محدود دلبستگی و نبود ابزار دلبستگی آن را
آزمایش کردهاند [ .]32این مقیاس احساسات و رفتارهای
مادرانه را که نشانگر عشق مادرانه است اندازهگیری میکند
و سه زیر قیاس دارد که شامل احساس پیوند با کودک (9
سؤال) ،آنالیز احساسات مادران ( 8سؤال) و شناسایی نوزاد و
درک نیازهای آن ( 3سؤال) است .همچنین دارای  4نوع
مقیاس لیکرت است .هر سؤال شامل عبارات مستقیم است
و در میان دو عبارت همیشه و هرگز طبقهبندی شده
میشود-A( .همیشه 4 ،امتیاز)-b( ،اغلب 3 ،امتیاز)- c( ،
گاهی 2 ،امتیاز)  – d( ،هرگز 1 ،امتیاز) .نمرة کلی از جمع
تمام سؤاالت به دست میآید؛ بهطوریکه کمترین نمره 26
و باالترین نمره  104است .باالترین نمره نشان میدهد
دلبستگی مادر با نوزادش باالست .این مطالعه دو بار در
مادران زایمانکرده انجام شده است .یکبار  1ماه بعد از
زایمان (مادران دارای نوزاد  1ماهه) و یکبار هم  4ماه بعد
از زایمان (مادران دارای نوزاد  4ماهه) .ضریب آلفای کرونباخ
از کل مقیاس بهدستآمده در هر دو مرحله به اندازة کافی
باال بود .درنتیجة تجزیه و تحلیل مورد ،ضریب آلفا در
1

. Maternal Baglanma Olcegi
. Maternal Attachment Inventory
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خروجی برای هر مورد در  1ماهگی و  4ماهگی افزایش نداشت
که از نظر قابلیت اطمینان از موارد مثبت ارزیابی است .ضریب
آلفای کرونباخ در مقیاس دلبستگی مادران  0/77برای  1ماه
بعد از تولد و  0/82برای  4ماه بعد از تولد محاسبه شد و در
هر دو زمان کار بسیار باال بود .براساس نتایج ،دو قسمت
مقیاس با یکدیگر سازگار و قابلیت اطمینان باالیی دارند.
همچنین ضریب اطمینان داخلی در مقیاس بهترتیب 0/77
یک ماه بعد از زایمان و  0/82در ماه چهارم بعد از زایمان به
دست آمده است .پایایی قوام درونی نیز باال بود.
پرسشنامة حمایت همسر در دوران پس از زایمان
( 3)PPSSپرسشنامهای است که  Brown ،Dennisو
 Brennenstuhlدر سال  2017در کانادا ،با هدف توسعه و
آزمودن روانسنجی یک ابزار برای درک حمایت همسر در
دوران پس از زایمان و با استفاده از یک مدل نظری روابط
اجتماعی 4و عناصر عملکردی حمایت اجتماعی 5ارائه کردند
[ .]33این پرسشنامه  3زیر مقیاس دارد که شامل
حیطههای عاطفی ( 11سؤال) ،اطالعاتی ( 5سؤال) و ابزاری
یا وسیله ( 4سؤال) است .همچنین دارای  20سؤال و مقیاس
 4نقطهای لیکرت است؛ بهطوریکه امتیاز  1برای شدیدا
مخالف و امتیاز  4برای شدیدا موافقم در نظر گرفته شده
است .نمرات ،بین  25تا  100است و باالترین نمره بیانگر
دریافت باالترین حمایت اختصاصی همسر در دوران پس از
زایمان است .در این مطالعه میانگین نمرات سنجیده خواهد
شد .برای تعیین شاخص اعتبار محتوا ،پرسشنامة حمایت
همسر در بعد از زایمان به  4کارشناس تحویل داده شد و
بعد از بررسی ،روایی پرسشنامه با استفاده از شاخص اعتبار
محتوا  82درصد تعیین شد که نشانگر توافق نظر در سطح
باال بین کارشناسان بود .شاخص ثبات داخلی با استفاده از
آلفای کرونباخ و بعد از آنالیز آماری ضریب آلفای کرونباخ
 0/96محاسبه شد .شاخص ثبات داخلی بسیار باال و 0/70
بود .آلفا و قابلیت اطمینان پرسشنامه نیز  0/98محاسبه شد.
بررسیهای آماری نشان داد که نمرة کلی پرسشنامه در
هفتههای  4و  8بعد از زایمان بهطور مثبتی با حمایت همسر
در هفتههای  1و  4بعد از زایمان ارتباط دارد و نتیجهگیری
شد که پرسشنامة حمایت همسر در بعد از زایمان یک
مقیاس معتبر با قابلیت اطمینان باالست که میتواند در
مداخالت مربوط به مشکالت دوران پس از زایمان بهخوبی

