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      همقدم

هر   نزديك  از روابط  زندگي  غنا و زيبايي  اعظم  قسمت

مادر، پدر، خـواهر،    چون  از افرادي  فرد با تعداد محدودي

از   كـوچكي   ، فرزنـد و گـروه  )يا شوهر  زن(برادر، همسر 

  اعضـاي   فرد با يكايك. گيرد مي  سرچشمه  نزديك  دوستان

از غمهـا    بسياري. ددار  خاصي  پيوند ودلبستگي  گروه  اين

هـا دور   و دلبستگي  روابط  اين  پيرامون  زندگي  و شاديهاي

موارد   از اين  نيز يكي  مادر و كودك  بين  دلبستگي. زند مي

 .  است  خاص

  سـالمت   دارنـد كـه    توافـق   نكته  بر اين  صاحبنظران   

  است  بسيار زيادي  اهميت  داراي  كودكان  و رواني  جسمي

  مرنـدي . كنـد  مـي   تضـمين   آنـان   را براي  بهتري  دايو فر

  و روانـي   جسـمي   از سالمت  حمايت: نويسد مي) ١٣٧٠(

  در جهـت   گـذاري  سرمايه  راههاي  از بهترين  يكي  كودكان

  و بـراي   اسـت   هـر كشـوري    و اجتماعي  اقتصادي  توسعه

  بايـد در اولويـت    كودكان  سالمت  هدف  اين  به  يابي دست

 . قرار گيرد

  پـرورش   بـه   بلكه  جسمي  مراقبت  تنها به  نه  كودكان   

از ديرباز   روانشناسان. نيازمندند  و رواني  ، عاطفي اجتماعي

  و روانـي   عـاطفي   را در بـروز اخـتالالت    متعددي  عوامل

از مهـر و    محروميـت   ميـان   در ايـن   دانسـتند كـه   مؤثر مي

  و ديگـران   واك  اپـي . دارد  اي عمـده   سـهم   مادري  محبت

از   يكي  مادر و كودك  بين  پيوند عاطفي: معتقدند) ١٣٦٩(

  تـوان  مـي   كه  است  ارتباطات  انگيزترين و شگفت  زيباترين

 . فرد شمرد  منحصر به  اي را پديده  آن

از نظـر    كـه   كودكـاني : نويسـد  مي) ١٣٦٨(فر  ميالني   

انـد، اكثـراً    با مادر دچار فقر شديد بـوده   عاطفي  پيوندهاي

و   اجتمـاعي   هاي ، ناسازگاري شخصيتي  اختالالت  مبتال به

  هاي در خانواده  اختالالت  اين. هستند  هوشي  هاي نارسايي

  والدين  عاطفي  روابط  كه  هايي و در خانواده  پاشيده  از هم

) Carter (1982.شـود  مـي   ديده  نامساعد است  با كودك

،  ، احساســي رفتــاري  مشــكالت  داراي  در مــورد كودكــان

  در ايـن : نويسـد  مـي   تحصـيلي   ادرار و افـت   اختيـاري  بي

و   بـارداري   در دوران  مادر و كودك  بين" معموال   كودكان

در . مهرآميـز وجـود نـدارد     و روابط  بعد از تولد دلبستگي

 ١٨كمتـر از    كودك ٥٥٠٠٠از تعداد   در برزيل ١٩٨٦  سال

نفـر   ١٧٠٠٠شـدند   مـي   نگهـداري   در مؤسسـات   كه  سال

  طـوركلي   به. ولگرد بودند  اطفال  و بقيه  شده  جرم  مرتكب

و   را اطفـال   درصـد از بزهكـاري   ٧٠تا  ٦٠كشور   در اين

  خـانوادگي   از محـيط   محـروم   سـال  ١٨كمتر از   نوجوانان

 ). ١٣٧٥،  قائمي. (شوند مي  مرتكب  گرم

رشد   عدم  محصول  آخرين  متخصصين  توسط  بزهكاري

  قلمـداد شـده    زنـدگي   اوليه  در سالهاي  و دلبستگي  روابط

مـادر و    بـين   بر رشـد دلبسـتگي    مبني  شواهدي.      است

  در رفتارهــاي  وجــود دارد كــه  بــارداري  در دوران  جنــين

  جنـين   باردار با صدا كردن  زن  يك.  است  منعكس  مادران

  كـردن   ، نوازش با جنين  كردن  مستعار، صحبت  اسم  با يك

خـود    ، بـا جنـين   وي  حركات  به  و توجه  شكم  او از روي

  كـه   اسـت   آمـاده   از زايمـان   كند و پـس  پيدا مي  دلبستگي

  ترتيـب   بدين. د خود برقرار نمايدبا نوزا  لذتبخشي  ارتباط

بـا يكـديگر سـود      مادر و نوزاد هر دو از تعامـل   كه  است

تـأثير    پيرامـون   كه  تحقيقي  طي) Carter)1982. برند مي

بعد از   دلبستگي  بر رفتارهاي  بارداري  در دوران  مداخالت

و   شـكم   با لمـس   كه  كرد زناني  داد مالحظه  انجام  زايمان

  در دوران  جنـين   بـه   بيشتري  توجه  با جنين  كردن  صحبت

بيشتر نـوزاد خـود را     هم  اند، بعد از زايمان داشته  بارداري

  بـه   نسبت  آنان  دلبستگي  و رفتارهاي  قرار داده  مورد توجه

 .  است  شاهد بيشتر بوده  گروه

  بـه   شـيردهي   مادر و نوزاد در زمان  حداكثر پيوند عاطفي   

نـوزاد و    بـه   نظير لبخنـد زدن   مادر با رفتارهايي. آيد وجود مي

  بـه   مناسـب   ، پاسـخ  نـام   او بـه   با او، صدا كردن  كردن  صحبت

  كـردن   ، نزديـك  وي  كـردن   نوزاد، لمـس   هاي و اشاره  حركات

  بـه   و چهـره   مسـتقيم   كردن  او، نگاه  گرفتن  ، بغل بدن  نوزاد به

بـانوزاد خـود     دهد كـه  مي  نشان  وي  بوسيدن نوزاد و  به  چهره

  بيـانگر تـأمين    كـه   پيونـدي .  اسـت   برقرار كـرده   پيوند عاطفي

      و نــزديكي   امنيـت   و احسـاس   عشق  شيرخوار به  نيــازهـاي
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در   و گـرم   سـالم   روابـط   برقـراري   او را بـراي   و توانايي  است

