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 :دهیچک

تولد با تماس پوستی  دلبستگی از زمان بارداری بین مادر و جنین شروع  و بالفاصله پس از: هدف و نهیزم

نوزاد با مادر به کمال می رسد و این دلبستگی پیامدهای مهمی مانند تاثیر بر رشد و تکامل کودکان و 

همچنین کاهش اضطراب و ارتقا فرایند مراقبت مادران دارد و در نمونه های مشاهده شده از والدین ناباروری 

یل اینکه از موهبت دلبستگی مادر و جنین در بارداری که از روش رحم جایگزین استفاده کرده بودند، بدل

محروم بودند اضطراب در برخورد اول با نوزاد خویش داشته ویا عدم تمایل به آغوش گرفتن آن نشان می 

دادند. در بررسی های که در این زمینه انجام شد مطالعه ای در این حیطه و در این گروه از مادران یافت نشد. 

ین خالء موجود، تیم تحقیق به این نتیجه رسید که با ایجاد تماس پوستی نوزاد با مادر بیولوژیک و با توجه به ا

 .بالفاصله پس از تولد، تاثیر آن را بر دلبستگی مادر و نوزاد بررسی نماید

به صورت فقط پس که  باشد یم یتجرب مهین ینیبال ییکارآزما یمطالعه ک: این پژوهش ییبررس روش

که در آن تاثیر تماس پوستی نوزاد متولد شده از رحم  ،( استیگر آمار لیکور )تحل یسو کیآزمون و 

جایگزین با مادر بیولوژیک بالفاصله پس از تولد در میزان دلبستگی میان آنها، در بیمارستانهای خصوصی 

مادر بیولوژیک  50بر روی  1400وایل و ا 1399ی و زایمان هستند در سال تهران که دارای بخشهای نابارور

که بدلیل مشکل ناباروری از روش رحم جایگزین برای حمل و رشد جنین خود استفاده نمودند براساس 

مادرو نوزاد  یدلبستگ اسیو مق ،یمطالعه از فرم جمع آوری اطالعات فرد نیدر ا معیارهای ورود انجام شد.

 یها یبررس درجام گرفت، بدلیل اینکه نمونه گیری بصورت دردسترس اناستفاده  شد.  1پس از تولد آوانت

 یکه نمونه ها  دشیانجام م کیولوژیب مادر با تولد از بعد نوزاد یپوست تماس مرکز کی در فقط شده انجام

 رحم با یحت یپوست تماس چیه نوزادان نیا مراکز هیبق درمرکز بعنوان گروه مداخله انتخاب شد و  نیا

 .شدند گرفته نظر در کنترل گروه بعنوان که نداشتند، هم نیگزیجا

 یپوستدر گروه مداخله، بدنبال تماس  ارتباط معناداری دهد ینشان منتایج حاصل از مطالعه،  یافته ها:

 گروه با سهیمقا در( دش ینم اجرا مراکز اکثر در که) ن،یگزیجا رحم از کیولوژیب مادر با تولد از پس نوزاد

دو  tبا استفاده از آزمون  .وجود دارد (خود نداشته است کیولوژینوزاد با مادر ب ،یپوست تماس که) کنترل

داری بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمرۀ دلبستگی مادران ای مستقل، تفاوت آماری معنینمونه

(. در بررسی اطالعات جمعیت شناختی با استفاده از آزمون تی دو نمونه  p<0001/0بیولوژیک مشاهده شد )

آزمون و p=0/28) بیانگر مدت ناباروری( با  و طول مدت ازدواج p=0/79 با ای مستقل برای سن مادر بیولوژیک
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)به هفته( با  و سن جنین در رحم جایگزین  p=0/77با  کای اسکوئر برای میزان تحصیالت و نوع اشتغال

 د.در میزان دلبستگی مادر و نوزاد مشاهده  نشارتباط معناداری  p=0/54آزمون نان پارامتری من ویتنی و 

 

نوزاد پس از تولد از رحم  یپوست تماس داد،نشان یمطالعه در حالت کل نیحاصل از ا جینتا :نتیجه گیری

 بصورت امر نیا کهیحال در. باشد یمگذار  ریتاثآنها  در یدلبستگ شیو افزا جادیدر ا کیولوژیبا مادر ب نیگزیجا

 ،یدلبستگ. ردیگ ینم صورتداشتند  نیگزیتولد نوزاد از رحم جا کهنوع مادران  نیا در مارستانهایب در نیروت

 آن متعاقب و ندهیآ درروان کودک  سالمتمنجر به  کهمراقبت از نوزاد توسط مادر خود  تیفیک ءدر ارتقا

الزم در جهت آموزش  ریتداب دیبا  لذاشود، نقش دارد.  یم جامعه در کودکان یاجتماع معضالت کاهش

 یهااز رسالت یکیتا بتوان به  ردیو نوزادان انجام گ مانیزا یدر بخشها ندیفرا نیا ولیمس یپرستاران و ماماها

 .آمد نائل است یدرمان و یمراقبت تیفیک مستمر یارتقا که یدرمان مراکز یاصل

گزین، تماس پوست با پوست، دلبستگیمادر بیولوژیک، رحم جای: ت کلیدیکلما  
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ABSTRACT 
 

Background: The attachment begins between the mother and the fetus during pregnancy and 

is completed immediately after birth by skin-to-skin contact between the infant and the mother. 

It was observed that infertile parents who used the surrogate method were anxious at the first 

encounter with their baby or showed a reluctance to embrace it because they were deprived of 

the gift of mother-fetus attachment during pregnancy. In the studies conducted in this field, no 

study was found in this area and in this group of mothers. Given this gap, the research team 

concluded that by making skin-to-skin contact between the infant and the biological mother 

immediately after birth, it might examine its effect on maternal-infant attachment.  

Methods: This study is a quasi-experimental clinical trial study that is only post-test and blind-

sided (statistical analyst), in which the effect of skin contact of a newborn born from a surrogate 

uterus with a biological mother immediately after birth on the degree of attachment between 

They were performed in 50 private hospitals in Tehran that have infertility and delivery wards 

in 1399 and early 1400 on 50 biological mothers who used alternative uterine method for 

carrying and developing their embryos due to infertility problems according to the inclusion 

criteria. In this study, personal information collection form and mother-infant attachment scale 

after Avant birth were used. Sampling was done by hand, because in the studies performed 

only in one skin contact center of the baby after birth with the biological mother, the samples 

of this center were selected as the intervention group and in the other centers of these babies 

no skin contact even They had no alternative to the uterus, which was considered a control 

group. 

Results: The results of the study showed a significant relationship in the intervention group, 

following skin contact of the infant after birth with the biological mother from the surrogate 

uterus, (which is not performed in most centers) compared with the control group (whose skin 

contact, the baby with its biological mother Did not have). Using t-test of two independent 

samples, a statistically significant difference was observed between the intervention and 

control groups in terms of mean attachment score of biological mothers (p <0.0001). 

Conclusion: The results of this study generally show that skin contact of the infant after birth 

from the surrogate uterus with the biological mother is effective in creating and increasing 

attachment in them. While this is not routinely done in hospitals in this type of mother who had 

a surrogate baby. Attachment plays a role in improving the quality of infant care by the mother, 

which leads to the child's mental health in the future and consequently reduces the social 

problems of children in society. Therefore, the necessary measures should be taken to train 

nurses and midwives responsible for this process in maternity and neonatal wards in order to 

achieve one of the main missions of medical centers, which is to continuously improve the 

quality of care and treatment. 
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