استفاده شود .در این مطالعه روایی پرسشنامة حمایت همسر
در دوران پس از زایمان و روایی پرسشنامة دلبستگی مادر
و نوزاد مدل ترکی به روش روایی محتوا تعیین شد؛
بدینصورت که این پرسشنامهها بعد از ترجمه و همراه با
اصل انگلیسی برای پرسشنامة حمایت همسر و اصل ترکی
برای پرسشنامة دلبستگی مادر و نوزاد در اختیار 10
متخصص قرار گرفت و پس از کسب نظرات و پیشنهادهای
اصالحی در ابزار نهایی در نظر گرفته شد .همچنین شاخص
روایی محتوا ( )CVRو نسبت روایی محتوا ( )CVIنیز برای
این پرسشنامهها محاسبه شد .ضریب نسبی روایی محتوا
( )CVRبرای پرسشنامة درک حمایت همسر در دوران پس
از زایمان  70درصد و برای پرسشنامة دلبستگی مادر و
نوزاد  76درصد است .شاخص روایی محتوا ( )CVIبرای
پرسشنامة درک حمایت همسر در دوران پس از زایمان 81
درصد و برای پرسشنامة دلبستگی مادر و نوزاد 82/33
درصد به دست آمد که میزان قابلقبولی است .روش اجرای
طرح به این صورت بود که ابتدا فهرست همة مراکز بهداشتی
درمانی ارومیه ،از مرکز بهداشت شهرستان ارومیه تهیه شد.
سپس مراکز بهداشتی درمانی شهری با نظر کارشناسان مرکز
بهداشت شهرستان ارومیه براساس وضعیت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی به سه گروه وضعیت اجتماعی-اقتصادی
و فرهنگی باال ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی
متوسط و وضعیت اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی پایین
تقسیمبندی شد و از هر گروه سه مرکز بهطور تصادفی
(قرعهکشی) انتخاب شدند .با توجه به نسبت جمعیت تحت
پوشش زنان نخستزای زایمانکردة مراکز بهداشتی درمانی،
حجم نمونه از هر مرکز بهصورت سهمیهبندی و براساس
معیارهای ورود و خروج نمونهها بهصورت تصادفی بر مبنای
جدول اعداد تصادفی انتخاب شد (مرکز شمارة  6با مراجعان
دارای سطح فرهنگی و اقتصادی باال با  17نفر نمونه ،مرکز
صحیه با مراجعان دارای سطح فرهنگی و اقتصادی متوسط
با  17نفر نمونه و مرکز شهدا با مراجعان دارای سطح فرهنگی
و اقتصادی پایین با  20نفر نمونه) .پس از مراجعه به مراکز
مربوط و هماهنگی الزم با مسئوالن آن مراکز و پس از
انتخاب نمونهها طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به
نمونههای پژوهش و بعد از بیان اهداف و روش کار ،برای
همکاری در مطالعه دعوت به عمل آمد .در ابتدا برای
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غربالگری سالمت عمومی زنان از پرسشنامة سالمت عمومی
 Goldbergاستفاده شد و با در نظر گرفتن معیارهای ورود
به مطالعه با دریافت رضایتنامه ،حداقل  108زن زایمانکرده
بهصورت دردسترس وارد مطالعه شدند و با استفاده از جدول
اعداد تصادفی برای گروه کنترل  54نفر و برای گروه مداخله
 54نفر در نظر گرفته شد .پرسشنامة دموگرافیک،
پرسشنامة حمایت همسر در دوران پس از زایمان و
پرسشنامة دلبستگی مادر و کودک ،در هر گروه ابتدا
بهکمک زنان زایمانکرده در هر دو گروه تکمیل شد .افراد
گروه مداخله نیز بهصورت  6تا  10نفر زن زایمانکرده به
همراه همسرانشان وارد برنامه شدند .قبل از شروع جلسات
در گروه مداخله ،پژوهشگر پس از توضیح مجدد اهداف
تحقیق و روش کار از افراد موردپژوهش درمورد لزوم حضور
همسر در جلسات مشاوره توضیح داد .سپس برای گروه
مداخله برنامه مشاورهای بهصورت  6جلسه (هر هفته یک
جلسه) و به مدت  45تا  60دقیقه صورت گرفت (جدول
شماره  .)1هدف از جلسات مشاوره آشناکردن همسران
مادران تازه زایمان کرده با تغییرات جسمی و روحی مادر
بعد از زایمان و نیاز او به حمایت از طرف همسر خود برای
گذراندن دوران پس از زایمان و موفقیت در سازگاری با نقش
جدید مادری و مراقبت از نوزاد خود بود .همچنین آموزش
به زوجین با هدف باالبردن مهارتهای ارتباطی زوجین برای
حفظ صمیمیت آنها و ایجاد ارتباط بهتر بین آنها برای درک
بهتر حمایت همسر از سوی مادر و افزایش دلبستگی بین
مادر و نوزاد بود .مداخله در قالب بحثهای مشاورههای
گروهی و در صورت نیاز مشاورههای فردی و با محتوای
آشنایی بیشتر همسران با وضعیت جدید مادر و نیاز مادر به