  اسـاس   بـر همـين  . )Olds1992,(سازد  مي  فراهم  بزرگسالي

بـر    جنين  شد تا تأثير لمس  انجام  اهداف  حاضر با اين  پژوهش

قـرار    ونوزاد را مورد بررسي  مادر با جنين  دلبستگي  رفتارهاي

  حفـظ   در جهـت   بتوانـد گـامي    آن  نتـايج   اميد كه  با اين. دهد

  و اجتمــاعي  ، روانــي جســمي  بهداشــت  و برقــراري  ســالمتي

 .   باشد  جامعه  اين  فرزندان

   فرضيه

    بـر رفتارهـاي    حاملـه   نخسـت   زنـان   توسط  جنين  ـ لمس١

 . تأثير دارد  با جنين  آنان  دلبستگي

بــر   حاملــه  نخســت  زنــان  توســط  جنــين  ـــ لمــس ٢

  .با نوزاد تأثير دارد  آنان  دلبستگي رفتارهاي

 مواد و روشها  
  با گروه  تصادفي  باليني  كار آزمايي  حاضر از نوع  پژوهش   

  اسـت   گرفتـه   سو كور انجام  يك  صورت  به  باشد كه مي  كنترل

)Randomized single blind controlled clinical 

trial .(مـورد    در گروه  جنين  لمس  پژوهشگر با ايجاد مداخله

مـورد    واحـدهاي   كليه  و پيگيري  بارداري ٣٢ـ٣٥  هاي در هفته

بعـداز    چنـين   و هـم   تحقيـق   از شـروع   پـس   هفتـه  ٢  پژوهش

مـادر بـا     دلبسـتگي   ، رفتارهـاي  شـيردهي   اولين  ، هنگام زايمان

و مـورد    مورد و شـاهد بررسـي    و نوزاد را در دو گروه  جنين

  و ثبـت   گيري نمونه  مرحله  پژوهشگر تا پايان. قرار داد  مقايسه

ــانوزاد اطال  دلبســتگي  رفتارهــاي   كــه  از گروهــي  عــيمــادر ب

و   بودنـد نداشـت    قرار گرفتـه   در آن  مورد پژوهش  واحدهاي

.  گرفـت   سـوكور انجـام    يـك   صورت  به  پژوهش  ترتيب  بدين

  و شغلي  از نظر علمي  كه  فردي  بود كه  ترتيب  كار بدين  روش

شـد    پژوهشـگر انتخـاب    كمك  عنوان  پژوهشگر بود به  همپايه

مسـتمر و    بـا مراجعـه  . نمايـد   كمـك   وي  بـه   يقتا در امر تحق

چهـار    پــژوهشگر بـه    كمـك)  تعطيل  جز روزهاي  به(  روزانه

 ٥/٢  مـدت   بوشهر به  پزشكي  علوم  دانشگاه  به  وابسته  درمانگاه

  اي حامله  نخست  زنان  يعني  پژوهش  جامعه  نفر از بين ١٠٠  ماه

  نمونـه   عنـوان   بود بـه   هفته ٣٢ـ٣٥  بين  ايشان  حاملگي  سن  كه

نفر . شدند  تقسيم  دو گروه  به  و بطور تصادفي  انتخاب  پژوهش

  صـورت   واحـدها بـه    از آن  وپس  كشي  از قرعه  با استفاده  اول

