
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان نامه علمی ـ پژوهشیفصل

 

 1400 تابستان، 23 یافته، دوره / 134 
 

 .تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانوادهآدرس مکاتبه: *

 parisamousavi@gmail.comالکترونیک:  پست
 
 

 

 شناسایی مضمون هاي مرتبط با رابطه مادر و نوزاد به منظور پیشگیري

 از افسردگی پس از زایمان: مطالعه کیفی

 
 

 3د قنبريسعی، * 2پریسا سادات سید موسوي،  1آرزو فالح
 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران _1
 پژوهشکده خانواده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ،استادیار_2
 دانشکده روانشناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ،اراستادی_3
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 31/3/1400پذیرش مقاله:             4/2/1400 دریافت مقاله: 

 

د ترین عوامل خطـر ایجـا. یکی از مهماستولد کودك ترین پیچیدگی روانشناختی پس از تشایع افسردگی پس از زایمان  مقدمه:
بطه مـادر و هاي این رابطه است. با توجه به جایگاه نظریه دلبستگی در تبیین راافسردگی پس از زایمان، رابطه مادر و نوزاد و چالش

ان انجام از افسردگی پس از زایمنوزاد، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مضمون هاي مرتبط با رابطه مادر و نوزاد به منظور پیشگیري 
 شد.

 روش اساس بر هاي اصلی رابطه مادر و کودكبراي شناسایی مضمون ابتدااین مطالعه در دو مرحله انجام شد.  ها:مواد و روش
 3ل(صصین اطفامتخ نفر)، 5نفر)، مادران داراي فرزند نوزاد( 6مادران باردار( با چهار گروه ،ییاستقرا يمحتوا لیتحل کردیرو و یفیک

اي تابخانهبا روش ک ادبیات حوزه دلبستگی سپسها کدگذاري و استخراج شد. شد. داده انجام مصاحبه نفر) 3نفر) و روانشناسان (
 ی شد.زاد شناسایهاي مرتبط با رابطه مادر و نومضمون ،هاي این دو مرحلهدر نهایت بر اساس یافته ها استخراج شد ومضمون مرور و

ضطراب و ا(دلبستگی به جنین،  داشت یهمپوشان گریکدی با کهاز دو مرحله مطالعه  بدست آمده هايمضمون نیهمترم ها:یافته
صلی امین ابعنوان مض که استرس دوران بارداري و پس از زایمان، مراقبت از کودك، دریافت حمایت و تأثیر رابطه با والدین بود

 شد.مرتبط با رابطه مادر و نوزاد شناسایی 

 ل خطر ابتالبعنوان یکی از عوام رابطه مادر و کودكهاي اصلی پژوهش تالش شد با شناسایی مضمون در این :گیريبحث و نتیجه
بنایی در عنوان منیازهاي واقعی مادران شناسایی شود تا ب ،به افسردگی پس از زایمان از منظر ادبیات پژوهشی در کنار مطالعه کیفی

 استفاده قرار گیرد.مداخالت بعدي مورد 
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 مقدمه
 يایـکودك تـازه وارد بـه دن کیو ورود  يدوران باردار

