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Abstract
Introduction: Kangaroo mother care is a standard method based on skin contact
with the mother and newborn skin. The aim of this study was to evaluate the effect
of kangaroo mother care counseling on postpartum blues in women in Fatemieh
Hospital, Hamadan.
Methods: A randomized clinical trial was conducted on 104 pregnant women who
referred to Fatemieh hospital in Hamadan city, 2016. Those who had gestational age
of 37-42 weeks were randomly divided in to two groups of case and control according to the day of delivery. Postpartum routine care was performed in both groups. In
the case group in first 24 hours after delivery, kangaroo mother care was taken with
a counseling session (20-30 minutes) was performed until the 10th day of delivery.
The after birth Stein questionnaire was completed before and after intervention in
two groups. Data was analyzed using SPSS16, t-test and ANOVA.
Results: The results showed that the intervention in the experimental group was
about 4 times lower in postpartum distress score (P <0.001). However, the control
group also had a significant decrease on the 10th day before the intervention, but this
decrease was higher in the experimental group (P = 0.009).
Conclusion: The results showed that kangaroo mother care could reduce the postpartum blues. Mother’s kangaroo care after delivery is recommended to promote
benefits for mother and baby.
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مراقبتهای مادر و كودك،
دانشکدة پرستاری و ماماﺋی،

مقدمه :روش مراقبت آﻏوشی مادرانه يك روش استانداردشده بر پايۀ تماس پوستبهپوست مادر و نوزاد است .لذا
مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف تﺄﺛیر مشاورة مراقبت آﻏوشی مادرانه بر اندوه پس از زايمان انجام شد.
روش کار :پژوهﺶ ﺣاﺿر يك كارآزمايی بالینی است كه روی  104زن زايمانكرده در بیمارستان فاطمیه شهر
همدان در سال  1395انجام شد .زنان واﺟد شرايﻂ به دو گروه  52نﻔرة كنترل و آزمون برﺣسﺐ روز زايمان
تقسیم شدند .در گروه آزمون مراقبت آﻏوشی روتین در يك ﺟلسه انجام شد .مراقبتهای آﻏوشی بعدی تا روز
دهم زايمان ،روزانه تا چندين نوبت با توﺟه به تحمل مادر و نوزاد و در هر نوبت ﺣداقل  20-30دقیقه انجام
گرفت .چكلیست و پرسﺶنامۀ اندوه پس از زايمان استین ابتدا قبل از مشاوره و بعد از مشاوره در روزهای اول،
سوم ،پنجم و دهم بعد از زايمان در دو گروه آزمون و كنترل از سوی نمونهها تکمیل شد .دادهها با نرمافزار SPSS
(نسﺨۀ  )16و آزمونهای آماری تی تست و آنوا تجزيهوتحلیل شدند.

دانشﮕاه علوم پزشکی همدان،

یافتهها :نتايﺞ نشان داد كه مداخله در گروه آزمون ﺣدود  4واﺣد كاهﺶ در نمرة اندوه پس از زايمان ايجاد كرده
است ( .)P>0/001البته در گروه كنترل نیز در روز دهم نسبت به قبل از مداخله كاهﺶ معنیداری داشته است،
اما اين كاهﺶ در گروه آزمون بیشتر بوده است ( .)P=0/009

پست الکترونیک:

نتیجهگیری :مراقبت آﻏوشي میتواند سبﺐ كاهﺶ نمرة اندوه پس از زايمان شود .لذا بهمنﻈور پیشبرد سالمت
روانی مادر ،توصیه میشود اين مراقبت ،بعد از زايمان برای مادران انجام شود.

