
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789
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ـ يآمـار لحاظازیدلبستگمداخالتازپسنیجنقلبضربانتافتعدادکاهش.شدگزارش)درصد9/11( انجـام ازپـس نبـود. داریمعن
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.بوددارمعنیارتباطیآرامتنآموزشمداخلهدروشدمشاهده
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36474250نمابر،071-36474252تلفن،)س(فاطمهحضرتییماماويپرستاردانشکدهراز،یشیپزشکعلومدانشگاهراز،یش:ینشان
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مقدمه
وجـود یعـ یطبطـور بـه يبـاردار دورانیروانـ ویروحراتییتغ
ازناشیاضطرابحتیاست.مارگونهیبراتییتغنیایگاهاما؛دارد

ــد ــینتول ــداول ــدرفرزن ــترسدولج ــیاس ــاعی،-روان ــزءاجتم ج
بـروز امکـان دورانایـن در.شـود مـی بنـدي طبقهشدیدهاياسترس
اخــتاللومرضــیتــرساضــطراب،افســردگی،ماننــدهــاییحالــت

).1(استزیادوسواس
یجهـان بهداشتسازمانتوسط2008سالدرکهيبرآوردطبق

ازیدرجـات ،خطـر کـم یحـاملگ بازناندرصد80ازشیب؛شدانجام
دريکشـورها درکننـد. یمـ تجربـه يبـاردار دوراندررااضطراب

ــاردار،زن3-5هــرازتوســعه،حــال ــب ــهمبــتالزنکی مشــکالتب
اززنکیـ افتـه، یتوسعهيکشورهادرزانیمنیاشود.یمیاضطراب

يشتریبریتأخ،شتریباسترسبامادراندر).2(استباردارزن10هر

درریتـأخ بـه کـه شـده دهیـ دنیجنـ حرکـت وقلبانضرببلوغدر
وGroomمطالعـه در.)3(اسـت هشددادهنسبتآنهایعصبستمیس

خـواب یطـ نیجنـ کمترحرکاتبامادراضطرابشیافزاهمکاران
تیـ فعالزیـ نومـادر یتنفسـ یقلبـ تیفعالاصوالً).4(بودهمراهفعال
نظرازابد.ییمشیافزا؛دارنداضطرابشتریبکهیزناندرنیجنقلب

يریرپـذ ییتغزینونیجنحرکتمادر،اضطراباثردریکیولوژیزیف
وFinkمطالعـه در.)5(ابـد ییمـ کـاهش نیجنـ قلـب لحظهبهلحظه

وشـتر یبقلـب ضـربان مـادر اضـطراب بـه پاسخدرهانیجنهمکاران
).3(داشتنديکمترلحظهبهلحظهيریرپذییتغ

یقلبـ عملکـرد مهميهاشاخصازضربان،بهضربانيریرپذییتغ
آنیاصـل کنندهمیتنظاتونومیعصبدستگاهظاهراًواستیعروق-

ازکه)دافعه-جاذبه(کیپاراسمپاتوکیسمپاتیعبارتبه).6(است
بـه لحظـه نوسـان سبب؛شودیماعماليزیدهل-ینوسیسگرهقیطر
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17/همکارانواکبرزادههیمرض

)54پیدر(پی2شماره/17دوره/1394تابستان/گرگانپزشکیمعلودانشگاهعلمیمجله

).7(شودیمقلبهیپاضربانضربانبهضربانایلحظه
بهضربانيریرپذییتغبرکیپاتولوژوکیولوژیزیفروندنیچند
ــواســتاثرگــذارضــربان ــاای ــداخلآنب ــت ــدیم وDiPietro.کنن

فیتوصـ نیجنـ تـنفس انیـ جردررايریرپـذ ییتغشیافـزا همکاران
راضـربان بـه ضـربان يریرپذییتغزیننیجنبدنحرکات).8(کردند
بـه ضـربان يریرپـذ ییتغکـاهش یطرفـ از.ددهـ یمـ قرارریتأثتحت

باشد.يبدنشانهاستممکنزینضربان
ازاســتفادهاضــطراب،بــامقابلــهيهــاراهنیمــؤثرترازیکــی

آمـوزش مـداخالت، نیـ اازنمونـه دواسـت. یـی ردارویغيهاروش
بـاردار مـادر بـه یدلبستگشیافزايهامهارتویآرامتنيهاروش

يبــرایــیردارویغيهــاروشنیمــؤثرترازیکــی،یآرامــتــناســت.
یهمگالبتهکهدارديمتعددانواعیآرامتناست.اضطرابکاهش

نیــااکثــرنــد.برخورداریکســانیشیبــوکــممثبــتاثــراتازآنهــا
يبراعضالتمتناوبکردنسفتوشلهیپابریآرامتنيهاروش

ــانیمشــهورترازیکــی.)9(اســتاضــطرابواســترسکــاهش نی
یعصـب سـتم یسیدگیآرمبرايکهاستجاکوبسونروشها،روش

او.شدیهارا1920ساللیاوادرجاکوبسونادمونددکترتوسطبدن
اضـطراب واسـترس توانـد یمـ یعضـالن تـنش چگونهکرداستدالل

