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چکیده
زمینه و هدف :ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدن شده ،بهعنوان دلب ستگی مادر به جنین بیان می شود .این دلب ستگی اولین ارتباطی
است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از
زایمان بر دلبستگی مادر به جنین و افزایش سالمت روان زنان باردار بود.
روش :این مطالعه از نوع آزمایش ی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه مهار بود .جامعه ،ش امز زنان بارداری بود که از ابتدای ماه
فروردین تا اردیبهشت  93به بیمارستان صارم مراجعه کردند که از بین آنها نمونهای به حجم  30نفر بهصورت تصادفی انتخابشده و 15
نفر در گروه مداخله و  15نفر در گروه مهار جایدهی شدند .گروه مداخله طی دعوتنامهای به این کارگاه دعوت شدند .برای جمعآوری
دادهها از آزمون دلب ستگی مادر به جنین (کرانلی )1981 ،و آزمون سالمت روان (لویباند و لویباند )1995 ،استفاده شد .کارگاه ،هفتهای
یک بار در  10جلسه 90دقیقهای برگزار شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از تحلیز کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیز شد.
يافتهها :نتایج تحلیز کوواریانس چندمتغیری حاص ز از دادههای مقیاس دلبس تگی مادر به جنین و مقیاس س المت روان نش ان داد که
آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان منجر به افزایش دلبستگی مادر به جنین و سالمت روان زنان باردار شده است (.)p < 0/001
نتی جهگیري :با توجه به نتایج ،پژوهش حاض ر کاربرد های بالینی مهمی ج هت ارتقاال س المت روان ز نان باردار دارد .یادگیری
تكنیک های دلبس تگی ،باعا افزایش دلبس تگی پیش از زایمان و س المت روان مادران در این دوران ش ده و با آموزش این تكنیکها،
می توان بستر الزم جهت افزایش سالمت روان مادر و نوزاد را فراهم کرد.
کلیدواژهها :دلبستگی مادر به جنین ،سالمتروان ،زنان باردار

 .1استاد ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
* .3نويسنده مسئول :کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران ((Alavi90ir@gmail.com
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مقدمه

عمومی زنان است ( .)12در فراتحلیلی که بر  21مطالعه توسط

دوران حاملگی میتواند به حدی تنیدگیزا باشد که بیماریهای

بنت و همكاران انجامشد ،شیوع افسردگی را در سهماهه اول،

روانی را برانگیزاند .از دیدگاه روانشناختی ،زنان باردار با

سهماهه دوم و سهماههسوم بارداری به ترتیب  8 ،4و  12درصد

روشهای متنوعی به عوامز تنیدگیزای حاملگی پاسخ

گزارش شده است ( 13و  .)14همچنین در مطالعهای که در

میدهند .برخی پژوهشگران نیز معتقدند ،اضطراب شدید در

ایران انجام شده ،شیوع اختاللهای روانی در زنان باردار از

دوران بارداری بر دلبستگی مادر و جنین لطمه وارد کرده و

میانگین آن ،در جامعه بیشتر گزارش شده است (.)15

توانایی مادر را در ایفای نقش مادری کاهش میدهد ( .)1سطح

اضطراب دوران بارداری عامز نیرومندی در پیشبینی

اضطراب مادر ،میزان تنیدگی و روشهای مقابله با آن ،بر نوزاد

پیامدهای منفی هنگام تولد و دوره نوزادی است .این اضطراب،

متولدنشده تأثیر گذاشته و پیشبینیکننده مشكالتی در رشد

در ابتالی کودک به اسكیزوفرنی ،اختاللهای عاطفی در آینده،

کودک است ( 2و .)3

ابتال به درخودماندگی و تنگی نفس در دوره نوزادی نیز نقش

پژوهشهای اخیر ،نشاندهنده اثرات منفی مشكالت

مهمی دارد .رابطه مستقیمی بین اضطراب مادر و ناهنجاریهای

سالمت روان مادر در دوران بارداری بر سالمت روان کودک

تحول مغز جنین و پریشانی جنین وجود دارد ( .)2این اضطراب

در دوران جنینی و پس از تولد است ( ،)4از جمله این مشكالت:

با کاهش تكامز ذهن در دو سالگی همراه است ( ،)16همچنین

زایمان زودرس ،وزن کم هنگام تولد ،زایمان دیررس،

بر بدخوابی نوزاد و مشكالت رفتاری دوران اولیه کودکی

فزونکنشی کودک ،اختاللهای رفتاری کودک ،اختاللهای

اثرگذار است .درباره اهمیت بهداشت روانی دوره بارداری این

خوردن کودک و سایر موارد در مورد سالمت روان مادر و

نكته نیز قابزتوجه است که ریشه دلبستگی ضعیف والد-

کودک است ( 7 ،6 ،5و  .)8جهت برطرف نمودن این مشكالت

کودک به هنگام افسردگی پس از زایمان ،در دوره بارداری

میتوان از روشهای مختلفی مانند برنامههای حمایتی ،آموزشی

نهفته است ( 17و  .)18در نتیجه زایمانهای پیش از موعد و تولد

و انجام مداخلههایی جهت تعدیز و مقابله با مشكالت دوران

نوزادان کموزن منجر به پیامدهای منفی در تحول شناختی و

بارداری استفاده کرد تا مادر و کودک از مشكالت بعد از

فیزیكی کودکان میشود و این نوزادان بیشتر احتمال دارد که

زایمان در امان بمانند ،چراکه سالمت روان مادر تأثیر مستقیمی

از فلج مغزی ،ناتوانیهای یادگیری و دیگر معلولیتها رنج ببرند

بر سالمت روان نوزاد دارد و پژوهشها نیز این موضوع را تأیید

(.)3
وجود دلبس تگی م ادر ب ه جنین 1و ک اهش تنی دگی،

میکند (.)7
مشكالت سالمت روان مادر طی دوران بارداری ،به دالیز

اض طراب و افس ردگی دوران بارداری بر ش كزگیری و ایجاد

متعددی از جمله زایمان سخت ،عدم تجربه در فرزندپروری و

دلبس تگی ایمن و س الم کودک تأثیرگذار اس ت ( .)19نتایج

غیره میتواند به دوره بعد از زایمان منتقز شود و سالمت روان

پژوهش ی نش ان داد مادرانی که در دوران بارداری دلبس تگی

خانواده را تهدید کند ( .)9اختاللهای افسردگی و اضطراب در

مادرانه باالیی دارند ،س طح اض طراب آنها کمتر اس ت .درجه

دوران بارداری شایع است و میتوانند اثرات منفی و جدی بر

ا ضطراب با کیفیت دلب ستگی ارتباط دارد ( 20و  .)21همچنین

زنان ،همسران و فرزندان بعد از تولد داشته باشند ( 10و .)11

بین نش انگان افس ردگی در دوران بارداری و دلبس تگی مادرانه

اگرچه زنان به طور کلی در معرض خطر افسردگی و اضطراب

رابطه معناداری وجود دارد (.)22

هستند ،اما شیوع این اختاللها در زنان باردار ،باالتر از جمعیت
)1. Maternal Fetal Attachment (MFA
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دلبستگی 1در دوران بارداری ،به فرآیندی اشاره میکند

شناخت علز و عوامز بروز این پدیده میتوان اقدامات الزم را
برای برخورد مؤثر با این موضوع انجام داد.

که در آن ،زن باردار با جنین خود ،تجربههای احساسی ،عاطفی
و ارتباط متقابز داشته و هویت مادری را برای خود گسترش

ریدینگ ،کامپبز ،کاهس و اسلدمر )29( 8اظهار کردند

میدهد ( .)23دلبستگی بین مادر و جنین ،اولین و مهمترین

که دلبستگی مادر به جنین ،میتواند شرکت و همكاری زنان را

ارتباطی است که با نحوه و کیفیت ارتباط مادر و فرزند رابطه

در اقدامات مربوط به سالمتی دوران بارداری افزایش دهد.

دارد ( 23و .)24

اگرچه دیگر پژوهشگران دریافتند که انجام اقدامات مربوط به

شواهدی از رشد دلبستگی بین مادر و جنین در دوران

سالمت در دوران بارداری ،دلبستگی مادر به جنین را افزایش

بارداری وجود دارد که در رفتارهای مادران منعكس میگردد.

میدهد (به نقز از  )30لیندرگن ،توضیح داد زنانی که به جنین

مادری که در طی بارداری به جنین خود دلبستگی پیدا میکند،

خود دلبستگی باالیی دارند ،با عالقه بیشتر و اراده قویتر از

آماده است تا پس از زایمان ارتباط لذتبخشی را با نوزاد برقرار

خودشان در دوران بارداری مراقبت میکنند و در جستوجوی

کند و به او فرصت دهد تا دلبستگی ایمن و سالمی ایجاد کند

سالمتی در زمان حال و آینده هستند (.)31

( .)25شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ظهور دلبستگی

مطالعه عباسی ،تفضلی و اسماعیلی نیز نشان داد آموزش

مادر به جنین ،عامز پیشبینیکننده چگونگی نگرش و عملكرد

رفتارهای دلبستگی میتواند موجب کاهش اضطراب و بهبود

مادری پس از زایمان ،تعامز مادر با شیرخوار و الگوهای

سالمت روان مادران گردد ( .)32یافتهها حاکی از این است

دلبستگی بعد از تولد کودک است .مادرانی که با جنین خود

مادرانی که در دوران بارداری ،دلبستگی و رابطه عاطفی با جنین

دلبستگی باالتری در دوران بارداری دارند ،با شیرخوار نیز تعامز

خود دارند ،پس از تولد نوزاد نیز احساسهای مثبت بیشتری

بیشتری خواهند داشت؛ که بهنوبه خود میتواند تأثیر زیادی در

نشان دادهاند ( .)33همچنین داشتن احساس بیشتر دلبستگی مادر

رشد و تعامز هیجانی ،شناختی و اجتماعی کودک داشته باشد

به جنین ،باعا کاهش نشانههای افسردگی مادر هم در دوران

(.)24

بارداری و هم در دوران پس از زایمان ،افزایش حساسیت
کرانلی ،2رفتارهای دلبستگی مادر به جنین را در پنج طبقه

مادرانه و مراقبت کافی از نوزاد میشود ( .)34در این راستا

کلی تعامز با جنین ،3تمایز بین خود و جنین ،4نسبت دادن

پژوهش اکبر زاده ،طوسی ،زارع و شریف ( )35نیز نشان داد

خصوصیاتی خاص به جنین ،5ازخودگذشتگی 6و پذیرش نقش

آموزش رفتارهای دلبستگی و تنآرامی موجب کاهش

والدی 7تقسیم نموده است ( 27 ،26و  .)28همچنین مادرانی که

اضطراب مادر باردار میشود.

