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Abstract

This study was conducted to aim at determining the
efficacy of the family-based psychological
intervention plans on mental health, marital
satisfaction and the pregnant mothers' infants' birth
weight in Ghazvin. This research was carried out
based on a Quasi-experimental research with pre and
post-test exam in which 50 pregnant mothers were
chosen based on convenience sampling. The subjects
were randomly divided into two 25-person groups_
an intervention group and a control one_ the
intervention group was trained and asked to take part
in a 15-session family-based psychological
intervention training course. However, this training
course was not implemented to the control group.
The tools used in this research were Afrooz Marital
Satisfaction Questionnaire (AMSQ), and the General
Health Questionnaire (GHQ). The collected data
were analyzed using Analysis of Covariance. Results
revealed that, after intervention, the average score of
marital, mental health and infants' birth weight
satisfaction were significantly higher than that of
control group. Also, implementing family-based
psychological intervention plans training course
seemed to have positive and substantial effects on all
minor marital satisfaction scales (spouses' ideal
thinking, marital satisfaction, personal behaviors,
communicational and social behaviors, problem
solving method, financial affairs and economic
activities, feeling in religious behaviors, parenting or
child rearing method, leisure time, feeling
interaction_ verbal & visual_ , physical symptoms,
anxiety and insomnia, social efficiency, and
depression). Family-based psychological intervention
plans improved pregnant mothers' situations and
positively affected on the infants' birth weight. Thus,
performing appropriate plans for implementing such
training courses to pregnant mothers is of great
importance.
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هگگدا از پ گ وهض ارگگن بنرسگگی ابگگن ب شگگی بننامگگه مگگدا

 و ررگگامندی زو گگت و،شگگنا تی گگانواده ماگگور بگگن سگگ مت روان
وزن تولگگد نگگوزادان مگگادران بگگاردار در شگگرن گگ وی مگگیباشگگدر رو
پ وهض ارن از نوع مزمایشگی بگا حگنی پگ ض مزمگون – پگ

مزمگون

1394  مگگادر بگگاردار در شگگرن گگ وی در سگگال50 بگگود کگگه بنرسگگی
انوات شدر مزمگودنی هگا از حنیگم نمونگهگ گنی در دسگتنا انت گاب و
 نفگگنی مزمگگایض و کنتگگنل گگنار25 بگگهحگگور تصگگادفی بگگه دو گگگنوه
گگنار

 دسگگتهای تاگگت ممگگوز9  لسگگه15 گنفتنگگدر گگگنوه مزمگگایض

گنفتنگگدر رگگت مگگ موری دادههگگا از مت گگااهگگای ررگگامندی
 اسگگتفادهGHQE4 زو گگت افگگنوز و پنسشگگنامه سگگ مت ممگگومی
گندیگگدر بگگنای تو یگگه و تال گ دادههگگا از مزمگگون تال گ کوواریگگان
از مدا لگه

گگنوه مزمگایض پگ

استفاده شدهاسگتر متایسگه م گانا

 ) بگگه ن گگنP>0/011 ( در زم نگگه س گ مت روان و ررگگامندی زو گگت
ا روانشگگنا تی مگگیتوانگگد مو گگب برسگگود س گ مت

مگگیرسگگد مگگدا

روان و ررگگامندی زو گگت و افگگ ایض وزن نگگوزادان بگگه هناگگات تولگگد
گنددر
، س مت روان، ررامندی زو ت،ا روانشنا تی
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مقدّمه
2