نحـوه يریادگیـ بـا نـد اتویمـ مضـطرب فـرد چگونـه ودیـ نماجادیا
دهـد کـاهش رااباضـطر ویعضالنتنشعضالت،کردنلکسیر
ــا).11و10( ــالدرروشنی ــا1976س ــامب ــنن ــت ــروندهیپیآرام ش

ازآرامـش شـرفت یپبـا جاکوبسـون روش.افـت ییفراوانـ تیمحبوب
قسـمت وسـر بـه تیـ نهادرعضـله گـروه 24ازعبـور وپـا انگشتان

گـر یدبـه نسـبت روشنیـ اتیـ مزنیتـر مهـم .شـود یمختمیشانیپ
يهـا قسـمت عملکـرد ازیآگاهکسبوعضالتبهتوجهها،روش

.استموجوديهاتنششناختنیهمچنومختلف
آگـاه عضالتیگرفتگوموجوديهاتنشازفردکهآنازپس

بـه ذهـن قیـ طرازفعـال صـورت بـه چگونـه کهآموزدیم؛شودیم
،يســازآرامگـر یدروش.بپـردازد عضـالت یدگیـ آرمويرهاسـاز 

دشهیتوصبنسونهربرتدکترتوسطبارنیاوليبراکهاستبنسون
وشدهمیتنظپوتاالموسیهعمل،یآرامتنروشانجامازپس).12(

انجـام .ابـد ییمـ کـاهش کیپاراسـمپات وکیسـمپات اعصابتیفعال
ــازآرام ــنيس ــهازی ــزارب ــاصاب ــخ ــوای ــکزیتج ــداردپزش درون

آنمهـارت نیادیفواازیکی.شودیماستفادهیمختلفيهامجموعه
راخـود کنتـرل وپرداختـه نیتمـر بهروزانهتوانندیمافرادکهاست

نیبـ ایـ پاومانهیصـم وگـرم يارابطهیدلبستگ.)13(رندیگدستبه
رشـد ونوزادروانبهداشتدریمهمنقشکهاستکودكومادر

رايتولـد شیپیدلبستگ1985سالدرمولر.)14(دارداوتکاملو
ادیـ يفـرد بـه منحصـر یعـاطف ارتباطعنوانبهآنازوکردفیتعر

رابطـه تیـ فیکدررییتغ).15(دیآیمدیپدنیجنومادرنیبکهکرد

ازنیجنبهیدلبستگ.)8(شودیمشروعتولدزاقبلکودك،ومادر
سـرعت بـه شـانزدهم هفتـه دروشـود یمـ شروعيبارداردهمهفته
ــزا ــشیاف ــدییم ــهدر.)16(اب ــخصChoوKimمطالع ــگردمش دی

.داردمیمستقارتباطمادر،یتیحمايرفتارهاباتولدازقبلیدلبستگ
نـد؛ مرتبطهـم بـا خـودش ونیجنـ یسـالمت کنـد احساسمادریوقت

ن،یجنـ -مـادر یدلبستگ).17(کردخواهددایپنیجنبايبهتررابطه
دریمهمـ عاملوداردنشیجنوباردارمادرسالمتدریمهمنقش
تکامـل يبرایاتیحعاملعنوانبهوبودهيمادرتیهويریگشکل

همکــارانوMaeda).18(اســتشــدهادیــآنازکــودكیجــانیه
بـا کـردن صـحبت شـامل نیجنـ -مـادر یتعامليهاتیفعالافتندیدر
موجـب نیجنـ حرکـات بـه توجهوشکميروازنیجنلمسن،یجن

حرکـات شـمارش مثـل ییرفتارهـا .)19(شـود یمیدلبستگيارتقا
احسـاس کیـ تحرموجـب کـه کندیمیاعمالریدرگرامادرن،یجن

اوقلـب ضربانزینونیجنحرکت.شدخواهدنیجنباتعاملومادر
یعصـب سـتم یسبلـوغ ویحـاملگ سـن بـا کههستندیعواملجملهاز

بـر مثبـت اثـر اسـت ممکننیجنحرکات.)20(دارندمیمستقرابطه
حرکـت احساسازبعدنیجنرایز.باشدداشتهتولدازقبلیدلبستگ

ازيبـاالتر سـطوح کـه یمـادران .رسدیمنظربهتریواقعمادر،يبرا
.)21(کنندیمحسشتریبرانیجنحرکات؛دارندیدلبستگ

درکهاستضربانیبیتقرنیانگیممعادلن،یجنقلبهیپاضربان
شودیمگردقهیدقدرضربان5يهاشیافزابه،ياقهیدق10نوارکی
قـه یدق2دیـ باریتفسـ قابـل مدتحداقل،ياقهیدق10فاصلههردرو

اسـت قهیدقدرضربان110-160نیبنیجنقلبیعیطبضربان.باشد
160ازشـتر یبایـ 110ازکمتـر نیجنـ قلـب هیـ پاضربانتعداداگرو

تکامـل شیافـزا بـا .شـود یمـ یتلقـ یعیرطبیغ؛باشدقهیدقدرضربان
تولـد ازبعدروندنیا.ابدییمکاهشنیجنقلبضربانتعدادن،یجن

ضـربان متوسـط تعـداد ،یسالگ8درکهينحوبه؛کندیمدایپادامه
دریعـ یطبکـاهش نیـ ا.رسـد یمـ قـه یدقدرضربان90بهنیجنقلب