حمایت همسر خود و ارائة راهکارهایی برای انجام حمایت
بیشتر و ملموستر همسران و افزایش ارتباط مادران با
نوزادان انجام شد .در پایان هر جلسه محتوای آموزشی
مربوط به همان جلسه در اختیار زوجین قرار گرفت .محتوای
جلسات برگرفته از مطالعة  Willو  Shinarبود که در تهیة
پرسشنامه حمایت همسر در دوران بعد از زایمان توسط
 Dennisو همکاران در کانادا در سال  2017استفاده شده
بود [ .]34نحوة اداره جلسات به این صورت بود که زنان یا
مشاور دربارة موضوعات و نیازها بحث میکردند و دیدگاهها
و پاسخهای مادران و همسرانشان به اشتراک گذاشته میشد.
مشاور نیز نقش تسهیلگر جلسه را داشت و سعی میکرد با
همکاری خود شرکتکنندگان راهکارهای مناسبی برای هر
موضوع مطرحشده ارائه کند .همزمان گروه کنترل تنها
مراقبتهای روتین را دریافت کرد .یک ماه بعد از برگزاری 6
جلسه مشاوره برای گروه مداخله ،پرسشنامة دلبستگی مادر
و کودک و پرسشنامة حمایت همسر پس از زایمان برای
بررسی تغییر رفتار نمونهها در هر دو گروه برای مادران تکمیل
شد .محل برگزاری کالسها در مراکز بهداشتی درمانی
منتخب بهصورت گروههای  6زوج تا  10زوج بود .هر دو زوج
در کالسها شرکت میکردند و پرسشنامهها تنها توسط
مادران تکمیل میشد تا تأثیر آموزش به همسران بر درک مادر
از حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد بررسی شود .بعد از
پایان کار و برای رعایت موازین اخالقی محتوای آموزشی
مربوط به گروه مداخله در اختیار گروه کنترل نیز قرار گرفت.
در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرونوف
( ،)k-sآزمون پارامتریک (نرمال)  tمستقل و آزمون پارامتریک
(نرمال)  tزوجی ( )Paired-T-Testاستفاده شد.

جدول  .1برنامه جلسات مشاوره حمایت محور زوجین
جلسات مشاوره

اهداف

جلسة اول

افزایش مهارتهای
ارتباطی و
تقویت صمیمیت زوجین
برای حمایت عاطفی

راهکارها
• آشنایی مشاور با زوج
• آشنایی با مشکالت جسمی مادر مانند زخم اپیزیاتومی و مراقبت از مادر
• فرصتدادن برای صحبتکردن دربارة احساسات و بیان نگرانیها
• سؤالکردن دربارة احساس و نیازهای مادر و نشاندادن همدردی
• توجه به نیازهای عاطفی مادر
• شناخت تغییرات خلقی مادر
• نشاندادن درک متقابل و پذیرش این تغییرات و برداشتنکردن تمارض از
تغییرات روحی و خلقی و مشکالت جسمی مادر
• ابراز کالمی احساسات و بیان اهمیت مادر برای همسر
• ابراز عشق و عالقه به مادر
• ارائة مطلب آموزشی
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راهکارها

جلسات مشاوره

اهداف

جلسة دوم

افزایش اعتمادبهنفس
مادر برای ایفای نقش
مادری
دادن حس احترام و ارزش
به مادر
افزایش دلبستگی با نوزاد
و سازگاری با نقش مادری

• اهمیتدادن به مادر ،تأیید تواناییهای مادر در انجام وظایف مادرانه ،تأکید بر
جنبة مثبت مسائل ،گوشکردن به صحبتهای مادر درمورد نگرانیهای مربوط به
نگهداری از نوزاد ،کمک به حل مشکالت مادر ،تشویق و همراهی مادر در درخواست
کمک از خانوادههای طرفین ،توجه به احساسات مادرانه و با ارزش دانستن آنها ،قدردانی
و تشکر از مادر بهدلیل تولد نوزاد و مراقبت از نوزاد ،تماس تلفنی از محل کار و جویاشدن
حال مادر و نوزاد

جلسة سوم

حمایت ملموس و
قابلدرک،
حمایت عملی و رفتاری
و مادی،
همراهی با مادر برای
کمک به سازگاری با
شرایط جدید