همدان ،ايران

Zahramid2001@yahoo.com

کلمات کلیدي :اندوه پس از زايمان ،مراقبت آﻏوشی مادرانه ،مشاوره

مقدمه

بارداري و زايمان میتواند بر اﺣساسات ،رفتارها و تﻔکر
اتﭽﭻ زنان تﺄﺛیر عمیقی بﮕذارد [ .]1عبور فیزيولوژيك از
ﺣاملﮕی بهسمت مادر شدن بهمعنای تغییر شﮕرف فیزيکی
و روانی در يك زن است .اين تغییر تمام سیستمهای بدن را
تحتتﺄﺛیر قرار میدهد ،گرچه متﺄسﻔانه برای همه لذتبﺨﺶ
نیست ،اما يك مرﺣلۀ مهم در زندگی زنان بهشمار میرود
[.]2
تولد نوزاد در بسیاری از زنان ،باعﺚ شروع تغییرات
طوالنیمدت در زندگی ،روابﻂ ،كار ،فعالیتهای اﺟتماعی
و مسﺌولیتهای خانﮕی آنان میشود [ .]3دورة نﻔاس بازة
زمانی پس از زايمان را توصیﻒ میكند كه مدت اين مرﺣله
بهدقت مشﺨﺺ نشده است ،اما بین  4تا  6هﻔته در نﻈر
گرفته میشود .در اين دوران تغییرات وسیعي رخ میدهند
كه تعدادی از آنها برای مادران آزاردهنده هستند .نکتۀ مهم
اينکه ،در دورة نﻔاس عوارض چندی رخ میدهند كه برخی
از آنها ﺟدی هستند [ .]4از اين میان میتوان به اﺿﻄراب،
افسردگی و يا اندوه پس از زايمان اشاره كرد [.]5
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تغییرات سريﻊ سﻄﺢ هورمونی زنها ،استرس زايمان و
افزايﺶ مسﺌولیت ناشی از مادر شدن میتواند باعﺚ بروز
اختاللی به نام اندوه پس از زايمان شود كه يك آشﻔتﮕی خلقی
گذرای مشﺨﺺ با بیﺛباتی خلﻖ ،ﻏمﮕینی ،مالل ،سردرگمی
ذهنی و گريه همراه است [ .]6برآوردهای مﻄرحشده دربارة
شیوع آن در ﺟهان بهطور چشمﮕیری متغیر و در محدودة
 26تا  84درصد هستند [ .]7اندوه پس از زايمان وابستﮕی
عاطﻔی مادر و نوزاد را كاهﺶ میدهد .باعﺚ بروز اختالل
رفتاری و تکامل در كودك و كاهﺶ دلبستﮕی والدی نیز
میشود [.]8
اندوه پس از زايمان بهعنوان يك عامل خﻄر برای
افسردگی بعد از زايمان است و میتواند باعﺚ ايجاد مشکل
در مهارتهای زبانی ،يادگیری و رفتاری شﺨﺺ با كودكانﺶ
شود [ .]9گرچه اندوه پس از زايمان عارﺿۀ شايعی است
اما تشﺨیﺺ اين اختالل عمدتا به فراموشی سپرده شده
است؛ لذا مداخالت زودهنﮕام برای به ﺣداقل رساندن عالﺋم
يا پیشﮕیری از آن ﺿروری است [ .]8در اين راستا برای
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397

سیده زهرا معصومی و همکاران115 .

پیشﮕیری و كاهﺶ شدت اندوه پس از زايمان اقداماتی
همﭽون ﺟلوگیری از خستﮕی مادر در دوران بارداری [،]5
آموزش تنآرامی به مادران باردار [ ]8و مراقبت آﻏوشی
مادرانه يا تماس پوست با پوست مادر و نوزاد صورت پیشنهاد
شده است [ .]10مراقبت آﻏوشی مادرانه بهصورت قرار دادن
نوزاد برهنه ،روی قﻔسهسینۀ لﺨت مادر ،بین دو سینه تعريﻒ
میشود [ .]11اين نوع مراقبت موﺟﺐ ارتقای سالمت و بهبود
وﺿعیت نوزادان از طريﻖ كنترل مﺆﺛرتر دمای بدن ،تغذيه با
شیر مادر ،پیشﮕیری از عﻔونت ،ايجاد ارتباط نزديكتر بین
مادر و نوزاد و كاهﺶ گريۀ شیرخوار میشود [.]12-14
مراقبت آﻏوشی باعﺚ ترشﺢ اكسیتوسین ،افزايﺶ آرامﺶ،
افزايﺶ پاسخ اﺟتماعی ،كاهﺶ كورتیزول ،كاهﺶ استرس
[ ]15افزايﺶ آستانۀ درد و اﺣساس خوابیدن در مادر میشود
[ .]16با توﺟه به فوايد بیشمار مراقبت آﻏوشی ،با اين ﺣال
هنوز مﻄالعات اندكی به بررسی تﺄﺛیر مراقبت آﻏوشی بر
سالمت روانی مادران پرداختهاند [ .]10يکی از مﺆﺛرترين
روشها كه از سوی مراقبان بهداشتی در ﺣل مشکل مددﺟو
استﻔاده میشود ،مشاوره است [.]17
مشاورة مﺆﺛر در بارداری و پس از زايمان میتواند نقﺶ
بهسزايی در كاهﺶ بیماریها و اختالالت روانی و همﭽنین
ارتقای سالمت ﺟسمی و روانی افراد داشته باشد [.]18-19
لذا با توﺟه به موارد فوق مﻄالعهای با عنوان تﺄﺛیر مشاورة
مراقبت آﻏوشی مادرانه بر اندوه پس از زايمان در زنان
نﺨستزا انجام شد.