به حور کلی ای موروع اب پذین است که وزن تولد شا ص
بس ار مرمگی بگنای سگ مت افگناد اسگت ( ناسگنی و هم گاران،
3 2010؛ موتایا  ) 2009 ،4که در نرایت منون به س مت همه افناد
امعه می گندد ( سمسا و هم اران ) 5 2001 ،وزن تولد اشاره بگه
وز ن نوزاد در اول سامت پ ازتولگد دارد ( اکگ و هم گاران ،6
 )2010که پ ض ب نگی کننگده مرمگی بگنای سگ مت سگمانی،
مصسی – روانی و شنا تی نوزاد است (مشت ار هم اران )2010 ،7
همواره تتس م نوزادان بندی نوزادان بن مسنای وزن هناات تولد بگن
اساا توانایی ها و ام انگاا رشگته پ شگ ی در اراخگه گدمت بگه
نوزادان تغ ن کنده استر در سال  1960نوزادان به دو گنوه وزنی
تتس م می شدند :حس عی و کم وزنر نوزادان با وزن حس عی شام
نوزادان با وزن تولد ب  2500تا  4000گگنت اسگت ( رگارن او و
هم اران )8 2010 ،کم وزنی هناگات تولگد  9من دسگته از نگوزادان
هستند که با وزن کمتن از  2500گنت متولد می شوندر با پ شنفت
در منا ست از نوزادان در دهه  70و  80م دی که منون به زنگده
مانده نوزادان با وزن کم شد گنوه نوزادان لگی کگم وزن  10ن گ
تعنیف شد که شام نوزادانی با وزن هناات تولگد کمتگن از 1500
گنت است ( اک و هم اران2010 ،؛ ریس و و هم اران 2010 ،11
) در سال های پایانی نن ب ستم ای تتسگ م بنگدی بگا ا گ ی و
گستن همناه شد به ای تنت ب نوزادان  1000تا  1500گگنت را
لی کم وزن نام دند و نگوزدانی کگه وزن کمتگن از  1000گگنت
داشتند ب ض از د کم وزن  12نام دند (اک و هم گاران،2010 ،
رارن او و هم اران ،2001 ،تمپ و هم اران )2010 ،13
موارض ناشی از کاهض س مت روان مگادران پگ از زایمگان
تو ه بس اری از پ وهشانان را به ود لب نمگوده و ا گنان ن گ
مطالعاا زیادی در ای زم نه ورا گنفته است (بار-شای ،گاا،
کنن و مارمور2014 ،؛ گ ور2014 ،؛ متثگی)2014 ،ر شگواهدی
و ود دارد که نشان می دهد استنا ،نانانی و مگدت سگ متی در
دوران بارداری ا تمال بگنوز افسگندگی پگ از زایمگان( ،گگ ور،
 ،)2014س مت روانی نوزادان (ف لد و هم اران ،)2010 ،و بن ی
از مش ا سمانی از س کاهض تناکم ماده اکستنی در مغ
کودک (باا و هم اران ،)2010 ،رشد سلول های مغ ی کودوک
(مک وز و هم اران2013 ،؛ مکسو )2012 ،مگوبن اسگتر همینگ
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کاهض س مت روان مادران موارض زایمانی ن گن افگ ایض حگول
مدا زایمان و زایمان زودرا را به دنسال دارد (ن وهم و هم اران،
)2012ر
با تو ه به مناه گفته شد به ن ن مگیرسگد اسگتفاده از رو
های انواده ماور رو مناسسی بنای کار بگا زنگان بگاردار باشگدر
مدا ا روانشنا تی انواده ماور روشی ی پارره و متشگ از
دو مدل تئوریک؛ انواده درمانی سا تاری و درمگان متمنکگ بگن
ه وان استر هن دوی رو های یاد شده بن تغ ن لا ه وگانی
و الاوهای تعاملی م ان امضای انواده اشاره دارد ( زاپوکسن ک و
ویل ات) 2000 ،ر درمان متمنک بگن گانواده بگه بازسگازی روابگ
انواده و کاربسگت ماحفگه بگنای شگ دادن همسسگتای م گان
امضای انواده حنا ی شده استر در ای درمان با بن گناری یگک
اتااد درمانی سعی در پ وند م گان امضگای گانواده و در نت وگه
اف ایض ا تنات متتاب  ،م ا نف و شایستای م ان امضا میباشد
( بنندتنو ،بنوکنلگ و بوک ) 2002 ،ر با تو گه بگه هگدا درمگان
انواده ماور با ای رو میتوان رابطه من ها را با همسنان ود
برسود ب ش ده به گونه ای که بتوانند گم م ت و مایگت را بگه
وبی تونبه نماینگدر بگا ایگ گال ناگاهی بگه مطالعگاا تونبگی
پ نامون ایگ مسگئله ایگت از گ و پ وهشگی و مگدت بنرسگی
م دانی تأب ن درمان های انواده ماور بن نسه های روانشنا تی
زنان باردار داردر به هم دل در ای مطالعه به دنسگال بنرسگی
تأب ن بننامه مدا ا روانشنا تی انواده ماور بن سگ مت روان،
ررامندی زو ت و وزن تولد نوزادان مادران باردار می باشدر
مطالعه در مورد زنان و مشگ ا من هگا بگا تو گه بگه نتگض
اساسی که ای افناد در انواده و پنور نس مینده ایفا می کنند
بس ار اخ اهم ت استر در وا زنان ره در متات همسن و ره در
متات مادر دارای وظگایف و مسگئول ت هگایی هسگتند کگه بسگ ار
کل دی و ماوری استر ای افناد در متات مادر در س مت کگودک
بس ار موبنند و رنانیه نتواننگد از مرگده وظگایف مگادری بنمینگد
ا من پنور افنادی است که از س مت اندکی بن وردارنگدر
از سوی دیان در متات همسن زنان به منوان کسانی هستند که می
توانند مرامض و س مت را بنای زوج ود فگناهم سگازندر بنگابنای
تو ه ابعاد س متی ای زنان بس ار رنوری و اتی به ن گن مگی
رسدر ای مسئله در مورد زنان باردار از اهم ت ب شتنی بن وردار
استر رنا که هن گونه مش ا روانشنا تی مادران می توانگد در
تولد کگودکی بگا مشگ ا ممگده نتگض داشگته باشگد ( ف لگد و
هم گاران2010 ،؛ بگگاا و هم گگاران2010 ،؛ مک گگوز و هم گگاران،
2013؛ مکسو) 2012 ،ر
ا ای نکگت ملمگی ،تگام برداشگت روانگی گانواده
اسگگت و مگگی تگگوان بگگن اسگگاا یافتگگه هگگای ایگگ بنرسگگی،
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ا روان شنا تی انواده ماور بن س مت روان ،ررامندی زو ت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شرن وی

