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Abstract
Background and purpose: Nulliparous women with unplanned pregnancy experience high
levels of anxiety during pregnancy. Maternal anxiety endangers the mother-infant interaction and
maternal role attainment. Current study aimed at determining the effect of a maternal role training
program on postpartum maternal role competence in nulliparous women with unplanned pregnancy.
Materials and methods: This clinical trial was conducted in 67 nulliparous women at 33
gestational age attending the Health centers in Mashhad, 2014-2015. They were randomly divided into
intervention and control groups. Data was collected using a demographic questionnaire, London Measure
of Unplanned Pregnancy (LMUP), Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21), Edinburgh Postnatal
Depression Scale, Parenting Sense of Competence Scale, and General Impressions on Infant
Temperament Questionnaire. The intervention group undergone training programs in groups of 4-7 during
4 sessions at gestational weeks 34, 35, and 36 and before discharge, while the control group received
usual care. Maternal role competence was evaluated before the intervention and four weeks after delivery.
Results: The mean scores for maternal role competence after the intervention were 39.26 ±4.598
and 35.91±5.526 in intervention group and control group, respectively, indicating a significant difference
between the two groups ( P= 0.009).
Conclusion: Training the nulliparous women about maternal role during pregnancy and
postpartum period could increase the maternal role competence in those with unplanned pregnancy.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2014060117948N1)
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چكیده
سابقه و هدف :زنان نخست زای با بارداری بدون برنامه ،طهح ب بهاای ااهحرا را اهد بهارداری میربه ،مهدکننهد
ااحرا مادر طبب ب ،خحر افتادن معامل مثبت مادر -ن زاد و دطتیابد ب ،نقش مادری مدش د لذا محالعه ،اااهر بها هد
معیین ماثیر برنام ،آم زش نقش مادری بر شایستگد نقش مادری پس از زایمان در زنان نخست زا بها بهارداری بهدون برنامه،
انیام شده اطت
مواد و روشها :این محالع ،کارآزماید بالیند روی  76زن نخست زا با طن ااملگد  33فت ،مراجع ،کننده به ،مراکه
بهداشتد درماند شهر مشهد در طال  4333-4331انیام شد افراد ب ،ا رمصهادفد در دو رهروه مداخله ،وکنتهرل قهرار داده
شدند اب ار ای پهوو ش شهامل پرطهشنامه ،های مشخصها فهردی ل نهدون ( )Londonافسهردرد ااهحرا اطهتر
( )Dass21افسردرد پس از زایمان ادینب رگ ااسا والدین از شایسهتگد ( )PSOCپرطهش نامه ،در کلهد مهادر از
خلق و خ ی ن زادان ب د رروه مداخل ،برنام ،آم زشد را ب،ص ر رروه ای  1ما  6نفره اد  1جلس ،در فت ،ای 33 31
و  37بارداری و آم زش انفرادی را بعد از زایمان و قبل از مرخیص از بیمارطتان دریافت کردند و در رروه کنتهرل مراقبهت
معم ل انیام شد شایستگد نقش مادری قبل از مداخل ،و  1فت ،پس اززایمان در دو رروه طنییده شد
یافتهها :میانگین نمره شایستگد نقش مادری پهس از مداخله ،آم زشهد دررهروه مداخله 33/67 ± 1/335 ،و دررهروه
کنترل  33/34 ± 3/367ب د و بین دورروه اختال آماری معندداری وج د داشت ()p =0/003
استنتاج :آم زش نقش مادری ب ،زنان نخست زا با بارداری بدون برنام ،درا ل بارداری و دوره پس از زایمان منیر ب،
اف ایش شایستگد نقش مادری مدش د
شماره ثبت کارآزماید بالیند IRCT6041070446315N4 :

واژه های کلیدی :بدون برنام ،بارداری نقش مادری آم زش رفتار مادری طازراری رواند

مقدمه
بههارداری بههدون برنامهه( ،بههارداری ههای ناخ اطههت ،و
بارداری های نابهنگهام) ی هد از مشه ال بهداشهتد و
مولف مسئول :مریم فسنقری -مشهد :چهارراه دکترا دانش ده پرطتاری وماماید

اجتمهها د شههای در کش ه ر اطههت( 56 )4درصههد از ایههن
بارداری ا درکش ر ای در اال م طعه ،رخ مدد هد()6
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 4اطتادیار مرک محقیقا مراقبت مبتند برش ا د رروه ماماید دانش ده پرطتاری و ماماید دانشگاه ل م پ ش د مشهد مشهد ایران
 6دانشی ی کارشناطد ارشد ماماید رروه آم زشد دانش ده پرطتاری و ماماید مشهد دانشگاه ل م پ ش د مشهد مشهد ایران
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تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر شایستگی نقش مادری پس از
زایمان در زنان نخست زا با بارداری بدون برنامه