روش کار

مﻄالعۀ ﺣاﺿر به روش كارآزمايی بالینی دو گروهي روی
 104زنان باردار انجام شد .نمونههای پژوهﺶ از بین زنان
باردار مراﺟعهكننده برای انجام زايمان طبیعی به بیمارستان
فاطمیه شهر همدان در سال  1395كه سن ﺣاملﮕی 37-42
هﻔته كامل (طبﻖ سونوگرافی سهماهۀ اول و يا تاريخ دقیﻖ
آخرين قاعدگی) را داشتند ،انتﺨاب شدند .معیارهای ورود به
مﻄالعه شامل :محدودة سنی  18-35سال ،بارداري اول ،زايمان
طبیعي ،ﺣاملﮕی تكقلو و خواسته ،نداشتن سابقۀ اختالالت
روانی ،نداشتن ديابت بارداری ،پرهاكالمپسی ،خونريزی،
پارگی زودرس كیسه آب و ،...داشتن يکی از عالﺋم اندوه پس
از زايمان (گريه يا تغییر خلﻖ) بودند .طی مﻄالعه ،نداشتن
تماس پوستی بالفاصله بعد از زايمان ،تغذيه نشدن انحصاری
با شیر مادر ،بستری شدن مادر يا نوزاد در بیمارستان ،ايجاد
تغییرات روانی و عاطﻔی مهم (مﺜل مرگ عزيز يا مشاﺟرة
مهم) و بیتمايلی به ادامۀ همکاری از معیارهای خروج از
مﻄالعه بود .نمونههای پژوهﺶ به روش نمونهگیری تصادفی
انتﺨاب و سپس برﺣسﺐ روز زايمان به دو گروه آزمون و
كنترل تقسیم شدند .زايمانهايی كه در روزهای زوج هﻔته
انجام میشد به گروه آزمون و روزهای فرد به گروه كنترل
اختصاص داده شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسﺶنامۀ
مشﺨصات ﺟمعیتشناختی و مامايی ،پرسﺶنامۀ اندوه پس
از زايمان استین و چكلیست ﺛبت مراقبتهای روزانه بود.
پرسﺶنامۀ اندوه پس از زايمان استین مشتمل بر  13سﺆال
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