. مورد و شاهد قـرار گرفتنـد    از دو گروه  در يكي  در ميان  يك

هـا   داد نمونـه تـا تعـ    يافـت   ادامـه   ترتيب  همين  به  گيري نمونه

 . شد  تكميل

  كليه  به  جلسه  در اولين  ، يعني تحقيق  به  پذيرش  هنگام  به   

ــدهاي ــژوهش  واح ــورد پ ــنامه  م ــردي  شخصــات  پرسش و   ف

  شد تا توسـط   ارائه  مادر و جنين  دلبستگي  رفتارهاي  پرسشنامه

  كـه   شناسـائي   كـارت   يـك   بـر آن   عـالوه . گردد  تكميل  ايشان

قـرار    در آن  وي  كـه   بود و گروهـي   در تحقيق  انگر شركتنش

  بـود، بـه    شده  مشخص  آن  بر روي) مورد يا شاهد(بود   گرفته

 . شد  داده  مورد پژوهش  از واحدهاي  هريك

  بـه   مربـوط   فرم  فوق  هاي بر پرسشنامه  مورد عالوه  گروه  به

در . گرديـد   ارائـه بـود    شده  تنظيم  برگ  در سه  كه  جنين  لمس

  شـرح   جنـين   لمـس   انجام  جهت  الزم  هاي راهنمايي  اول  برگه

  شـد كـه   مـي   خواسـته   از زنـان   كه  ترتيب  بدين. بود  شده  داده

  مختلـف   خـود اعضـاي    شكم  و لمس  كشيدن  با دست  روزانه

قـرار    ، وضـعيت  نمـوده   را احسـاس ) ، انـدامها  سر، تنه(  جنين

  مثالً سر باال و يـا پـايين  (  زده  حدس  را در شكم  جنين  گرفتن

  گرفـت  قرار مـي   اختيار آنان  كه  تصاويري  و با استناد به)  است

). ١  شماره  شكل(نمايد   مورد نظر ثبت  رادر برگه  شكل  شماره

بـود    شده  گزاري  تاريخ  و روزانه  دو هفته  مورد نظر براي  برگه

  شـده   و روز تعيـين   را در تاريخ  جنين  تبتوانند وضعي  تا زنان

  صـحيح   پـژوهش   در ايـن   كـه   ذكر است  به  الزم. (نمايند  ثبت

  بـه " صـرفا   بلكـه   مورد نظر نبـوده   جنين  وضعيت  حدس  بودن

  در اختيار زنان  ثبت  هاي برگه  اين  جنين  از لمس  اطمينان جهت

 ). شد مي  مورد قرار داده  گروه

  خواسـته   از زنان  وضعيت  و حدس  جنين  بر لمس  عالوه   

  و بالمس  نموده  خود توجه  جنين  حركات  به  روزانه  شد كه مي

نماينـد    را شمــارش  جنيــن  حــركات  تعداد دفعــات  جنين

  و روز مشـخص   با تاريخ  كه  ثبت  از برگه  ديگري  ودر قسمت

تعـداد  . نمايند  را نيز ثبت  جنين  روزانه  بود تعداد حركات  شده
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و   حركـت  ١٠،  حركـت  ١٠بيشتر از   صورت  به  جنين  حركات

