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 گیهای مراقبتی بر افزایش رفتار دلبستشناختی و شیوهفراتحلیل اثربخشی مداخالت روان

 نوزاد -جنین و مادر -مادر 
 

 2*آذرانیسپهر روزهیف، 1یبیمس عصمت

 رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،شناسیروان دانشکده ،یشناسروان یدکترا یدانشجو. 4

  رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،شناسیروان دانشکده ،یشناسروان گروه استاد. 2

 30/01/16تاریخ پذیرش:  22/06/16تاریخ دریافت: 

 چکیده

 تر از آن ) ین بارداری( آغازگیری دلبسکککتگی مادر به کودک از همان ابتدای تولد و یا  تی قبلازآنجاکه شککککلزمینه  و ههد   

هتت  دارد. به همین زیادی ریتأثمداخله مناسک  هتت آموزش به مادر در ایجاد دلبستگی ححی  بین خود و کودک  در نتیجهشکود می

 -هنین و مادر -دلبسککتگی مادری مراقبتی بر افزایش رفتار هاوهیشککی و شککناختروانی مداخالت اثربخشککفراتحلیل  با هدف مطالعه  اضککر

 ، انجام شد.دنوزا

ی هاگاهیپادر  4311تا  4332 یهکاسکککا بین ککه در پژوهش  24متعکدد مربو  بکه این زمینکه، یهکاپژوهشبکدین منوور از بین روش  

کشور )ایران داک(، نشریات ایران )مگ ایران(، سایت علوم انسانی، پایگاه اطالعاتی هتاد دانشگاهی  یهانامهانیپا ماننداطالعاتی معتبر 

ی کشککور)سککیلویکا( نمایه شککده بود و از لحا  هاشیهما، پایگاه مقاالت کشککورهای اسککالمی و پایگاه ثبت پابمد، و نشککریات ادواری

 شدهاسکتاادهو ابزار  اسکتاندازه اثر  24. این پژوهش مبتنی بر شکدی آنتا انجام انتخاب و فراتحلیل بر روبودند  قبو  موردی شکناختروش

 .مورد تحلیل قرار گرفت  CMA-2افزارنرمتوسط  آمدهدستبهی هادادهبود.  فراتحلیل ستیلچک

هنین  -ارتقاء رفتارهای دلبستگی مادربر  یشناختروان یهاآموزشپژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر مداخالت و  یهاافتهیها  یافت 

 بود. (p<004/0) 61/0ی طورکلبهنوزاد  -و مادر

نوزاد  -ین و مادرهن -ی بر رفتار دلبستگی مادرشناختروانی هاآموزشی مداخالت و اثربخشبرای  آمدهدستبهاندازه اثر ی  ریگج ینت

ی رفتارهای دلبستگ ءدر ارتقا را هاآموزش واین مداخالت  ضکرورتشکد و نتای  آن طبق هدو  تاسکیر اندازه کوهن متوسکط، محاسکبه 

 نشان داد.هنین و مادر نوزاد،  -مادر

 شناختیی، مداخالت روانمراقبت هایوهیشهنین، دلبستگی،  -ارتبا  مادر نوزاد، -مادر ارتبا ها  دواژهیکل
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  رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،شناسیروان دانشکده ،یشناسروان گروه استاد ،آذرانیسپتر روزهیف نویسنده مسؤل. 
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 مقدم 
ی هاپژوهشیکی از موضککوعاتی اسککت که  4امروزه دلبسککتگی

 اولین بار مؤلاهاین اری را به خود اختصککاد داده اسککت، بسککی

بین مادر  یپیوند عاطا گیریشکلو به  شدتوسکط بالبی معرفی 

ن سککه سالگی آغازین تولد تا اوج و کودک از همان لحوات آ

بالبی دلبسکککتگی را یکی از نیازهای  .اشکککاره دارد آن از پسو 

 است فطری یک نیازو معتقد بود  دانسککتمینخسکتین کودک 

توانست این موضوع را به خوبی  2ی هارلوهاپژوهشکه  (2و 4)