 یمشـکل نتریجیرا است. ياریبس هايچالش همراه با ،مادر

و پـس از آن  يبـاردارکه سالمت روان مادران را در دوران 

از  ی. افســردگ)1اســت ( یافســردگ انــدازد،یبــه خطــر مــ

اخـتالل  نیتـرعیشـا زیـو ن یاختالالت روانپزشک نیمهمتر

درصد از زنـان را در طـول عمـر  25است که حدود  یخلق

درصـد مـادران در سـه  20بـه  کی). نزد2( کندیگرفتار م

 ای مدتهکوتا یافسردگ زودیاپ کی مان،یاماهه اول پس از ز

 ).1( کنندیعمده را تجربه م

 يفـایا يزنـان را بـرا ییتوانا ،مانیپس از زا یافسردگ

 ي). رفتارهـا3( سـازدیمؤثر نقش مادرانه خود محـدود مـ

برخـوردار اسـت و  ینییپا تیمادران از حساس نیا یارتباط

). 4( کننـدیرا به صـورت محـدود ابـراز مـ خود احساسات

و  یمـادر بـر رشـد عـاطف یافسردگ ادیز ریاز تأث هاپژوهش

 ).5،6( دارند تیکودك حکا یشناخت

کــه  یو اجتمــاع یشخصــ هــاينــهیتوجــه بــه هز بــا 

ــردگ ــس از زا یافس ــانیپ ــه  م ــرد و جامع ــر ف ــل ب  تحمی

 عوامـل  ییدر جهـت شناسـا يادیـز هـايتـالش کنـد،یم

حاصل از دو  جی. نتاآن صورت گرفته است کنندهینبیشیپ

ــاتحلفر ــک در ســال لی ــب  2001و  1996هاي ب  13در قال

 بیـبـه ترت مانیپس از زا یافسردگ کنندهینبیشیعامل پ

ــاردار یافســردگ( يرگــذاریتأث ــنفس،  ،يدوران ب اعتمــاد ب

دوران  اضــطراب کــودك، هــاياز مراقبــت یاســترس ناشــ

رابطـه  ،یاجتمـاع تیـحما ،یزنـدگ هـاياسترس ،يباردار

پـس از خلـق کـودك، انـدوه  ،یافسـردگسـابقه  ،ییزناشو

 يو بـاردار ياقتصاد یتأهل، طبقه اجتماع تی، وضعمانیزا

 ).7( ) مطرح شدناخواسته

 یافسـردگ یموجود بر سر راه درمان و آثار منفـ موانع

 یبه سمت مداخالت مبتن شتریمحققان را ب مان،یپس از زا

در  دهـد.یسوق م مانیپس از زا یاز افسردگ يریشگیبر پ

 همکــارانش ورنــر وتوســط  2015 ســال مطالعــه مــروري

بـر اسـاس  .دشـ یابینسبتاً موفق ارز ،رانهیشگیمداخالت پ

مداخالت صـورت گرفتـه در حـوزه  نیشتریب ،پژوهش نیا

 کردیسه رو چهیاز در مانیپس از زا یاز افسردگ يریشگیپ

و مـداخالت ی مـداخالت روانشـناخت ،یکیولوژیمداخالت ب

 .بوده است یاجتماع یروان

دو  ،صــورت گرفتــه یشــناختمــداخالت روان انیــم در

 ریسـا از شتریب يرفتار یو شناخت يفرد نیروابط ب کردیرو

 ). 8،1( استفاده شده است کردهایرو

آنچه بعنوان نتیجه این مطالعه مروري معرفی شد ایـن 

 نـهیکـه تـاکنون در زم یدرمـان هـايروش باغلـ بود کـه

ا بکار گرفته شده، تنه مانیپس از زا یاز افسردگ يریشگیپ

و  امـا مـادرو عالئم افسردگی وي متمرکز بوده اند، مادر  بر

در ارتبـاط بـا هـم  دیزوج هستند و آن دو را با کیکودك 

ــ ــورد بررس ــرار داد ( یم ــپ .)1ق ــن  روی ــدای ــر و  دگاهی ورن

مطـرح  ي) پس از انجـام مطالعـه مـرور2015همکارانش (

ــ ــاخت پروتکل ــدد س ــده در ص ــت پ یش ــگیجه از  يریش

بر رابطـه مـادر و کـودك  دیبا تأک مانیپس از زا یافسردگ

با تمرکز بر مـادران در معـرض خطـر . این پروتکل برآمدند

مـادران در  يرفتـار هـايمهـارت ءبـدنبال ارتقـا یافسردگ

-این پروتکل در تـالش بـود مهـارت .بودمراقبت از کودك 

هاي رفتاري آرام سازي کودکان را به مادران آموزش دهـد 

هـاي ن، زمینه کاهش نشـانهو از طریق کاهش گریه کودکا

  .)9(اضطراب مادران را فراهم کند 

پروتکل دیگري نیز در این خصـوص بررسـی شـد کـه 

برنامه آموزشی با هدف افزایش دلبستگی ایمن بعنوان یک 

در  بین والدین و فرزندانشان در آلمان توسـط هینـز بـریج

این برنامـه پیشـگیرانه بـر مبنـاي  .مطرح شد 2012سال 

لبستگی و با هدف افزایش دلبستگی بـین والـد و رویکرد د

در . ایـن پروتکـل فرزند در دوران بارداري اجرا شده اسـت

ایران در دسترس نمی باشد و همچنین بـه طـور مسـتقیم 

 ).10(ه است هدف آن افسردگی پس از زایمان نبود
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 يهـااسـت کـه پـژوهش نیـاست ا تیحائز اهم آنچه

ي و فرد نیروابط ب يرویکردهابر  یمبتن اغلبمطرح شده 

و در اغلب مداخالت صورت گرفتـه،  است يرفتار یشناخت

هـدف مداخلـه بـوده و بـه  ،فرایندهاي روانشناختی مادران

 اي کـه بـه نظـر انـد، مؤلفـهرابطه مادر و کودك نپرداختـه

می رسد تأثیر مهمی بر بهزیسـتی مـادر در دوران پـس از 

 زایمان و افسردگی او دارد. 

ش نیز تالش بر آن بـود تـا بـا تمرکـز بـر در این پژوه

هاي مـرتبط مضمون ،رابطه مادر و کودك بعنوان یک زوج

ي با این رابطه شناسایی شود، اما توجه به این نکته ضـرور

اي بـراي است که آنچه در پژوهش کنونی بعنـوان دریچـه

 یدلبسـتگ هیـنظربررسی رابطه مادر و کودك انتخاب شد، 

در حـوزه  یکنـون يکردهـایرو نیتراز برجسته یکبعنوان ی

ــاکنون تمــامی  .اســترابطــه مــادر و کــودك  همچنــین ت

مطالعــاتی کــه در حــوزه پیشــگیري از افســردگی پــس از 

 ، بــر انـدهزایمـان انجـام شـده و مـورد بررســی قـرار گرفتـ

پژوهش هاي غربی متمرکز بوده است و نیازهاي مادران در 

 .ندافرهنگ ایرانی را مورد بررسی قرار نداده 

 یاز افسـردگ يریـگشیپـ يبـرا یمداخالتنیز  رانیادر 

کـه توسـط  یانجـام شـده اسـت. در پژوهشـ مانیپس از زا

مـادر در معـرض  135و همکاران انجام شد،  یصاحب الزمان

بـه دو گــروه مداخلــه و کنتــرل  یخطـر بــه صــورت تصــادف

 یتگروه مداخله برنامه آموزش روانشناخبه  ه وافتیاختصاص 

و آمــوزش  يرفتــار یجلســه درمــان شــناخت 8متشــکل از 

معمـول را  يمراقبـت هـا ،و گـروه کنتـرلشد ارائه  يباردار

کـاهش معنـادار نمـرات نتایج نشان دهنـده  .کردند افتیدر

  ).11( بود مانیپس از زا یکاهش مشکالت خلق و یافسردگ

 440در پژوهشی که توسط آژ و همکاران انجـام شـد، 

بـه دو گـروه  یصـورت تصـادفمادر در معرض خطر به نفر 

گروه مداخلـه برنامـه به  ه وافتیمداخله و کنترل اختصاص 

حوادث  در زمینـه بـارداري، زایمـان و یآموزش روانشناخت

پـس از زایمـان و چگــونگی برخـورد بــا مشـکالت پــس از 

رایـج مراکـز  زایمان داده شد و گـروه شـاهد از مراقبتهـاي

آموزش و اقـدامات داد نشان نتیجه  بهداشتی بهره گرفتند.

افسردگی پـس  در پیشگیري از حمایتی در دوران بارداري

 ). 12( است از زایمان مؤثر

برنامـه در پژوهش جمشیدي منش و همکـاران تـأثیر 

 100 ري از افسردگی پس از زایمـان دریشگیپ رب آموزشی

نتایج نشان دهنـده کـاهش  مورد سنجش قرار گرفت.مادر 

 ).13( بود دینبرو در گروه مداخلهنمرات آزمون افسردگی ا

زن بـاردار گـروه  120در پژوهش موسوي نژاد و همکـاران 

ـــا اســـتفاده از روش ســـخنرانی در خصـــوص  ـــون ب  آزم

مهارت هـاي شـناختی مـؤثر بـر کـاهش افسـردگی دوران 

بارداري و پس از زایمان آمـوزش دیدنـد. نتـایج نشـان داد 

رت هـاي و آمـوزش مهـااست کاهش یافته نمره افسردگى 

شناختی در کاهش افسردگی در دوران بـارداري و پـس از 

 ).14زایمان مؤثر دانسته شد (

ــا ــژوهش ام ــاپ ــ يه ــ یمطــرح شــده همگ ــر  یمبتن ب

است و مـا  يرفتار یشناخت و يفرد نیروابط ب رویکردهاي

حـوزه  نیـدر ا رانهیشگیپ یهمچنان با فقدان وجود پروتکل

 نیتـراز موفـق یکـیبعنـوان  یدلبسـتگ کـردیرو يبر مبنا

از  .میها در قلمرو رابطه مادر و کودك مواجـه هسـتکردیرو

ــه  ــتیابی ب ــراي دس ــد دارد ب ــژوهش قص ــن پ ــن رو ای  ای

اي کیفی به هاي اصلی رابطه مادر و کودك، مطالعهمضمون

د و هاي واقعی مادران ایرانی انجام دهـمنظور شناسایی نیاز

هاي اصلی  پس از آن بر مبناي ادبیات موجود نیز، مضمون

سـپس بـر د، نوزاد را شناسایی کنـ و موجود در رابطه مادر

اساس این دو مطالعه مهمترین مضـمون هـاي مـرتبط بـا 

 رابطه مادر و نوزاد را شناسایی و معرفی کند.