تاثير برنامه آموزش نقش مادری در زنان نخست زا

 33ما 16درصد ر ارش شده اطت ک ،اهدود 43درصهد

م ثر نقش مهادری بیهان کهردهانهد( )47شایسهتگد نقهش

آن ا نابهنگام و  47درصد ناخ اطت ،ب دهاند( )3براطا

مادری زماند م طع ،پیهدا مهدکنهد که ،مهادران دانهش و

محالع Goto ،و م اران در ژاپن  34/6درصد بارداری ها

مهار مراقبت از ن زاد را که ،بهرای نقهش مهادری ازم

بدون برنام،ری ی ب دند( )1درفرانس ،و لنهد بهیشمهر از

اطت دارا باشند و زناند ک ،شایستگد در نقهش مهادری

یک ط م بارداری ا برنام ،ری ی نشده اطهت( .)3مقریبهاً

دارنههد بهها ویههایف مراقبتههد نهه زاد و مفسههیر رفتار ههای

نیمد از بارداری ا در رطهال درایهاا متحهده بهدون

رااتد مدکنند ک ،این مسال ،دطهتیابد

برنام ،اطت( )7زنان با بارداری بهدون برنامه ،در معهر

ن زادانشان ااسا
ب،

یت مادری را مسهیل مدکند()46

مش المد از جمله ،مهاخیر درانیهام مراقبهت های دوران

 Deutschو م اران ر ارش کردند زنهاند که ،در

بارداری مش ال رواد و روانهد ااهحرا مهادر در

بارداری خ د را مادری م انا میسم مهدکردنهد در دوره

ا ل بارداری و پس ازم لد و ب ،خحر افتادن معامل مثبت

پس از زایمان با نقهش مهادری محهابق بهتهر و شایسهتگد

زاد و دطهتیابد به ،نقهش مهادری قراردارنهد()6

بیشمری در نقش مهادری داشهتند همچنهین زنهاند که،

فرآیند مادر شدن از وقای لذ بخش و م املد زندرد

ااال ا بیشمهری قبهل از مهادر شهدن داشهتند ااتمهااً

مادر -نه

زنان اطت( )5ولد مادر شدن بهرای اولهین بهار مهدم انهد

نقش مادری بهتری خ ا

اطههتر زا باشههد و طههح ب ااههحرا را در زنههان بههاردار
اف ایش د

د()3

ه املد چه ن طهن ا تمههاد به ،نفهس مهادر طههح
محصیال

 Salmonو م اران ر ارش کردند ک ،زایمان در

ند داشت()45

در

افسردرد معداد ااملگد امایت اجتما د

شههده ااههحرا

واههعیت ما ههل ویورههد ههای

زنان با بارداری بدون برنام ،نسهبت به ،زنهان بها بهارداری

شخصیتد مادر میرب ،زایمان واعیت طالمت و خلق و

برنام،ری ی شهده بهیشمهر اطهتر زا اطهت( Cox )40و

مسههر و

خهه ی نهه زاد و امایههت اجتمهها د از اههر

م اران نشان دادند ک ،مهادران نخسهت زا بها بهارداری

ا ضای خان اده وکارکنان بهداشتد بهر شایسهتگد نقهش

بدون برنام ،طح ب باای ااحرا را نسبت ب ،مادران با

مادری ماثیردارند( )43و فقهدان شهناخت و آمهادرد ازم

بارداری برنام ،ری ی شده

میرب ،مدکنند()44

برخد محققان معتقدنهد ااهحرا شهدید در دوران

برای پذیرش نقش مهادری مههممهرین لهت بهرای هدم
پذیرش نقش مادری در بارداری

ذکهر شهده اطهت()43

بارداری برارمباط مادر و ن زاد صدم ،وارد کهرده و م انهاید

محالعا نشان داده اطت ک ،آم زش مادران نخست زا و

مادر را درایفای نقش مادری کا ش مدد د( )46بارداری

دادن ااال هها بهه ،آن هها در زمینهه ،رفتار ههای ن ه زادان

بدون برنام ،مم ن اطت رطهیدن به ،نقهش مهادری را مها

مدم اند ا تماد ب ،نفس آن ا را اف ایش د د و ب ،آن ها

اواخر بارداری یا ما زمان زایمان ب ،ماخیر بیندازد()43

در نقش مادری کمهک کنهد( )60معهدادی از محالعها

 Mercerو م اران بیان کردند که ،اجه ای اصهلد

نشان داده اطهت که ،آمه زش در دوران بهارداری بهرای

نقش مادری شامل دلبستگد ب ،ن زاد از اریهق شناطهاید

ایفای نقش مادری ناکافد اطت و برمهار

ای والهدی

نقش معامهل بها نه زاد به ،دطهت آوردن شایسهتگد در

ماثیری ندارد( Nichols )64-63نشان داد که ،اضه ر در

لذ در معامال مهادر-

ههای آم زشههد در دوران بههارداری مههاثیری بههر

رفتار ای مادری بیان ااسا
ن زاد اطت( )41ااسا

کههال

شایسهتگد در نقهش مهادری بهر

شایستگد نقش مادری و رذر ب ،نقش مادری نهدارد امها

کیفیت مراقبت ازنه زاد و معامهل مهادری و نه زادی اثهر

بر امایت مسر ماثیر ب ،ط اید دارد( )61بهر اطها مصه ب،

دارد( Mercer )43و م اران در محالع ،خ د شایستگد

بهداشت درمان و آم زش پ ش د ایران آماده
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شی ع بارداری بدون برنام ،در محالعا مختلف در ایران