است كه  8سﺆال اول در طیﻒ  5گزينهای لیکرت از 0-4
نمره و در  5سﺆال آخر ،به پاسخهای بله يك امتیاز و به
پاسخهای نه صﻔر امتیاز اختصاص داده میشود .در مقیاس
كلی با  0-26امتیاز سنجیده میشود [ .]10اين پرسﺶنامه
از سويکريمي و همکاران ( )1389به روش اعتبار محتوا،
تﺄيید شد .پايايی پرسﺶنامه به روش (سنجﺶ ﺛبات درونی)
آلﻔاكرونباخ  0/90درصد بهدست آمد [ .]20در مﻄالعۀ بديعي
و همکاران آلﻔای كرونباخ  0/8محاسبه شد كه بیانﮕر تﺄيید
پايايی اين پرسﺶنامه است [ .]10در اين مﻄالعه ﺿريﺐ آلﻔای
كرونباخ با روش دو نیمه كردن برابر  0/92بهدست آمد كه
پاياﺋی اين پرسﺶنامه تﺄيید شد .چكلیست ﺛبت مراقبتهای
روزانه از سوی سازمان بهداشت ﺟهانی برای ﺛبت مشﺨصات
و اطالعات مربوط به مراقبتهای روزانه پیشنهاد شده است و
در مراقبتهای آﻏوشی در بعﻀی از كشورها استﻔاده میشود.
در اين مﻄالعه نیز برای پايايی اين چكلیست از روش توافﻖ
بین ارزيابان استﻔاده شد .اعتبار محتوای چكلیست با نﻈر
 10تن از اعﻀای هیﺌتعلمی دانشﮕاه علوم پزشکی همدان
بررسی و تﺄيید شد .در روش گردآوری نمونهها ،در صورت
داشتن معیارهای ورود و پس از اخذ رﺿايتنامۀ كتبی وارد
مﻄالعه شدند .پرسﺶنامۀ اطالعات ﺟمعیتشناختی و مامايی
از سوی خود پژوهشﮕر تکمیل شد .تعداد نمونهها در هر گروه
آزمون و كنترل 52 ،نﻔر تعیین شد.
در گروه آزمون و ﺣداكﺜر طی  24ساعت اول پس از
زايمان مراقبت آﻏوشی در كنار مراقبتهای معمول پس از
زايمان در بﺨﺶ زنان بیمارستان فاطمیه تحت مشاوره و
نﻈارت پژوهشﮕر در يك ﺟلسه بهمدت  20-30دقیقه انجام
شد .به اين ترتیﺐ كه پژوهشﮕر با ﺣﻔﻆ ﺣريم خصوصی
مادر و در ﺣالی كه مادر نوزادش را در آﻏوش دارد ،مراﺣل
مراقبت آﻏوشی با عکس و پمﻔلت به او توﺿیﺢ داده و مادر
در ﺣﻀور پژوهشﮕر اين مراﺣل را انجام و تجربه كرد .برای
ﺣمل بهتر نوزاد طی مراقبت آﻏوشی نحوة قرار گرفتن نوزاد
در بلوز مﺨصوص مراقبت آﻏوشی به مادر آموزش داده شد.
مراقبتهای آﻏوشی بعدی تا روز دهم زايمان روزانه تا چندين
نوبت با توﺟه به تحمل مادر و نوزاد (ﺣداقل يكبار) و در هر
نوبت ﺣداقل  20-30دقیقه انجام شد.
چكلیست ﺛبت مراقبتهای روزانه در اختیار مادران گروه
آزمون قرار گرفت تا از روز اول تا دهم بعد از زايمان آن را
بهصورت روزانه تکمیل كنند .پرسﺶنامۀ اندوه پس از زايمان
استین ابتدا قبل از مشاوره و سپس بعد از مشاوره در روزهای
اول ،سوم ،پنجم و دهم بعد از زايمان در گروه آزمون و
همﭽنین در روزهای اول ،سوم ،پنجم و دهم بعد از زايمان در
گروه كنترل از سوی نمونهها تکمیل شد .برای اطالع از صحت
انجام مراقبت آﻏوشی پیﮕیری بهصورت تماس تلﻔنی انجام
شد .گروه كنترل فقﻂ مراقبتهای روتین بارداری را دريافت
كردند .طی نمونهگیری  20نﻔر براساس معیارهای خروج از
پژوهﺶ ،از مﻄالعه خارج شدندو در نهايت بررسی اطالعات
بهدست آمده از  84نﻔر از نمونهها انجام شد .اطالعات با
استﻔاده از نرمافزار  SPSSنسﺨۀ  16با استﻔاده از آزمونهای
آماری توصیﻔی و تحلیلی (آزمون تی مستقل ANOVA ،و
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تحلیل دادههای تکراری) تجزيهوتحلیل شد .میزان  Pكمتر
از  0/05معنیدار در نﻈر گرفته شد.

یافتهها

در اين مﻄالعه  104زن نﺨستزا شركت كردند كه ﺣین
مﻄالعه از هر گروه  10نﻔر ريزش كرد و سرانجام آنالیز در
هر گروه روی  42نﻔر انجام شد .نتايﺞ اين پژوهﺶ نشان
داد كه میانﮕین سنی  21/88±3/24سال در گروه آزمون و
 24/33±4/50سال در گروه كنترل بوده است و تﻔاوت آماری
معنیداری بین دو گروه از نﻈر سن وﺟود نداشت (.)P=0/05
میانﮕین مدت ازدواج زنان نﺨستزا در گروه آزمون  3/40سال
و در گروه كنترل  3/31سال بود و تﻔاوت آماری معنیداری
بین دو گروه وﺟود نداشت ( .)P=0/79از نﻈر سن همسران
واﺣدهای پژوهﺶ نیز تﻔاوت آماری معنیداری مشاهده نشد