در ادامککه مطککالعککات بر روی دلبسکککتگی  .بککه نمککایش بگککذارد

را  دلبسکککتگی گیریشککککل یکی از پیروان بکالبی  3اینسکککور 

د در انجام دا ناآشنا موقعیتکه با ماتوم  هاییبر س  آزمایش

هو و مقاوم( های داد و )دوری ایمنا یطه اساسی ایمن و ن دو

دلبسکککتگی به نحوه تعامل مادر و  گیریشکککککلبیکان نمود ککه 

کودک و میزان پاسکککخگو بودن مادر هنگام نیازمندی کودک 

در این مطالعات خیل بود که  ازآنپسو  ،(3) وابسکککته اسکککت

 شکککدهانجامنتکای  مطکالعات  افزایش یکافکت. شکککدتبکهزمینکه 

در  ،بسیاری از موارد درکه دلبسکتگی  دهدمینشکان  بارهدراین

ا بکککودک  خود ارتبککا بر و  تی و کودک بین مککادر  ارتبککا 

دلبسکککتگی از این هتکت که . (1) اسکککت مؤثراطرافش هتکان 

کودک اسککککت  -(مراقکک ) مککادرارتبککا  دو ناره  ککاحککککل 

خصوحیات و شرایطی که هر کدام از این دو در آن قرار دارند 

مطالعات  ازیرباشد  مؤثربر میزان و نوع ارتبا  بین آنتا  تواندمی

 ندمانقرار گرفتن مادر در شکرایط مراقبت دشوار  دهدمینشکان 

نکار  بودن نوزاد، بیماری نوزاد، عوار  زایمان، شکککرایط بد 

و از  سککتادلبسکتگی مرتبط  ناایمنیاقتصکادی و موارد مشکابه با 

در کودکانی که از  بکه خصکککودکودک  مزاجسکککوی دیگر 

موه  ایجاد  س و دشکوار هستند  پذیرواکنشلحا  هیجانی 

جر من وشود ی)مراق ( م و اضکطراب شدید در مادر کاایتیبی

 مطلوب مادر از کودک مراقبت در میزان توهتیبیبه افت و یا 

                                                            
1. Attachment 

2. Harllo 

ککه نتیجه آن چیزی هز پدید آمدن رابطه ناهماهنگ  گرددمی

 .(3) نیست ناایمندلبستگی  گیریشکلو 

سیاری ب پیشینه پژوهشی گویای آن است که در همین راستا

دوران کودکی همچون اضککطراب، افسککردگی،  هایاز اختال 

 -بککا نحوه ارتبککا  مککادربودن و غیره  ایتکککانککهپرخککاشکککگری، 

بیشتر در کودکان با  که این موضکوع (1) اسکتکودک مرتبط 

 بر آنعالوه  (.3و 6) شکککودمیمشکککاهککده  نککاایمندلبسکککتگی 

وره ددلبستگی فقط محدود به  زمینهدر  شدهانجامی هاپژوهش

 نیز در رده سکککنی را هاپژوهشکودکی نبوده بلکه بسکککیاری از 

با   میزان ارتبا  ححی دهدمینشکان  که برانگیختبزرگسکالی 

همسر، فرزندان و غیره نیز به نحوه دلبستگی  افراد دیگر همچون

 .(1و 2) استاولیه خود فرد وابسته 

 دلبسککتگی ایمن در افراد از گیریشکککلبا توهه به اهمیت 

سککراسککر  در و نقش به سککزای آن ازآنپسسککنین اولیه تولد و 

دلبسککتگی از همان  گیریشکککلاخیر  هایدههدر  زندگی افراد،

 و بسکککیاری از قرارگرفته توهکه مورد)بکدو تولکد نوزاد(  ابتکدا

چگونگی مراقبککت و تعککامککل زنککان بر  هککاآموزشمککداخالت و 

ی که طوربهبکا نوزاد خود متمرکز گردیده اسکککت  زانخسکککت

ن بیانگر و نتای  آ زیادی را موه  شکککده اسکککتی هاپژوهش

ذیه و تغ نوزاد با میزان شکککیردهی مادر -ارتبا  دلبسکککتگی مادر

کاهش  و وزنکمو   ، تسککرید در رشککد نوزادان زودراننوزاد

 اسککتپس از زایمان در مادران  میزان افسککردگی و اضککطراب

ین ا مطالعات اخیر  تی بهبرخی از در از سوی دیگر  .(41-40)

 هاآموزشبسککنده نشده است و این  هاآموزشنوع مداخالت و 

خصکککود ه به قبل از زایمان و در  ین بارداری ب و مکداخالت

سککه ماه سککوم بارداری سککو  داده شککده اسککت به طریقی که در 

 -دلبستگی مادر گیریشکلآغاز اخیر  شکدهانجامی هاپژوهش

کککه  کننککدمیبلکککه اشکککاره  داننککدنمیرا از بککدو تولککد کودک 

غاز آمادر به کودک از همان زمانی  رابطه عاطایدلبسکککتگی و 

 تحو طالی درون او در  ککا   بردمیکککه مککادر پی  گرددمی

3. Ainsworth 
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. (46و41) سکککازدمیدر ذهن خود از وی اسکککت و تصکککویری 

ه با مداخل که ندکنمیعنوان  همچنین پژوهشکککگران این  یطکه

ن یکه برای اولم و آموزش حککحی  به مادران بارداری زودهنگا

ا، هاز بسککیاری از اضککطراب توانمیزایمان کنند  خواهندمیبار 

و  کاسکککت بارداریدر  ین  رفتکارهای پرخطر مادرو  هکاتنش

ی طوربه ،(43-23) سکالمت بیشتر مادر و هنین را تممین کرد

مادرانی که سطوح  دهدمینشان  زمینه این در نتاآ مطالعات که

از دلبسککتگی به هنین دارند اضکککطراب و افسکککردگی  تریپایین

را به  و هنین مادر متیسکککال تواندمیکه  ،(21) بکاالتری دارنکد

ر و ایجاد دلبسککتگی بیشککتماده سککازی با آ روازاینخطر بیندازد. 

از بسکککیککاری از عوامککل خطر پس از  توانمیهنین  -بین مککادر

 هاینایافتگکامو  شدید هایاضطرابافسکردگی و  مانند زایمان

  اکیمطالعات نیز  از برخی البته. (42و40) کردپیشککگیری  نیز

زودهنگام در سکه ماه سوم بارداری که مداخالت  از آن هسکتند

 -و مادر هنین -بر میزان دلبسکککتگی مادر و سکککه ماه او  زایمان

 تی برخالف نتککای   و ،(26و  21) نیسکککتنککدگککذار اثر نوزاد

بین افسکککردگی پس از زایمککان مککادر و میزان  شککککدهگزارش

 .(22و  23ارتباطی وهود ندارد )نیز دلبستگی به نوزاد 

نتای  ضد و  و گاته شد تاکنونکه  آنچهبه  بنابراین با توهه

کککه نتککای   بنککددمیدر ذهن نقش  سکککؤا این  ،نقیض موهود

 ناداسککتقابل  و بخش بودهاثر  د تا چه بارهدراین شککدهگزارش

 انجام یک فراتحلیل سککؤا هتت پاسککخگویی به این  هسککتند 

فراتحلیل روش آماری بدین هتت که  .رسدمیمطلوب به نور 

از  آمدهدسکککتبهانکدازه اثرهای  اسکککت ککه بکا ترکیک  نمودن

وردن یک اندازه اثر کلی آ به دسکککتن و ی پیشکککیهکاپژوهش

بخش ییار نتای  متناقض بندیهمدپاسککخگویی و در  تواندمی

اسکککتکا در پژوهش  اضکککر فراتحلیل . در همین ر(21) بکاشکککد

رفتار  بر مراقبتی هایشیوهو  شکناختیروانبخشکی مداخالت اثر

ا تنوزاد مورد هدف قرار گرفت  -هنین و مادر -دلبستگی مادر

الت ی مداخاثربخشهمچون تعیین میزان  سکوا التیپاسکخگوی 

گی افزایش رفتار دلبسککت مراقبتی بر هایشککیوهو  شککناختیروان

 بر شکککیوه مککداخلککه تککأکیککدهنین، بککا  -نوزاد و مککادر -مککادر

 و تما  پوسکککتی یا کانگورویی( و زمان انجام شکککناختیروان)

 )قبل و بعد زایمان( باشد.
 