متناسـب قلـب )واگـال (کیپاراسـمپات کنتـرل تکاملباقلب،ضربان
نیجنیابیارزيبراابزارنیترجیرااسترس،بدونزمونآ.)14(است

نیجنـ کیـ کهاستآنآزموننیااساس.استيبارداردوراندر
جـاد یاقلـب ضـربان ازییالگوهـا بـدن حرکـات بهپاسخدر،یعیطب
،يمرکـز یعصـب ستمیسیعیطبتکاملباسالميهانیجندر.کندیم

نیجنـ قلـب ضـربان ردعیتسـر کیباههمرابدنحرکاتدرصد90
ــااســت. ــردرعیتســرنی ــیهااث ــرفدوز،یاســ،یپوکس ــامص داروه

ازیبرخـ ونیجنـ خـواب ،)بتابالکرهـا وهـا توراتیباربک،یآنالژز(
).22و20(درویمنیبازيمادرزاديهايناهنجار

بـودن سـالم يبـرا ياریمعتواندینمبودنیواکنشتنهاحالنیابا
همـراه تواندیماسترسبدونتستدرفتاحضور.)23(باشدنیجن
قلـب، يالگونیاباییهانیجنوباشدهمراهنیجنيبرايبدجینتابا
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باردارنخستمادراندرنیجنقلبضربانبهضربانيریرپذییتغوریگتکافتفراوانیبریدلبستگویآرامتنآموزشاثرسهیمقا/18

)54پیدر(پی2شماره/17دوره/1394تابستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

افـت .)24(دارنـد یرواکنشـ یغتسـت بـا ییهـا نیجنبامشابهیجینتا
بـه نیجنـ قلـب ضـربان کـاهش بهقلب،ضربان(sporadic)ریگتک

قـه یدق2يبـرا داقلحـ کههیپاخطریزبهقهیدقدرضربه40حداقل
آمـوزش اثـر سـه یمقامنظوربهمطالعهنیا.شودیمگفته؛بکشدطول
وریــگتــکافــتفراوانــیبــرنیجنــومــادریدلبســتگویآرامــتــن

.شدانجامنیجنقلبضربانبهضربانيریرپذییتغ
بررسیروش

کننـده مراجعهباردارنخستزن126يروینیبالییکارآزمااین
شد.انجام1391سالدررازیشحافظیآموزشنمارستایببه

شـیراز پزشکیعلومدانشگاهاخالقکمیتهتاییدموردمطالعهنیا
درشـرکت آگاهانـه یکتبـ نامـه تیرضـا هایآزمودنازگرفت.قرار

رانیـ اینیبـال يهـا ییکارآزماثبتمرکزازنیهمچنشد.اخذمطالعه
د.یگردتافیدر)1N2012072810418IRCT(ثبتشماره

کنترل،ينفر42گروهسهدریتصادفروشبهکنندگانشرکت
.گرفتندقرار)یکرانل(روشیدلبستگوبنسون)(روشیآرامتن

یسـن محـدوده نخسـت، يباردارشاملمطالعهبهوروديارهایمع
هفتــه،28-34یحــاملگســن،ییقلــوتــکیحــاملگســال،35-18

ییتوانـا بـاال، بـه ییهنمـا راسومالتیتحصن،یجنکیسفالتیوضع
دريبـاردار يهـا مراقبـت افتیدر،یآموزشيهاکالسدرشرکت

-یقلبـ يماریبمانندمزمنيهايماریببهابتالعدموگذشتهيهاماه
بود.ابتیدوخونيفشارپر،يویر

ــهورودعــدميارهــایمع ــتماعــدمشــاملمطالعــهب ــهلی ــهب ادام
دکولمـان، ریـ نظمطالعـه یطيرباردامشکلهرگونهبروز،يهمکار

یعـ یرطبیغيالگوهـا ،بنـدناف پـروالبس ن،یجنـ یعـ یرطبیغتیوضع
،یپزشـک مداخلـه بـه ازیـ نبـا نیجنـ حرکـات کاهشایونیجنقلب
طـول درادیـ زاضطراببهباردارزنانمتوسطتاکماضطرابلیتبد

بود.اتیدخاناستعمالایمخدرموادمصرفسابقه،مطالعه
سـنجش پرسشـنامه وبـارداري ویشخصـ اطالعـات فرمابتدادر

مــداخالتد.یــگردلیــکمت)25(یکرانلــجنــین-مــادردلبســتگی
ايهفتـه (نفـره 14گـروه سـه يبـرا جنـین بامادردلبستگییآموزش

روشازیعلماعتبارنییتعيبرا.شداجرا)هدقیق60-90جلسهیک
دانشـکده دیاسـات ازنفـر 10(صـاحبنظران توسـط کهییمحتوااعتبار

يبـرا وگرفتـه قراردییتأمورديرودخرمقیتحقدر)رانیايپرستار
نفر30(مجددآزمونروشاز،یکرانلپرسشنامهیعلماعتمادنییتع
درصد)85(ییباالاعتماديداراکه)بعدروز10درمجددآزمونو

توسـط رانایدردلبستگیپرسشنامهپایاییوروایی.شداستفاده؛بود
بـا مـادر رفتـار پرسشنامهنیادر).26(استشدهمحاسبهروديخرم