را   بايـد يكـي    زنـان   بود كه  شده  مشخص  حركت ١٠كمتر از 

نيز تعداد   قسمت  در اين  كه  ذكر است  شايان. (زدند مي  عالمت

  جلب  هدف" صرفا  مورد نظر نبود بلكه  طور خاص  به  حركت

  آنـان   توسـط   جنـين   و لمس  جنين  مورد به  گروه  مادران  توجه

 ). بود
 
 
 

 
 

 
 
 
  بـراي   زنان  كه  ، زماني تحقيق  بعد از شروع  دو هفته   

كردنـد،   مـي   مراجعه  بارداري  دوران  هاي مراقبت  دريافت

  مـادر و جنـين    دلبسـتگي   رفتارهاي  به  مربوط  پرسشنامه

  پژوهشگر در اختيـار هـردو گـروه     كمك  توسط" مجددا

قـرار  )  جنـين   لمـس   بدون(وشاهد )  جنين  بالمس(مورد 

  هـاي  برگـه   در ضـمن . نمايند  تا آنها را تكميل  گرفت مي

مـورد    گـروه   توسـط   كـه   جنين  و حركات  وضعيت  ثبت

 . شد مي  آوري  بود جمع  شده  تكميل

  مراجعـه   هنگـام   بـه   شد كه مي  خواسته  زنان  از كليه   

مورد (  گروه  نوع  در آن  راكه  شناسائي  كارت  زايمان  براي

. باشـند   داشـته   همـراه   بود بـه   شده  ثبت  در آن) يا شاهد

  از زايمــان  پــس  بخشــهاي  بــه  پژوهشــگر خــود روزانــه

بودنـد، در    نمـوده   زايمان  را كه  نمود و زناني مي  مراجعه

. داد قـرار مـي    ، مـورد مشـاهده   نوزادشـان   شيردهي  اولين

مادر بـا نـوزاد     دلبستگي  رفتارهاي  ثبت  از مشاهده  هدف

 . شد مي  انجام  ايشان  اطالع  بدون  بود كه

و   پرسشـنامه   پژوهش  ها در اين داده  ابزار گردآوري   

  دلبسـتگي   رفتارهـاي   سـنجش   جهـت . بود  مشاهده  برگه

پژوهشگر   توسط  كه Cranly  از پرسشنامه  مادر و جنين

مـورد    صـاحبنظران   توسـط   آن  و اعتبـار محتـوي    ترجمه

  پرسشــنامه  ايــن. شــد  بــود اســتفاده  تاييــد قــرار گرفتــه

:  شـامل   جنبـه  ٥را از   مادر بـا جنـين    دلبستگي  رفتارهاي

  با جنـين   متقابل  ، ارتباط) عبارت ٤(  مادري  نقش  پذيرش

ــارت ٥( ــبت) عب ــياتي  دادن  ، نس ــه  خصوص ــين  ب  ٦(  جن

۱شکل شماره   



 اقدس دواچي و همکاران                                                                                    دلبستگي مادر و لمس جنين

 