سطح پایینتری از دلبستگی دارند ،سطوح باالتری از اضطراب

طی پژوهشهای مختلف برای ارتقاال دلبستگی مادر به

و افسردگی را گزارش میکنند که این مشكالت میتواند منجر

جنین از شیوههای مختلفی استفاده شده است .بهعنوانمثال

به ایجاد پیامدهای نامطلوب بارداری شود ( .)23با توجه به

امگدی 9در پژوهشی عنوان کرده است که شمارش حرکات

پیامدهای نامطلوب عدم دلبستگی مادر -جنین ،اضطراب و

جنین توسط مادر ،دلبستگی مادر به جنین را افزایش میدهد (به

افسردگی دوران بارداری بر سالمت روان مادر و کودک ،با

نقز از  .)37طبق پژوهش شین و کیم ( )2011استفاده از
موسیقیدرمانی میتواند بر افزایش دلبستگی مادر به جنین تأثیر
6. Giving of self
7. Role taking
8. Reading, Campbell, Cox & Sledmere
9. Magdy

1. Attachment
2. Cranley
3. Interaction with the fetus
4. Differentiation of self from fetus
5. Attributing characteristics to the fetus
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مثبت داشته باشد ( .)38مطالعه یانگ و کیم ( )2010نیز بیان

 .2پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین :این مقیاس توسط کرانلی

کرده است که استفاده از یک برنامه قبز از زایمان برای مادران

در سال1981به منظور سنجش دلبستگی مادر به جنین ساخته شد

باردار به صورت ترکیبی از موسیقی ،ورزش و خواندن

و شامز  24گویه و پنج خردهمقیاس )1 :تعامز با جنین  )2تمایز

کتابهای آموزشی میتواند دلبستگی مادر به جنین را افزایش

بین خود و جنین  )3پذیرش نقش مادر  )4نسبت دادن

دهد (.)39

خصوصیاتی خاص به جنین و  )5ازخودگذشتگی است (.)26

جمعبندی شیوههای مورد استفاده در پژوهشهای

پاسخدهی به آن بهصورت لیكرت  5گزینهای بودهاست

انجامشده ،بیانگر این موضوع است که هر یک از پژوهشها

(قطعاً خیر ( )1خیر ( )2نمیدانم ( )3بلی ( )4و قطعاً بلی (.))5

بهصورت جزئی به عوامز ارتقاال دلبستگی توجه داشته و

دامنه نمرات این پرسشنامه از  24تا  120است که نمره باالتر،

هیچیک از آنها با استفاده از آموزشهایی با پایه روانشناختی و

نمایانگر دلبستگی بیشتر مادر به جنین است ( .)25روایی صوریی

مبتنی بر نظریههای دلبستگی به این موضوع نپرداختهاند .از سوی

و محتوایی مناسب گزارش شده است .همچنین در پژوهشهای

دیگر بیشتر این مطالعات از جلسات محدودی بهره گرفتهاند .به

خارجی ضریب آلفای کرونباخ مؤلفهها و نمره کلی ابزار نیز بین

نظر میرسد این امر میتواند موجب کاهش اثربخشی

 0/85به دست آمده است ( 26و  .)41در مطالعهای داخلی نیز،

آموزشها شود .از این رو هدف پژوهش حاضر ،آموزش رشد

روایی مقیاس دلبستگی مادر به جنین کرانلی از طریق روایی

دلبستگی سالم مادر به جنین ،در جهت افزایش دلبستگی مادرانه

محتوا و پایایی آن از طریق فرمول کرونباخ  0/83گزارش شده

و سالمت روان مادر در دوران بارداری است.

است (.)41
 .3مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی :این مقیاس توسط

روش

لویباند و لویباند ( )1995ساختهشده و شامز  21گویه و سه مؤلفه

طرح پژوهش و شرک کنندگا  :پژوهش حاضر به لحاظ

افسردگی ،اضطراب و تنیدگی است و در مقیاس لیكرت 5

هدف ،جزو مطالعات بنیادی و از نظر شیوههای گردآوری

گزینهای (از  1تا  )5نمرهگذاری میشود ( .)40روایی و اعتبار

دادهها نیمهآزمایشی 1به شمار میرود .جامعه پژوهش در

این مقیاس در ایران توسط پژوهشگران ،مورد بررسی قرار

برگیرنده زنان بارداری بود که در سال  1393به یكی از

گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی،

بیمارستانهای خصوصی شهر تهران مراجعه کرده بودند .نمونه

اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  0/76 ،0/80و  0/77و آلفای

شامز  30نفر بود که به روش ئر دسترس انتخاب شدند و

کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی به

بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری آزمایشی و کنترل

ترتیب برابر  0/74 ،0/81و  0/78گزارش نمودهاند (.)42

جایدهی شدند .مالکهای ورود افراد به پژوهش حاضر

پژوهش آنتونی ،بیلینگ ،کوکس ،انس و سوینسون ،این

عبارتاند از )1 :حداقز سواد سوم راهنمایی  )2سن  20تا 40

مقیاس را مورد تحلیز عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنها

سال )3 ،قرارداشتن در سهماهه آخر بارداری بود.