 روش 
 کاضکککر بکه منوور تحقق هدف پژوهش، از روش  در مطکالعکه

وی برای ق ایشیوهفراتحلیل، زیرا  است شده اسکتاادهفراتحلیل 

ترکیک  هدفمند نتای  مطالعات متعدد، هتت رسکککیدن به یک 

، در پژوهش روازاین(. 21) اسکککتبرآورد بتتر درباره  قیقت 

زمینه  کلی در گیرینتیجهبه یک   اضکککر نیز هتت دسکککتیابی

در  شککدهانجام شککناختیروانمداخالت و  هاآموزشی اثربخشکک

اده اسکککتا نوزاد -هنین و مادر -میزان دلبسکککتگی مادرایران بر 

 .است ش ضروریروازاین

در مجالت  شککدهچاپاین پژوهش، مقاالت  هامعه آماری

 هاینامهپایانپژوهشکی فارسکی و انگلیسکی کشور و نیز  -علمی

 بود 4311تا  4332 هایسا در بین  اکارشکناسکی ارشکد و دکتر

ورود به فراتحلیل را  هایمالکپژوهش که  24 تاآنکه از میان 

قرار گرفتند. بررسی مقاالت مرتبط با  بررسکی مورددارا بودند، 

پژوهش نتککایی و انجککام  24موضکککوع این فراتحلیککل، انتخککاب 

گام حورت گرفت که در ادامه  پن طی  تاآنفراتحلیل بر روی 

 است: شدهپرداخته تاآنبه 

ر انجام ه : در اولین گکام و قبکل ازموردنورتعیین متغیرهکای . 4

اقدام دیگری، متغیرهای پژوهش، مشککخش شککدند. این متغیرها 

، هنین -ارتبا  مادر، مراقبت هایشکککیوه ،دلبسکککتگی"شکککامل 

 "شناختیروانی هاآموزشمداخالت و و  ،نوزاد -ارتبا  مادر

بود. نکتکه دیگری که در این مطالعه در نور گرفته شکککد، انجام 

 موردکه مطالعات خارهی،  ایگونهبهمطکالعکات در ایران بود، 

 قرار نگرفتند.  بررسی

متغیرهککای  بر اسکککا : در گکام دوم، هککاپککایگکاههسکککتجوی  .2

و هوی فراگیر در  برای هسکککت هککاییکلیککدوا ه، شکککدهتعیین

جوی در هست هاکلیدوا هی مختلف انتخاب شدند. این هاپایگاه

 ،شناختیروان، آموزش، مداخالت دلبسکتگی"شکامل:  فارسکی

 -هنین، ارتبا  مادر -ارتبا  مادر، شکککناختیروانی هاآموزش

راقبت، م هایشککیوهرفتار دلبسککتگی، آموزش دلبسککتگی،  ،نوزاد



 همکار ی وبیمس عصمت                                                                                         های مراقبتی شناختی و شیوهفراتحلیل اثربخشی مداخالت روان

403 

صلنامه
ف

 
ت
سالم

 
روان
 

ک، دوره
کود

 1
، 

شماره
 1

، 
زمستان
 6

431
 

ر و د"زا، نخست، زایمان، بارداریمراقبت هنین، مراقبت نوزاد

 attachment, psychological"شامل هسکتجوی انگلیسکی

education, training, attachment treatment, 

intervention, mother and fetus or fetal-

relationship, mother and infant-relationship,  
styles caring, infant caring, fetus caring, 

pregnant, childbirth, Primiparous"  بککودنککدکککه در

ران کشور )ای هاینامهپایانپایگاه ": ازهملهی مختلف هاپایگاه

داک(، پایگاه نشکریات ایران )مگ ایران(، سایت علوم انسانی، 

 ،پایگاه اطالعاتی هتاد دانشکککگاهی و پایگاه نشکککریات ادواری

شو پایگاه ثبت همای ، پایگاه مقاالت کشکورهای اسالمیپابمد

 قرار گرفتند.  مورد هستجو "کا(لیهای کشور)سیوی

ابل ی قهاپژوهشای روشکککن برای تعیین معیاره کارگیریبه .3

ی هاپژوهش شکککمو : در این مر لکه، پس از بررسکککی تمکامی

ورود به  هایمالکیی که هاپژوهشدر گام قبل،  آمدهدستبه

عبارت  هامالکفراتحلیکل را دارا بودنکد انتخکاب شکککدند. این 

)شککامل  شککناختیروشبرخورداری از شککرایط الزم  .4بودند از: 

، هامعه آماری،  جم نمونه، روش پژوهش، روش سازیفرضیه

. 2، روش آمککاری منککاسکککک (. گیریانککدازه، ابزار گیرینمونککه

 یهککاآموزشتکنککاسکککک  مکوضکککوع پکژوهش )مککداخالت و 

. 3 وزادن -هنین یا مادر -بر میزان دلبسککتگی مادرشککناختی روان

. دارا 1. آزمایشککییا نیمه انجام پژوهش به حککورت آزمایشککی

. 1ی گروهآماری بین هایتحلیلو استااده از  گواهبودن گروه 

ابزار پژوهش مناسککک  و پایا هتت سکککنجش میزان اسکککتااده از 

را  دهشکککگاتهکه شکککرایط یی هاپژوهشبنکابراین، دلبسکککتگی. 