ارتبـاط ،)عبـارت 4(يمـادر نقـش رشیپـذ شاملجنبهپنجازنیجن
ــل ــامتقاب ــب ــارت5(نیجن ــهیاتیخصوصــدادننســبت،)عب ــب نیجن

یخودگذشـتگ ازو)عبـارت 4(نیجنـ وخودنیبزیتما،)عبارت6(

مـادر احساسبراساسعبارتهريبرادد.گریمیبررس)عبارت5(
بیـ ترتنیبـد .شـود یمـ گرفتـه نظـر درسـه وکیعددنیبيازیامت

د.یآیمدستبه72حداکثرو24شدهکسبازیامتحداقل
ر یـ در چهار جلسه به شرح زیدلبستگگروهآموزشیهايکالس

برگزار شد.
بـر یتگدلبسـ اثـرات ،یدلبستگیکلمفهومباییآشنا:اولجلسه

:دومجلسه؛نیجنبایارتباطيهاراهباییآشنامادر،ونیجنسالمت
راتییـ تغبـا ییآشـنا :سـوم جلسـه ؛یدلبسـتگ يهـا مهارتباییآشنا
شـده آموختهيهامهارتنقش،يبارداردوراندریجسمویروح

پروسـه ونحـوه مـورد دریکلـ یوآگـاه یروحـ مشـکالت حلدر
ویحـام کیعنوانبههمسرنقشباییناآش:چهارمجلسهومانیزا

.باردارمادرانتوسطپدرانبهیدلبستگيهامهارتآموزش
.دیگرداجرار یدر چهار جلسه ز)12(نبنسوروشبهیآرامتن

انـواع بـا ییآشـنا اضـطراب، یکلـ مفهـوم بـا ییآشنا:اولجلسه
بـا ییآشـنا ،يبـاردار ویزنـدگ بـر اسـترس اثرآن،میعالواسترس
مفهـوم باییآشنااسترس،کنترليهاهرا،يبارداردراسترسعوامل

جلسـه ؛یزنـدگ ويبارداردریآرامتنازاستفادهمنطقویآرامتن
يهـا یژگـ یوبـا ییآشـنا ویعضالنيسازشلروشباییآشنا:دوم
یتنفسناتیتمرباییآشنا:سومجلسه؛یآرامتنيبرامناسبطیمح

.کاملیآرامتنکیرمرو:چهارمجلسهو
صـورت درویقاعـدگ نیآخـر روزنیاولبراساسيباردارسن

.شدنییتعيبارداريابتدایسونوگرافاساسبربودن،نامطمئن
.گردیدبرگزارنفره14دورهسهنیزآرامیتنمداخلهگروهيبرا

بـار یکوچهارمجلسهازقبلباریکمرتبه،2استرسبدونآزمون
کنتـرل گـروه درباریکومداخلهدوگروهدرچهارمهجلسازپس
.شدانجاممطالعهطی

وغیرواکنشیواکنشی،صورتسهبهاسترسبدونآزمونجهینت
ایـ دو(reactive)یواکنشـ وضـعیت درشد.ریتفسبخشغیررضایت

هیـ ثان15مـدت يبراوقهیدقدرضربه15کهعیتسرازيشتریبتعداد
بـود. ياقهیدق20دورهطولدرنیجنحرکاتباهمراهودیکشطول

non)یرواکنشیغوضعیتدر reactive)ایـ قلبضربانعیتسربدون
طـول هیـ ثان15ازکمتـر ایـ قـه یدقدرضـربه 15ازکمتـر کهیعیتسر
گـزارش قلـب ضـربان تیفیک،بخشتیررضایغوضعیتدرد.یکش

).27و20(بودنمناسبریتفسيبراشده
بـه چهارمجلسهازبعدوقبلدراسترسبدونزمونآانجامعلت

جلسـات تمـام يمرورنیتمرکیچهارمجلسهدرکهبوددلیلاین
راآمـوزش اثربهترتوانیمنیبنابراوشداجراکاملشکلبهنیشیپ

يالگـو بـر يمتعـدد عوامـل کـه نیـ ابـه توجـه بایطرفازودیسنج
زمـان کـردن محـدود بـا پژوهشـگر اثرگذارنـد؛ نیجنـ قلـب ضربان
رااضطرابویگرسنگمانندمواردریسانقشاسترس،بدونآزمون
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19/همکارانواکبرزادههیمرض

)54پیدر(پی2شماره/17دوره/1394تابستان/گرگانپزشکیمعلودانشگاهعلمیمجله

نمود.محدودقلبضربانيالگوبر
ــون ــدونآزم ــترسب ــاندراس ــاردارزن ــاب ــتفادهب ــتگاهازاس دس

Analogicمــدلیخــارجنــگیتوریمون Lite-TMوژاپــنســاخت
نیـ ا.شدانجامهقیدق20مدتبهنیجنقلبنواراتاقلومسؤتوسط

.کندیمکارداپلريتکنولوژبادستگاه
بهپاسخدرنیجنقلبضربانشیافزااسترس،بدونتستاساس
یواکنشـ اییعیطبیوقتاسترسبدونآزموناست.خودشحرکات