( .)P=0/10بنابراين دو گروه از نﻈر متغیرهاي سن و مدت
ازدواج همﮕن بودند (ﺟدول .)1
میانﮕین وزن تولد نوزاد  3141/67 ± 360/37در گروه
آزمون و  3190/52 ± 309/84گرم در گروه كنترل بود و
تﻔاوت آماری معنیداری بین دو گروه از نﻈر وزن تولد وﺟود
نداشت ( )P=0/66و همﭽنین از نﻈر میانﮕین سن ﺣاملﮕي نیز
تﻔاوت آماری معنيداري در دو گروه وﺟود نداشت (=0/73
 .)Pبنابراين دو گروه از نﻈر متغیرهاي وزن تولد نوزاد و سن
ﺣاملﮕي همﮕن بودند (ﺟدول .)1
با توﺟه به نتايﺞ ﺟدول  ،2تحلیل دادههای تکراری نشان
داد كه متوسﻂ نمرة اندوه پس از زايمان در دو گروه آزمون و
كنترل تﻔاوت معنیدار آماری دارند ( ،)P=0/001همﭽنین به
وﺿوح مشاهده میشود كه متوسﻂ نمرات اندوه پس از زايمان
در گروه آزمون كمتر از گروه كنترل است.

جدول .1مقایسﮥ میانگین و انحرافمعیار برخی مشﺨصات دموگرافیک واحدهای پژوهش در دو گروه آزمون و کنترل
گروه آزمون )(n=42

متﻐییر
سن )سال(

مدت ازدواج )سال(

سن همسر )سال(
وزن تولد )گرم(

سن حاملگی )هفته(

گروه کنترل )(n=42

آزمون آماری )تی– مستقل(

)میانگین±انحرافمعیار(

)میانگین±انحرافمعیار(

P-value

21/88±3/24

24/33±4/50
3/31±1/45

0/05
0/79

3/40±1/83
27/60±3/09
3141/67±360/37

28/90±4/11
3190/52±309/84

0/66

39/12±0/96

39/05±1/07

0/73

0/10

جدول  .2مقایسﮥ میانگین و انحرافمعیار نمرۀ اندوه پس از زایمان در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از تحلیل دادههای تکراری
مراحل
روز سوم

گروهها

)میانگین  ±انحرافمعیار(

قبل مداخله

)میانگین  ±انحرافمعیار(

)میانگین  ±انحرافمعیار(

)میانگین  ±انحرافمعیار(

)میانگین  ±انحرافمعیار(

آزمون

6/92 ± 3/24

5/02 ± 2/98

4/35 ± 4/34

2/42 ± 2/36

1/4 ± 2/29

کنترل

5/9 ± 2/48

5/9 ± 2/48

6/95 ± 3/24

6/47 ± 4/45

3/14 ± 3/53

روز اول

روز پنجم

روز دهم

اثر درون گروهی

اثر بین گروهی

F =4/21

F=10/952

P=0/052

بحث
در اين مﻄالعه میانﮕین نمرة اندوه در گروه آزمون كمتر
از گروه كنترل بود؛ به اين معنا كه مراقبت آﻏوشی میزان
اندوه مادران را كاهﺶ داده است .در تحقیقات Faramarziو
همکاران ( )1393نیز روش مراقبت آﻏوشی مادرانه نوزادان
با وزن كم موﺟﺐ افزايﺶ میزان سازگاری مادران پس از
زايمان شده بود [ .]21در بررسی  de Alencarو همکاران
( )2009مراقبت كانﮕرويی سبﺐ بهبود افسردگی بعد از
زايمان ،اﺣساس قدرت ،شادی و سرعت عمل بیشتر در مادر
شد [ .]22در مﻄالعۀ  Bigelowو همکاران ( )1391تماس
پوستی مادر و نوزاد در كاهﺶ افسردگی بعد از زايمان و
استرس مادران مﺆﺛر بود [ .]23لذا نتايﺞ اين مﻄالعات با
نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر همسو است .اما در مﻄالعۀ Samraو
همکاران ( )1394در بررسی تﺄﺛیر تماس پوستی مادر و نوزاد
بر استرس مادرانی كه نوزاد نارس داشتند ،تﻔاوت معنیداری
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