پژوهش برای  24 درنتایتتحلیل  ذف شدند و نداشتند، از فرا

فراتحلیل که به  فترسکککت .شکککدندانجام مرا ل بعدی انتخاب 

ی مناسکک  و اسککتخراج اطالعات الزم هاپژوهشوور انتخاب من

ای ، سا  اهرپژوهشگرشد، شامل عنوان مطالعه، نام  برده کاربه

، تعداد تعداد هلسکککات، الگوی درمانی، محل انتشکککارمطکالعه، 

، ابزار پژوهش،آماره، میزان آماره و سککط  معناداری بود. نمونه

 شکککنککاختیروانی هککاآموزشو برای مکداخالت  فترسکککتاین 

 آورده 4  ودر هدآن  هاییافتهو  ل شکککد، تکمیموردبررسکککی

که عنوان و سککا  انتشککار هر مطالعه نیز با اراده کد منبد در شککده 

است. دستر قابلهلوی نام نویسنده در منابد پایانی 

 

  ترتیب سال ب در فراتحلیل شدهاستفادهنوزاد  -جنین و مادر -بر میزان دلبستگی مادر مراقبت هایشیوهو  شناختیروانمداخالت  فهرست  1جدول

 انتشار

 انتشار در (در منابعنویسنده )کد  ردیف
حجم 

 نمون 
 نوع آموزش

تعداد 

 جلسات
 آماره پایایی ابزار سنجش

سطح 

 معناداری

 شناسی تحولیروان (34سجادی اناری و همکاران ) 4
41 

41 
دلبستگیفنون   2 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
23/0 f 01/0 

 پرستاری و مامایی همدان (30) پارسا 2
11 

11 

آموزش رفتارهای 

 دلبستگی
1 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
23/0 t 004/0 مستقل 

 (31)  سینیان و همکاران 3
فصلنامه سالمت روانی 

 کودک

41 

41 

 دلبستگی

 
40 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
23/0 f 004/0 

 (11) اکبریانعلیقربانی و  1

دانشگاه  نامهپایان

 علم و فرهنگ غیرانتااعی

 تتران

41 

41 

آموزش رفتارهای 

 دلبستگی
1 

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت
12/0 f 04/0 

 احو  بتداشت روانی (33) زادهطوسی و اکبر 1
12 

12 

 آرامیتن

 )هنین(
1 

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

12/0 

بین 

 ارزیاب
f 003/0 

 احو  بتداشت روانی (33) طوسی و اکبر زاده 6
12 

12 
 1 )نوزاد( آرامیتن

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
21/0 f 004/0 
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 احو  بتداشت روانی (33زاده )طوسی و اکبر 3
12 

12 
 1 ()هنین دلبستگی

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

12/0 

بین 

 ارزیاب
f 003/0 

 احو  بتداشت روانی (33زاده )طوسی و اکبر 2
12 

12 
 1 )نوزاد( دلبستگی

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
21/0 f 004/0 

 نشریه پرستاری ایران (10 قیقت ) 1
42 

42 

آگاهانه مبتنی ذهن

بر فرهنگ ایرانی 

 اسالمی

2 
 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
22/0 f 002/0 

 نشریه پرستاری ایران (10 قیقت ) 40
42 

42 

ذهن آگاهی 

 کالسیک
2 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
22/0 f 06/0 

 (12سترابی ) 44
فصلنامه دانشکده علوم 

 پزشکی تتران

24 

24 

ماسا  بدن نوزاد 

 توسط مادر
- 

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

12/0 

بین 

 ارزیاب

t 004/0 مستقل 

 (31) همکاران کریمی و 42
مامایی و  ،مجله زنان

 نازایی ایران

16 

16 
 - تما  پوستی

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
2/0 t 02/0 مستقل 

 (36طوسی و همکاران ) 43
دانشکده پرستاری و 

 مامایی) یات(

10 

10 

آموزش رفتارهای 

 دلبستگی
1 

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

12/0 

بین 

 ارزیاب

t 004/0 مستقل 

 (14) و همکاران اکبر زاده 41
فصلنامه دانشکده پرستاری 

 مشتد و مامایی

12 

12 

آموزش رفتارهای 

 دلبستگی
1 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
21/0 t 004/0 مستقل 

 پرستاری و مامایی همدان (32) تاملی و عباسی 41
10 

13 

آموزش رفتارهای 

 دلبستگی
1 

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
2/0 t 004/0 مستقل 

 پژوهش پرستاری (32وکیلیان ) 46
11 

11 

 مراقبت کانگورویی

 ماه پس از تولد( 4)
- 

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

 

12/0 

بین 

 ارزیاب

t 004/0 مستقل 

 پژوهش پرستاری (32وکیلیان ) 43
11 

11 

 مراقبت کانگورویی

 ماه پس از تولد 3)
- 

دلبستگی رفتارهای 

 آوانت

 

12/0 

بین 

 ارزیاب

t 004/0 مستقل 

 احو  بتداشت روانی (33و همکاران ) بخشنعمت 42
10 

31 
 1 تما  پوستی

 دلبستگیپرسشنامه 

 کودک کرانلی -مادر
23/0 t 003/0 مستقل 

 مجله پزشکی هرمزگان (31وکیلیان ) 41
13 

13 
 - مراقبت کانگورویی

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

 

12/0 

بین 

 ارزیاب

t 004/0 مستقل 

 (13رودی )خرم 20

دانشکده علوم  نامهپایان

پزشکی و خدمات 

 بتداشتی ایران

10 

10 
 - لمس بدن هنین

رفتارهای دلبستگی 

 آوانت

 