پ شگگنرادهای ملمگگی در وهلگگه ی اول ،بگگه گگانواده هگگا و سگگپ
به درمگانانان و مشگاوران گانواده اراخگه داد از ت تگ ل گانواده و
اناناا من از مس ن تعگادل و تگوازن ،لگوگ نی بگه ممگ میگد و
بگگا اراخگگه رو هگگایی ،ناررگگامندی و درگ گگنی هگگای زو گ را
بگگه گگدا رسگگانده و تگگا گگد ام گگان از بگگنوز درگ گگنی هگگای
ماحفی زنگان در گ بگارداری لگوگ نی بگه ممگ میگد ،رگنا
کگگه تگگام و فگگا گگانواده بگگنای تنب گگت سگگالم کودکگگان از
اهم ت وی ه ای بن وردار استر
روش
در ای پگ وهض از نگوع مطالعگاا شگسه مزمگایض از حگنی پگ ض
مزمگگون – پ گ مزمگگون بگگا گگگنوه کنتگگنل اسگگتفاده شگگدر امعگگه
مماری ای پ وهض شگام زنگان بگاردار شگرن گ وی مگی باشگد
از رو نمونگگه گ گگنی در دسگگتنا  50نفگگن بگگه ش گ وه تصگگادفی
سگگاده انت گگاب و در دو گگگنوه  25نفگگنی گگگنوه مزمگگایض و گگگنوه
کنتنل ایا ی شدهاندر
ابزار پژوهش
الف) مقیاس رضامندی زناشویی افروز :از ای پنسشنامه بنای
بنرسی ررایت زناشویی استفاده می شود و امتتاد بن ای است که
ای مت اا نسست بگه تغ ناتگی کگه در گانواده بو گود مگیمیگد
ساا استر پنسشنامه به ورا  5گ ینهای (کگه در ا گ یگک
نان سنج از نوع ل نا است) میباشدر بنای هن یک از مسگاراا
 5گ ینهای« ،کام موافتم»« ،موافتم»« ،نه موافم و نه م گالفم»،
«م الفم»« ،کام م الفم» استر که بنای منرا نمنهای از  1تگا 5
تعلم میگ ندر ای مت ااها شام  -1مطلوب اندیشی همسگنان
 -2ررایت زناشویی  -3رفتارهای ش صی  -4رفتارهای ارتسگاحی
مسگئله  -6امگور مگالی و فعال گت هگای
و ا تمامی  -5رو
ا تصادی  -7ا ساا و رفتار مذهسی  -8رو فنزنگد پگنوری -9
او اا فناغت – 10تعامگ ا سگاا ( ک مگی و بصگنی ) را مگی
سنود همسانی ای مت اا بنابگن  % 82و ردایگی هم مگان من بگا
مت اا ررایت زناشویی اننیچ  % 93بوده است ( مشرد فناهگانی،
) 1387ر
ب) پرسشنامه سالمت عمومی (  :)GHQایگ پنسشگنامه 28
ماده دارد که توس گلدنسنگ و ه لن (  ) 1979بگا رو تال گ
ماملی سا ته شده است و دارای ررار مت اا مگی باشگدر م خگم
سمانی – ارطناب – افسندگی و ا ت ل در کنض ا تمگامی را
می سنود و هن مت اا هفت سگوال داردر مطالعگاا انوگات شگده
اکی از امتسار و پایانی باالی ای پنسشنامه می باشد نتگایج فگنا
تال  43پ وهض که توس ویل ام – ماری ( گله بنگ ) 1988
ساسگ ت  % 84و متوسگ وی گگی  % 82بگه
انوات شد م انا