 کـردیرو بـا یفـیک نوع ازدر مرحله اول  حاضر پژوهش

بـود. در  ايو در مرحله دوم به روش کتابخانه محتوا لیتحل

 اول پــژوهش بصــورت کیفــی از مصــاحبه عمیــق مرحلــه 

ها اسـتفاده شـد. در نیمه ساختار یافته براي گردآوري داده

در  موجـود اتیـادب و منـابع انیـم مرحله دوم با جسـتجو
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هاي اصـلی رابطـه مـادر و مضمون ،حیطه نظریه دلبستگی

ایـن  ،نوزاد استخراج شد و سپس براي تأئید روایی صـوري

دو روانشـناس متخصـص در حیطـه ها در اختیـار مضمون

 دلبستگی قرار گرفت. 

ن جامعه آماري شامل مـادرا با توجه به اهداف، از چهار

ان شناس، مادران داراي نوزاد، متخصصین اطفال و روانباردار

ها به روش در دسـترس و نمونه ،متخصص حوزه دلبستگی

 هـا ادامـه یافـت. درفمند انتخاب شده و تـا اشـباع دادههد

بـودن " حجم گروه مادران باردار با مالك هاي ورودنهایت 

عـدم وجـود "و مالك خروج  "در ماه پنجم تا نهم بارداري

نفـر  6انتخاب شدند و با  "مشکل خاص براي جنین و مادر

 بــه اشــباع رســیدند. گــروه مــادران داراي فرزنــد نــوزاد بــا 

عدم وجود بیماري ژنتیکـی و جسـمی "مالك هاي خروج 

دارا بودن نشانه هاي افسردگی پس "ود و مالك ور "خاص

 12 از بـاالتر نمـره( نبـورگیاد آزمـون اساس براز زایمان 

 انتخـاب شـدند و بـا "ماه از زایمان 6تا  3و گذشتن  )15(

 ع رسیدند. نفر به اشبا 5تعداد 

هاي مورد نظر بـه مراکـزي کـه براي دستیابی به نمونه

مثـل مراکـز  مادران بـاردار و داراي نـوزاد حضـور داشـتند

گـروه سونوگرافی و مطب متخصصین اطفال مراجعه شـد. 

دارا بـودن تخصـص "متخصصین اطفال نیز با مـالك ورود 

بـا  متخصص روانشناسان گروهو  "پزشکی در حوزه نوزادان

تخصص در حیطه دلبستگی و فعالیت علمـی " مالك ورود

 3هر یک با تعـداد  "و عملی در حیطه روابط مادر و کودك

 ه اشباع رسیدند.نفر ب

ــه شــامل ســؤســؤاالت مصــاحبه ــا ک ــل ه  االتی از قبی

، مراقبـت هاي مادران در دوران بارداري و پس از آننگرانی

بـود  از جنین و نوزاد، تصویر رابطه با نـوزاد در ذهـن مـادر

توسط سه نفر از اسـاتید متخصـص در حـوزه دلبسـتگی و 

وه روش تحقیق مورد تأئیـد قـرار گرفـت. بـراي چهـار گـر

مصــاحبه شــونده، چهــار مصــاحبه طراحــی شــد و جهــت 

سنجش کارآمدي سؤاالت ابتدا یک مصاحبه آزمایشی اجرا 

 اصالح گردید.  شد و محتواي سؤاالت

ــه ــان پــس از اینکــه نمون ــه صــورت هدفمنــد از می  هــا ب

هـاي مــورد نظـر انتخــاب شـد، پژوهشــگر بـراي انجــام گـروه

ي مصـاحبه هش بـرامصاحبه، توضیح مختصري از طـرح پـژو

و رضایت آنها جهـت ضـبط صـوتی و ثبـت  دادشوندگان ارائه 

-احبه بصورت کالمی اخذ شد. مصـاحبهنوشتاري محتواي مص

 نـا بـهها با استفاده از راهنماي کلی مصاحبه ها بصورت باز و ب

دقیقـه بـه طـول  50تا  30میزان پاسخدهی شرکت کننده از 

شـفاف کـردن انجامید. در طی مصاحبه همواره سعی شـد بـا 

 ها دریافت شود. هپاسخ متناسبی از نمون ،موضوع سؤال

محیط این پژوهش مانند همه تحقیقات کیفی، واقعـی 

هـا بـه بدین لحاظ محقق براي اخذ مصاحبه و طبیعی بود.

عـه نمـود. مطب پزشکان اطفال و مراکـز سـونوگرافی مراج

ــــاحبه ــــبط مص ــــام ض ــــس از اتم ــــد پ ــــا، فراین  ه

گذاري انجـام شـد. بـراي تحلیـل و کدسازي، تحلیل پیاده

ها ابتدا فایل صـوتی هـر مصـاحبه تایـپ شـد و بـراي داده

 آشنایی با محتواي مصاحبه و درك بهتر آن چندین بـار از

بر این بـود تـا بـا  پژوهشگر روي متن خوانده شد و تالش 

لیـل نگاهی پرسشگرانه فضاي کلـی مصـاحبه را درك و تح

ار استخراج شـد و بـه هـر دکند. بر این اساس جمالت معنا

 اده شد.هاي معنایی یک کد اختصاص دکدام از داده

ها، بر اساس اشتراکاتی که پس از کدگذاري تمام داده 

با هم داشتند تحت یک مضمون دسته بندي شدند. بعضی 

مضـمون تقسـیم شـدند. بـراي ها بـه چنـدین زیرمضمون

از  انتخاب عنوانی متناسب با معنـاي نهفتـه در هـر دسـته

 کدها، در برخی موارد، معنایی جدیـد و بـا توجـه بـه پیـام 

کدها استنتاج و نامگذاري شد. همچنـین در برخـی مـوارد 

یکی از کدها که جامع و دربرگیرنده پیـام نهفتـه در سـایر 

کدهاي همان دسته بود بعنوان مضمون انتخاب شـد. پـس 

پژوهشگر تالش  ،هامضمونها و زیراز مرتب سازي مضمون
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هـاي آن بـا و مرزهایش مضمونو زیر د پیام هر مضمونکر

 مضمون هاي دیگر را توضیح دهد و تفسیر کند. 