• در دسترس بودن و حضور بهموقع و مورد نیاز در منزل ،همراهی با مادر در
مراقبتهای نوزادی و دورة پس از زایمان و مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی ،تأمین وسیله
نقلیه و هزینه رفتوآمد به مراکز بهداشتی در صورت عدم امکان همراهی در تمام دفعات
مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی تأمین تسهیالت رفاهی و تعمیر لوازم منزل در صورت
نیاز ،تهیة لوازم و مایحتاج نوزاد مادر و نوزاد ،تهیة مواد غذایی مورد نیاز مادر زایمانکرده،
تشویق مادر به شیردهی از پستان و فراهمکردن شرایط مناسب شیردهی ،کمک به ایفای
جدید نقش مادری و حفظ نقش همسری ،برخورد منطقی درمورد روابط جنسی با توجه به
شرایط جسمی مادر و به کار بردن راههای دیگر معاشقه برای برقراری صمیمیت جنسی،
مشاورة فردی در صورت داشتن نگرانی از روابط جنسی ،ارائة مطلب آموزشی

جلسة چهارم

ادارة کارهای منزل
کمک به افزایش زمان
استراحت و آرامش مادر

جلسة پنجم

حمایت مشوقانه و
راهنمایی شناختی
برای کمک به کسب
اطالعات

• نحوه مقابله با خستگی و احساس ضعف بهعنوان یکی از عوارض پس از
زایمان و نحوة مقابله با آن و نقش همسر در جهت به حداقل رساندن پیامدهای آن
• برخورد منطقی با کمکاریهای امور خانه ناشی از ضعف و بیحالی هفتههای
اول پس از زایمان
• راهکارهایی برای مدیریت کارهای منزل در مواردی مانند مساعدت در انجام
کارهای خانه
• کمک در آشپزی و نظافت
• انجام خریدهای منزل
• کمک به نگهداری از نوزاد
• بحثکردن و ارائة راهکارهایی از نحوة کمکطلبیدن و جلب همکاری اعضای
خانواده در راستای ادارة کارهای منزل در دوران نقاهت برای دادن زمان بیشتر به مادر
بهمنظور انجام امور شخصی و یافتن فرصت بیشتر برای ایجاد دلبستگی بیشتر با نوزاد و
رسیدگی به کارهای نوزاد با آرامش و بدون نگرانی از انجامندادن کارهای منزل
• مدیریت رفتوآمد آشنایان و اقوام به منزل برای ایجاد آسایش و استراحت
بیشتر مادر
• ارائة مطلب آموزشی
• تشویق مادر به ادامة مراقبت از کودک و شیردهی
• تشویق و دادن اطمینان به مادر که توانایی مراقبت از نوزادش را دارد.
• کسب آگاهی و توصیههای مؤثر از مراقبان بهداشتی یا مطالعه دربارة
مشکالت مربوط به مراقبت از نوزاد و روشهای صحیح شیردهی
• کسب اطالعات درمورد مشکالت و عالیم خطر در دوران پس از زایمان
مراقبتهای بهداشتی مربوط به مادر و نوزاد و انتقال آن به مادر
• اطالع از زمانهای مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی بهمنظور انجام
مراقبتهای روتین مادر و نوزاد و آگاهی از اهمیت و یادآوری آنها
• یادآوری و مساعدت در مصرف بهموقع مکملهای دارویی و سایر داروهای
تجویزشده
• ارائة مطلب آموزشی
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جلسات مشاوره

جلسه ششم

راهکارها

اهداف

• شناخت عالئم سالمت نوزاد و عالئم خطر
• توضیح و تشریح اهمیت مراقبتهای روتین نوزاد
• آموزش مراقبت از نوزاد بهصورت بحث در گروههای کوچک
• بحث درمورد ارتباط عاطفی پدر و نوزاد
• لزوم توجه عاطفی بیشتر همسر به مادر
• لزوم توجه مادران به همسر خود و غفلتنکردن در توجه به همسر خود
بهخاطر وجود نوزاد
• تأکید بر لزوم حضور فیزیکی پدر در منزل بیشتر از قبل و صرف زمان کمتر با
دوستان در خارج از منزل
• ارائة مطلب آموزشی

همراهی با مادر در تمام
مراحل پرورش نوزاد
تقویت حس تعلق و
پیوند عاطفی و
دلبستگی

جمعیتشناختی با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند و درواقع
مقدار  P-value>0/05است.
نتایج مطالعه نشان میدهد که براساس آزمون  tزوجی بین
دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمرات ابعاد حمایت
همسر پس از زایمان و نمرة کل حمایت همسر پس از زایمان،
نمرات ابعاد دلبستگی مادر و نوزاد و نمرة کل دلبستگی مادر و
نوزاد قبل از مداخله تفاوتی وجود نداشت؛ به عبارت دیگر قبل از
مداخله تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه مداخله و کنترل
در ابعاد پرسشنامه وجود نداشت ( )P<0/05و دو گروه از نظر
متغیرهای مورد نظر همسان بودند (جدول شماره .)3