دست ممدر همین نتگایج بنرسگی متگدماتی در گگ ن توسگ
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یعتوبی – نصن و شاه مامدی (  ) 1374نشان داد که ساسگ ت
ای مزمون در برتنی نمنه بگن  23بنابگن بگا  % 86/5و وی گگی من
بنابن با  % 82میباشدر رنیب پایاخی و بازمزمایی و ملفای کنونسگا
در ای مطالعه بنابن با  % 88بهدست ممدر از مله اب ارهای مگورد
اسگگتفاده در بنرسگگی سگگ مت روانگگی افگگناد امعگگه و مطالعگگاا
ایپدم لوژی ا ت الا روانی – پنسشنامه و س مت روان می باشد
که توس گلدنسنگ در سال  1972ابداع شده و هدا از حنا گی
من کشف و شناسایی ا ت الا روانی در امعه – مناک درمانی و
مو ع تهای م تلف بوده استر رگنیب پایگایی بگه رو دون مگه
سازی  %95و به رو بازمزمایی با فا له زمانی هشگت مگاه%90 ،
گ گ ار شگگده اسگگتر تتگگوی ( )1380در ایگگنان رگگنیب پایگگایی
پنسشنامه یاد شده را با سه رو بگاز مزمگایی ،دو ن مگهسگازی و
ملفای کنونسا به تنت ب  %90 - % 93 - % 70گ ار کنده استر
همین گ  ،ای گ پ وهشگگان روایگگی هم مگگان من را بگگا پنسشگگنامه
(کنوان و کنیسب % 55 ) 1966 ،و رنایب همسستای
م دلس
نده مزمونهای ای پنسشنامه با نمنه ک را بگ  % 72تگا
ب
 % 87در نوسان گ ار نموده استر تال موام بگا اسگتفاده از
رو رن شی واریماک و بن پایه مزمون اسگ نی ،ب گانان و گود
موام افسندگی ،ارطناب ،ا ت ل در کارکند ا تمگامی و م یگم
سگمانی در ایگ پنسشگنامه بگود کگه در مومگوع بگ از % 50
واریگان کگ مزمگگون را تس گ مینمودنگگد (کشگگاورز ،مرنابگگی و
سلطانی زاده)1388 ،ر
رگگت ا گگنای پگگ وهض بعگگد از ایگگ کگگه شگگنکت کننگگدگان
پگگ وهض ارگگن بگگه گگورا تصگگادفی بگگه دو گگگنوه مزمگگایض و
کنتنل تتس م شگدند یگا مت گاا هگای ررگایت منگدی زو گت
و پنسشنامه سگ مت ممگومی  GHQمگورد سگنوض اول گه گنار
گنفتنگگد سگگپ بگگه مگگدا  15لسگگه  90د تگگه ای بگگنای
مگگادران بگگاردار گگگنوه مزمگگایض لسگگاا مموزشگگی مطگگابم بگگا
دول شگماره  1بنگگ ار گندیگد در پایگان لسگاا ممگوز هگن
دو گگگنوه کنتگگنل و مزمگگایض بگگه منگگوان پگگ مزمگگون توسگگ
پنسشگگنامه سگگ مت روانگگی ( )GHQو پنسشگگنامه ررگگامندی
زو گگت افگگنوز موگگددان مگگورد ارزیگگابی گگنار گنفتنگگدر داده هگگای
بدسگت ممگده از ایگ دو مو ع گت مزمگون بگنای هگن دو گگنوه بگا
اسگگتفاده از تال گگگ کوواریگگان در نگگگنت افگگ ار  SPSSمگگگورد
تو یه و تال نار گنفتر