مجدداً حاکی از وجود سه عامز افسردگی  ،اضطراب و تنیدگی

ابزار پژوهش

بود .ارزش ویژه عوامز تنیدگی ،افسردگی و اضطراب در

 .1پرسشنامه اطالعات فردی :این پرسشنامه حاوی سؤاالتی در

پژوهش آنها به ترتیب برابر  1/2،23/89، 9/07و ضریب آلفا

خصوص سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،طول مدت

برای این عوامز به ترتیب  0/95 ، 0/92 ،0/97بود (.)43

ازدواج ،تعداد فرزندان و سن بارداری بود.

1. Quasi- exprimental,
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روش اجرا :بهمنظور انجام پژوهش ،پس از انجام هماهنگیهای

 33-13بود تا پراکندگی نمرات نیز حفظ شود 30 .نفر که در

الزم با بیمارستان ،افراد با مشاهدهی بروشور و پوسترهای

مقیاس دلبستگی مادر به جنین و سالمت روان ،نمره پایینتر از

کارگاه بهصورت داوطلبانه برای شرکت در کالس ثبتنام

میانگین داشتند ،برای شرکت در کارگاه انتخاب شدند که 15

کردند .سپس در جلسهای با موضوع معرفی اجمالی طرح،

نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه کنترل جایدهی شدند.

تمامی شرکتکنندگان (جامعه زنان باردار) سه پرسشنامه برگه

روش مداخله :پایه مداخله حاضر مبتنی بر نظریه دلبستگی مادر

اطالعات فردی ،پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین کرانلی و

به جنین کرانلی ( )1981که بر  5بعد دلبستگی مادر به جنین

مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی را پر کردند .از بین این

استوار است ،بود .مداخله به طور جزئی ،روشهایی را که به

جامعه که شامز  100نفر هستند ،به کسانی که نسبت به جامعه،

افزایش این ابعاد کمک میکند به مادران آموزش داد ( .)26در

دلبستگی پایینی به جنینشان داشتند و از سطح سالمت روان

ادامه نیز برای کاهش تنیدگی و اضطرابهای دوران بارداری،

کمتری برخوردار بودند ،دعوتنامهای تحت عنوان:

از نظریه دلبستگی بالبی ( ،)1982نظریه شناختی بک ( )1921و

"دعوتنامه کارگاه آموزشی افزایش دلبستگی مادر به جنین و

نظریه رفتار درمانی عقالنی عاطفی الیس ( )2000استفاده شد

افزایش سالمت روان مادران در انتظار فرزند" (نامه بهصورت

( .)44این آموزش مشتمز بر  10جلسه بود که بهصورت هفتهای

پیام کوتاه از طریق تلفن همراه و پیام اینترنتی از طریق ایمیز) به

 1جلسه  90دقیقهای در محز بیمارستان صارم برگزار میشد.

گروه منتخب ارسال شد .دامنه نمرات دلبستگی افراد انتخاب

کز آموزشها در دو ماه و نیم ارائه شد .خالصه جلسات

شده در پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین بین  60-24و دامنه

آموزشی در جدول زیر ارائه شده است.

نمره تنیدگی آنها در مقیاس افسردگی ،اضطراب و تنیدگی،
جدول  .1برنامه ده جلسهاي کارگاه آموزش دلبستگی مادر به جنین
برنامه و فرآیند آموزش و مشاوره در طول جلسات

جلسات
اول

معارفه ،گرفتن پیشآزمون ،ارائه چشمانداز و تشریح برنامهها ،آموزشها ،تكالیف و معرفی هدفهای جزئی و کلی

دوم

ارائه خالصهای از روند رشد جنین و سیر تحول تا تولد ،پرسش و پاسخ ،ایجاد همدلی ،فعالیتهای گروهی ،نقاشی از جنین ،تكلیف منزل