و از خـود  )  عبـارت  ٤(  خود و جنين  ، تمايز بين) عبارت

  از زنـان . دهد قرار مي  مورد بررسي)  عبارت ٥(  گذشتگي

  احسـاس   بـر اسـاس    هر عبارت  براي  شد كه مي  خواسته

  را در محـل   و آن  شـده   امتيـاز قائـل   ٣تـا    يك  خود بين

  امتيـاز كسـب    حداقل  ترتيب  نبدي. بزنند  عالمت  مربوطه

مـورد    كمـي   صـورت   بـه   بود كه ٧٢و حداكثر  ٢٤  شده

معيـار    و انحـراف   و ميـانگين   قرار گرفت  وتحليل  تجزيه

ــبه ــا محاس ــد  رفتاره ــت.    ش ــنجش  جه ــاي  س   رفتاره

  اسـتفاده  Avent  مشاهده  مادر با نوزاد از برگه  دلبستگي

  كار گرفته  به  وكيليان  توسط ١٣٧٦  ابزار در سال  اين. شد

  سـليس   در جهـت   تغييراتي  پژوهش  در اين  بود كه  شده

 .  گرفت  انجام  آن  فارسي  ترجمه  ترورساتر كردن

مادر   دلبستگي  رفتارهاي  گروه ٤  ابزار در برگيرنده  اين

  خيـره (مهرآميـز    رفتارهـاي :  شـامل   كـه   با نـوزاد اسـت  

ــوازش نگريســتن ،  كــردن  ، صــحبت ، بوســيدن دنكــر  ، ن

  نزديكـي   حفظ  ، رفتارهاي) گهواره  دادن  و تكان  خنديدن

  او بـه   دور نـوزاد، چسـباندن    بازو به  محكم  كردن  حلقه(

  ، رفتارهــاي)مـادر و نـوزاد    بــدن  نزديـك   خـود، تمـاس  

،  معـده   هـواي   خـروج   نوزاد براي  زدن  پشت  به(  مراقبتي

  مـادر بـه    و توجه) نوزاد  و لباسهاي  پوشك  كردن  عوض

  دقيقـه  ١٥  رفتارها در مورد هر مادر براي. باشد نوزاد مي

  را پژوهشـگر بـه    هر دقيقه  اول  ثانيه ٣٠. شد مي  مشاهده

ــاهده ــا و   مش ــه ٣٠رفتاره ــه  دوم  ثاني ــت  را ب ــا   ثب آنه

  فقـط   در هـر دقيقـه    شـده   هر رفتار مشاهده.  پرداخت مي

حـداكثر هـر رفتـار      ترتيـب   بـدين . شـد  مي  ثبتبار   يك

 . بار بود ١٥  دقيقه ١٥در   شده  مشاهده

مـورد    دقيقـه  ١٥  رفتـار بـراي   ١١" جمعـا   از آنجا كـه 

  بـراي   شـده   حداكثر امتياز كسب  گرفت قرار مي  مشاهده

  كمـي   صـورت   بـه   بود كـه  ١٦٥  هر واحد مورد پژوهش

  و انحـراف   و ميـانگين   قرار گرفـت   وتحليل  مورد تجزيه

ابـزار نيـز     اين  اعتبار محتواي. شد  معيار رفتارها محاسبه

مـورد تائيـد     صـاحبنظران   توسط  پژوهش  در اين" مجددا

 .  قرار گرفت

از  Cranly  پرسشـنامه   اعتمـاد علمـي    تعيـين   براي   

  از روش Avent  مشــاهده مجــدد و برگــه  آزمــون  روش

  اعتمـاد بـااليي    هردو ابزار داراي  كه شد  استفاده  همزمان

مادر بـا    دلبستگي  رفتارهاي  ميانگين).    r=٨٥/٠(بودند 

در   مسـتقل  t  آزمون  كارگيري  و مادر با نوزاد با به  جنين

  وتحليل  تجزيه  جهت.  قرار گرفت  مورد مقايسه  دو گروه

 . شد  استفاده SPSSافزار   از نرم  اطالعات

   نتايج 

در بدو   داد كه  نشان  آماري  آزمونهاي  ها ونتايج يافته   

وشـاهد  )  جنين  بالمس(مورد   دو گروه  تحقيق  به  پذيرش

  بـا جنـين    دلبسـتگي   ازنظر رفتارهاي)  جنين  لمس  بدون(

 ٥از   در مـورد هـر كـدام     يكساني  اين. نداشتند  اختالفي

  رفتارهـا صـادق    و كـل   طور جداگانه  از رفتارها به  دسته

  نتـايج   همگـوني   از اين  بااطمينان). ١  شماره  جدول(بود 

  .   نمود  تحليل  توان را بهتر مي  حاصل

  مادر بـا جنـين    دلبستگي  رفتارهاي  با مقايسه  در رابطه

و ) مورد(  جنين  با لمس  حامله  نخست  زنان  در دو گروه

  بـه   پـذيرش  از  پـس   دو هفتـه ) شاهد(  جنين  لمس  بدون

  هـاي  جنبه  همه  ميانگين  دهند كه مي  ها نشان يافته  تحقيق

  رفتارهـاي   كـل   ميـانگين   چنـين   و هم  دلبستگي  مختلف

مورد   ، در گروه اختالف  ، با اندكي مادر با جنين  دلبستگي

  آزمونهـاي   نتـايج   ولـي .  اسـت   شاهد بوده  بيشتر از گروه

ــاري ــهاز جن  در هيچيــك t  آم ــاي ب ــا   مختلــف  ه رفتاره

از نظـر  . نـداد   نشان  دو گروه  را بين  داري  معني  اختالف

  يكسان  نيز دو گروه  مادر با جنين  دلبستگي  رفتارهاي  كل

  )    ٢  شماره  جدول(بودند 

مـادر بـا     دلبسـتگي   رفتارهاي  ها در مورد مقايسه يافته

در   هنـد كـه  د مـي   نشـان   شـيردهي   اولين  نوزاد در هنگام

مادر با نوزاد   دلبستگي  رفتارهاي  كل  مورد ميانگين  گروه

رفتارهـا    بـر كـل    عالوه.  است  شاهد بوده  بيشتر از گروه
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. شدند  مقايسه  رفتارها نيز در دو گروه  مختلف  هاي جنبه