یافته ها
جدول  ،2مشخصات کمی (اطالعات دموگرافیک) متغیرهای
حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در دوران پس از زایمان
در دو گروه مداخله و کنترل را نشان میدهد .میانگین سنی فرد
در گروه مداخله ( )26/94 ±7/ 92بیشتر از میانگین سنی فرد در
گروه کنترل ( )25/87 ±5/84بود و میانگین سنی همسر در گروه
مداخله ( )34/17 ±8/ 26بیشتر از میانگین سنی فرد در گروه
کنترل ( )33/46 ±6/06است .همچنین مقدار ( )P=0/52است.
هر دو گروه از نظر میزان تحصیالت ( )P=0/51همگن بودند و در
حالت کلی دو گروه مورد بررسی از نظر ویژگیهای

جدول  .2مشخصات کمی متغیرهای حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر

گروه مداخله

گروه کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

P-value

26/94 ±7/92

25/87 ±5/84

P =0/25

34/17 ±8/26

33/46 ± 6/06

سن زنان
سن همسر

تحصیالت زنان

تحصیالت همسر

سابقة بیماری
خاص

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بیسواد

7

13/0

6

11/1

دیپلم -زیردیپلم

18

33/33

11

20/37

دانشگاهی

29

53/7

37

68/5

بیسواد

5

9/25

5

9/25

دیپلم -زیردیپلم

18

33/33

11

20/37

دانشگاهی

31

57/4

38

70/37

بله

6

11/11

-

-

خیر

48

88/88

54

100

دیابت

10

18/51

-

-

آبریزش بارداری

11

20/37

14

25/92

خونریزی

10

18/51

20

37/03

هیچکدام

23

42/59

20

37/03
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متغیر
بارداری همراه با
برنامهریزی
رضایت از
جنسیت نوزاد
ناراحتی در  6ماه
گذشته
رضایت از زندگی
متأهلی
وضعیت محل
سکونت

گروه مداخله

گروه کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

بله

37

68/51

36

66/66

خیر

17

31/48

18

33/33

بله

54

100

42

77/77

خیر

-

-

12

22/22

بله

40

74/07

42

77/77

خیر

14

25/92

12

22/22

بله کامال راضیام

34

62/96

31

57/4

تا حدودی راضیام

20

37/03

16

29/62

خیر راضی نیستم

-

-

7

12/96

استیجاری

14

25/92

48

88/88

سازمانی

17

31/48

-

-

ملک شخصی

23

42/59

6

11/11

P-value
P =0/53
P =0/51
P =0/51

P =0/54

P =0/54

جدول  .3مقایسة میانگین نمرات حمایت از همسر و دلبستگی مادر و نوزاد پس از زایمان در دو گروه مداخله و کنترل قبل از اجرای مداخله
متغیر

زیر مقیاسهای حمایت همسر
حمایت عاطفی
حمایت ابزاری

حمایت از همسر
حمایت اطالعاتی
نمره کل حمایت همسر
متغیر

دلبستگی مادر و
نوزاد

گروه مداخله

22/01 ± 6/6

گروه کنترل

20/07 ± 7/17

گروه مداخله

10/22 ± 3/11

گروه کنترل

10/33 ± 2/84

گروه مداخله

9/85 ± 2/77

گروه کنترل

10/18 ± 2/66

گروه مداخله

42/09 ± 11/51

گروه کنترل

40/60 ± 8/94

زیرمقیاسهای دلبستگی مادر و نوزاد
احساس پیوند یا دلبستگی به نوزاد
آنالیز احساسات مادران
شناسایی نیازهای نوزاد
نمرة کل دلبستگی مادر و نوزاد

میانگین  ±انحراف معیار

گروه مداخله

18/07 ± 5/22

گروه کنترل

16/88 ± 4/62

گروه مداخله

16/52 ± 4/86

گروه کنترل

15/39 ± 4/40

گروه مداخله

7/41 ± 2/06

گروه کنترل

7/52 ± 2/32

گروه مداخله

42/01 ± 11/42

گروه کنترل

39/81 ± 10/52

هم چنین ،نتایج آزمون  tزوجی نشاندهندة وجود اختالف
آماری در میانگین نمرة بعد عاطفی ،بعد اطالعاتی و بعد ابزاری
حمایت همسر پس از زایمان و نمرة کل حمایت همسر ،نمرة بعد
احساس پیوند با کودک ،بعد آنالیز احساسات مادران ،بعد
شناسایی نوزاد و درک نیازهای آن و نمرة کل دلبستگی مادر با
نوزاد قبل و پس از پایان مداخله در این گروه است (جدول شماره
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