- t 03/0 مستقل 

 (13رودی )خرم 24

دانشکده علوم  نامهپایان

پزشکی و خدمات 

 بتداشتی ایران

10 

10 
 - لمس بدن نوزاد

دلبستگی رفتارهای 

 آوانت
- t 004/0 مستقل 
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تعیین انکدازه اثر برای هر پژوهش: در گکام چتارم اندازه اثر . 1

بکا وارد نمودن اطالعات آماری  هکداگکانکه طوربکههر پژوهش 

 آمد.  به دست CMA-2 افزارنرمپژوهش در 

 آمدهدسکککتبهبکا ترکیک  انکدازه اثرهکای  آخرو  1در گکام . 1

توسط  هاپژوهشو تعیین میزان معناداری  هاپژوهش احکل از 

، انککدازه اثر ترکیبی و سکککط  معنککاداری CMA-2 افزارنرم

 آمد. به دستترکیبی 

 ی پژوهشهایافت 
ط توس هاپژوهش احل از  هایدادهتحلیل  آمدهدسکتبهنتای  

، اندازه اثر هاپژوهشاز قبیل اندازه اثرهای  CMA-2 افزارنرم

ره در غی میزان معنککاداری، میزان معنککاداری ترکیبی وترکیبی، 

 ( آورده شده است.2هدو  )

جنین و  -تگی مادربر میزان رفتار دلبس مبتنی بر تماس پوستی و کانگورویی هایمراقبتو  شناختیروان مداخالت یاثربخشایج فراتحلیل نت  2جدول

 نوزاد -مادر

 dاندازه اثر  (p value) داریمعنیسطح  z مقادیر استاندارد در منابعکد  1 جدول شماره ردیف در تعداد

4 4 34 012/2 036/0 316/0 

2 2 30 212/3 004/0 611/0 

3 3 31 661/3 004/0 124/4 

1 1 11 603/2 001/0 001/4 

1 3 33 133/2 003/0 662/0 

6 2 33 304/3 004/0 311/0 

3 1 10 311/2 042/0 021/4 

2 40 10 133/4 013/0 221/0 

1 43 36 304/3 004/0 361/0 

40 41 14 304/3 004/0 311/0 

44 41 32 304/3 004/0 310/0 

 262/0 0004/0 612/1 شناختیروانو مداخالت  هاآموزشمجموع 

4 1 33 133/2 003/0 662/0 

2 6 33 304/3 004/0 311/0 

3 44 12 344/3 004/0 016/4 

1 42 31 333/2 02/0 111/0 

1 46 32 300/3 004/0 342/0 

6 43 32 300/3 004/0 342/0 

3 42 33 306/2- 003/0 621/0- 

2 41 31 300/3 004/0 331/0 

1 20 13 226/4 011/0 324/0 

40 24 13 211/3 004/0 631/0 

 164/0 0004/0 662/3 تما  پوستی و مراقبت کانگورویی مداخالت مبتنی برمجموع 

 614/0 0004/0 061/42 مجموع کل 24
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نشکککان  2در هدو   آمدهدسکککتبهی هایافتهکه  طورهمکان

و مداخالت  هاآموزشپژوهش  24انکدازه اثر ترکیبی  دهکدمی

بککا  نوزاد برابر -هنین و مککادر -بر میزان رفتککار دلبسکککتگی مککادر

که طبق  اسکککت دارمعنی 0004/0که در سکککط   اسکککت 614/0

 ی در  د متوسککط بودهاثربخشککهدو  تاسککیر کوهن این میزان 

که مداخالت  دهدمیی این هدو  نشان هایافتههمچنین  است.

 با میزان اندازه اثر شناختیروانو مداخالت  هاآموزشمبتنی بر 

که طبق هدو  تاسککیر کوهن دارای مقدار باالیی اسککت  26/0

ی مراقبت هککایشکککیوهبر از مککداخالت مبتنی  تربیشتوانسکککتککه 

در سکککط  را  16/0ککانگورویی و تمکا  پوسکککتی ککه مقکدار 

0004/0 >P  واقد گردند. مؤثر دهندمینشان 

 ؤا سی پژوهش پاسخگویی به این هایافتهدر ادامه بررسی 

تا  مراقبتی هایشککیوهقرار گرفت که مداخالت و  موردتوههنیز 

واقد گردند به همین  مؤثرقبل و بعد زایمان  تواننکدمیچکه  کد 

در  ی  احککلهایافتهبر این مبنا و  موردبررسککیسککب  مطالعات 

  1و  3دو هکدو  مجزا بکدون توهکه بکه نوع مداخله در هداو  

 آورده شد.

 جنین  -و مداخالت بر میزان رفتار دلبستگی مادر هاآموزشی اثربخشنتایج فراتحلیل   9جدول

 d اندازه اثر (p value) داریمعنیسطح  z مقادیر استاندارد در منابعکد  1جدول شماره ردیف در تعداد

4 2 30 212/3 004/0 611/0 

2 1 11 603/2 001/0 001/4 

3 3 31 661/3 004/0 124/4 

1 40 10 133/4 013/0 221/0 

1 1 10 311/2 042/0 021/4 

6 4 34 011/2 036/0 316/0 

3 3 33 133/2 003/0 662/0 

2 1 33 133/2 003/0 662/0 

1 41 14 304/3 004/0 311/0 

40 41 32 304/3 004/0 310/0 

44 20 13 226/0 011/0 324/0 

 303/0 0004/0 110/2 مجموع

 