مهرآميـز، در هـر دو     رفتارهاي  دهند كه مي  ها نشان يافته

  مراقبتـي   و رفتارهاي  بيشترين  مورد و شاهد داراي  گروه

   كمترين  داراي  در هر دو گروه

  آزمونهـاي ). ٣  شـماره   جـدول (  اسـت   بـوده   ميانگين

ــاري   را در رفتارهــاي  داري معنــي  اخــتالف  مســتقلt  آم

مـورد و    نـوزاد در دو گـروه    مـادر بـه    مهرآميز و توجـه 

  نميـــانگي  همچنيــــن). P=٠٠٠/٠داد   شــــاهد نشــــان

از   مادر با نوزاد نيز در دو گروه  دلبستگي  رفتارهاي  كــل

 ). P=٠٠٠/٠( ددار بو معني  اختالف  داراي  نظر آماري

ميانگين و انحراف معيار جنبه هاي مختلف و کار رفتارهاي دلبستگي مادر با جنين در بدو پذيرش : ١جدول شماره 

  )n=۵۰(و شاهد ) n=٥٠(به تحقيق در دو گروه مورد 
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نتايح   شاهد  مورد  رفتارهاي دلبستگي مادر با جنين

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  آزمون

 t=٥٤/٠  ٢٧/٠  ٥٨/٢  ٣٢/٠  ٥٥/٢  تمايز بين خود و جنين

  t=۴۶/۱  ٣٣/٠  ٦٩/٢  ٢٧/٠  ٦٥/٢  تعامل با جنين

  t=٥٣/٠  ٣٤/٠  ٥٨/٢  ٣٣/٠  ٦١/٢  نسبت دادن خصوصياتي به جنين

  t=١٣/١  ٣١/٠  ٨٩/١  ٢٤/٠  ٨٦/١  از خود گذشتگي

  t=٢٨/٠  ٣٧/٠  ٦٩/٢  ٣٦/٠  ٧/٢  پذيرش نقش مادر

  t=٣١/١  ١٩/٠  ٥٠/٢  ١٧/٠  ٤٥/٢  کل رفتارهاي دلبستگي

ميانگين و انحراف معيار جنبه هاي مختلف و کار رفتارهاي دلبستگي مادر با جنين دو هفته پس از : ٢جدول شماره 

  )n=۵۰(و شاهد ) n=٥٠(ذيرش به تحقيق در دو گروه مورد پ
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نتايح   شاهد  مورد  رفتارهاي دلبستگي مادر با جنين

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  آزمون

 t=٨٤/٠  ٣٦/٠  ٦٩/٢  ٢٦/٠  ٨٠/٢  تمايز بين خود و جنين

  t=۴۶/۱  ٢٥/٠  ٦٣/٢  ٣٢/٠  ٧٤/٢  ارتباط متقابل با جنين

  t=٤٤/٠  ٣٣/٠  ٥٨/٢  ٣٠/٠  ٦١/٢  نسبت دادن خصوصياتي به جنين

  t=٥٧/٠  ٢٤/٠  ٩٣/١  ٣٢/٠  ٩٧/١  از خود گذشتگي

  t=٢٨/٠  ١٩/٠  ٧٤/٢  ٣٥/٠  ٨١/٢  پذيرش نقش مادر

  t=٤٣/١  ١٩/٠  ٤٧/٢  ٣٨/٠  ٥٣/٢  کل رفتارهاي دلبستگي

 
 
 
 
 
 