یافتهها
با تو ه بگه گدول  ،2م گانا نمگنه پگ ض مزمگون در دو گگنوه
ممازیض و کنتنل تتنیسا بنابن است اما در پ مزمگون نمگنه گگنوه
مزمایض به مناتب ب شتن است و ایگ نشگان دهنگده تگاب ن بننامگه
مدا ا روان شنا تی انواده ماور مگی باشگدر کگه بگن برسگود

ررایت از زناشویی در مادران باردار استر
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جدول  :1محتوای جلسات آموزشی مداخالت خانواده محور در گروه آزمایش
لساا

موروع

لسه اول
لسه دوت
لسه سوت
لسه ررارت
لسه پنوم
لسه ششم
لسه هفتم
لسه هشتم
لسه نرم
لسه دهم
لسه یازدهم
لسه دوازدهم
لسه س دهم
لسه رراردهم
لسه پان دهم

پ ض ف لم مموز منا رشد ن
همسنان بنتن و اندیشه فنزند پنوری س از تولد
منا ست های دوران بارداری
همدلی و دلانمی در رابطه زناشویی
بن ناری ارتساط موبن
مدینیت استنا های انوادگی
مساله و تصم م گ نی
مرارا
مرارا مدینیت شم
افسندگی دوران بارداری و راهرای متابله با من
ارطناب دوران بارداری و راهرای متاب با من
بننامه غذایی بنای یک مغ ن نومند و اف ایض ظنف ت هوشی
رشد مغ کودک
تتویت توان هوشی فنزند
تغذیه هوشمندانه بنای کودکی با هو
اتی در فنزند موری و فنزند پنوری
همسنان مرامشان و م

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس رضایت زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
ررایت زناشویی

پ ض مزمون
م انا

گنوه

پ

اناناا مع ار

م انا

مزمون
اناناا مع ار

مزمایض

20/32

2/88

36/32

2/65

کنتنل

20/04

4/52

28/62

4/50

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامه مداخالت روان شناختی بر بهبود رضایت زناشویی در مادران باردار
منس