سوم
چهار
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

برر سی تكالیف منزل ،تو ضیح و ت شریح دلب ستگی مادر به جنین (ماهیت دلب ستگی ،اهمیت دلب ستگی ،تأثیر آن بر رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد و
شكزگیری دلبستگی ایمن و سالم) ،آموزش تكنیکهای افزایش دلبستگی مادر به جنین و اجرای آن در جلسه ،تكلیف منزل
برر سی تكالیف منزل ،ت شریح و برر سی توقعات ،انتظارات و تغییرات مادران از نظر فیزیكی/هیجانی در دوران بارداری و بعد از آن ،آموزش حفظ
سالمت عاطفی/هیجانی و جسمانی مادر و پدر در دوران بارداری و بعد از آن ،تكلیف منزل
بررس ی تكالیف منزل ،بحا گروهی راجع به توقع مادران از نقش همس رانش ان در بارداری ،انجام تكنیکهای افزایش دلبس تگی مادر به جنین،
آموزش تنفس صحیح ،تكلیف منزل
بررس ی تكالیف منزل ،تش ریح تنیدگی و بحا و ارائه آموزش روشهای مقابله با تنیدگیهای دوران بارداری و بعدازآن؛ مانند تنآرامی ،تنفس
عمیق ،تصویرسازی ذهنی ،آموزش و اجرای آرمیدگی در کالس ،تكلیف منزل
بررسی تكالیف منزل ،مباحثه درباره پذیرش نقش مادری و ایفای نقش ،انجام تكنیکهای افزایش دلبستگی مادر به جنین ،تكلیف منزل
برر سی تكالیف منزل ،ح ضور زوج در جل سه ،آموزش تكنیکهای فرزند پروری مؤثر ،آموزش نحوه ،میزان و اهمیت نقش پدر در دوران بارداری
و پسازآن ،تكلیف منزل
بررسی تكالیف منزل ،تشریح افسردگی و روشهای مقابله با آن در دوران بارداری و پس از آن ،آموزش مهارتهای حز مسئله ،انجام تكنیکهای
افزایش دلبستگی مادر به جنین ،تكلیف منزل
بررسی تكالیف منزل ،خالصه روند رشد نوزادان تا  2سالگی ،بیان تجربیات در گروه و پر کردن پرسشنامهها (پسآزمون)
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یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفكیک دو گروه

يافتههاي پژوهش

آزمایشی و کنترل و مراحز پیش و پسآزمون در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .2خالصه يافتههاي توصیفی گروه نمونه در خردهمقیاس هاي پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین و مقیاس اضطراب افسردگی تنیدگی
ابزار

خردهمقیاس

گروه
آزمایش

تعامل با جنین

تمايز بین خود و
جنین

آزمایش
مهار

دلبستگی مادر و جنین

آزمایش
پذيرش نقش مادري
مهار

آزمایش
نسب

داد ......
مهار

آزمایش
ازخودگذشتگی
مهار

استاندارد

مقیاس

استاندارد

پیشآزمون

16/08

2/84

12/08

6/30

پسآزمون

23/08

1/17

2

4/09

پیشآزمون

18/25

2/18

7/33

6/08

پسآزمون

18/83

2/72

7/67

5/55

پیشآزمون

14/50

2/24

14/08

5/32

پسآزمون

19/75

0/45

3

2/13

پیشآزمون

14/67

2/11

8/92

4/23

پسآزمون

11/31

3/05

11/25

5/05

پیشآزمون

14

2/30

19/67

7/62

پسآزمون

18/67

1/30

4/25

3/08

پیشآزمون

15/67

2/23

14/17

8/37

پسآزمون

15

2/83

16/58

9/08

پیشآزمون

19/42

2/68

پسآزمون

21/83

4/28

پیشآزمون

17/75

3/70

پسآزمون

19/58

4/10

پیشآزمون

18/50

2/68

پسآزمون

22/33

1/92

پیشآزمون

19/64

2/53

پسآزمون

19/67

2/84

افسردگی

افسردگی ،اضطراب ،و تنیدگی

مهار

مرحله

میانگین

انحراف

ابزار

خرده-

میانگین

انحراف

اضطراب

تنیدگی

با توجه به جدول  ،2میانگین خردهمقیاسهای پرسشنامه

قابزمالحظهای نشان ندادند .همچنین جدول  2نشان میدهد

دلبستگی مادر و جنین مربوط به گروه آزمایشی پس از دوره

میانگین کلیه خردهمقیاسهای افسردگی ،اضطراب و تنیدگی

آموزش نشان میدهد که اعضای گروه آزمایشی پس از تجربه

مربوط به گروه آزمایشی در مرحله پسآزمون کاهش یافته

مداخله ،افزایش قابزتوجهی در میزان دلبستگی مادر به جنین

است .این در حالی است که میانگینهای گروه کنترل مراحز

داشتهاند .این در حالی است که گروه کنترل در هیچیک از این

پیشآزمون و پسآزمون تغییرات قابزمالحظهای نشان نداد.