   گيري و نتيجه  بحث  
  تحقيـق   اول  با فرضيه  ها در ارتباط يافته  بر اساس   

  بـر رفتارهـاي    حامله  نخست  زنان  توسط  جنين  لمس«

 t  آزمـون   از نتـايج » تـأثير دارد   با جنـين   آنان  دلبستگي

در   داري معنـي   اخـتالف   كـه   دريافـت   توان مي  مستقل

مورد و   دو گروه  بين   مادر با جنين  دلبستگي  رفتارهاي

. وجــود نــدارد  جنــين  از لمــس  پــس  تــهشــاهد دو هف

  هفتـه  ٢  مدت  به  جنين  لمس  كه  گفت  توان مي  بنابراين

.  است  تاثير نداشته  مادر با جنين  دلبستگي  بر رفتارهاي

  هــر چنــد كــه. شــود رد مــي  تحقيــق  اول  لــذا فرضــيه
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Mikhail ــه  در پژوهشــي) ١٩٩١(  و همكــاران در   ك

  بــر رفتارهــاي  جنــين  ركــاتح  تــأثير شــمارش  زمينــه

گرفتنـد    بودند نتيجه  داده  انجام  جنين مادر و  دلبستگي

خـود را    جنين  حركات  هفته  يك  مدت  به  كه  زناني  كه

  بودنـد رفتارهـاي    كـرده   و ثبت  روز شمارش  در طول

ي مادر با نوزاد در اولين ميانگين و انحراف معيار جنبه هاي مختلف و کار رفتارهاي دلبستگ: ٣جدول شماره 

  )n=۵۰(و شاهد ) n=٥٠(شيردهي در دو گروه مورد 
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نتايح   شاهد  مورد  رفتارهاي دلبستگي مادر با جنين

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  آزمون

 t=٠٢/٨  ٠٧/١  ٤٧/٤  ٥٥/٠  ٧٧/٥  رفتارهاي مهر آميز

  t=۱۱/۱  ٢٢/٣  ٣٠/٤  ٠٣١/١  ٧٧/٤  يکيرفتارهاي حفظ نزد

  t=١٢/١  ٣٧/٠  ٥٥/٢  ٣٨/٠  ٤٦/٢  رفتارهاي مراقبتي

  t=٥٣/٦  ٨١/٠  ٢٠/٤  ٢٢/٣  ٣٠/٥  توجه مادر به نوزاد

  t=٥٣/٥  ٨١/٠  ٣٠/٤  ٤٣/٠  ٠٣/٥  کل رفتارهاي دلبستگي

  )p=٠٠٠/٠(اختالف ها بين دو گروه معني دار است ∗

  