میانگین  ±انحراف معیار

P-value
0/071
0/443
0/490
0/189
P-value
0/324
0/270
0/521
0/718

)P<0/05( )6-4؛ این بدین معناست که استفاده از مداخله به
افزایش حمایت همسر و درک آن توسط مادر و افزایش
دلبستگی مادر و نوزاد منجر میشود .در گروه کنترل اختالف
معنیدار آماری بهمنظور افزایش حمایت همسر و دلبستگی مادر
و نوزاد در نمونهها دیده نشد (جدول.)4-6
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جدول  .4مقایسه میانگین نمرات حمایت از همسر و دلبستگی مادر و نوزاد پس از زایمان در دو گروه مداخله و کنترل بعد از اجرای
مداخله
متغیر

زیر مقیاسهای متغیر حمایت از همسر
حمایت عاطفی
حمایت ابزاری

حمایت از همسر
حمایت اطالعاتی
نمرة کل متغیر حمایت از همسر
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

گروه کنترل

32/33 ± 7/82

گروه مداخله

37/86 ± 5/5

گروه کنترل

14/7 ± 3/55

گروه مداخله

17/2 ± 2/5

گروه کنترل

11/76 ± 2/84

گروه مداخله

13/76 ± 2/00

گروه کنترل

45/55 ± 14/21

گروه مداخله

53/34 ± 10/00

زیر مقیاسهای متغیر دلبستگی مادر و نوزاد
احساس پیوند یا دلبستگی به نوزاد
آنالیز احساسات مادران

دلبستگی مادر و نوزاد
شناسایی نیازهای نوزاد
نمرة کل متغیر دلبستگی مادر و
نوزاد

میانگین  ±انحراف معیار

گروه کنترل

30/57 ± 3/52

گروه مداخله

32/23 ± 4/21

گروه کنترل

27/98 ± 2/29

گروه مداخله

29/96 ± 2/62

گروه کنترل

9/00 ± 0/2

گروه مداخله

11/94 ± 0/9

گروه کنترل

67/55 ± 6/01

گروه مداخله

74/13 ± 7/73

آمارة آزمون ()T

P-value

3/12

0/01

2/75

0/01

1/43

0/02

7/3

0/04

آمارة آزمون ()T

P-value

2/25

0/02

4/15

0/01

3/23

0/00

9/63

0/03

جدول  .5مقایسه میانگین نمرات کلی متغیرهای حمایت از همسر و دلبستگی مادر و نوزاد پس از زایمان در دو گروه مداخله و کنترل قبل
و بعد از مداخله
آماره

اختالف میانگین ±اختالف انحراف معیار

P-value

گروه مداخله قبل از مداخله

42/09 ± 11/51

0/085

حمایت از

گروه مداخله بعد از مداخله

68/91 ± 10/01

0/085

همسر

گروه کنترل قبل از مداخله

40/60 ± 8/94

P<0/001

گروه کنترل بعد از مداخله

42/15 ± 7/99

P<0/001

متغیر

جدول  .6مقایسة میانگین نمرات کلی متغیرهای دلبستگی مادر و نوزاد در دو گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخله
آماره