خردهمقیاسها در مراحز پیشآزمون و پسآزمون تغییرات
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جهت بررسی اثربخشی روش آموزشی بر متغیرهای وابسته

یافتهها نشان داد که فرضیههای صفر مربوط به برابری

از آزمون تحلیز کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .قبز از آن

واریانسهای خطا نمرههای خردهمقیاسهای پرسشنامه

مفروضههای آزمون مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است

دلبستگی مادر و جنین رد نشده است ،زیرا در همة این موارد

که قبز از انجام تحلیز بر روی دادههای پرسشنامه دلبستگی مادر

نسبتهای  Fمشاهده در سطح معناداری  p > 0/05معنادار

به جنین ،غربالگری دادهها صورت گرفت .بهنجاری 1توزیع

نشده است .این یافته بدین معنا است که نیمرخ کلی پسآزمون

متغیرها نیز با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک 2صورت گرفت،

پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین دو گروه آزمایشی و مهار

این شاخص برای هیچیک از متغیرها در سطح  0/001معنادار

تفاوت آماری معناداری از هم دارند ( η2 = 1و  p > 0/05و

نبود .بررسی همگونی ماتریس کوورایانس 3و همگونی خطای

( 13و  df= )5و  F =17/35و .)W = 0/13

واریانس 4نیز به ترتیب با آزمونهای  Mباکس 5و لوین 6برای

پس از مشخص شدن اینکه نیمرخ کلی این دو گروه در

بررسی فرض برابری واریانس خطای نمرههای وابسته مورد

پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین تفاوت دارد؛ الزم است بررسی

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که فرضیة صفر مربوط به

شود که این دو گروه در کدام خردهمقیاسها از هم تفاوت

عدم تفاوت (یكسانی) ماتریسهای کوواریانس مشاهدهشده

معنادار دارند .انجام آزمون اثر بینآزمودنی 7برای این منظور

بین دو خردهمقیاس پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین در دو

منجر به نتایج جدول  3شد.

گروه رد نمیشود ( .)p < 0/001بنابراین فرضیه عدم تفاوت
ماتریس کووراریانس این دادهها برقرار است ( p < 0/05و
( 1948/74و  df = )15و  F = 2/03و .)M Box = 46/87
جدول  .3خالصة يافتههاي آزمو اثر بینآزمودنی در میانگین خردهمقیاسهاي پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادي

نسب

F

سطح

اندازه اثر

توا آزمو

معناداري

تعامز با جنین

104/48

1

21/42

0/0001

0/56

0/99

تمایز بین خود و جنین

160/20

1

38/78

0/0001

0/70

1

پذیرش نقش مادری

95/01

1

26/48

0/0001

0/61

1

1

1

0/06

0/82

0/003

0/06

59/14

1

20/54

0/0001

0/54

0/99

نسبت دادن خصوصیاتی خاص به جنین
ازخودگذشتگی

با توجه به آمارههای جدول  3میتوان بیان نمود که پس از

موجود دو گروه کنترل و آزمایشی ،تغییرات معناداری در

حذف اثر پیشآزمون ،گروه آزمایشی و کنترل در کلیه

میانگین خردهمقیاس پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین ایجاد

خردهمقیاسهای پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین بهجز نسبت

شده است .از سوی دیگر شاخص اندازه اثر نشان میدهد که

دادن خصوصیاتی خاص به جنین از هم تفاوت معناداری دارند.

مداخله بیشترین اثر را بر خردهمقیاس تمایز بین خود و جنین و

این یافته بدین معنا است که حتی پس از کنترل تفاوتهای

پذیرش نقش مادری داشته است .بنابراین نتایج نشان دهنده تأیید

1. Normality
2. Shapiro- Wilk
3. Equality of covariance matrices
4. Equality of error variances

5. M Box Test of Equlity of Covariance Matrices
6. Leven's Test of Equlity of Error Varience
7. Between subject effect
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فرضیه اول پژوهشگر که مبتنی بر اثربخشی این مداخله بر

همة این موارد نسبتهای  Fمشاهده ( )0/15> F <4/68در

افزایش دلبستگی مادر به جنین ،تنظیم شده بود را تأیید میکند.

سطح معناداری  p > 0/05معنادار نشده است.

ابزار دیگر پژوهش حاضر مقیاس افسردگی ،اضطراب و

یافتهها نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون،

تنیدگی بود که بررسی پیشفرضهای آزمون  Mباکس و

تفاوت نیمرخهای مقیاس افسردگی ،اضطراب ،و تنیدگی دو

آزمون لوین با دادههای حاصز از آن را بدین گونه دربرداشت.

گروه بر اساس کلیه شاخصها معنادار است .این یافته بدین معنا

بنابراین فرضیه عدم تفاوت ماتریس کووراریانس این دادهها

است که نیمرخ کلی پسآزمون افسردگی ،اضطراب ،و تنیدگی

برقرار است ( p < 0/003و ( 3506/72و  df = )6و F = 3/35

دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت آماری معناداری از هم دارند

و  .)M Box = 23/64فرضیه صفر مربوط به برابری

( η2 = 1و  p > 0/05و ( 17و  df= )5و  F =25/15و .)W = 0/18

واریانسهای خطا نمرههای خردهمقیاسهای مقیاس افسردگی

بنابراین نتایج نشاندهنده تأیید فرضیه دوم پژوهشگر مبتنی بر

اضطراب تنیدگی برای کلیه خردهمقیاسها رد نشده ،زیرا در

اثربخشی این مداخله بر کاهش افسردگی ،اضطراب ،و تنیدگی
مادران ،را تأیید میکند.