  گـروه   بـه   نسـبت  خود  جنين  به  بيشتري  دلبستگي   

در .  بودند داشـتند   نداده  را انجام  كاري  چنين  شاهد كه

  زنـان   توسـط   جنـين   لمس»  تحقيق  دوم  با فرضيه  رابطه

با نوزاد تـأثير    آنان  دلبستگي  بر رفتارهاي  حامله  نخست

  رفتارهـاي   داد كـه   نشـان   مسـتقل  t  آزمـون   نتايج» دارد

  مـورد بيشـتر از گـروه     د در گـروه مادر با نوزا  دلبستگي

  دوم  فرضـيه   بنـابراين ). P= ٠٠٠/٠(  اسـت   شاهد بـوده 

  با لمـس   كه  گفت  توان لذا مي. شود مي  پذيرفته  پژوهش

مادر با نـوزاد    دلبستگي  رفتارهاي  هفته ٢  مدت  به  جنين

  در دوران  كـه   زنـاني   معنا كه  اين  به.  است  يافته  افزايش

  ارتباط  جنين  حركات  و شمارش  شكم  با لمس  ريباردا

  اند بعـد از زايمـان   خود داشته  جنين  به  بيشتري  و توجه

  و رفتارهــاي  كــرده  نــوزاد خــود بيشــتر توجــه  نيــز بــه

و   بيشتر نوزاد خـود را نگـاه  . اند با او داشته  مهرآميزتري

  رفتهگ  و او را در آغوش  او لبخند زده  كرده و به  نوازش

خـود    نيـز در تحقيـق  ) Carter 1981 (.بوسيدند و مي

خـود    شكم  بارداري  در دوران  كه  مادراني  گرفت  نتيجه

انـد   داشته  خود توجه  جنين  حركات  و به  نموده  را لمس

نـوزاد    بـه   شـيردهي   شاهد در هنگام  با گروه  در مقايسه

  و بـه   وسيدهاند و بيشتر او را ب داشته  بيشتري  خود توجه

  طــي) Davis 1989(  اگــر چــه. كردنــد مــي  او نگــاه

ــراز رفتارهــاي  اي عمــده  خــود تفــاوت  پــژوهش   در اب

  سـوم   ماه  در سه  كه  در مادراني  بعد از زايمان  دلبستگي

بـا    بودند در مقايسه  داده  را انجام  شكمي  لمس  بارداري

  ودنـد مالحظـه  ب  نـداده   را انجـام   لمـس   كه  كنترل  گروه

شود  پيشنهاد مي  پژوهش  اين  هاي يافته  بر اساس.   نكرد

  و مامــايي  پرســتاري  هــاي و دانشــكده  مراكــز آموزشــي

  زنان  و رواني  ، جسمي عاطفي  را با نيازهاي  دانشجويان

آشـنا    و بعد از زايمـان   بارداري  در دوران  و فرزندانشان

  و آنهـا را از اهميـت    نمودهنيازها تأكيد   ، بر تأمين كرده

  چراكـه . نماينـد   آگاه  مادر و كودك  آينده  در زندگي  آن

مراقبتهـا در    ارتقـاء كيفيـت    موجـب   عزيزان  اين  آگاهي

  همچنين. خواهد شد  و درمان  بهداشت  مختلف  سطوح

  جهـــت   خـــدمت   حـين   آموزشـي   با ايجاد كالسهاي
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و   افـزايش   هــا در زمينه تهرش  ايــن  التحصيالن فــارغ 

  در دوران  مـادر و كـودك    بـين   دلبستگي  روابط  تحكيم

  روانـي   و سـالمت   كوشـيده   و بعـد از زايمـان    بارداري

تالشـها در    با ايـن   اميد است.   نمايند  را تأمين  كودكان

  كمبودهـاي   علـت   بـه   كودكـاني   كه  شاهد نباشيم  آينده

،  شخصـيتي   دچـار اخـتالالت    دكيكو  در دوران  عاطفي

  عصـبي   ، اعتياد و ناراحتي ، خودكشي ، انحراف بزهكاري

ــوند ــهايي. بش ــن  پژوهش ــه  در اي ــراي  زمين ــان  ب ــا   زن ب

  بــارداري  بــا مشــكالت  و زنــان  ناخواســته  حاملگيهــاي

  آنهـا مـداخالت    نتـايج   براساس  شود تابتوان پيشنهاد مي

و   مادران  اينگونه  شكالتنمود وازم  را مشخص  مناسب

 .   كاست  كودكانشان

   منابع  
مادر   ، بهداشت)١٣٦٩.( و همكاران.  ، جك واك  اپي- 

ـــودك ـــرجمه.  و    ك ـــوسن  ت ـــاني  س ــران اردك   ، ته

 .انتشارات جاويد :

و   و بالغ  كودك  ، روانشناسي)١٣٧٥.( ، پروين قائمي -

  انتشـارات :  ، تهـران فرزنـد   در تربيت  وتشويق  تنبه  نقش

 .  حسام

ــدي - ــا مرن ــالمت)١٣٧٠.(، عليرض ــان  ، س و   كودك

   هشتم  ، سال ، دارو و درمان آينده     سالهاي
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FETAL TOUCHING! DOES IT IMPROVE MATERNAL FETAL, 

OR METERNAL NEWBORN ATTACHMENT? 
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ABSTRACT 
Background: The attachment between mother and child is one of the most 
beautiful relationship which is establishes long before birth. A mother who 
is attached to her fetus is ready to have a good relationship with her 
newborn. 
Objective: To determine the effect of touching fetus during pregnancy on 
maternal fetal and maternal newborn attachment. 
Design: The study was a single blind controlled clinical trial. Maternal total 
attachment was measured 2 weeks after abdominal touch in case group and 
compared with that of control group. Mother's attachment with her 
newborn was measured at first breast feeding in both groups. 
Samples : 100 primigravida mother, 32-35 week pregnant randomly divided 
in two groups, 50 mothers in case group (with fetal touch) and 50 in control 
group (without fetal touch) 
Results: There was no significant difference between two group regarding 
fetal attachment behaviors, but maternal newborn attachment behaviors 
were significantly improved in case group (p=0.000).  
Conclusion: Regarding findings, it is suggested that by providing simple 
interferences, such as touching the fetus on can try to strengthen the 
relation between mother and her newborn. 
 
 
Key Words: Fetal touch, Fetal attachment, Newborn attachment, 
Maternal attachment behaviors. 