موموع موذوراا

پ ض مزمون
گنوه

632/51
290/95

م انا

df
1
1

موذوراا

632/51
290/95

F
3008/68
1383/95

سطح معناداری

رنیب متا

/001ر>
/001ر>

/98ر
/96ر

زناشویی در زنان باردار گنوه مدا له ناشی از بننامه مدا

بنابنای نتایج ا له F ،مشاهده شده در سطح  P>0/001تفاوا
معناداری را ب پ مزمون ررایت زناشویی زنان باردار گنوه
مدا له و گنوه کنتنل نشان می دهدر بنابنای میتوان نت وه
گنفت بننامه مدا ا روانشنا تی ماور بن برسود ررایت
زناشویی در زنان باردار تأب ن دانسته استر بن اساا رنیب اتا
بدست ممده  0/96تفاوا در واریان نمناا پ مزمون ررایت

روانشنا تی انواده ماور میباشدر
با تو ه به مزمون  Fلون معنادار بود لذا از مزمون  tمستت با
فنض نابنای واریان ها استفاده می شود که نشان داد تفاوا ب
دو گنوه مزمایض و گنوه کنتنل از ن ن وزن نوزادان معنادار بود و
ای نشان دهنده ای است که بننامه مدا ا روانشنا تی
انواده ماور بن اف ایض وزن تولد نوزادان موبن بودهاستر

جدول  :4مقایسه میانگین وزن نوزادان در دو گروه آزمایش و کنترل
گنوه
مزمایض
کنتنل

تعداد
25
25

م انا
3024/0
3460/00

سطح معناداری

اناناا مع ار
283/25
158/11

>0/001

جدول  :5مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس عالئم جسمانی در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
م خم سمانی
گنوه
مزمایض
کنتنل

پ ض مزمون
اناناا مع ار
م انا
11/36
12/42
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ا

2/51
4/55

پ
م انا
5/16
8/72

مزمون
اناناا مع ار
2/46
4/55
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بگگا تو گگه بگگه گگدول  5م گگانا

ا روان شنا تی انواده ماور بن س مت روان ،ررامندی زو ت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شرن وی

نمگگناا پگگ ض مزمگگون در دو

گگگنوه تتنیسگگان بنابگگن اسگگت و در پگگ

مزمگگون نمگگناا گگگنوه

مژمگایض ب رگتگن اسگگت کگه نشگگان مگی دهنگگد بننامگه مگگدا

روان شگگنا تی بگگن برسگگود م خگگم سگگمانی در گگگنوه مزمگگایض

تأب ن داشته استر

ا

جدول  :6مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس عالئم اضطرابی و اختالل خواب در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
پ ض مزمون
اناناا مع ار
م انا

ررایت زناشویی
گنوه
مزمایض
کنتنل

2/80
4/06

12/96
13/60

با تو ه به دول فوق نمناا پ ض مزمون در دو گنوه تتنیسان بنابگن
مزمون نمناا گنوه مزمایض ب رگتن است که نشگان

است و در پ

مزمون
اناناا مع ار

پ
م انا

2/76
4/51

1/96
7/40

می دهد بننامه مدا

ا روان شنا تی بن برسود م خم ارطنابی و

ا ت ل واب در گنوه مزمایض تأب ن گذاشته استر

جدول  : 7نتایج تحلیل کو واریانس تأثیر مداخالت روان شناختی خانواده محور بر بهبود عالئم اضطرابی و اختالل خواب مادران باردار
منس

موموع موذوراا

پ ض مزمون
گنوه

604/47
1108/30

Df
1
1

م انا

موذوراا

604/47
1108/30

دول فوق نشاندهنده معنادار بودن ابن مدا له ()>0/001پ

F
418/72
767/40

سطح معناداری

رنیب متا

توان مزمون

/001ر>
/001ر>

/89ر
/94ر

1
1

از کنتنل ابن نمنه پض مزمون استر

جدول  : 8نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر مداخالت روان شناختی خانواده محور بر بهبود کارکرد اجتماعی زنان باردار
منس

موموع موذوراا

گنوه

154/31

م انا

Df
1

موذوراا

F
32/30

154/31

بن اساا رنیب اتا بهدست ممده  0/47در دول  ،8تفاوا در واریان
از بننامه مدا ا روانشنا تی میباشدر