هاي موثق بـودن رجهت روایی و اعتبار پژوهش از معیا

ار و ). این معیار معادل اعتبـ16گوبا و لینکلن استفاده شد (

پایایی در تحقیقات کمی است. بـدین جهـت چهـار معیـار 

ورد و انتقال پـذیري مـ عتماد، تأئید پذیرياعتبار، قابلیت ا

  بررسی قرار گرفت.

تـا حـد  يریاعتبار پـذ اریپژوهش تالش شد مع نیدر ا

به  یشکل که پس از پاسخ آزمودن نیبد. دوش تیامکان رعا

 ایـکـه آ دیپرسـ یمـوي گـر از مشـاهده ،سواالت مصاحبه

از جواب داده شده همـان بـوده اسـت کـه  یمنظور آزمودن

پژوهشگر در تمـام مراحـل  یا خیر. گر متوجه شدهمصاحبه

ــ ــدف و س ــژوهش ه ــت و ؤپ ــر داش ــژوهش را در نظ  ال پ

بـه  یکرد تا دسترس نییخود را بر اساس آن تع یخط مش

 . اطالعات معتبر توسط مصاحبه شوندگان را مقدور سازد

مراحــل انجــام همچنــین بــراي رعایــت اصــل اعتمــاد 

شـد تـا هـر  فیصـتو یها بـه روشـنداده لیپژوهش و تحل

 .قرار دهـد یبتواند آن را مورد حسابرس يخواننده و منتقد

دو توسـط  قیـتحق ندیبار فرا نیالزم به ذکر است که چند

و  یابیـمـورد ارز روانشناس متخصص در حیطه دلبسـتگی

 . کنترل قرار گرفت

در پژوهش فـوق بـا  يریبه انتقال پذ دنیرس همچنین

و مشـارکت کننـدگان  پژوهش نهیاز زم یکاف حیارائه توض

ــد ــام ش ــذار .انج ــالوه کدگ ــه ع ــو تحل يب ــالت  لی  از جم

 فیکـه توصـ يبـه طـور ،به عمـل آمـد صاحبه شوندگانم

و  نــهیو ارتبــاط دادن آنهــا بــه زم نیمبســوط مضــام

. همچنـین مصاحبه شـوندگان صـورت گرفـت يهاصحبت

  يهابـــه دســـت آمـــده بـــر اســـاس صـــحبت نیمضـــام

شد و پس از آن  ریتفس دگان توسط پژوهشگرصاحبه شونم

دو داده هـا توسـط  لیـمراحل پژوهش و تحل گریبار د کی

و  یبررسـ روانشناس متخصص در حیطه دلبسـتگی مـورد

 تأئید قرار گرفت.

 هایافته
از  نفـر 5نفر از مادران بـاردار و  6در مجموع مصاحبه با 

تی ناي اطالعامادران داراي فرزند نوزاد موجب دستیابی به غ

و  ها شد. مشخصات فردي مـادران بـاردارکرار دادهاشباع و ت

 مادران داراي فرزند نوزاد به شرح جداول زیر است.
ویژگی هاي جمعیت شناختی مادران باردار  و داراي  .1جدول 

 شرکت کننده در پژوهشفرزند نوزاد 
 شغل مادر تعداد فرزند ماه بارداري سن مادر کد

   مادران باردار
نداولین فرز 7 33 1  وکیل 
 کارمند اولین فرزند 5 37 2
 خانه دار سومین فرزند 6 39 3
 خانه دار دومین فرزند 5 31 4
 معلم اولین فرزند 6 24 5
 خانه دار اولین فرزند 4 30 6

   مادران داراي فرزند نوزاد
 کارمند اولین فرزند 7 30 7
 خانه دار اولین فرزند 5 37 8
ودانشچ دومین فرزند 6 27 9  
 استاد اولین فرزند 6 40 10
 خانه دار دومین فرزند 5 27 11

    
ــهدر ب ــل یافت ــس از تحلی ــه، پ ــا در خــش اول مطالع ه

هاي اصلی رابطه مـادر و نـوزاد از منظـر شناسایی مضمون

طفال مادران باردار، ماداران داراي فرزند نوزاد، متخصصین ا

 و روانشناسان متخصص حیطـه دلبسـتگی در هـر یـک از

 مضمون هاي زیر بدست آمد. ،گروه ها
 گروه مورد مصاحبه 4مضمون هاي اصلی بدست آمده از . 2جدول 
 

 مادران باردار
، نیوالد با رابطه ریتأث ،دریافت حمایت مادر، استرس و اضطراب

از  مادر ییبازنماآل، دهینوزاد ا بازنمایی آل،دهیمادر ابازنمایی 
 زادمراقبت از نو ن،یبه جن یآل با نوزاد، دلبستگ دهیرابطه ا

 
 

ماداران داراي 
 فرزند نوزاد

س اضطراب و استر در دوران بارداري، مادر استرس و اضطراب
ت مادر پس از زایمان، زندگی شخصی مادر، مشکالت در مراقب

 ییبازنما آل، دهیمادر ا، بازنمایی آل دهینوزاد ا بازنمایی، از نوزاد
 وراند، نیازهاي آموزشی در  ادآل با نوز دهیمادر از رابطه ا

 نیوالد با رابطه ریتأثبارداري، 

متخصصین 
 اطفال

 بر محتواي مداخالت حوزه بارداري و تأثیر افسردگی مادر
 مراقبت از  نوزاد

روانشناسان 
متخصص حوزه 

 دلبستگی

محتواي مداخله پیشگیرانه و نگرانی ها و ترس هاي 
 مادران.
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مشترك حاصل از  هايدر این بخش به بررسی مضمون

 هــا بههــاي مــادران بــر اســاس مصــاحمطالعــه کیفــی نیاز

 می پردازیم.