نقش مادری را انع اطد از باور مهادر در م انهاید انیهام

پژوهشی

معصومه کردی و همکاران

کردن زن باردار جههت پهذیرش نقهش مهادری ی هد از
مسههل لیت ههای مهههم مامهها اطههت امهها درکشه رایران ا ههم
اقداما

دوران بارداری ب ،مراقبت های جسهماند مهادر

) ( Parenting sense of Competence (PSOCمقیا
افسردرد ادینب رگ پرطشنام ،در

کلهد از خلهق و

خ ی ن زادان ب د

شده اطت( )63بها م جه ،به ،محالعها محهدود در زمینه،

که ،اطههتفاده از روش های پیشههگیری از بهارداری زمههان

شایستگد نقش مادری و دم ره ارش چنهین محالعه،ای

بارداری قصهد وخ اطهتن بهارداری ارمبهاط بها شهریک

از محالع ،ااار معیین اثر برنام ،آم زش

جنسد آمادرد برای بارداری اززنان پرطهیده مهدشه د

در ایران د

نقش مادری بر شایستگد نقش مادری پس از زایمان در

ر ط ال از صفر ما دو نمرهبندی مدشه د جمه نمهرا

زنههان نخسههتزا بهها بههارداری بههدون برنامهه ،در مراکهه

بین صفر ما  46اطهت نمهره  0مها  3به ،نه ان بهارداری

بهداشتد -درماند شهر مشهد ب ده اطت

مدش

بدون برنام ،محس

پرطشنام ،ااسها

مواد و روش ها

د()3

والهدین از شایسهتگد ریبه د-

والسههت ن مقیاطههد بهها  46آیههتم اطههت کهه 6 ،زیرمقیهها

این محالع ،ب ،ص ر کارآزماید بالیند دو ررو ه،

راایت ( )PSOC-Sو شایستگد درنقش والدیند

ااسا

با آزم ن قبل و بعد از مردادماه  4333مها فهروردین مهاه

( )PSOC-Eرا مدطنید  5آیتم شایستگد نقهش و  3آیهتم

 4331روی  76زن نخست زا با بارداری بدون برنامه ،بها

راایت از نقش والدیند مهادر را ارزیهابد مهدکنهد هر

طن ااملگد  33فت ،مراجع ،کننده ب 40 ،مرک بهداشتد

 7نقح،ای لی ر رمب،بندی مدشه د

درماند شهرمشهد انیام شد ایم نم ن ،براطا

محالع،

مقههدمامد بهها اههریب اامینههان  33درصههد و م ه ان  30بهها
اطتفاده از فرم ل مقایس ،میهانگین ها  36نفهر در ررهروه
محاطب ،رردیدکه ،بها درن هر رهرفتن  40درصهد ریه ش

آیتم م طط مقیا

محدوده نمره کل مقیا  46ما  406اطت محدوده نمهرا
زیرمقیا
نشاند

شایستگد نقش  5ما  15اطت و نمهره بهیشمهر

نده شایستگد بیشمر درنقش مادری اطت()46

پرطش نام ،در

کلد از خلهق وخه ی نه زاد که،

نم ن 33 ،نفر در ررروه معیین شد معیار ای ورود به،

نسخ ،ک ماه شده پرطشنامه ،خلهق وخه ی اولیه ،نه زاد

محالع ،بار ب د از نخستزا ب دن کسب نمهره 0مها 3

()Infant Temperament Questionnaire (EITQ

)Early

از پرطش نام ،ل ندون بارداری مک قل طهن اهاملگد

اطت  3 EITQویورد خلق وخ ی ن زاد (فعالیت ن هم

 33فته ،زنهدرد بها مسههر و معیار های خهرو شههامل

مل ههرد بههدن واکههنش طههازش شههد

خلههق وخ ه

زایمان پرهمرم ن زاد بیمار و نا نیهار بسهتری نه زاد در

پافشههاری قابلیههت رمههراه شههدن آطههتان ،محری هها ) را

بخش مراقبت ویوه ب ،ردلیل مش ال ماماید در این

بررطد مدکند و ویورد ای رفتار نه زادان بهین  4مها 1

بههارداری و پههس اززایمههان وزن ن ه زاد کههممههر از 6300

ما گد را ارزیابد مهدکنهد نسهخ ،ک مهاه شهده

ررم طابق ،نازاید محصیل در رشت ،ای ل م پ ش د و

شامل  40ط ال اطت ر ط ال نمره ددی بین  4ما  7را

روان شناطد ابتال به ،بیمهاری های ابهد هدم شهرکت

شامل مدش د محدوده نمرا بین  40ما  70اطت نمهره

درجلسا آم زشد ب د ابه ار رهردآوری ااال ها در

باا نشان د نده خلق وخ ی طختمهر و نمهره پهایین مهر

ایههن محالعهه ،شههامل فههرم ااال هها فههردی و زایمههان-
ن زاد پرطشنامه ،ل نهدون ( )Londonبهرای انهدازهریهری
بههارداری بههدون برنامهه ،افسههردرد ااههحرا و اطههتر
( )dass 21پرطهشنامه ،ااسها