انککدازه اثر  44کککه نتککای   ککاحککککل از ترکیکک   طورهمککان

گرفته در و مداخالت حککورت هاآموزشی مرتبط با هاپژوهش

 - ین دوره بککارداری بر افزایش میزان رفتککار دلبسکککتگی مککادر

به  مدهآدستبهاندازه اثر  دهدمیهنین در قال  فراتحلیل نشان 

. اندازه اثر استمعنادار  004/0که در سط   است 303/0میزان 

مطابق با هدو  تاسکککیر اندازه اثر کوهن دارای  آمدهدسکککتبه

بودن مککداخالت  اثربخشاز میزانی متوسکککط اسکککت و  ککاکی 

 .  استگرفته در  د متوسط حورت
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 نوزاد -بر میزان رفتار دلبستگی مادر و پوستی( شناختیروان) مداخالتی اثربخشنتایج فراتحلیل   4دول ج

 dاندازه اثر  (p value) داریمعنیسطح  zمقادیر استاندارد در منابعکد  1شماره ردیف در جدول تعداد

4 24 13 211/3 004/0 631/0 

2 44 12 344/3 004/0 016/4 

3 2 33 304/3 004/0 311/0 

1 6 33 304/3 004/0 311/0 

1 42 31 333/2 020/0 111/0 

6 43 36 304/3 004/0 361/0 

3 46 32 300/3 004/0 342/0 

2 43 32 300/3 004/0 342/0 

1 42 33 306/2- 003/0 621/0- 

40 41 31 300/3 004/0 331/0 

 123/0 0004/0 432/2 مجموع

 

میزان اندازه اثر ترکیبی  احکککل از  1هکدو   بکا توهکه بکه

پکژوهکش مکرتبط بککه مککداخالت و  40تکرککیکک  انککدازه اثکر 

 نوزاد به -ی پس از زایمان بر میزان دلبسکککتگی مادرهکاآموزش

. این میزان استمعنادار  004/0و در سکط   اسکت 123/0میزان 

اندازه اثر طبق هدو  تاسیر اندازه اثر کوهن دارای اندازه اثری 

 .استمتوسط 

 احکککل شکککد  1و  3که از نتای  هداو   آنچهبکا توهکه به 

گرفته بر ی حکککورتهاآموزشگاکت که مداخالت و  توانمی

نوزاد دارای  -هنین و مککادر -افزایش رفتککار دلبسکککتگی مککادر

ی هککاآموزشامککا مککداخالت و  اسککککتی متوسکککطی اثربخشککک

بکارداری بر ارتقا رفتار  آخرگرفتکه در  ین سکککه مکاه حکککورت

( 303/0) هنین دارای انککدازه اثر بزرگتری -دلبسکککتگی مککادر

گرفته پس از زایمان ی حورتهاآموزشنسبت به مداخالت و 

 .است( 123/0) نوزاد -هتت افزایش دلبستگی مادر

 گیرینتیج بحث و 
رفتار دلبسکککتگی بین مادر و کودک از  شکککد ذکرکه  طورهمان

ی هاپژوهشی ککه طوربکهاهمیکت بسکککزایی برخوردار اسکککت 

الیان و سککک ازآنپسرفتار را از قبل تولد تا  این تأثیر بسکککیکاری

ی مراقبتی و مداخالت هکاآموزشو  انکدنمودهبعکدی بررسکککی 

نین، ه -را بکه منوور ارتقا دلبسکککتگی بین مادر شکککنکاختیروان

گویککای  هککاپژوهشاغلکک  . نتککای  انککدکککاربردهبککهنوزاد  -مکادر

 آن یاثربخشم از عدنیز و برخی دیگر  هاآموزشبخشی این اثر

از   اکی از فراتحلیل  اضککر آمدهدسککتبهنتای  . دهدمیخبر 

مراقبتی بر  هایشکککیوهو  شکککناختیروانبخشکککی مکداخالت اثر

 این هک استنوزاد  -هنین و مادر -افزایش رفتار دلبستگی مادر

و ون  ولفدی ی پیشکککین از قبیلهاپژوهش یهایافتهنتکای  بکا 

که فراتحلیلی بر این محققان  .اسکککتهمسکککو  (11) ایگزدرون

پژوهش  66د با بررسی ند ساسیت مادرانه و دلبستگی انجام دا

ن دلبستگی ایم گیریشکککلد  سککاسککیت مادرانه در ندنشکان دا

 اما دلبسککتگی ایمن کودکان ،واقد شککود مؤثر دتوانمیکودکان 

فقط به  سکاسیت مادرانه وابسته نیست و عوامل دیگری نیز در 

در پژوهش  شکککدهگزارشکوهن  d اندازه اثر اسکککتآن دخیل 

 .(11) بود 21/0 برابر با نتاآ

 فراتحلیل یهایافتهنتکای   کاحکککل از پژوهش  کاضکککر با 

(، کککه فککراتککحککلککیککلککی بککر 22) یککارچسکککککککی و هککمکککککاران

و داد همسککک نوزاد انجام -دلبسکککتگی مادر هایکننکدهبینیپیش

قرار گرفت  موردبررسیمطالعه  423در این پژوهش که  .اسکت

د تولکک آزمککایش قبککلکننککده  مککایککت اهتمککاعی و بینیپیشدو 

میزان دلبسکککتگی مککادر بودنککد و  هککایکننککدهتعککدیککلمتمترین 

ی ریزافسردگی، برنامه، خود  رمتمیزان اضطراب،  ازآنپس
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و تحصیالت در ری، سن، قومیت، شرایط ازدواج، درآمد باردا