در دوران بارداري و پس  استرس مادر و اضطراب

  از زایمان

 هاي مادران در دوران بـارداريیکی از مهمترین دغدغه

هـاي بوجـود از زایمان اضطراب، اسـترس و محـرك و پس

اي مـادران در ایـن هـتـرین دغدغـهآورنده آنهاست. عمـده

هاي مادر در خصـوص نگرانیهاي خصوص در زیر مضمون

گرانـی مـادر در خصـوص سالمت جسمی جنین و نـوزاد، ن

نگرانـی در مـورد تعـادل میـان کـار مـادر و  تربیت نـوزاد،

نـی در خصـوص سـالمتی رسیدگی به نیازهاي نـوزاد، نگرا

هاي روانشـناختی و روابـط بـا همسـر جـاي مادر و نگرانی

  فت.گر

نگـران سـالمتی "هـایی ماننـد نگرانـیمادران با بیـان 
 .ام اسـتدغدغه اصلی مـن تربیـت بچـه " ".جنینم هستم

دوست دارم بچه سـازگاري باشـد و کسـی را آزار ندهـد و 
 بعد از تولـد بچـه بایـد سـرکار " ".براي جامعه مفید باشد

  فکـر گـرفتن پرسـتاربـه . کنـدبروم و این مرا نگـران مـی
 یطرفـ از و کنم رها را کارم توانم ینم واقعا چون کنم یم

 وقتــی بــدنیا آمــد همــش " ".هســتم ام بچــه نگــران هــم
ام من مدام نگران تمییـزي بچـه""ماند.می ترسیدم زنده ن

هـا بـه ایـن دغدغـه "کـنم.هستم و مرتب او را حمـام مـی

پرداختند. روانشناسان متخصص و متخصصین اطفـال نیـز 

داري و پـس از آن را از مهمتـرین اضطراب هاي دوران بـار

د هاي مؤثر بر رابطه مادر و نـوزاد دانسـتند و تأکیـمضمون

ر هاي مادر وقتـی از حـد طبیعـی عبـورابداشتند که اضط

شود بـر رابطـه مـادر و کند و شدید و طوالنی مدت میمی

 هایی را وارد می سازد.کودك آسیب

 مراقبت از نوزاد و چالش هاي آن 

را بـه ی که ذهن مـادران و متخصصـین از مسائل مهم

مراقبت از نوزاد  هاي مرتبط باکند، دغدغهخود مشغول می

در بحـث  " ماننـد: ها در قالـب جمالتـیاست. این دغدغه
مراقبت واقعا الزم دارم در مورد تغذیه نوزادم بـدانم چـون 

در مـورد مسـائل رفـاهی بـراي  ""برایم بسیار مهم اسـت.
ر آنچه بتـوانم فـراهم مـی کـنم امـا فرزندم در حد توانم ه

ک کـار مراقبت از نوزاد ی""نگرانی بزرگ من تربیت اوست.
در مـورد مراقبـت از نـوزادم ""تمام وقت براي مادر اسـت.

مـن ""نگرانم اگر چیزي در گلـویش بپـرد چـه کـار کـنم.
خیلی برایم مهم است وقتـی از نـوزادم مراقبـت مـی کـنم 

 ".حـرف بزنـدمی تواند متوجه بشوم چه نیازي دارد چون ن
 هـاي مربـوط بـهدر مصـاحبه کردند. این مضمونبیان می

روانشناسان متخصـص مـورد تأکیـد مادران داراي فرزند و 

 زیادي قرار گرفت.

  نیوالد با رابطه ریتأث

یمـان یکی از مسائلی که در دوران بارداري و پـس از زا

 ینرابطـه آنهـا بـا والـد ،کنددر ذهن مادران تجلی پیدا می

خودشان است. در واقـع مـادران در ایـن دوران مجـددا در 

ن حال تجربه این رابطه هستند، اما این بار در نقـش والـدی

خود قرار گرفتند و با هیجانات و احساسـات خـود در ایـن 

خصوص مواجهند. مادران باردار و داراي نـوزاد بـه نقـش و 

تــأثیر روابــط اولیــه بــا والــدین خــود بــر رابطــه خــود بــا 

 زندانشان تأکید داشتند و به همین جهت خواستار تکرارفر

تجارب مثبت و دور نگه داشتن فرزند خود از تجارب منفی 

 خود بودند.

ن نقش و تأثیر رابطه با والدین در قالب دو زیر مضـمو 

جبران یا اجتناب از تجارب منفی و تکـرار تجـارب مثبـت 

 ن را اینگونـه بیـا جاي گرفـت. مـادران ایـن دغدغـه خـود

ي پدر و مادرم سختگیر بودند و ما در تنگنا "می کردند که
ی خیل ".مالی بودیم نمی خواهم فرزندم اینها را تجربه کند

ا دوست دارم رابطه نزدیکی که با پدرم داشتم را فرزنـدم بـ
ــد. ــه کن وي روانشناســان از ســ ایــن مضــمون "مــن تجرب

نیـز بـر تکـرار الگوهـاي  آنهـامتخصص نیز مطـرح شـد و 

 .ه در روابط کنونی والدین و کودکان تأکید داشتندگذشت
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 مادر یشخص یزندگ

یکی از مسائل مهمی که مادران پـس از زایمـان بـا آن 

زندگی شخصی خود و اهدافشان اسـت. بـه  ،مواجه هستند

 ر مصـــاحبه بـــه آن پرداختـــه شـــد و همـــین جهـــت د

 گري همسر، نگرانی از دور ماندن ازهاي حمایتمضمونزیر

صی و نگرانی در مورد چگونگی مراقبت از نوزاد اهداف شخ

ــد. ــت آم ــار بدس ــه ک ــادر ب ــت م ــس از بازگش ــاد پ  ران م

هـاي خـود در مـورد مصاحبه شـونده در خصـوص نگرانـی

مـن در مـورد دنبـال  " زندگی شخصی مطرح می کردنـد:
 نـی اي نـدارم چـون همسـرم آدم کردن اهداف خودم نگرا

بـا ""اب کـنم.م روي او حسـتـوانگري اسـت و مـیحمایت
خیلـی  ام زندگی مـن تعطیـل شـده و ایـن مـراآمدن بچه

ه من کارمندم و خیلی نگرانم بعـد از اینکـ"کند.ناراحت می
 ".مرخصی ام تمـام شـد چگونـه از فرزنـدم مراقبـت کـنم

روانشناسان متخصص نیز در بحث مراقبت مفاهیم مهمـی 

د و نـمانند مادر به اندازه کافی خوب را مورد توجه قرار داد

ره به اهمیت مراقبت و تأثیر آن بر رابطه مادر و کودك اشـا

 کردند.