والهدین از شایسهتگد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نشان د نده خلق وخ ی آطان مر ن

زاد اطت()67

روایههد پرطههش نامهه ،ل نههدون ااسهها
شایستگد و در

EITQ

والههدین از

کلد از خلق و خ ی نه زاد به ،روش

رواید محت ی معیین شد بدینص ر ک ،این پرطشنام ،ها
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محدود شده و کممر ب ،نیاز ای روان شناختد وی م ج،

پرطشنام ،ل ندون ( )Londonدارای  7ط ال اطت

تاثير برنامه آموزش نقش مادری در زنان نخست زا

از ا ضای یلت لمد دانشگاه ل م پ ش د مشهد قرار

مصاد

شهد و از لیسهت مراکه م جه د درآن

داده شد و بعد از بررطد و لحاظ نم دن اصالاا ازم

منحق ،ب،ا رمصادفد  6مرک بهداشتد ب ،نه ان خ شه،

اب ار ای نهاید م رد اطتفاده قرار ررفت

انتخا شدند روش مخصهیص مصهادفد بهدین صه ر

پایاید پرطشنام ،ای ل ندون ااسها

انتخها

والهدین از

ب ه د کهه ،نههام ههردو مرک ه بهداشههت بههر روی دو بررهه،

کلد از خلق و خ ی ن زاد با اطهتفاده

جداران ،ن شت ،شد و درون کیس ،قر ،کشد قرار ررفت

از روش آلفا کرونبهاخ به ،مرمیهب بها α = 0/63 α = 0/64

طسس اولین برر ،انتخا شده ب ،رروه مداخل ،و دومهین

 α= 0/66مایید شد

برر ،ب ،رروه کنترل اختصای یافت با م جه ،به ،معهداد

شایستگد و در

مقیا

اطتر

افسردرد ااحرا

( )Dass 21در

غالب  64ط ال مدباشد ک ،افسردرد ااحرا و اطتر

ابقا در میم ع  40مرک بهداشتد -درمهاند انتخها
شد به ،زنهان نخسهت زا بها طهن اهاملگد  33فته ،که،

ر یک با  6ط ال م رد بررطد و طنیش قرار مدریرد

بارداریشان را بدون برنام ،ا الم مدکردنهد پرطهشنامه،

 1نقحه،ای لی هر از

ل ندون داده شد و در ص ر کسب نمره  0مها  3طهایر

اصالً ما خیلد زیاد ( 0ما نمره  )3نمرهرذاری شده اطهت

شرایط ورود ب ،محالع ،بررطهد و در صه ر دارا به دن

امتیازا برای ر بار با مقیها

نمره  7ما  1 5ما  3 3ما  7ب ،مرمیب افسردرد ااحرا
و اطتر

ممههام شههرایط ا ههدا

پههوو ش بههرای آنههان م اههی و

خفیف و نمره بیشمر از  46 41 40ب ،مرمیب

فهرم راهایت آرا انه ،م طههط آن ها م میهل شهد ابتههدا

بسیار شدید اطت روایهد

شرکتکنندران دو رروه پرطشنام ،مشخصا فهردی

نسخ ،فارطد این پرطشنام ،م طهط مال هادی ( )4353و

پرطشنامه ،ااسها

والهدین ازشایسهتگد پرطهشنامه،

محم دی ( )4353مایید شده و پایهاید آن به ،روش آلفها

افسردرد ااحرا

را م میل مدکردند بهرای

کرونباخ  α = 0/30مایید شد()65 66

رروه مداخل ،برنام ،آم زشد اد ط ،جلس ،در فت ،ای

افسردرد ااحرا و اطتر

مقیهها

افسههردرد ادینبهه رگ شههامل  40طهه ال 1

اطتر

 33 31و  37بارداری در رروه ای  1ما  6نفهره و یهک

ر ین،ای اطت ک ،ط اا  1 6 4نمره  0ما  3وطه اا

جلس ،قبل از مرخیص از بیمارطتان به ،صه ر انفهرادی

دیگر نمرا  3ما صفر را به ،خه د اختصهای مهدد نهد

برر ار شد محت ای آم زشد جلس ،اول ( میسهم نقهش

به،

مادری از اریق طد دی و آم زش رفتار های دلبسهتگد

مرمیب  0ما  30مدباشد رواید این پرطش نام ،در محالع،

ب ،جنین) جلسه ،دوم (آمه زش رفتار های دلبسهتگد به،

منت ری و م اران ( )4353م رد مایید قرار ررفت ،اطت

نهه زاد و مراقبههت ههای مهه مد نهه زاد) جلسهه ،طهه م

دراین محالعه ،پایهاید ایهن پرطهش نامه ،بها اهریب آلفها

(شیرد د) و جلس ،قبل از مرخیص ازبیمارطتان (آم زش

اداقل و اداکثر امتیاز کسهب شهده در ایهن مقیها

کرونباخ  α = 0/34ب ،مایید رطید()63

مهار

ای معامل با ن زاد مراقبت از ن زاد و شهیرد د)