 .نوزاد نقش داشتند -میزان دلبستگی مادر

اشککککاره کرد مککداخالت  توانمیدر تبیین نتککای   ککاضکککر 

مراقبکت به مادرانی که  هکایشکککیوهو آموزش  شکککنکاختیروان

و یا مادرانی که  کنندمیبارداری خود را سککپری  آخر ماههسککه

ا سککککا   توانککدمی انککدآوردهتککازه نوزاد خود را بککه دنیککا 

واقد شدن را انتقا  دهد و از سوی دیگر به واسطه  مورد مایت

شککده در زمینه نوازش کردن، لمس کردن ی دریافتهاآموزش

مراقبتی نوزاد یا هنین ا سا  خودکاایتی مادران  هایشکیوهو 

 ،دگرد تانآ خود رمت زایش را ارتقکا بخشکککیکده و موهک  اف

و  (16) اخیر در این زمینه گویای آن است که مطالعه طورهمان

 مایت ، کردندنیز به آن اشکککاره  (22و  11) مطالعات پیشکککین

در میزان  ایکنندهتعیینمادران نقش خود  رمکت اهتمکاعی و 

عنوان   تی این مطککالعککه و دلبسکککتگی بین مککادر و نوزاد دارد

ر این ب بایدکه مداخالت در زمینه دلبسککتگی مادر نوزاد  کندمی

 متمرکز گردد. مؤلاهدو 

نشکککان داد که مداخالت و  آمدهدسکککتبکهدر ادامکه نتکای  

نسکککبت به  بکا انکدازه اثر باالتری شکککنکاختیروانی هکاآموزش

تتر بمراقبت مبتنی بر تما  پوسکککتی و کانگورویی  هایشکککیوه

ش نوزاد را افزای -هنین و مادر -میزان دلبستگی مادر توانندمی

کککه مککداخالت و  گاککت توانمیدهنککد. در تبیین این یککافتککه 

)از لحا   ترهامد یدارای محتوا شکککناختیروانی هکاآموزش

 طورهبو  مختلف رفتارهای دلبسکککتگی( هایهنبه دربرداشکککتن

 هایشککیوهولی در  اسککتمیانگین دارای هلسککات بیشککتری نیز 

راقبت کانگورویی و یا تما  پوسککتی بیشککتر بر یک بیعد یعنی م

 و نوازش بدن نوزاد همکان تمکا  فیزیکی هسکککم مادر و نوزاد

 روازاین. دشکککومی تأکیدآرامی نوزاد( )تما  پوسکککتی و یا تن

ا مراقبت ب هایشیوهاشکاره کرد که این نوع از آموزش  توانمی

 یردگدربرمیدلبسکککتگی را  مؤلاهاینکه یک هنبه اسکککاسکککی از 

بازخورد تعامل، بکا این  کا  میزان  )تمکا  و نوازش پوسکککتی(

ان میزکلی طوربهو  ایجادشکککدهگرفتن مکادر به واسکککطه تعامل 

اسکککت شکککده نوزاد محکدود  -هنین و یکا مکادر -مککادرارتبکا  

 هایهنبه شناختیروانی هاآموزشدر مداخالت و  کهدر الی

و  تیزیسککک)توهه به نیازهای  تگیمختلای از رفتکارهای دلبسککک

ر ب تأکیدگیری، غوشآ، در دسکککتر  بودن، نوازش، در روانی

ن ، ححبت کردحکبوری و ارتقا تحمل، برقراری تما  چشمی

شککده اسککت و بر  مورد توهه قرار داده و غیره( با هنین یا نوزاد

. به عبارتی دیگر در مداخالت (14و  36) گرددمی تأکیدآنتا 

میزان زمان و درگیری که این  شکککناختیروانهای آوردبا روی

نوزاد و یا سکککپری کردن با  نوع از مکداخالت برای مکادر هتت

بککه نحوی بسکککیککار بیشکککتر از دیگر  آوردمیفراهم  ویهنین 

شککده در هدو  )با توهه به تعداد هلسککات آورده هاسککتشککیوه

افزایش  هککایمؤلاککهکککه یکی از اینبککا توهککه بککه  روازاین ،(4

 -ادرتعامل بیشککتر بین م برقراری اختصککاد زمان و ،تگیدلبسکک

 .ستا درکقابل آمدهدستبه(، بنابراین نتیجه 3کودک است )

بخشکککی مداخالت چنین نتکای   احکککل از فراتحلیل اثرهم

 -ی مادررفتار دلبستگمیزان مراقبتی بر  هایشیوهو  شناختیروان

و  شکککناختیرواننوزاد نشکککان داد که مداخالت -ادرو مک هنین

دارای  هنین -مراقبت بر دلبسککتگی بین مادر هایشکیوهآموزش 

وزاد بوده ن -ن مادراندازه اثر بزرگتری نسکککبت به دلبسکککتگی بی

و مداخالت بر ارتقا  هاآموزشبودن  مؤثرتراسککت که نشککانگر 

 توانیمدر تبیین یافته اخیر  .هنین بوده اسککت -دلبسککتگی مادر

 -ربین میزان دلبستگی ماد که دهدیمگات که مطالعات نشکان 

بتی نوزاد ارتبا  مث -هنین و رفتارهای دلبسکککتگی عاطای مادر

هنین بککا  -بککه طریقی کککه میزان دلبسکککتگی مککادر ،وهود دارد

هاته پس از  2الی  1رفتکارهکای هیجکانی مادر در برابر نوزاد در 

بین رفتارهای مراقبتی مادر در  کهدر الی اسکککتزایمان مرتبط 

(. 13) هنین ارتباطی یافت نشد -از زایمان و دلبستگی مادرپس 

که یکی از عوامل متم دلبسکککتگی بین  دهدمیاین یافته نشکککان 

عواطای اسککت که مادر نسککبت به هنین خود در  ،مادر و نوزاد

 به عبارتی .نمایدمی( ابراز آخر ماههسککه)به ویژه  دوره بارداری

 مادرانه بیشکککتر از هایگات که عواطف و هیجان توانمیبتتر 

 -هنین و مککادر -رفتکارهککای مراقبتی در میزان دلبسکککتگی مکادر

 هایشکککیوهی بیشکککتر مکداخالت و اثربخشکککنوزاد نقش دارد و 
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مراقبت قبل از زایمان نسکککبت به بعد از زایمان شکککاید به همین 