جدول  .4خالصة يافتههاي آزمو اثر بینآزمودنی در میانگین خردهمقیاسهاي مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی
F

نسب

متغیر

نوع سوم مجموع مجذورات

درجات آزادي

افسردگی

343/99

1

39/57

اضطراب

443/43

1

36/97

0/0001

تنیدگی

971/79

1

54

0/0001

توا

سطح معناداري

اندازه اثر

0/0001

0/68

1

0/66

1

0/74

1

آزمو

با توجه به آمارههای جدول  4میتوان بیان نمود که پس از

یافتهها نشان داد که مداخله توانسته است میزان دلبستگی

کنترل تفاوتهای دو گروه در پیشآزمون ،دو گروه آزمایشی

مادر به جنبن و سالمت روان مادر را ارتقا دهد .این پژوهش با

و کنترل در کلیه خردهمقیاسها در سطح  p<0/05با هم تفاوت

پژوهشهای براومن و همكاران و جی و هان ،در راستای تأثیر

معناداری دارند .این یافته بدین معنا است که پس از کنترل

آموزش تكنیکهای دلبستگی بر افزایش دلبستگی مادر به جنین

تفاوتهای اولیه موجود دو گروه کنترل و آزمایشی ،کاهش

و کاهش اضطراب و تنیدگی دوران بارداری همسو است (45

معناداری در میانگین خردهمقیاسها ایجاد شده است .اندازه

و  .)46در پژوهش جی و هان تأثیر آموزش دلبستگی پیش از

خردهمقیاس تنیدگی نیز در مقایسه با دو خردهمقیاس دیگر باالتر

زایمان ،بر رابطه مادر و جنین و نیز سالمت روان مادران در

است.

دوران بارداری بررسی شد .پس از مداخله ،نمره دلبستگی مادر

بحث و نتیجهگیري

و جنین در گروه مداخله افزایش و سطح اضطراب آنها کاهش

آموزش دوران بارداری فرصت خوبی جهت ارزیابی دلبستگی

یافته بود (.) 46
از آنجایی که دلبستگی مادر به جنین ،پذیرش نقش مادری

مادر به جنین و سالمت روان مادران و انجام مداخلههایی جهت

را در مادران تقویت میکند ،سبب کاهش اضطراب پس از

ارتقاال آن است ( .)25هدف از انجام این پژوهش ،بررسی

زایمان نیز میشود ،براومن و همكاران در مطالعهای ،نقش

اثربخشی اموزش دلبستگی مادر به جنین بر افزایش دلبستگی

آموزش دلبستگی را در اضطراب مادران بررسی کردند .نتایج

مادر به جنین و سالمت روان زنان باردار بود.
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نشان داد مادرانی که تعامز خوبی با جنین خود داشتند،

مانند لمس و ثبت حرکت جنین در بارداری میتواند موجب

اضطرابشان کمتر بود (.)45

کاهش اضطراب بارداری و از طرفی افزایش دلبستگی و ارتباط

مطالعه عباسی ،تفضلی و اسماعیلی نیز نشان داد که یادگیری

مادر و نوزاد در بعد از زایمان گردد ( 32و  .)30مداخله حاضر،

و انجام برخی رفتارهای دلبستگی میتواند موجب افزایش میزان

به دلیز تمرکز بر برقراری ارتباط عاطفی و احساسی مادر با

دلبستگی مادر به جنین گردد ( .)32پژوهش حاضر با یافتههای

جنین ،تأثیر مثبتی بر افزایش دلبستگی مادرانه در دوران بارداری

پژوهش اکبرزاده ،طوسی ،زارع و شریف نیز همسو است (.)35

دارد .همچنین تنیدگیهای دوران بارداری هنگامی که در

بلینی و همكاران طی پژوهشی نشان دادند که یادگیری

گروهی از افرادی که مسائز یكسان دارند ،مطرح میشود،

رفتارهای دلبستگی ،اثر مثبتی بر دلبستگی و کاهش اضطراب

کاهش یافته و مادران آرامش بیشتری کسب میکنند.
تكسریا و مارتین ( ،)48نیز در مطالعهای بر روی  58زن