ضـربان شیافـزا بـار دوحـداقل ،ياقهیدق20دورهکیدرکهاست
داشـته هیـ پاقلبضربانيباالقهیدقدرضربه15حداقلبارهرقلب،
نیـ ادرقلـب ضـربان شیافـزا .بکشـد طولهیثان15حداقلکهباشد

بـدون آزمـون .اسـت قبـول قابـل نیجنـ حرکـت بـدون ایـ بـا حالت
درضـربه 5ازکمتـر نوسـانات کـه استیرواکنشیغیزماناسترس،

افـت ایـ وباشدداشتهوجودقلبضربانشیافزافقدانایباشدقهیدق
.دهـد رخرحـم يخـود هخودبانقباضهمراهبهقلبضربانيریتاخ

حـداقل بـه نیجنـ قلـب ضـربان کـاهش بهبقلضربانریگتکافت
طـول قـه یدقدويبـرا حـداقل کـه هیـ پاخـط ریزقهیدقدرضربه40

ضـربان، بـه ضـربان يریرپـذ ییتغشـمارش يبرا.شودیمگفتهبکشد
درکلیسـ 5حـد درهیـ پاخطيهانوسانصورتبههاضربانتعداد

ــهیدق ــق ــتریبای ــمارشش ــد.ش ــ5ش ــرای ــربه5ازکمت ــهیدقدرض ق
ومتوسـط يریرپـذ ییتغقـه یدقدرضـربان 6-25،حداقليریپذیریتغ

شـد گرفتـه نظـر دردیشـد يریرپـذ ییتغقـه یدقدرضربان25ازشیب
)28(.

مداخلـه هايگروهریگرتکیغوریگتکافتمتغیرقایسهميبرا
ازمداخلهازبعدوقبلسهیمقايبرا،رئاسکويکاآزمونازکنترلو

درقلـب ضـربان يریرپذییتغتعدادیبررسيبراویزوجیتآزمون
ازاسـتفاده بـا هاداده.شداستفادهطرفهکیزیآنالآزمونازگروهسه

يداریمعنسطحشدند.لیتحلوهیتجزSPSS-11.5يآمارافزارنرم
شد.گرفتهظرندر05/0ازکمتر

هایافته
سـال 26-30مطالعـه درکننـدگان شـرکت یسنیفراواننیشتریب

بود.)درصد6/1(سال31-34یسنیفراواننیکمترو)درصد7/43(
آننیکمتـر و)درصد2/31(پلمیدالتیتحصسطحیفراواننیشتریب

،یسـن تیوضعنظرازهایآزمودنبود.)درصد8/20(ییراهنماسطح
نداشتند.يداریمعنيآمارتفاوتگریکدیبااشتغالوتحصیالت
آمـوزش گـروه درنیجنـ قلـب ضـربان کیاسپورادافتفراوانی

ازپـس زانیـ منیـ اوشـد نییتعدرصد8/23مداخلهازقبلیدلبستگ
گـروه دراما؛نمودافتيداریرمعنیغطوربهدرصد)9/11(مداخله

کیاسپورادافتنیب)>027/0P(یمنفیهمبستگیدلبستگآموزش
رشیپـذ (یدلبستگدومجنبهو)نیجنباتعامل(یدلبستگاولجنبهو

.شدمشاهده)>048/0P()يمادرنقش
یآرامـ تـن گـروه درنیجنقلبضربانکیاسپورادافتفراوانی

یآرامـ تـن مـداخالت انجـام ازپـس وبـود درصد19مداخلهازقبل
يدارا)مـورد دو(رصـد د8/4وافـت بـدون )مـورد 40(درصد2/95

مداخلـه انجـام ازپـس نیجنـ قلبضربانيهاافتکاهشبود.افت
افتکاهشباعثیآرامتنوبودداریمعنيآمارلحاظازیآرامتن

ک).ی(جدولدیگردنیجنقلبضربان
ازقبـل ضـربان بـه ضـربان يریرپـذ ییتغاریـ معانحرافونیانگیم

ویآرامـ تـن ی،دلبسـتگ يهـا روهگـ دريداریرمعنیغطوربهمداخله
شـد. نییتع6/14±1/6و80/14±33/15،5/6±1/6بیترتبهکنترل

نیـی تع6/16±5/7یدلبسـتگ گروهدرزانیمنیامداخلهانجامازپس
اریــمعانحــرافونیانگیــمونبــودداریمعنــيآمــارنظــرازکــهشـد 

یامـ آرتـن گـروه درمداخلـه ازبعـد ضـربان بـه ضـربان يریرپذییتغ

شیرازحافظآموزشیبیمارستانبهکنندهمراجعهباردارمادراننیجنقلبضربانکیاسپورادافتیفراوان:1لجدو
1391سالطییآرامتنویدلبستگکنترل،هايگروهدرمداخلهازبعدوقبل

هاگروه
قلبضربانافتبدون

(درصد)تعداد
قلبضربانافتبا

(درصد)تعداد
p-valueمطالعهيانتهامطالعهيابتداp-valueمطالعهيانتهامطالعهيابتدا

3/0)4/21(9)4/21(1/09)6/78(33)6/78(33کنترل
2/0)9/11(5)8/23(3/010)1/88(37)2/76(32یلبستگد
01/0)8/4(2)19(01/08)2/95(40)81(34یآرامنت