نم نهه،ریههری بهه ،روش ابقهه ،ای خ شهه ،ای و در

ب د درپایان جلس ،اول بسهت ،آم زشهد (شهامل کتابچه،

انیام شد مراک بهداشهتد  3رانه ،شههر مشههد

آم زشد مرب ط ب ،دلبستگد ب ،جنین و ن زاد مراقبت از

(مراک بهداشهت  6 3 4ثهامن و  )3رکهدام به ،نه ان

ن زاد شیرد د و طهددی آم زشهد بها محته ای میسهم

یک ابق( ،درمیم ع  3ابق )،درن رررفت ،شهد و طهسس

نقش مادری) ک ،م طط پوو شرر مهی ،شده ب د جهت

مراک بهداشهتد -درمهاند شههری محهت پ شهش آن ها

اطتفاده درمن ل ب ،آن ا داده شد .محته ای آم زشهد در

منههااق بهها بافههت

ر ط ،جلسه ،در دوران بهارداری به ،روش نمهایش و بها

اجتما د -اقتصادی مشاب ،ب ،ابقهامد مقسهیم شهده و بها

اطتفاده از ماکت ارائه ،شهد آمه زش م طهط پوو شهگر

دطتر

لیسههت شههد رابقهه ،میههدداً براطهها
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پس از مرجم ،و مراه با اصل انگلیسد در اختیار ده نفهر

اطههتفاده از قر هه ،کشههد یههک منحقهه ،در ههر ابقهه ،بهه،

پژوهشی

معصومه کردی و همکاران

داده مههدشههد و ا ه ل مههد آم ه زش در ههر جلسهه ،در

درصههد ( 66نفههر) ن ه زاد دختههر و  5/7درصههد ( 3نفههر) و

بارداری  13ما  70دقیق ،و قبل از مرخیص  30ما  13دقیق،

 46/3درصد ( 1نفر) طابق ،طقط داشتند دو رروه از ن ر

ب د بعد از آن پوو شرر ر فته ،به ،مهد  1فته ،بها

ابقه ،اجتمها د و اقتصهادی نه ع زایمهان

میرب ،مراقبت از ن زاد دیگر قبل از زایمهان رمبه ،م لهد

آن ا در زمین ،آم زش های داده شهده و مشه المد که،

خلق وخ ی ن زاد امایهت مسهر و طهایر افهراد نمهره

برای خ د یا ن زادانشان به ،وج دآمهده پاطهخگ به د

افسردرد ااحرا و اطتر

و ا تماد به ،نفهس معهداد

دررروه کنتهرل در فته 33 31 ،و 37اهاملگد مراقبهت

روز ای کمهک دیگهران در مراقبهت از نه زاد و زمهان

معم ل انیهام مهدشهد و قبهل از مهرخیص از بیمارطهتان

اولین شیرد د ب ،ن زاد مگن ب دند (جدول شهماره )4

پوو شرر اض ر مدیافت و ااال ا مرب ط ب ،زایمان

براطا

نتایج آزم ن مد مستقل میانگین نمره شایستگد

را م میل مدکرد ر فت ،ب ،مد  1فت ،با آن ا مما

نقش مادری قبهل از آمه زش در دو رهروه ی سهان به د

ملفند داشت ،و پاطخگ ی طه اا آنهان به د به ،رهروه

( )p=0/613نتایج مین آزم ن  1فته ،پهس از زایمهان

کنترل پس از پایان محالع ،کتابچه ،آم زشهد داده شهد

نشان داد که ،میهانگین نمهرا

شایسهتگد نقهش مهادری

در فت ،چههارم پهس از زایمهان مهادران هر دو رهروه

رروه مداخل ،ب ،ا ر معندداری بیشمر از رهروه کنتهرل

پرطشنامه ،ااسها

والهدین ازشایسهتگد پرطهشنامه،

افسردرد ادینب رگ پرطشنام ،در

کلهد از خلهق و

خ ی ن زادان را م میل نم دنهد نتهایج پهیش آزمه ن و

جدول شماره  :1مشخصا دم ررافیک ماماید و روانهد -اجتمها د
مادران در دو رروه آم زش نقش مادری و کنترل
رروه
مداخل) N= 33( ،

کنترل () N= 36

معداد (درصد)