 يمحتـوا ي ودوران بـاردار در یآموزش يازهاین

 يباردار حوزه مداخالت

کـه اگـر قـرار ها به این پرداخته شد بخشی از مصاحبه

اي براي دوران بارداري تعریف شـود باشد آموزش و مداخله

هـاي مضـموند. زیراست روي چـه مسـائلی کـار شـو نیاز

آموزش کاهش اضطراب به مادران باردار و آگاهی یافتن به 

آموزش مبتنـی بـر  ،تغییرات پس از زایمان و مقابله با آنها

فرهنگ، حمایت مادر، تعادل میان مراقبت از خود و فرزند، 

ــزایش  ــور، اف ــتگی مح ــدگري دلبس ــول وال ــوزش اص آم

شـد.  خودکارآمدي مادر و تجارب کودکی والـدین حاصـل

ــود  ــه وج ــاز ب ــد نی ــاره کردن ــان اش ــادران و متخصص  م

هایی در خصوص کـاهش اضـطراب بـه مـادران در آموزش

محتـواي وجود دارد، همچنین بیان داشتند دوران بارداري 

این مداخالت الزم است مادر را با دنیاي پـس از زایمـان و 

 کند.  آشناهاي آن شچال

  نیبه جن یدلبستگ

که ارتباط بـا جنـین در دوران با توجه به نقش مهمی 

ود بارداري دارد، یکی از سؤاالت به رابطه مادر با جنین خـ

ا بــه ایــن در دوران بــارداري اختصــاص یافــت. در ایــن جــ

و  توان این رابطه را برقـرار کـردپرداخته شد که چگونه می

 روي روابط بعدي با کودك چه تأثیري خواهد داشت. 

وضـعیت روانشـناختی  مضموندر قالب دو زیرها پاسخ

ایـن  مادر و رابطه کالمی و لمسی بـا نـوزاد جـاي گرفـت.

در خصــوص رابطــه بــا جنــین خــود را اتشــان مــادران نظر

قتـی آرومـم و اسـترس و "اینگونه بیان می داشـتند کـه :
بـراش ""تونم با جنیـنم رابطـه برقـرار کـنم.ندارم بهتر می

مش بـدم می کنم اگه االن بهش آرا رفک ""الالیی میخونم.
روانشناسان متخصص نیز بـر  ".بعدها شخصیت آرومی داره

ن اهمیت رابطه با جنین در دوران بارداري و تأثیر مثبـت آ

 بر رابطه با نوزاد تأکید داشتند.

  تیحما افتیدر

از بیانات مادران مصاحبه شونده و متخصصین اینگونـه 

شد که یکی از مهمترین دغدغه هـاي مـادران استنباط می

ین دوران، برآورده شدن نیازهاي روانشـناختی آنهـا در در ا

 خصــوص دریافــت حمایــت از ســوي دیگــران اســت. ایــن 

نیازهاي روانشناختی در قالب دو مضمون حمایت خـانواده 

و حمایت همسر جاي گرفت. اغلب مادران باردار ایـن نیـاز 

توجــه و همراهــی اعضــاي  "را ایــن گونــه بیــان داشــتند: 
در دوران بـارداري " ".همسرم را نیـاز دارمخانواده و بوِیژه 

شرایط خاص مـن را درك کننـد و بـا اطرافیانم  توقع دارم
من همراه باشـند و توقـع بیشـتر از تـوانم از مـن نداشـته 

نیاز دارم خانواده ام هم در کنار همسـرم در ایـن  "".یاشند
دوران با من همراهی کنند مثل زمـان هـایی کـه بایـد بـه 

دریافـت حمایـت یکـی از مهمتـرین "م.دکتر مراجعـه کـن

هاي مورد توجه متخصصین اطفال نیز بود کـه آن مضمون
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دانسـتند و بـر عبور مادر از این دوران ضروري مـیرا براي 

 .تأثیر حمایت از مادر در رابطه با نوزاد تأکید می کردند
خالصه اي از روند استقرایی انتزاع مضمون هاي اصلی و . 3جدول 

 در گروه مادران باردار( یک مورد مثال) زیر مضمون ها
 مضمون زیرمضمون کد واحد معنی

پدر و مادرم سختگیر بودند 
 و ما در تنگناي مالی بودیم.
مادرم در مورد کار خانه 

.مادرم "خیلی سختگیر بود.
خیلی منفی نگر بود اصال 
دوست ندارم نسبت به 

 .مفرزندم اینگونه باش

 
 

 فشار مالی

 سختگیري

 ريمنفی نگ

 
 

جبران یا 
                                                                                                   اجتناب             

از تجارب 
 منفی

 
 

تأثیر 
رابطه با 
 والدین

 من همیشه سعی 
کنم رابطه خوبی که می

را با پدرم با من داشت 
فرزندانم هم انجام 

بسیار به  رمماد ""دهم.
 ""من اعتماد داشت.

خیلی دوست دارم رابطه 
نزدیکی که با پدرم 
داشتم را فرزندم با من 

 "تجربه کند.

 
 

 صمیمیت

 اعتماد

 
 

تکرار 
تجارب 

 مثبت

 

 
 

تأثیر 
رابطه با 
 والدین

 

در بخش دوم پژوهش نیز با توجه به چـارچوب نظـري 

اي که براي این مطالعه انتخاب شـد بـه مطالعـه کتابخانـه

منابع اصلی در حیطـه نظریـه دلبسـتگی پرداختـه شـد و 

براسـاس  مضمون هاي اصلی مرتبط با رابطه مـادر و نـوزاد

ی اي منابع در حوزه دلبستگی نیز شناسـایمطالعه کتابخانه

 شد. این مضامین از قرار ذیل است:

 ،نیبـه جنـ مـادر یدلبسـتگ ی،تیحمـامنـابع  شیافزا

 یکـاف انـدازه بـه يالـدگرو ،اعتماد به نفـس مـادر شیافزا

 یآگـاه شیافـزا ،مـادر اسـترس و اضـطراب کاهش، خوب

 نسبت نشیب ،مانیپس از زا یافسردگ يها نشانهنسبت به 

 حسـاس یپاسخده آموزشو  نیوالد یقبل تجارب ریتأث به

 .مادران به

 گیريحث و نتیجهب
هاي مرتبط بـا مطالعه حاضر با هدف شناسایی مضمون

 به منظور پیشگیري از افسردگی پـس از رابطه مادر و نوزاد

هـاي مـادران ایرانـی و زایمان براساس مطالعـه کیفـی نیاز

هـا در کدگذاري یافتـه تحلیل و ادبیات پژوهشی انجام شد.