شیرازحافظآموزشیبیمارستانبهکنندهمراجعهباردارمادراننیجنقلبدتمیطوالنضربانبهضربانيریرپذییتغجینتا:2لجدو
1391سالطییآرامتنویدلبستگکنترل،هايگروهدرمداخلهازبعدوقبل

يریرپذییتغهاگروه
p-valueحداکثرحداقلمطالعهيابتدا

يریرپذییتغ
p-valueحداکثرحداقلمطالعهيانتها

6/14530±1/6کنترل
904/0

1/6±6/14530-
6/1653037/0±33/154305/7±1/6یلبستگد
8/1833503/0±8/142301/8±5/6یآرامنت
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باردارنخستمادراندرنیجنقلبضربانبهضربانيریرپذییتغوریگتکافتفراوانیبریدلبستگویآرامتنآموزشاثرسهیمقا/20

)54پیدر(پی2شماره/17دوره/1394تابستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

).2(جدول)>03/0P(شدنییتع1/8±8/18
قلـب ضـربان افـت و)>001/0P(مـادر اضـطراب یکلـ نمرهنیب

يهـا جنبـه نیبـ یهمبسـتگ نیـ ا.داشـت وجـود یهمبسـتگ زیننیجن
مشـاهده زیـ ن)>02/0P(اضـطراب یتیشخصـ و)>005/0P(یتیموقع
د.یگرد

بحث
افـت فراوانـی همداخلانجامازپسحاضرمطالعهجینتابهتوجهبا

درضـربان بهضربانيریرپذییتغزینونیجنقلبضربانکیاسپوراد
ــنگــروه ــت ــیآرام ــودداریمعن ــاوب آمــوزشهگــرودرریمقــادنی
نبود.داریمعنیدلبستگ
ضـربان درکیاسـپوراد افـت بروزهمکارانوHagayمطالعهدر

دکنندهیتهدعاملکیعنوانبهيباردار32-42ههفتدرنیجنقلب
آزمـون ایـ اسـترس بـدون آزمونکهیصورتدرشد؛نگرفتهنظردر

فراوانـی کـه شـد مشـاهده حـال نیـ ابـا .باشـد یعـ یطبيبعداسترس
شـتر یبيداریمعنـ طوربههانیجننیادربریلطولدرنیجنسترسید
.)29(استقلبضربانافتبدونییهانیجناز

نیجنـ قلـب ضربانافتاثرهمکارانوJaschevatzkyمطالعهدر
افـت بـا زنانشد.یبررس38-42يهاهفتهدرباردارزن4742يرو

بـدون آزمـون اولگـروه در.شـدند میتقسـ گروهدوبهقلبضربان
دومگـروه دروبودافتبدونویواکنشافت،کیدنبالبهاسترس
.دبوشوندهتکرارافتيدارااول،افتدنبالبهاسترسبدونآزمون

طـور بـه بـر یلدریقلبـ کیـ پاتولوژيالگوهـا شیافـزا دوم،گروهدر
افـت حضـور شـد؛ يریـ گجـه ینتوبوداولگروهازشتریبيداریمعن

یمـ یدافشارینوعانگریبدوم،استرسبدونآزموندرشوندهتکرار
).30(استهمراهنیجنخطرشیافزابالذاواستنیجنبندنافبر

ــهدر اســترسبــدونآزمــون2000همکــارانوPhelanمطالع
درصـد 6/46ینـ یجنحرکـات بـه پاسـخ درافتفراوانیشد.یبررس
ــود ــدر.ب ــنیب ــانیجن ــهییه ــتک ــرباناف ــبض ــودقل ــتوج ؛داش

نوعازدرصد5/59.بودبندنافنامناسبتیموقعلیدلبهدرصد3/55
نیسـزار بـه ازیـ نینـ یجنسـترس یدلیدلبهدرصد5/8.بودریمتغافت

بنـدناف نامناسـب تیموقعلیدلبهزینینیجنداخلمرگ3واشتندد
.)31(شددهید

درپاسـخ کیـ آدرنـال کـورتکس ازدییـ کویگلوکوکورتدیتول
-زیپـوف یه-پوتـاالموس یهمحـور ازکـه اسـت مـادر اضطراببرابر

ازدارد.نیجنبریسلولمتفاوت اثراتوشودیمدیتولنیجنآدرنال
بـه پاسـخ دررا)یکیولوژیزیفوي(رفتارنوزادییواناتکهنیاجمله

انجـام رسـد یمـ نظربهدهد.رییتغاستممکنیطیمحياسترسورها
مـادر یروانـ ویکـ یزیفسالمتوآرامشاحساسیرامآتنکیتکن

ويمرکـز یعصـب سـتم یسبـر اثـر بـا ودهـد یمـ قـرار ریتأثتحترا
ازنیآنکفـال ونیرفبتاآنـدو شـامل يمرکـز ضددردمواديآزادساز

يریجلـوگ )،یعصـب يهـا دهنـده (انتقـال Pمواديآزادسازوترشح
سـتم یسکـات یتحروکاهشراکیسمپاتستمیسکاتیتحرونموده