معداد (درصد)

(1)44/1

(5)63

(43)31/3

(41)13/5

(46)31/3

(40)34/3

6

(66)76/3

(66)75/5

3

(6)60

(1)46/3

1

(7)46/4

(7)45/5

پس آزم ن در ر دو رهروه مقایسه ،شهد بها اطهتفاده از
آزم ن ک لم ررو  -اطهمیرن

ابیعهد به دن م زیه

متغیر ای کمد آزم ن شد می ی ،و محلیل آماری م طهط
نرماف ار  SPSSنسخ 64 ،و با اطتفاده از آزم ن های آمهاری
م صههیفد (میههانگین انحههرا

معیههار میانهه ،دامنهه ،میههان

چارکد م زی فراواند) وآزم ن ای مدمستقل مدزوجد
کای مست دقیهق فیشهرو مهن ویتنهد انیهام شهد طهح
معندداری در این محالع p > 0/03 ،درن رررفت ،شد

یافته ها
میانگین طن مادران در رروه مداخله61/03 ± 1/7 ،
طههال و در رههروه کنتههرل  61/43 ± 1طههال بهه د و بههین
دو رههروه اخههتال

آمههاری معنههدداری وج ه د نداشههت

( )p=0/556براطا

آزم ن دقیق فیشر دو رروه از ن هر

شغل ( )p=0/365جنس ن زاد ( )p=0/413طابق ،طقط

متغیر
محصیال مادر
را نماید وکم مر
دبیرطتان و دیسلم
دانشگا د و باامر

طح
معند داری

***0/ 313

ابق ،اجتما د و اقتصادی
*** 0/640

ن ع زایمان
ابیعد

(66)76/3

(43)33/1

ط ارین

(43)36/4

(43)10/7

بدون میرب،

(67)61/3

(66)75/5

 4بارمیرب،

(7)46/4

(7)45/5

 6بارمیرب،

(4)6/3

(3)3/1

 3بارمیرب ،و بیش مر

(6)3/6

(4)3/4

4

(43)36/4

(43)10/7

6

(3)41/3

(6)64/3

 3و باامر

(46)15/7

(46)36/3

***0/ 660

میرب ،مراقبت ازن زاد دیگرقبل از زایمان

**0/746

رمب ،م لد
***0/355

انحرا معیار ±میانگین انحرا معیار ±میانگین
خلق وخ ی ن زاد

36/60 ±3/633

36/16 ±1/336

*0/501

امایت مسر

5/63 ±4/717

5/07 ± 6/733

**0/173

امایت طایرافراد
نمره افسردرد ااحرا

اطتر

5/67 ±6/666

5/03 ± 6/150

**0/336

45/73 ±3/437

47/03 ±3/640

**0/663

نمره ا تمادب ،نفس

73/73 ±5/554

73/37 ±40/604

*0/137

کنترل به ،مرمیهب  34/1درصهد (44نفهر) و  64/3درصهد

معدادروز ایکمک دیگراندرمراقبت ازن زاد

46/63 ±3/711

41/11 ± 5/463

** 0/363

زمان اولین شیرد د ب ،ن زاد

6/03 ±0/534

6/07 ± 0/356

** 0/533

( 6نفههر) شههاغل ب دنههد و  34/1درصههد (45نفههر) و 75/5

* مد مستقل

( )p=0/604مگن ب دندب ،ا ری ک ،دررروه مداخل ،و
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مادران رروه مداخل ،مما

ملفند داشهت و به ،طه اا

محصهیال

تاثير برنامه آموزش نقش مادری در زنان نخست زا

شایستگد نقش مادری درا ل محالع( ،قبل از آم زش و

انیههام رفتههاری کهه ،از آن هها خ اطههت ،مههد شه د اشههاره

 1فت ،پس اززایمان) م طهط آزمه ن مهد مسهتقل نشهان

دارد( )30و  Mercerم ا تماد ب ،نفهس را جه ع هاافد

مدد د ک ،میانگین مغییر نمرا شایستگد نقش مهادری

نقش مادری بیان کرده اطت ومعتقهد اطهت دطهتیابد به،

در رروه مداخل ،ب،ا ر معندداری بیشمر از رروه کنترل

نقش مادری یک فرآیند شناختد -اجتما د و قابهل یهاد

ب ده اطت (( )p = 0/005جدول شماره )6

ریری اطت ک ،از دوران بارداری شروع شده وما  1مهاه

جدول شماره  :2میانگین و انحرا

معیار نمره شایستگد نقش

مادری زنان نخست زا با بارداری بدون برنام ،در دو مرال ،قبل و
بعد از مداخل ،در رروه مداخل ،و کنترل
رروه
متغیر