مادران دارد (.)47
طبق این پژوهش ،با اضافه کردن متناسب موضوعهایی

باردار نشان دادند که آموزشهای دوران بارداری میتواند

همچون تنیدگی ،افسردگی و دغدغههای دوران بارداری ،نتایج

باعا کاهش اضطراب مادران باردار گردد (به نقز از .)35

نشاندهنده نیاز زنان به سپری کردن چنین دورههای آموزشی

مطالعات نشان میدهد مادرانی که در معرض آموزشهای

است .با توجه به اینكه خانوادهها امروزه به دوران بارداری و

مربوط به دلبستگی قرار میگیرند ،رفتارهای مادرانه بیشتری

سالمت مادر و جنین از نظر جسمانی اهمیت میدهند ،هنوز

نشان میدهند که بهنوبه خود میتواند بر سالمت روان و کاهش

مسائز روانی و عاطفی جایگاه شایسته خود را نیافته است .با

اضطراب مادران مؤثر باشد ( .)23آموزش مؤثر در بارداری می-

آموزش مفاهیمی همچون دلبستگی مادر به جنین ،چگونگی

تواند نقش به سزایی در کاهش اختاللهای روانی ،اضطراب و

شكزگیری سبکهای دلبستگی نوزاد ،تنیدگی و آموزههای

همچنین ارتقاال سالمت جسمی و روانی افراد داشته باشد ( 34و

مقابله با آن ،رشد نوزاد تا دوسالگی ،روشهای صحیح

.)24

فرزندپروری ،افسردگی دوران بارداری و راههای کاهش و

ملکپور افشار و همكاران ( )49در مطالعه خود ،با ارائه

تعدیز آن در دوران پرتنش بارداری ،تغییرات قابزتوجهی در

آموزشهای دوران بارداری ،مراحز زایمانی و تكنیک تنفسی

رفتار و نگرش زنان نسبت به خود ایجاد شده ،دوران بارداری و

به مادران نخستزا در طی سه جلسه ،مشاهده کردند این

جنین بسیار مثبت شده و بر اساس یافتههای پژوهش ،فرضیههای

جلسات آموزشی میتواند اضطراب را در دوران بارداری

پژوهش تأیید شدند و نشان داده شد که آموزش تكنیکها و

کاهش دهد .این پژوهش با پژوهش ماگدی (به نقز از ،)37

رفتارهای دلبستگی مادر -جنین موجب افزایش دلبستگی مادر

شین و کیم ( )38و یانگ و کیم ( )39همسو است.
آنچه برای پژوهشگر در این پژوهش سوالبرانگیز بوده و

به جنین شده و از این طریق موجب افزایش سطح سالمت روان

انگیزه تدوین را به وجود آورد ،بررسی این سوال بود که آیا

مادران میگردد.
از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان داد آموزشها توانسته

آموزش تكنیکهای دلبستگی میتواند در افزایش دلبستگی

است موجب بهبود سالمت روانشناختی مادران باردار شود.

مادر به جنین و سالمت روان زنان در دوران پرتنیدگی بارداری

نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین همسو است.

مؤثر واقع شود؟ با توجه به آنچه در این پژوهش مورد بررسی

سازوکارهای احتمالی مطرح در کاهش اضطراب در اثر انجام

قرار گرفت ،نتایج نشان داد که آموزش تكنیکهای دلبستگی

رفتارهای دلبستگی این است که مداخلههای آموزشی با هدف

میتواند دلبستگی مادر به جنین و سالمت روان زنان در دوران

افزایش حساسیت و دلبستگی مادران نسبت به فعالیتهای جنین

پر تنیدگی بارداری را افزایش دهد که این متأثر از برنامه
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آموزشی تكنیکهای دلبستگی مادر به جنین (متغیر مستقز)

روی زنان باردار به صورت طولی در هر یک از سه ماهههای

بوده است.

اول ،دوم و سوم بارداری و دوره پس از زایمان اجرا شود و بسته

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم امكان استفاده از

آموزشی استاندارد تهیه گردد و بر روی نمونههای متفاوت

گروه مردان در جلسات به دلیز عدم شرکت بعضی از آنها،

جهت تأیید اثربخشی و ترویج آن در سطح جامعه ،جهت

اجرای این مداخلهها در بیمارستان فوق تخصصی و عدم اجرای

استفاده متخصصان انجام گردد.

این کارگاه از ابتدای دوران بارداری است .بهتر است به منظور

تشکر و قدردانی :بدینوسیله از کلیه افرادی که در انجام این

تعمیم نتایج ،این پژوهش با شرکت زوجین و در بیمارستانهای

پژوهش همكاری داشتهاند؛ بهویژه ریاست محترم بیمارستان

دولتی و نیمهخصوصی و از ابتدای دوران بارداری در تهران و

صارم ،ریاست محترم پژوهشكده باروری و ناباروری بیمارستان

سایر شهرستانها نیز اجرا شود .پیشنهاد میشود که پژوهش بر

صارم و مادران در انتظار فرزند تشكر و قدردانی میشود.
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Abstract
Background and Objective: Emotional relationship between mother and fetus is expressed as
maternal fetal attachment. This attachment is the first relationship which is significantly correlated
with afterborn mother-infant relationship. The purpose of present study was to study the
effectiveness of maternal fetal attachment educational program on maternal fetal attachment and
improvement of mental health in pregnant women.
Method: This study was an experimental study with pretest – posttest and control group. The
population consisted of pregnant women whom visited Sarem hospital from the April to the end
of May of 2015. Which among them 30 people were chosen randomly, and 15 participant were
assigned to the intervention group and 15 participant entered in control group. Intervention group
were invited to the workshop by an invitation. In order to collecting the data, maternal fetal
attachment scale (Cranley, 1981) and mental health scale (Lovibond & Lovibond, 1995) were
used. Workshop was held for 10 sessions of 90 minutes each, once a week. The collected data
were analyzed by multivariate covariance analysis.
Results: Results showed that prenatal attachment program improves maternal fetal attachment and
mental health of the pregnant women (p > 0.001).
Conclusion: Considering the results, present study has important clinical applications in order to
improve mental health in pregnant women. Learning attachment technics leads to improvement of
prenatal attachment and mental health of pregnant moms; so by teaching these technics, we can
lay the groundwork for mental health of mother and infant.
Keywords: Maternal fetal attachment, mental health, pregnant women
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