تعــدادکــاهشباعــثجــهینتدردهــد؛یمــشیافــزاراکیپاراســمپات
آثــار،يمــادراثــراتبــهتوجــهبــاوگــرددیمــمــادرقلــبضــربان

دارد.دنبالبهرانیجندريسازآرام
نظرازارتباطکنترل،گروهباتفاوترغمیعلیدلبستگگروهدر

ر باشد.یل زیکه احتمال دارد به دالنبودداریمعنيمارآ
جنبـه یرامـ آتـن وداشـته يتئـور جنبـه شـتر یبیدلبستگموزشآ

وییایمیوشــیب–یهورمــونسـم یمکانبــایرامـ آتــندارد. يعملکـرد 
در.شـود یمیعروقویقلبراتییتغسببازوموتوروستمیسراتییتغ

يهـا سـم یمکانبـه کمتـر یدلبسـتگ يهـا مـوزش آمورددرکهیحال
درونیجنـ ومـادر یدلبسـتگ شیافزاشتریبوشدهاشارهییایمیوشیب

اسـت شـده گـزارش مـادر اضطرابکاهشزینمطالعاتازيتعداد
يهـا مهـارت مـوزش آمطالعـات یبرخـ درکهیینجاآاز).34-32(

زیـ نپژوهشگرانهیفرض؛بودموثرمادراضطرابکاهشدریدلبستگ
بـا يبـاردار یطـ مـادر اضـطراب کاهشباممکنکهبودمبنانیابر

ومـادر یعروقـ ویقلبـ يالگـو دریمثبتـ اثـرات  ،متفـاوت سمیمکان
یدلبسـتگ يهـا موزشآانجامکهنیابهتوجهباوشودحاصلنیجن
يبـاردار دریرامـ آتنکیتکنانجامازتریعملوترسانآمراتببه
جامعهباقیتحقنیهمدوبارهنجاماست؛ ايبارداريهادرمانگاهدرو
مطالعه،بهوروديارهایمعازیکی. شودیمهیتوصتررگزبیوهشژپ

مداخلـه ازپـس گرچـه .بـود مـادر کـم ومتوسـط حـد دراضطراب
حضـور بـاال اضـطراب بـا زنـان اگـر امـا ؛ افـت یزیـ نيشـتر یبکاهش
آزمـون يالگـو راتییـ تغومادراضطرابکاهشارتباط؛ اثرداشتند

شد.یمصمشخبهتراسترسبدون
نیجنـ قلـب ضـربان افـت کـاهش باعـث یآرامـ تنمامطالعهدر

ویرحمـ انقبـاض کـاهش سـبب یآرامـ تـن رسدیمنظربهد.یگرد
نیهمچنـ .اسـت شـده نیجنـ قلـب ضـربان کیاسـپوراد افتکاهش

بهرایرسانژنیاکسمادر،توسطژنیاکسمصرفکاهشبایآرامتن
قلـب ضربانافتکاهشباعثبیترتنیبدودهدیمشیافزانیجن
ضـربان درکیاسـپوراد افـت بـروز کهرسدیمنظربه.شودیمنیجن

کـه یمـداخالت یطرفـ ازوداردارتبـاط مادراضطراببانیجنقلب
افـت بـروز کـاهش باعـث ؛شـوند یمـ مـادر اضـطراب کاهشسبب

.شوندیمنیجنقلبضربان
قلـب ضـربان بـه ضـربان يریرپـذ ییتغحاضـر مطالعهدرنیهمچن

يریرپـذ ییتغافـت. یکـاهش آرامـی تنگروهدرمداخلهازبعدنیجن
کیپاراسـمپات وکیسـمپات تـون انیـ متعـادل کیـ دهنـده نشانیقلب

شیافـزا ویکیسـمپات تـون يبرتـر نشانهيریرپذییتغشدنکماست.
مطالعـه در).6(اسـت یکیپاراسـمپات تـون شیافـزا نشانهيریرپذییتغ

Dipietroبـاردار زن194نیجنـ قلبضربانيریرپذییتغهمکارانو
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کـــاهشودیـــگردیبررســـمـــانیزاازقبـــلقـــهیدق20مـــدتدر
ارتباطدرنیجنیدمیاسباقلب،ضربانافتیهمراهدريریرپذییتغ

نیجنـ قلـب يریرپذییتغهمکارانوSchneiderمطالعهدر).35(بود
ــا ــمب ــفعالزانی ــتی ــرتبطنیجن ــودم ــهدر).7(ب وDiPietroمطالع

نیجنـ ويبـاردار 32هفتهدرمادر100يرویآرامتناثرهمکاران
ــ ــدیبررس ــان.ش ــاردارزن ــهب ــدتب ــهیدق18م ــتق ــنتح ــت یآرام

سـبب یآرامـ تـن کهدادنشانجینتا.گرفتندقراریذهنيرسازیتصو
وتـنفس تعـداد وقلـب ضربانکاهشمادر،اضطرابسطحکاهش

.اسـت شـده )کیسـمپات تیـ فعالشاخص(یپوستيگرماکاهشزین
وهیـ پاقلـب ضـربان کـاهش صـورت بـه زینیآرامتنبهنیجنپاسخ

.)8(بودلحظهبهلحظهيریرپذییتغشیافزا
بـه ضـربان يریرپـذ ییتغودرمـا اضـطراب نیبـ حاضـر مطالعهدر
کاهشسببمادراضطرابوشتداوجودارتباطنیجنقلبضربان