مضمون اصلی کـه  5دو مرحله ذکر شده؛ منتج به پیدایش 

در این دو مرحلـه بـا یکـدیگر همپوشـانی داشـتند، تحـت 

در دوران بارداري و پـس از  درما استرس و اضطرابعنوان 

 بـا رابطـه ریتـأثزایمان، مراقبت از نوزاد، دریافت حمایـت، 

 شد. نیبه جن یدلبستگو  ینوالد

هاي شناسـایی شـده در مضمونیکی از برجسته ترین 

این پژوهش، دلبسـتگی مـادر بـه جنـین بـود. در ادبیـات 

 ي مهم در ارتقاء رابطه بینکنندهدلبستگی یک پیش بینی

ر مـادتعامل  ،در و نوزاد و یک عامل تأثیرگذار در سالمتما

از جمله دلبستگی  ،با جنینش اطالق می شود و در ادبیات

، اعتماد بـه نفـس بیشـتر ثر بر حساسیت مادرانهؤعوامل م

مادر در ایفاي نقش مـادري، سـازگاري بیشـتر بـا شـرایط 

هــاي مثبــت بیشــتر بــه رفتارزایمــان، احساســات و پاســخ 

کـاهش عالئـم افسـردگی مـادر هــم در دوران  شـیرخوار و

بارداري و هم در دوران پس از زایمان شناخته شـده اسـت 

)17،18.( 

ــه جنــین نیــز بعنــوان یــک مضــمون در  دلبســتگی ب

مصاحبه با مادران باردار و متخصصین اطفـال مطـرح شـد. 

 مادران باردار به اهمیت رابطه با جنین و شـیوه هـایی کـه

ر بـستفاده می کردند اشاره کردنـد و  براي ارتباط مادران ا

 هایی که آرامـش و انـرژياین نکته تأکید داشتند که زمان

 ند.بیشتري دارند بهتر می توانند با جنین رابطه برقرار کن

مضــمون اصــلی دیگــر در پــژوهش حاضــر اضــطراب و 

استرس مادر در دوران بارداري و پس از زایمان بود. دوران 

هـاي همراه بـا تغییـرات و چـالش بارداري و پس از زایمان

بسیاري براي زنان است و این تغییرات زمینه اضطراب هـا 

در  کنـد.و استرس هاي مادر را در ایـن دوران فـراهم مـی

ها از منظر تأثیري که بـر ادبیات دلبستگی به این اضطراب

پرداخته شده است و توجه به آنها  ،حساسیت مادرانه دارند

هاي ه بر افزایش خطر بروز پیچیدگیعالوبعنوان عاملی که 

جاي  رشد و تکامل کودك بر اثرات زیانباري را بـر، مامایی
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عـدم  ،دربـاره دوران مـادري با انتظـارات منفــیو گذارده 

افسـردگی پـس از  تطابق با نقش مـادري و خصوصـاً بـروز

 مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت اي قوي داردرابطه زایمان

)19،20.( 

تـرین پیچیـدگی شـایعنیـز  ز زایمان،افسردگی پس ا 

 ییتوانـاکه  گرددتلقی میروانشناختی پس از تولد کودك 

 دسازیمؤثر نقش مادرانه خود محدود م يفایا يزنان را برا

تـري نییپـا تیحساس ی باارتباط يرفتارهاو منجر به بروز 

مـادران ). 4،3( گـرددنسبت به مـادران غیـر افسـرده مـی

گویی همگـام بـا نیازهـاي کـودك افسرده قـادر بـه پاسـخ

ایـن  ).21نیستند و اغلب از عاطفه سـطحی برخوردارنـد (

هـاي انجـام شـده بـا مـادران بـاردار، مضمون در مصـاحبه

ــان متخصــص حیطــه  ــادران داراي نــوزاد و روانشناس م

ــن نگ ــا ای ــز مطــرح شــد. آنه ــیدلبســتگی نی ــا را در ران  ه

زاد، حوزه هاي سالمت جسمی جنـین و نـوزاد، تربیـت نـو

تی هاي نوزاد، سالمتعادل میان کار مادر و رسیدگی به نیاز

هـاي روانشـناختی و روابـط بـا همسـر بیـان مادر و نگرانی

 کردند. 

مضـمون اصــلی دیگـر در پــژوهش حاضـر، مراقبــت از 

در ادبیـات دلبسـتگی بـه اهمیـت احسـاس کودك اسـت. 

در انجام وظـایف مادرانـه  مادر شایستگی و اعتماد به نفس

اخته شده است و بیان شده هـر چـه مـادر اعتمـاد بـه پرد

تـري از هویـت نفس باالتري داشـته باشـد و تلقـی مثبـت

تـري بـا نـوزاد خـود انه خود داشته باشد، ارتباط ایمنمادر

تري به نیازهاي او دارد کند و پاسخگویی حساسبرقرار می

رفتـار حسـاس هایی که در بحـث یکی از ویژگی. )22،23(

شود، مفهوم مادر بت به نیازهاي نوزاد مطرح میمادرانه نس

به اندازه کافی خوب است. والد به اندازه کافی خوب کسـی 

کنـد و از ایـن است که اغلب به نیازهاي کودك توجه مـی

طریق بستر ابراز آزادانه نیاز را براي او فراهم مـی کنـد. در 

کند نیازهایش قابل پذیرش این شرایط کودك احساس می

از آنجایی که براي والد امکانپذیر نیست کـه بـراي  هستند.

به انـدازه کـافی  هر نیاز کودك پاسخی بهمراه داشته باشد،

 خوب بودن در چرخه امنیـت بـه معنـاي همـراه بـودن بـا 

نیاز هاي کودك و پاسخ به آنها در اغلب اوقات است. درك 

و پرداختن به ایـن مفهـوم از اصـول مهمـی اسـت کـه در 

 ). 24ت (تگی مورد بحث قرار گرفته اسدلبس ادبیات

ـــ ـــت از ک ـــی از مراقب ـــاي آن، یک ـــالش ه  ودك و چ

متخصصـین  هایی است که در مصاحبه با مادران ومضمون

هـایی کـه مـادران در خصـوص به آن اشـاره شـد. نگرانـی

سالمت جسمی و تربیتی نـوزاد داشـتند از عوامـل مهـم و 

 .مؤثر بر رابطه بین مادر و نوزاد تلقی می شد

مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، دریافت حمایت 

از سوي مادران است. یکی از عوامل مهمی کـه در ادبیـات 

دلبستگی در جهت ارتقاء رابطه مادر و کودك مطرح شـده 

تـري در تـر و الگوهـاي ایمـنو زمینه پاسخگویی حسـاس

اي آورد، منابع حمایتی بـررابطه مادر و کودك را فراهم می

به  . حمایت از مادر توانایی او را در پاسخگوییمادران است

ا دهـد و او مـی توانـد بـنیازهاي نوزاد تحت تأثیر قرار مـی

. )25،26( حساسیت باالتري نیازهاي نوزاد را برآورده سازد

اضطراب و استرس هاي دوران بـارداري و پـس از زایمـان 

یـن کند و مادران در انظام دلبستگی را در مادران فعال می

). ایــن 27ران نیــاز دارنــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد (دو

ــاردار و موضــوع در مصــاحبه ــادران ب ــم از ســوي م ــا ه ه

 متخصصان مورد تأکید قرار گرفت. 

