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چکیده
زمینه و هدف:

در دوران بارداری ،مادران تغییرات بسیاری از نظر روانی تجربه میکنند .درک از خود به عنوان یکی از عوامل مؤثّر بر

حاالت روانی ،در مراقبتهای فعلی بارداری کمتر مورد توجّه واقع میشود .مطالعه حاضر نیز جهت بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر این مدل بر
درک از خود شخصی در زنان نخستباردار اجرا گردیدهاست.

مواد و روشها:

در این کارآزمایی در عرصه شاهددار تصادفی ،نمونه پژوهش شامل  39زن نخستباردار بوده که به شیوه نمونهگیری

تصادفی ساده انتخاب و با روش بلوکهای جایگشتی در دو گروه آزمون ( 12نفر) و کنترل ( 14نفر) قرارگرفتند .گروه آزمون مداخله آموزشی-
حمایتی شامل جلسات آموزشی و مشاوه روانشناسی مبتنی بر مدل را دریافت و طی  1هفته پیگیری شدند .دادهها با استفاده از ابزار روا و پایا
شده بررسی سطح سازگاری در بعد درک از خود شخصی ،جمعآوری و به کمک نرمافزار  ،SPSSآمار توصیفی و آزمونهای آمار تحلیلی
تحلیل شد P<5/50 .معنادار لحاظ شد.

یافتهها:

نمرات سازگاری در بعد درک از خود شخصی در دو گروه قبل از مداخله به ترتیب  93/26±7/06و  15/79±3/24بوده و مقایسه

آنها تفاوت آماری معناداری نداشت؛ امّا پس از مداخله ،نمرات در دو گروه به ترتیب  95/63±1/16و  14/23±3/15بود که مقایسه آنها بهطور
معناداری تفاوت داشت.

نتیجهگیری:

استفاده از برنامه طراحیشده مبتنی بر مدل "روی" ،به عنوان یک مداخله اثربخش و کمهزینه ،قادر است سازگاری زنان

نخستباردار را در بعد درک از خود شخصی افزایش دهد .بنابراین ،بهکارگیری این الگو در این دوران ،پیشنهاد میشود.

واژههای کلیدی :مدل سازگاری "روی" ،درک از خود شخصی ،زنان ،نخست باردار.
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زندگی افراد دارد ( .)8این الگو هدف اقدامات پرستاری