مداخل،

کنترل

انحرا معیار±میانگین انحرا معیار±میانگین

شایستگد

قبل ازآم زش

33/31 ± 3/3

31/16 ± 6/7

 1فت ،پس از زایمان

33/67 ± 1/3

33/34 ± 3/3

نقش مادری

نتیی ،آزم ن

مغییرا میانگین نمرا
قبل و بعد از آم زش

نتیی ،آزم ن
مد زوجد

3/34 ± 3/6

t = -7/06

t = -4/65

df =31

df = 34

p <0/004

p =0/605

اااههر چهههار جلسهه ،ب ه د کهه ،طهه ،جلسهه ،آن در دوران
بارداری و یهک جلسه ،بعهد از زایمهان به د و شایسهتگد
مادری  1فت ،پس از زایمان طنییده شهد

محالعهNgai ،

مد مستقل

و م اران در نگ کنگ نشان داد ط ،جلس ،آم زش

t =0/363

در بارداری براطا

مل ری چهاره جه ید آم خته ،شهده

p =0/61

( Rosenbaumبا ممرک بر بازطازی شناختد ال مسهال،

t = -6/60

و مق یههت خ دکارآمههدی) بههر شایسههتگد نقههش مههادری

df =73

df =73
p =0/003
t = -6/61

4/11 ± 7/3

پس از زایمان ادام ،مدیابد( )34جلسا آم زشد محالع،

t =6
df =73
p =0/005

بالفاصل ،و 7

فته ،پهس از زایمهان مهاثیری نداشهت()36

دم م خ اند با نتایج محالعه ،اااهر مم هن اطهت به،
دلیههل مفههاو محته ا زمههان و شههی ه آمه زش باشههد در
محالع ،آن ا آم زش با محت ای مههار
اطتر

های مقابله ،بها

و مش ال والدیند م نیک ای اصالب اف هار

غیرمنحقههد دربههاره نقههش مههادری و مراقبههت از نهه زاد
آم زش راهبرد ای ال مسال ،و مهار

ای مصهمیمریهری

بحث

در مش ال مراقبتد ن زاد ب ،شی ه طخنراند و بحه

یافت ،ای محالع ،ااار نشان دادک ،برنام ،آم زش نقهش

ط ،ما  ،دوم ارائه ،شهد در اهالد که ،در محالعه ،اااهر

مادری مبتند بر مل ری  Mercerشایستگد نقش مهادری

مراقبت ای م مد ن زاد و دلبستگد ب ،جنین و ن زاد ب،

درزنان نخست زا با بارداری بدون برنام ،را افه ایش داد

شی ه نمایش با ماکت آم زش داده شهد ابهق ایههارا

محالع ،آزمه ده و م هاران در مشههد نشهان داد که ،دو

ن یسندران مقال ،مذک ر ی هد از لهل هدم اثربخشهد

جلس ،آم زشد و یک مشهاوره ملفنهد مبتنهد بهر مله ری

مداخل ،باامر ب دن میانگین نمره شایستگد نقش مادری

خ دکارآمدی بندورا منیر ب ،اف ایش معنددار شایستگد

زنان قبل از مداخل ،نسبت ب ،محالعا قبلد ب

در

د()36

مهههادری  5فتههه ،پهههس از مداخلههه ،در زنهههان نخسهههت زا

 Chislettو م هاران در محالعه،ای کهه ،به ،بررطههد

مدش د( )43ک ،با نتایج محالعه ،اااهر همخه اند دارد

ماثیر برنام ،آم زشد مبتند بر یادریری میربد در کانهادا

درمحالع ،آزم ده و م اران( )43اکثریهت جامعه ،مه رد

پرداختند مت ج ،شدند  7ما  5جلس ،آم زش مهار

ای

پوو ش ( 66/4درصد) بارداری برنام،ری ی شده داشتند

زندرد و فرزندپروری ب ،پدران و مادران طبب اف ایش

و ممام جلسا آم زشد پس از زایمهان و برمبنهای مله ری

معنددار شایسهتگد والهدیند بالفاصهل ،و دو مهاه پهس از

خ د کارآمدی بندورا ارائ ،شد مل ری شناختد -اجتمها د

م داخل ،نسبت ب ،قبل از آن شد ک ،با نتایج محالع ،ااار
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اطههت ( )p=0/003بررطههد مغییههرا میههانگین نمههرا