P=0/001

را بر تغییرات استرس مادری مشاهده نکردند [ .]24در
مﻄالعۀ  Milesو همکاران ( )2006نیز تﻔاوت معنیداری در
زمینۀ استرس ،اﺿﻄراب و افسردگی پس از زايمان و تمايل
شیردهی میان دو گروه مادران با تماس پوستی و بدون تماس
پوستی وﺟود نداشت [ .]25شايد علت اين اختالف مربوط
به فرهنﮓ ﺟامعه و نبود ﺣمايت اﺟتماعي زنان باشد .بین
میانﮕین نمرة اندوه پس از زايمان قبل از مداخله و روز اول
گروه كنترل اختالف معنیداری وﺟود نداشت؛ اما بین روز
اول ،سوم ،پنجم و دهم تﻔاوت معنیداری وﺟود دارد .نتايﺞ
مﻄالعۀ ﺣاﺿر با پژوهﺶ عباسیان آذر و همکاران تحتعنوان
بررسی تﺄﺛیر مراقبت آﻏوشی مادرانه بر اندوه پس از زايمان
همﺨوانی داشت [.]10
مﻄالعه نشان داد كه میانﮕین نمرة اندوه پس از زايمان
در روز سوم ،پنجم و دهم گروه آزمون بهطور معنیداری
پايینتر از گروه كنترل بود .همﭽنین میانﮕین نمرة اندوه
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پس از زايمان روز دهم نسبت به روز اول در گروه آزمون
كاهﺶ معنیدار بیشتری نسبت به گروه كنترل داشت كه
نشاندهندة تداوم تﺄﺛیر تماس پوستی بر كاهﺶ اندوه پس
از زايمان است .در مﻄالعهای مشابه كه عباسیان و همکاران
انجام دادند میانﮕین نمرة اندوه پس از زايمان در روزهاي
سوم ،پنجم و دهم در دو گروه تﻔاوت آماری معنیداری داشته
است و در اين روزها میانﮕین نمرة اندوه پس از زايمان گروه
كنترل بیشتر از گروه آزمون بود [.]10
 Moreliusو همکاران ( )1385نیز تﺄﺛیر تماس پوستی
روز اول و چهارم را با هم مقايسه كردند و نتیجه گرفتند
كه اولین تماس پوستی سبﺐ كاهﺶ استرس ،ﺿربان قلﺐ
و كورتیزول بزاق مادر صاﺣﺐ نوزاد نارس شده و بهتدريﺞ
با افزايﺶ تماس پوستی تا دفعۀ چهارم موارد فوق بهمیزان
بیشتر و سريﻊتر كاهﺶ داشتند [ Genesoni .]26و همکاران
( )1387در بررسی تﺄﺛیر مراقبت كانﮕرويی روزانه ﺣداقل
بهمدت يك ساعت تا  14روز متوالی دريافتند كه با افزايﺶ
دفعات تماس پوستی استرس و افسردگی پس از زايمان در
مادر كاهﺶ میيابد ،در ﺣالی كه عوارض فوق در گروه بدون
تماس پوستی نسبت به اولیه افزايﺶ داشته است [.]27
در مﻄالعۀ  Saatsazو همکاران ( )2011اختالف میانﮕین
نمرات اندوه روزهای اول و دهم گروه آزمون نشان دهندة
كاهﺶ معنیدار اندوه در روز دهم نسبت به روز اول بود
[ .]1نتايﺞ مﻄالعات فوق با مﻄالعۀ ﺣاﺿر همﺨوانی داشت.
میانﮕین نمرة اندوه پس از زايمان در روز اول ،قبل از مداخله
در گروه آزمون بیشتر از روزهای سوم ،پنجم و دهم بوده
است؛ در صورتی كه در گروه كنترل بیشترين میانﮕین نمرة
اندوه مربوط به روز سوم بعد از زايمان بود كه نشاندهندة
تﺄﺛیر مراقبت آﻏوشی مادرانه بر میزان كاهﺶ اندوه پس از
زايمان در روز اول بود .بنابراين به نﻈر میرسد عالﺋم اندوه در
گروه آزمون در روز اول در باالترين ﺣد خود قرار دارد كه با
تداوم انجام مراقبت آﻏوشی میتوان آن را كاهﺶ داد؛ درﺣالی
كه اگر اقدامی برای كاهﺶ اندوه مادران انجام نشود ،شدت
عالﺋم در روز سوم پس از زايمان خواهد بود.
 Adewuyaو همکاران ( )2005در نیجريه شیوع اندوه
پس از زايمان را  31/3درصد در  10روز اول پس از زايمان
گزارش كرد كه بروز  55/4درصد عالﺋم طی يك تا  2روز اول
بعد از زايمان بود [ Gonidakis .]28و همکاران ()2007
نیز در تحقیقات خود در يونان شیوع اندوه پس از زايمان
را در  3روز اول پس از زايمان  44/5درصد گزارش كردند
[ .]29نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر در رابﻄه با اوج عالﺋم اندوه پس
از زايمان با نتايﺞ مﻄالعۀ  Adewuyaو Gonidakisهمسو
بود .در مﻄالعۀ  Nematbakhshو همکاران بر زنان سزارينی
ﺣداكﺜر عالﺋم اندوه در روز چهارم پس از زايمان بوده است
[ Saatsaz ]30و همکاران اوج میانﮕین نمرة اندوه را در روز
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چهارم پس از زايمان عنوان كرده بود [.]1
علت دقیﻖ اندوه پس از زايمان شناخته نشده است،
اما اﻏلﺐ به وقوع تغییرات شديد هورمونی بالفاصله بعد از
زايمان نسبت داده میشود [ .]8ﺣﻀور مادر در كنار نوزاد
به ادراك خوب مادرانه كمك كرده و نیز در سازگاری مادر
مﺆﺛر بوده و موﺟﺐ كنترل خلﻖوخوی مادران و اﺟتناب از
تحريك خواهد شد [ .]21تماس پوستی مادر و نوزاد از نﻈر
فیزولوژيك ،روانشناختی و بالینی ،فوايد بسیاری برای مادر و
نوزاد دارد [ .]15،31مﻄالعات نشان دادهاند كه مادران ،تماس
پوستبهپوست با نوزادشان را به روشهای مراقبت معمول
ترﺟیﺢ میدهند؛ زيرا در اين روش ،نوزاد كامال به مادر نزديك
میشود ،تعامل كالمی و تماسی بین مادر و نوزاد و ايجاد
دلبستﮕی بین آن دو افزايﺶ میيابد ،همﭽنین مراقبت از
نوزاد ،آسانتر و كاملتر است [ .]32يکی از روشهايی كه
امروزه در اكﺜر كشورهای ﺟهان بهكار میرود لمس درمانی
است [ .]33تماس به شیوة كانﮕرويی يك مداخلۀ لمس
انسانی است ،كه وابستﮕی پرشور و اشتیاقی در مادران ايجاد
كرده ،اﺿﻄراب مادری را كاهﺶ میدهد و فرآيند مادر شدن
را تکامل میبﺨشد.
اﺣتمال از دست دادن نمونهها در طول مدت پیﮕیری
و اطمینان از انجام صحیﺢ مداخله در گروه آزمون از
محدوديتهاي اين پژوهﺶ بوده است.