سطح معناداری

رنیب متا

توان مزمون

/001ر>

0/47

1

نمناا برسود کاکند ا تمامی در مادران باردار گنوه مزمایض ناشی

جدول  : 9نتایج آنالیز واریانس تأثیر مداخالت روان شناختی خانواده محور بر بهبود عالئم افسردگی در مادران باردار
منس
پ ض مزمون
گنوه

موموع موذوراا
293/17
198/19

Df
1
1

م انا
293/17
198/19

موذوراا

نت وگگه گگدول  9نشگگاندهنگگده معنگگادار بگگودن ابگگن مدا لگگه
( )>0/001استر

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست ممده از تأب ن مدا ا روان شنا تی انواده ماور
بن ررایتمندی زو ت مادران باردار در اکثن نده مت اا هگای
من تفاوا معناداری را ب مادران گنوه مزمایض و بگاردارن گگنوه
کنتنل را نشان داد به مسگارا دگ گن بگ مت گااهگای مطلگوب
اندیشی همسنان ،ررایت زناشویی ،رفتارهای ش صی ،رفتارهگای
مساله ،ررایت از امور مگالی،
ارتساحی و ا تمامی ،رو های
ررایت از ا ساا رفتارهای مگذهسی ،ررگایت از فنزنگد پگنوری،
ررایت از او اا فناغت ،تعام ا ساسی (ک می – بصنی) در دو
گنوه مورد مطالعه گنوه مزمایض و گنوه کنتنل تفگاوا معنگاداری
و ود داشته است که نشگان دهنگده ابگن ب شگی مگدا ا روان
شنا تی انواده ماگور بگن گنده مت گاا هگای مگذکور بگوده و
اف ایض ررایت زناشویی در منرا بوده استر
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F
1870/14
1264/29

سطح معناداری
>0/001
>0/001

رنیب متا
/97ر
/96ر

توان مزمون
1
1

یافتهها در ارتساط با فنض دیان پ وهض نشان میدهد تفگاوا
معنگگاداری ( )P>0/001بگ وزن نگگوزادان مگگادران بگگاردار گگگنوه
مزمایض و گنوه کنتنل و ود دارد به مسارا دیان بننامگه مدا لگه
روان شنا تی انواده ماگور توانسگته اسگت اح مگاا و مگگاهی
مادر ان گنوه مزمایض را باال بنده و هم امن بامگ دسگت ابی بگه
مرامض و زندگی مرات و دور از دغدغه و اسگتنا بگوده کگه بتوانگد
دوران بارداری سالمی را حی کنند که منوگن بگه زایمگان سگالم و
وب و تولد فنزندی سالم و با وزن مطلوب بوده استر
نتگگایج بگگهدسگگت ممگگده از تگگأب ن بننگگات مگگدا ا روان
شگگنا تی گگانواده ماگگور بگگن سگگ مت روان مگگادران بگگاردار در
اکثگگن گگنده مت گگاا هگگای من گگنده مت گگاا م خگگم سگگمانی
گگنده مت گگاا م خگگم ارگگطنابی و ا گگت ل گگواب ،گگنده
مت گگاا کگگارکند ا تمگگامی ،گگنده مت گگاا م خگگم افسگگندگی،
تفگگاوا معنگگاداری را بگگ مگگادران گگگنوه مزمگگایض و گگگنوه
کنتنل نشگان داد کگه ایگ نشگان دهنگده تگأب ن بننامگه مدا لگه
روان شگنا تی مگگیباشگگد کگه بگه گگورا کارگگاههگگای مموزشگگی
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 لسگگه بنگگگ ار گندیگگد و مگگادران گگگنوه مزمگگایض در ایگگ15
کارگگاههگا شگنکت نمودنگد و نتگایج ایگ بگهدسگت ممگده نشگان
می دهد که شگنکت در کارگگاه تگأب ن بسگ ار مرمگی در سگ مت
روان مگادران بگگاردار گذاشگگته و بامگ کگگاهض تگگنض و اسگگتنا
و ارطناب در منرا شگده و همگ امگن بامگ گندیگده زنگدگی و
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