بنهدورا بر ا تمهاد ب ،نفهس افهراد نسبت ب ،م انهائیشهان در

پژوهشی

معصومه کردی و همکاران

مخ اند داشت( )33از مفاو

م اران( )33با محالع ،ااار جامع ،و ارب پهوو ش و

م ب،دطت آوردن میربه ،در افه ایش شایسهتگد نقهش

اب ه ار طههنیش شایسههتگد مههدباشههد محالعهه Chislett ،و

مادری م ثر اطت دم مخ اند با نتایج محالع ،اااهر

م اران( )33یک ررو  ،و بهدون رهروه کنتهرل به د و

مم ن اطت ب ،دلیل مفاو در محته ای آمه زش باشهد

جامع ،پوو شد آنان پدران و مادران با فرزندان بیشمهر

در محالع ،آن ا محت ای آمه زش م انه و مههار

های

و کممر از یک طال ب د و اب ارطنیش شایستگد نقهش

ارمبااد م طهع ،امایهت های اجتمها د ااال هامد در

شایستگد والدیند او هان -جانسه ن

م رد افسردرد و درریری ای بین فهردی دردوره پهس

ب د در االد ک ،محالع ،ااار دو ررو  ،ب د ودر آن از

از زایمان ب د ک ،با م نیک ای ا فهان ف هری و ایفهای

پرطشنامه ،ااسها شایسهتگد والهدیند ریبه د -والسهت ن

نقش ارائ ،شد اما در محالع ،ااار رفتار های دلبسهتگد

اطتفاده رردید محالع ،خاکبهازان و م هاران در مههران

و مراقبت ای م مد ن زاد ب ،شهی ه نمهایش ارائه ،شهد

نشان داد ط ،جلس ،آم زش مراقبت از ن زاد (دو جلسه،

ی ههد از شههبا ت ههای محالعهه Gao ،و م ههاران( )33بهها

در بارداری و یک جلس ،پس از زایمهان) طهبب افه ایش

محالع ،ااار اب ار طنیش شایستگد نقش مادری به د

شایستگد مادری  7و  46فت ،پس از زایمان مدش د ک،

از جمل ،محهدودیت های ایهن محالعه ،که ،کنتهرل آن از

با محالع ،ااار مخ اند دارد( )31مفهاو ایهن محالعه،

هههده پههوو شرههر خههار ب ه د بررطههد ویورههد ههای

با محالع ،ااار شی ه و محت ای آم زشد ب د محته ای

شخصیتد مادر ب د و این ک ،شایستگد نقش مادری فقط

محالع ،خاکبازان و م اران( )31مراقبت از خ د و ن زاد

 1فت ،پس اززایمان انیام شد ک ،مدم اند در زمان ای

و شی ه آم زش نمایش اطالید فیلم و طخنراند به د در

ا اندمری م انیام ش د

پرطشنام ،ااسا

از نقههاط قهه

اهالد که ،محته ای محالعه ،اااهر هالوه بهر آمه زش

ایههن محالعهه ،ایههن مسههال ،بهه د کهه،

مراقبههت ازخ ه د و ن ه زاد شههامل میسههم نقههش مههادری

نم ن،ریری از مراک بهداشتد پنج رانه ،مشههد بها ابقه،

دلبستگد مادرب ،جنین و ن زاد ب ،شی ه نمایش ملد نیه

اجتمهها د -اقتصههادی متنه ع مقایسهه 6 ،رههروه کنتههرل و

ب د در محالع ،خاکبازان و م اران( )31اکثریت جامعه،

مداخل ،با بافت اجتما د -اقتصادی مشاب ،انیام شد و در

پههوو ش ( 31درصههد در رههروه مداخلهه ،و 30درصههد در

نتیی ،مدمه ان به ،قابلیهت معمهیم بهاا و امایهت مهداوم

رروه کنترل) بارداری برنام،ری ی شده داشهتند و رهروه

پوو ش رر ازجامع ،م رد پوو ش اشاره کرد

کنترل یچ مراقبت یا امهایتد از پهوو ش رهر دریافهت

در پایان مدم ان نتیی،ریری کرد ک ،آم زش نقش

نمدکردند اما در محالع ،ااار رروه کنتهرل  3مراقبهت

مههادری و امایههت مههادران نخسههتزا بهها بههارداری بههدون

در بارداری و امایهت پهوو شرهر را در روز زایمهان و

برنام ،در ا ل بارداری و دوره پس از زایمهان منیهر به،

پس از آن دریافت کردند

اف ایش شایستگد نقش مادری مدش د

 Gaoو م اران پس از انیام دو جلس 30 ،دقیق،ای
برنام ،روان درماند بین فردی و یک جلس ،مشاوره ملفند

سپاسگزاری
محالعهه ،اااههر بخشههد از پایههان نامهه ،دانشههی ید

در فت ،دوم پس از زایمهان در زنهان نخسهتزای چینهد
مت جه ،شهدند ایهن مداخله ،مهاثیری بهر شایسهتگد نقهش

مص

مههادری  7فتهه ،پههس از زایمههان نداشههت امهها اخههتال

و کد ثبت کارآزماید بهالیند IRCT2014060117948N1

معناداری در نمره شایستگد نقش مهادری  3مهاه پهس از

مدباشد ک ،با امایت مالد معاونت پوو شد دانشگاه له م

زایمان در دو رروه اییاد کهرد( )33که ،ایهن یافته ،ها از

پ ش د مشهد انیام شد بدینوطیل ،از امایت ای معاونت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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های محالعه Chislett ،و

دیدراه  Mercerامایت مدکنندک ،م رذشت زمان و

تاثير برنامه آموزش نقش مادری در زنان نخست زا

 درماند شهرمشهد مش ر و قدرداند مدش د-بهداشتد

 کارکنهان مراکه،محترم پوو شهد و م هاری صهمیمان
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