اختالف میانگین ±اختالف انحراف معیار

P-value

گروه مداخله قبل از مداخله

42/01 ± 11/42

P>0/001

گروه مداخله بعد از مداخله

70/36 ± 5/82

P>0/001

گروه کنترل قبل از مداخله

39/81 ± 10/59

0/00

گروه کنترل بعد از مداخله

41/26 ± 8/96

0/00

متغیر
دلبستگی مادر و
نوزاد
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بحث
هدف این مطالعه بررسی تأثیر مشاورة حمایتمحور زوجین
بر درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد بود .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد میزان درک حمایت همسر و بهدنبال
آن دلبستگی مادر به نوزاد در گروه مداخله از گروه کنترل بعد
از مداخله افزایش معنیداری داشته است ( .)P<0/05همچنین
میزان درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در گروه
مداخله بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله نیز افزایش
معنیداری داشته است ( .)P<0/05براساس این مطالعه،
میانگین کلی نمرات درک حمایت همسر و بهدنبال آن
دلبستگی مادر و نوزاد در زوجهایی که تحت مشاوره
حمایتمحور و آموزش قرار گرفته بودند ،در مقایسه با قبل از
انجام مشاوره و آموزش در مقایسه با زوجهایی که در میان آنها
مشاوره و آموزش انجام نشده بود ،افزایش معنیداری داشت؛
بنابراین فرضیة پژوهش مبنی بر اینکه میانگین نمرات درک
حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد در زنان تازه زایمان
کرده که از حمایتهای همسر خود برخوردارند ،با گروه کنترل
متفاوت است ،تأیید میشود .این نتیجه بیانگر اهمیت
برخورداری از حمایت همسر بهعنوان مهمترین فرد در زندگی
یک زن ،بهویژه در دوران حساس و پرمسئولیت پس از زایمان
است .همچنین نشاندهنده نقش مؤثر مداخلة حمایتمحور
زوجین بر افزایش درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و نوزاد
است؛ یعنی مشاوره با زوجین و ترغیب و آگاهسازی همسران به
حمایت از مادران تازه زایمان کرده موجب افزایش حمایت از
مادر از سوی همسر و بهدنبال آن افزایش درک این حمایت از
سوی مادر تازه زایمان کرده میشود .این مسئله تأثیر مثبتی بر
سالمت روحی و روانی مادر دارد و موجب میشود مادر با شرایط
جدید سازگاری بهتری داشته باشد و این خود تأثیر مهم و
مثبتی بر دلبستگی مادر با نوزادش دارد .مطالعات نشان
میدهد که برنامههای مشاورهای و آموزشی در دوران بارداری و
پس از زایمان به زوجین میتواند راهحل مناسبی برای حل
مشکالت این دوران باشد [ .]35در تأیید نتایج مطالعة حاضر
در ابعاد سهگانة درک حمایت همسر (عاطفی ،اطالعاتی ،ابزاری)
در این مطالعه در بعد عاطفی میتوان به مطالعة  Weisاشاره
کرد که نتیجه گرفت در بعد عاطفی اطمینانبخشی یا
دلگرمیدادن به فرد سبب درک حضور یک حامی در هنگام
بروز مشکل میشود [ .]36از دیگر مطالعات همسو میتوان به
مطالعة  McKeeو همکاران اشاره کرد که نشان داد حضور
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

شریک زندگی در کنار زن باردار و شنیدن جمالت مثبت از
سوی شریک زندگی درمورد بارداری میتواند حمایت عاطفی
کافی برای ادامة بارداری و دوران پس از زایمان را فراهم کند
[ .]37براساس مطالعة  Bostو همکاران ،هر چقدر حجم
دسترسی به منابع حمایتی بیشتر باشد ،تنظیم نیازهای دوران
پس از زایمان و دستیابی به نحوة تأمین آنها برای زنان آسانتر
خواهد بود [ .]38در بعد ابزاری میتوان به مطالعة ،Goyal
 Gayو  Leeاشاره کرد که نشان میدهد نبود حمایت در زمینة
اقتصادی سبب بروز مشکالت عدیده و افسردگی پس از زایمان
برای زنان تازه زایمان کرده میشود [ .]39مطالعة  Khazaeianو
همکاران نشان میدهد در میان ابعاد سهگانة حمایت اجتماعی،
حمایت ابزاری نقش مؤثرتری در سالمت و بهویژه سالمت روان
دارد [ .]40این یافتهها ماهیت حمایت را روشن میکند و
مؤثربودن مداخالت بهبود حمایت را نشان میدهد .از دیگر
مطالعاتی که اهمیت دریافت حمایت برای زنان را نشان میدهد،
میتوان به مطالعة  Pillemerو  Holtzerاشاره کرد که نشان
میدهد نمرات تمام ابعاد دریافت حمایت شامل ابعاد عاطفی،
اطالعاتی و حمایت ملموس یا ابزاری بهطور معنیداری بعد از
مداخله افزایش داشته و در زنان بیشتر درک شده است [.]41
افزایش نمرات ابعاد حمایت همسر در این مطالعه نیز در همین
راستا بوده است .از مطالعات ناهمسو در زمینة حمایت همسر
میتوان به مطالعة  Bennett ،Donnellanو  Soulsbyاشاره کرد
که نشان میدهد حمایت همسر و خانواده همیشه کافی نیست
[ .]42همچنین در مطالعة  Sabiha Yediriraبین حمایت
ابزاری و اطالعاتی که از ابعاد حمایت همسر هستند با رضایت
زناشویی ارتباطی دیده نشد؛ درحالیکه در همین مطالعه بین
بعد عاطفی حمایت همسر و ابراز رضایت زناشویی ارتباط وجود
داشت [ .]43از دیگر مطالعات ناهمسو میتوان به مطالعة
Reidو  Taylorاشاره کرد که نشان داد حمایت برای تمام زنان
سودمند است ،اما برای مقابله با تنشهای روانی بعد زایمان
ناکافی است [ .]44برای نخستین بار بالبی  Bowlbyواژة
دلبستگی را در ارتباط با مادر و کودک به کار گرفت و
دلبستگی را پیوند عاطفی پایداری که یک فرد با دیگری شکل
میدهد ،تعریف کرد [ .]45دلبستگی نوزاد با مادر اولین قدم
در برقراری ارتباط با دیگران و تعیینکننده چگونگی ارتباط
نوزاد با اطرافیان در آینده است .نوزادانی که از مراقبت مادر و
ارتباط با او محروم میشوند ،بیشتر احتمال دارد که در آینده
دچار مشکالت ارتباطی و رفتارهای پرخاشگرانه شوند [ .]46در
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و ممکن است در افراد مختلف گزارشهای متفاوتی ارائه شود؛ به
عبارت دیگر ،میزان درک حمایت و ابراز آن و همچنین بیان میزان
دلبستگی و ابراز آن در افراد مختلف متفاوت است که این امر از
کنترل پژوهشگر خارج بود.