مککادر پس از زایمککان بیشکککتر درگیر انجککام  زیرا اسکککتهتککت 

ه عویض لبا  و غیره( نسکککبت برفتارهای مراقبتی )شکککیردهی، ت

 آخرر قبکل از زایمکان به ویژه سکککه ماه امکا د اسکککتنوزاد خود 

را به ححبت کردن، نوازش کردن و  خود بارداری بیشکتر وقت

بنابراین  ،کندحکککرف می مس هنین از روی پوسکککت شککککمل

تارهای رف ءنتیجکه گرفکت که ماهیت رفتارهایی که هز توانمی

نوزاد در  -هنین و مککادر -دلبسکککتگی مککادر دهنککدهافکزایکش

 واندتمی شککودمیمراقبتی در نور گرفته  هایشککیوهمداخالت و 

 باشد. ایجادشدهتااوت  کنندهتبیین

بیان این نکته ضککروری اسککت که این پژوهش نیز  آخردر 

 همراه بوده اسکککت هاییمحدودیتبا  هاپژوهشهمچون دیگر 

 شدهانجامی هاپژوهشبه عدم دسترسی به برخی از  توانمیکه 

به ایمیل ارسکککالی  بکه خکاطر عکدم پکاسکککخگویی نویسکککندگان

فقط یی که هاپژوهشاز دسکککت دادن تعدادی از  پژوهشکککگر،

یی که از لحا  هاپژوهشو  دارای یکک گروه مکداخلکه بودنکد

ا ر موردنیاز هایآمارهواقد شککدند اما  تأییدمورد  شککناختیروش

پژوهش فقط  این . همچنیناشکککاره کردنککداده بودنککد  گزارش

ی اهککآموزشی و اثربخشکککی مبتنی بر هککاپژوهش دربرگیرنککده

ررسی یی که به بهاپژوهشبر رفتار دلبسککتگی بود و  شکدهانجام

 .شدمینبر دلبسکتگی پرداخته بود را شامل  مؤثرامل رابطه و عو

 -بر دلبسکککتگی مککادر مؤثرو مکداخالت  هکادرمکانعالوه بر آن 

نوزاد  -هنین و مادر -مادر موردبررسکککیکودک فقط در بازه 

بر  مؤثرهککا و مککداخالت و درمککان مورد توهککه قرار گرفککت

 وردمسککنی کودک  هایبازهکودک در بقیه  -دلبسککتگی مادر

 انجام یککه در پژوهش  اضر  روازاین قرار نگرفت، بررسی

اینکککه در این  آخردر  .بود مککدنورفراتحلیککل همگن بیشکککتر 

مراقبتی بر  هایشکککیوهو  شکککناختیروان هایدرمانپژوهش اثر 

 زارشگمرتبط  هایپرسکشککنامهنمره دلبسکتگی کل که از طریق 

و از پرداختن بککه  مکورد فراتحلیککل قرار گرفککتبکود  شککککده

ی مداخالت نامبرده بر هر اثربخشکککو مقایسکککه  هکامقیکا خرده

خود نیازمند یک پژوهش  این شکککد که خودداریمقیا  خرده

 در فراتحلیلی گرددمیپیشککنتاد  در همین راسککتا .اسککتمجزا 

مدنور قرار  ایرابطهو چه  ایمکداخلهی هکاپژوهشچکه  ترکلی

ک کود -گیرد و انککدازه اثر عوامککل مرتبط بر دلبسکککتگی مککادر

با نتای  این پژوهش  آمدهدسکککتبهو اندازه اثر  شکککودمحاسکککبه 

مورد مقککایسکککه قرار گیرد. همچنین بررسکککی میزان انککدازه اثر 

ی هامقیا خردهو آموزشی بر هر یک از  ایمداخله هایدرمان

ت مداخال بسکککاچهزیرا که  آیدمیمطلوب بکه نور  ،دلبسکککتگی

ی بوده و در اثربخشکککدارای  مقیا خردهدر یک  شکککدهانجکام

ای همقیا خردهاز این هتت که یژه به و دیگر نه، مقیا خرده

 ایطهواسکککبه عنوان متغیری  توانندمی نیز شکککاخش دلبسکککتگی

 مطرح گردند.

ستقل مفراتحلیل العه پژوهش  اضر یک مط  تشکر و قدردانی

وان ی که مقاالتشان به عناز تمام پژوهشگرانبدین وسیله  اسکت.

 سککپاسککگزارینمونه تحقیق برای مطالعه  اضککر انتخاب شککد، 

 .شودمی

 تمککاد منافعی توسککط گونههیچدر این پژوهش   تضههاد منافع

است. نشدهنویسندگان گزارش 
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Abstract 

Background and Purpose: Since the formation of maternal attachment to the child begins from 

birth or even before that (during pregnancy), therefore appropriate interventions to educate 

mothers on the correct attachment process of fetal and maternal-infant is very important. The aim 

of the present study is a meta-analysis of psychological interventions and the effectiveness of self-

care practices on increasing maternal attachment behavior of mother -fetal and mother-infant. 

Method: For this purpose, from among the numerous researches related to this field, 21 studies 

that was published during the years 1999-2016 in reputable databases such as Iranduc, Magiran, 

SID, Pubmed, ISC, portal of humanities science, & Silivika, was selected in terms of 

methodological criteria and meta-analysis was done on them. This research was based on 21 

measure sizes and the tool used was meta-analysis checklist. Data was analyzed by CMA-2 

software. 

Results: The results showed that the effect size of psychological interventions and education to 

promote mother-infant and mother-fetal attachment behavior was 0/64 (P<0/001), respectively. 

Conclusion: The effect size obtained of the effectiveness of interventions and psychological 

education in mother-fetal attachment behavior and mother-infant is calculated according to the 

average Cohen size interpretation table. Therefore, these interventions and training can be effective 

in enhancing mother-fetal and mother-infant attachment behaviors.  

Keywords: Mother-Fetal relationship, mother-infant relationship, attachment, care practices, 

psychological interventions 
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