شیافـزا سـبب یآرامـ تـن کـه نیـ ابـه توجـه بـا د.یگرديریرپذییتغ
کـاهش سـبب مـادر، اضطرابکاهشسمیمکانبازینونیجنتیفعال
شیافـزا باعثداشتانتظارتوانیم؛شودیممادریکیسمپاتتیفعال

باشد.شدهزیننیجنضربانبهضربانيریرپذییتغ
،يبـاردار 32هفتهدرهمکارانوDiPietroازيگریدمطالعهدر

يریرپـذ ییتغکـاهش ونیجنـ تیـ فعالکـاهش سـبب مـادر اضطراب
.)35(دیگردنیجنلحظهبهلحظه

بـدون تسـت بـودن یرواکنشـ یغاییواکنشنیبحاضرمطالعهدر
وجـود یهمبسـتگ زیـ نلحظـه بـه لحظـه يریرپـذ ییتغتعدادواسترس
بـدون تسـت بـودن یرواکنشیغتیاهمکهمعناستبداننیاداشت.
قلـب يریرپـذ ییتغکـاهش بـا تواندیمکهاستجهتآنازاسترس

.طلبدیمرايبعدمداخالترونیاازوباشدهمراه
نیجنـ قلـب ضـربه بـه ضـربه يریرپـذ ییتغشیافزاییتواناتیاهم

رایـ ز.اسـت مهـم اریبسـ مـادر، یآرامـ تـن ماننـد یاخالتمـد لهیوسبه
رخ؛فتـد یبمخـاطره بـه نیجنـ کـه نیـ اازقبلیقلبتمیردرراتییتغ
ونـوزاد یناگهـان مـرگ اسـت ممکنيریرپذییتغکاهشودهدیم

رایقلبـ حملـه ازپـس مـرگ ویقلبيماریبيهانشانهخطرشیافزا
کیـ عنـوان بـه یقلبـ يریرپـذ ییتغگـر یدعبـارت بـه .کنـد ینیبشیپ

).28(استتهیمورتالوتهیدیموربینیبشیپویبررسيبراشاخص
ریتفســدريفـرد تفـاوت اثـر بــردننیبـ ازيبـرا مطالعـه نیـ ادر
نمود.ریتفسراهاتستزنانمتخصصنفرکیاسترس،بدونآزمون

برخیطرفازيهمکاربهلیتماعدممطالعهنیايهاتیمحدوداز
بـه محقـق توسـط موضـوع تیـ اهمانیـ ببـه توجـه بـا کهبودمادران

يفـرد يهـا تفـاوت نیهمچنـ کردنـد. دایپرغبتمطالعهدرشرکت
.بودمطالبيریادگیوهوشنظرازمادران

گیرينتیجه
کـاهش سـبب یآرامـ تـن آمـوزش کهدادنشانمطالعهنیانتایج
ضربانيریرپذییتغشیافزاونیجنقلبضربانریگتکافتفراوانی

وزشآمـ وشـود مـی مـادر اضـطراب کـاهش ونیجنقلبضربانبه
توصـیه .بـود مـوثر مـادر اضـطراب کاهشدردلبستگیهايمهارت

،پرخطـر حـاملگی بـا مـادران اننـوزاد اسـترس کاهشيبراشودمی
رود.کاربهرامیآتنهايروش

قدردانیوتشکر
درجـه اخـذ يبـرا یعـ یرفبهـاره خـانم نامهانیپاحاصلمقالهنیا

ییمامـا ويپرسـتار دانشـکده ازییمامـا رشـته درارشـد یکارشناس
قـات یتحقمعاونتیمالتیحماباوبودرازیشیپزشکعلومدانشگاه

ازلهیوسـ نیبدد.یرسانجامبهرازیشیپزشکعلومدانشگاهيفناورو
درکنندهشرکتمادرانهمهورازیشحافظمارستانیبمحترماستیر

م.یینمایمیقدردانوتشکرمطالعه
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Fetal heart pattern is one of the most important criteria in non stress test.
This study was done to compare the effect of two anxiety- reducing methods, maternal relaxation and
fetal-maternal attachment skills training on the prevalence of sporadic fetal heart decelerations and heart
beat variability.

Methods: In this clinical trial study, 126 pregnant women were randomly divided into three groups
including teaching relaxation, maternal-fetal attachment skills and controls. Training was done for four
weeks. NST was performed 30 minutes before of traning and after 4th week of training in the
interventional groups. In the control group, NST was done in the 4th week. Cranley scale was filled at the
end of the study.

Results: The prevalence of sporadic deceleration in attachment skills, relaxation and control groups
before intervention was 23.8%, 19% and 21.4%, respectively. After the intervention, the prevalence of
sporadic deceleration in attachment skills group non-significantly changed to 11.9%. After the
intervention the prevalence of sporadic deceleration in the relaxation group significantly changed to 4.8%
(P<0.05).

Conclusion: Maternal relaxation training decreased the prevalence of sporadic fetal heart decelerations,
and enhances fetal heart beat variability.

Keywords: Relaxation, Maternal - fetal attachment, Fetal heart rate, Heart beat variability
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