مضمون اصلی دیگر در پژوهش حاضر، تأثیر رابطـه بـا 

والدین است. یکی از سازه هاي مهم و کلیدي دیگـري کـه 

مهـم تـرین راه ) در نظریه دلبستگی آن را 1980که بالبی(

ن بر رابطه آنها با فرزند تأثیر تجربیات اولیه دلبستگی والدی

دانـد، بازنمـایی ذهنـی والـدینی اسـت. الگوهـاي خود مـی

تعاملی به صورت بین نسلی انتقال پیدا می کنند و کیفیت 

براسـاس رابطه والد و کودك را تحت تأثیر قرار می دهنـد. 

ـــودک ــاي دوره ک ــتگی، الگوه ــه دلبس ــود و از  ی ازنظری خ

گذارند. مـادران بـا بتاثیر  توانند بر رفتار مادرانهدیگران می
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نگـاه  شـرایط موجـود از دلبستگی ایمن قـادر بـه دیــدن

کننـد و بـه هاي او توجه مـینوزاد خود هستند، به هیجان

دهند کودك با رفتار مراقبانه پاسخ می هـايها و پیامنشانه

)28.( 

فتار تن والد به این سازه مهم که راز این رو آگاهی یاف 

طـه یر رابتأث او را تحت تأثیر قرار می دهد بسیار مهم است.

 هاي مهمی بود که در مصاحبه بـابا والدین یکی از مضمون

ص مادران باردار، مادران داراي نوزاد و روانشناسان متخصـ

 . حیطه دلبستگی به آن اشاره شد

ادبیات پژوهشـی با توجه به مطالعات صورت گرفته در 

 گـرددپیشنهاد مـی ،ازهاي مادران ایرانیو مطالعه کیفی نی

در دوران بارداري و پس  مادر استرس و اضطرابمحورهاي 

 بـا هرابطـ ریتأثاز زایمان، مراقبت از نوزاد، دریافت حمایت، 

بــراي طراحــی مــداخالت  نیبــه جنــ یدلبســتگین و والـد

 ادرانمـر و نوزاد در پیشگیرانه با تمرکز بر ارتقاء رابطه ماد

 در معرض خطر افسردگی پیش از زایمان مبنا قرار گیرد. 

آشنایی با  اهمیت دلبستگی بـه  پیگیري اهدافی مانند

آموزش  ،و تأثیر آن بر رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد نیجن

 ییشناسـا، هاي افزایش دلبستگی مـادر بـه جنـینتکنیک

 ریتـأث یبررسـ ،يردوران بـاردا ياضطراب ها و استرس ها

ــاردار ــا  ییو مــادر، آشــنا نیبــر جنــ ياضــطراب دوران ب  ب

 ، مادران باردار يو کاهش استرس برا یتن آرام يهاروش

با مفهوم افسردگی پس از زایمان و اندوه پـس  ییآشنا

بـر  مـانیپـس از زا یگافسـرد ریاز زایمان، پرداختن به تأث

دازه مادر به انـ آشنایی با مفهوم ،رابطه مادر و نوزاد تیفیک

مـادران در خصـوص  يکافی خوب، پرداختن به دغدغه ها

مـادر و  يهـاازین نیتعادل ب يمادر، برقرار یشخص یزندگ

شـاف دلبسـتگی و اکت نیادیبن ازیبا دو ن ییآشنا ،نوزاد ازین

به ظرفیـت هـاي درونـی والـدین در  پرداختن، در کودکان

بـر  یعاطف تیحما ریبه نقش و تأث پرداختن، فرزند پروري

بـه نقـش ي و مـادر در دوران بـاردار یروانشناخت تیوضع

طه راب ریتأثبررسی اجمالی از مادر باردار،  تیهمسر در حما

 تواند در مطالعات پیش رو مفید واقع شود.می نیبا والد

 تشکر و قدردانی
ــه دوره  ــان نام ــژوهش حاضــر اســتخراج شــده از پای پ

ــالین ــی ب ــته روانشناس ــد رش ــی ارش ــانواده کارشناس  ی خ

می باشد. بدینوسیله از همکـاري اسـاتید راهنمـا و مشـاور 

محترم و تمام مادران و متخصصـانی کـه در اجـراي طـرح 

 همکاري کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 

 
متخصصین اطفال نیز لزوم آگـاهی زنـان از نحـوه و تـأثیر 

 د. ارتباط با جنین در مداخالت دوره بارداري مطرح کردن
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Abstract 

Background: Postpartum depression is the most common psychological complication after 
childbirth. The mother-infant relationship and its challenges are one of the most critical risk 
factors of postpartum depression. Given the importance of attachment theory in explaining 
the mother-infant relationship, the present study aimed to identify the components related to 
mother-infant relationship in order to prevent postpartum depression. 
Materials and Methods: This study was conducted in two stages. In the first stage, based on 
the qualitative method and inductive content analysis approach, individual interviews were 
conducted with four groups of pregnant mothers (n=6), mothers with infants (n=5), 
pediatricians (n=3), and psychologists (n=3). The data were coded and extracted. During the 
second stage, the relevant literature in the field of attachment was reviewed using desk 
research, whereby the components were extracted. Finally, based on the findings of these 
two stages, themes related to the mother-infant relationship were identified. 
Results: The most important overlapping themes obtained from the two stages of the study 
included attachment to the fetus, anxiety during pregnancy and postpartum, child care, 
reception of support, and the impact of the relationship with parents which were identified 
as the main themes related with the mother-infant relationship. 
Conclusion: Considering the importance of mother-infant relationship as a postpartum 
depression risk factor, the present study strived to identify the main components of this 
relationship from the perspective of research literature, along with a qualitative study, to 
identify the real needs of mothers to be used as a basis for subsequent interventions. 
Keywords: Postpartum depression, mother-infant relationship, prevention, Qualitative 
research, content analysis. 
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