نتیجهگیری

نتايﺞ ﺣاصل از اين مﻄالعه بیانﮕر آن است كه مشاورة
مراقبت آﻏوشی مادرانه منجر به كاهﺶ نمرة اندوه پس
از زايمان در زنان نﺨستزا میشود .بنابراين نﻈر به فوايد
اﺛباتشدة آن برای مادر و نوزاد از ﺟنبههای مﺨتلﻒ و نیز
آسان و بدون هزينه بودن آن پیشنهاد ميشود كالسهای
مشاورهای از سوی كاركنان مامايی و بهداشتی در طول دوران
بارداری و پس از زايمان در مراكز بهداشتی و درمانی برای
مادران برگزار شود.

سپاسگزاری

اين مقاله برگرفته از پاياننامۀ دورة كارشناسی ارشد مصوب
دانشﮕاه علوم پزشکي همدان با كد اخالق 1395,178IR.
 .UMSHA.RECاست .بدينوسیله از معاونت محترم
پژوهشي دانشﮕاه علوم پزشکي همدان كه امکان انجام اين
مﻄالعه را فراهم كردند و همﭽنین از كادر بیمارستان فاطمیه
و نمونههای پژوهﺶ مشاركتكننده در اين تحقیﻖ و ﺣمايت
همۀ كساني كه به نحوي در انجام اين پـژوهﺶ ما را ياري
رساندند ،تشکر و قدرداني ميشود.
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