مطالعة حاضر دیده شد که احساس رضایت مادر از زندگی زناشویی
و دریافت حمایت از همسر بهعنوان مؤثرترین و نزدیکترین فرد در
زندگی مشترک در دوران پس از زایمان موجب آرامش خاطر مادر
میشود و وی را در روند مراقبت از نوزاد خود موفق میکند.
درنتیجه این امر دلبستگی مادر و نوزاد را افزایش میداد .در تأیید
نتایج مطالعة حاضر در زمینة افزایش دلبستگی مادر و نوزاد بعد از
مداخله میتوان به مطالعة  Jabraeiliو همکاران اشاره کرد که نشان
میدهد زمانی که مادر از حمایت کافی برخوردار باشد و مراقبت از
نوزاد در بخش نوزادان ،مراقبتی خانوادهمحور باشد ،فرایند
دلبستگی بین مادر و نوزاد بهسرعت شکل میگیرد [.]47
همچنین مطالعة  Ramsey ،Gentzlerو  Blackنشان میدهد که
هرچه مادر به پاسخهای مثبت کودک خود بیشتر توجه داشته
باشد ،احتمال افزایش امنیت دلبستگی کودک بیشتر است [.]48
براساس مطالعة  Van IJzendoornو Bakermans-Kranenburg
هرچه روابط احساسی مادر و تعامل او با نوزادش بیشتر روند رشد
نوزاد بهتر خواهد بود [ .]49همچنین مطالعة  Rubertssonو
همکاران نشان میدهد استحکام رابطة مادر با نوزاد بر چگونگی
مراقبت از نوزاد تأثیر میگذارد [ .]50براساس مطالعة  Parsaو
همکاران ،مشاورة رفتارهای دلبستگی به مادران میتواند بر افزایش
رفتارهای دلبستگی مؤثر باشد [ Toosi .]31نیز در مطالعة خود
بیان کرد که آموزش رفتارهای دلبستگی و تنآرامی برای مادران
نخستزا ،به افزایش تعامل مادر با نوزاد در حیطة احساسی منجر
میشود [ .]51از مطالعات ناهمسو میتوان به مطالعة  Serçekuşو
 Başkaleاشاره کرد که نشان دادند آموزش والدین قبل از زایمان
بر دلبستگی با نوزاد تأثیری ندارد [ .]52همچنین در مطالعة Côté
 Arsenaultو همکاران مشخص شد که ارائة مراقبتهای
منزلمحور تأثیری در افزایش دلبستگی مادر به جنین ندارد [.]53
از نقاط قوت این پژوهش حضور همسران در کنار مادران بود که
سبب افزایش مشارکت مردان در مراقبتهای پس از زایمان و
افزایش آگاهی آنان از شرایط جدید همسر خود میشد و درنتیجه
صمیمیت و عالقهمندی زوجین به ادامة شرکت در جلسات مشاوره
را افزایش میداد .از محدودیتهای این پژوهش بیان سطح حمایت
درکشده توسط مشارکتکننده به صورت خود گزارشدهی بود.
به این معنا که خود مشارکت کنندگان پرسشنامه را پر می کردند

نتیجه گیری
نتایج مطالعة حاضر تأثیر مثبت مشاورة حمایتمحور
زوجین بر افزایش حمایت همسر از مادر تازه زایمان کرده و
افزایش دلبستگی مادر و نوزاد در زنان نخستزا را نشان
میدهد  .با استفاده از نتایج این مطالعه پژوهشگران پیشنهاد
میکنند که کارکنان بهداشتی و سایر اعضای گروه بهداشت
و درمان که با مادر ارتباط دارند ،از این نوع مشاوره برای
افزایش حمایت همسران از مادر تازه زایمان کرده و ارتقای
بهداشت روان مادران و افزایش دلبستگی مادر با نوزاد تازه
متولدشده بهعنوان یک تکنیک ساده ،ارزان و لذتبخش
بهمنزلة جزئی از مراقبتهای دوران پس از زایمان استفاده
کنند تا با دستیابی به نتایج آن ،گامی در جهت سالمت مادر
و کودک برداشته شود.
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