مقدمه
بارداری تجربهای منحصر به فرد است .در این

را ارتقای پاسخهای سازگاری در هر یک از ابعاد

دوران ،مادران تغییرات بسیاری از نظر جسمی و روانی

چهارگانه فیزیولوژیک ( ،)Physiological Modeدرک از

تجربه میکنند .بیشتر زنان باردار به دنبال این تغییرات،

خود ( ،)Self-Concept Modeاستقالل و وابستگی

تحریک پذیر و عصبی میشوند و تغییراتی را در

(Mode

(Role

احساسات و ارتباطات تجربه میکنند .این تغییرات زنان را

 )Function Modeمیداند ( .)9مبتنی بر این مدل،

از نظر روانی آسیبپذیر کرده و یک منبع استرس برای

محرّکهای اصلی ( ،)Focal stimuliزمینه ای( Contextual

آنان به شمار میرود ،به خصوص اگر اوّلین تجربه

 )stimuliو باقی مانده ( )Residual stimuliسه مفهوم

بارداری برای مادر باشد ( .)1بنابراین ،درک نامناسب از

کلیدی هستند که بر سازگاری مؤثّرند .نقش پرستار

خود ،عدم تطابق و سازگاری الزم و به تبع آن استرس باال

شناسایی افزایش محدوده سازگاری و مداخله در این

در دوران بارداری میتواند پیامدهای درازمدّت برای جنین

محرّکهاست که بر رفتار اثر میگذارد .محرّک اصلی،

و نیز برای مادر داشته باشد ( .)2آموزش راهکار مناسب

محرّکهایی هستند که بیشترین نقش را در ناسازگاری ایفا

برخورد با موقع ّیتهای استرسزای دوران بارداری ،می-

می کند .محرّک زمینه ای ،محرّکهایی میباشند که طی

تواند بهداشت روانی را در این دوران بهبود ببخشد (.)3

بررسی وضعیّت سالمتی بیمار غربالگری محیطی می

با وجود اینکه در دوران بارداری زنان انگیزه باالیی به

شوند .محرّک باقی مانده ،اعتقادات و باورهای افراد

منظور بهبود رفتار دارند ،آموزش صحیح میتواند نقش

هستند که در ارتباط با محرّک اصلی و زمینه ای وجود

مؤثّری در ارتقای سالمت مادر و نوزاد داشته باشد ()4؛

دارند ( .)11بر این اساس ،بارداری به عنوان یک محرّک

ولی ،متأسفانه کارکنان تیم سالمت ،تأکید کمتری بر ابعاد

اصلی در زنان میتواند رفتارهای غیرمؤثّر ایجاد کند و

روانی مینمایند ( .)5با توجّه به برنامه مراقبتی ارایه شده

سازگار نمودن آنها از طریق مداخله و تغییر در محدوده

در مراکز بهداشتی درمانی کشور ،محتوای آموزشی فعلی،

سازگاری ،تطابق مؤثّرتر زنان باردار و در نتیجه درک

بیشتر ابعاد جسمی زنان باردار را مورد تأکید قرار میدهد

منطقی از خود و شرایط به وجود آمده را سبب میشود

و آموزش در خصوص ابعاد روانی در این دوران بسیار

که به یقین تأثیر چشمگیری بر سالمت مادر و جنین

کمرنگ می باشد .از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حاالت

خواهد داشت؛ بهویژه اگر این مداخالت و آموزشها

جسمی و روانی مادر باردار ،درک او از خود به عنوان یک

علمی و مبتنی بر یک الگوی جامع نگر باشند ( .)8درک

شخص است ،که در تحقیقات کمتر به آن پرداخته شده

از خود ،ترکیبی از عقاید و احساساتی است که فرد نسبت

است .با توجّه به این که در دوران بارداری ماهیّت درک

به خود دارد .درک از خود شخصی (،)Personal self

از خود در معرض اختالل میباشد ( ،)6این دوران می-

درک شخص از خود به عنوان یک شخص است (.)11

تواند فرصتی مناسب در جهت کاهش حساس ّیت زنان

این موضوع بیشتر مربوط به معنویات ،اخالقیات و ایده-

نسبت به مفهوم خود ،کاهش اضطراب و نگرانیها باشد و

هاست .مواردی از قبیل احساس خجالت ،شرم و

دوره ای توأم با آرامش برایشان به ارمغان آورد (.)7

اضطراب ،پرستار را متوجّه اشکال در این محدوده میکند.

 )Interdependenceو ایفای نقش

"کالیستا روی (( )Callista Royیکی از نظریه-

درک از خود شخصی شامل ابعاد خود معنوی -اخالقی،

پردازان پرستاری) معتقد است ،پرستاری بر ارتقای سطح

ثبات خود و خود ایدهآل و مورد انتظار میباشد .خود

سازگاری متمرکز شده و نقش مثبتی در سالمت و کیفیّت

معنوی -اخالقی و روحانی ،شخصیّتی است که فرد در
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محمدپور و همکاران

بطن خود دارد .ثبات خود ،شخصیّت ثابتی است که فرد

پژوهش به روش تصادفی ساده ،با توجّه به لیست زنان

دارد .خود ایدهآل و مورد انتظار ،شخصیّتی که فرد دوست

باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی ،افراد با

دارد داشته باشد ( .)8الگوی سازگاری "روی" به طور

لحاظ معیارهای ورود انتخاب شده و با استفاده از بلوک-

گسترده و دقیق به بررسی بعد درک از خود می پردازد.

های جایگشتی  4تایی به دو گروه آزمون و کنترل

اغلب مطالعات انجام شده در زمینه به کارگیری الگوی

اختصاص یافتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل  )1سنّ

"روی" ،تأثیر مثبت این الگو را بر کنترل بیماری و

حاملگی  24تا  28هفته (علّت انتخاب این بازه زمانی این

افزایش پاسخهای سازگار در بیماریهای مزمن نظیر

است که ،نوسانات خلقی و روانی همچون گریه کردن

نارسایی قلبی ،دیابت ،مراحل انتهایی بیماری کلیوی نشان

بدون دلیل و حمالت اضطراب در دوران بارداری از

داده ( )12-14و جهت بهبود وضعیّت روانشناختی زنان

هنگام لقاح به بعد شایع هستند؛ امّا ،بیشتر به طور

باردار ،ارایه مداخالت آموزشی حمایتی در کنار مراقبت-

مشخص در سه ماهه سوم بارداری ظاهر می شوند (.)16

های معمول ،در این دوران ضروری میباشد .از طرفی

عالوه بر این ،تغییرات جسمی و ظاهری که به نوعی

خأل پژوهشی در رابطه با به کارگیری این الگو در زمینه

وضعیّت روانشناختی را تحت تأثیر قرار می دهند ،با

مراقبتهای پریناتال در بعد درک از خود زنان باردار،

پیشرفت بارداری و در اواخر آن تشدید میگردند .از دیگر

اهمیّت و ضرورت مطالعه حاضر را قطعیتر مینماید.

سو ،این دوره ،بهترین مرحله برای آموزش های دوران

بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله

پری ناتال می باشد ( )2،)11داشتن حدّاقل سواد خواندن

طراحی شده بر اساس مدل سازگاری "روی" بر درک از

و نوشتن )3 ،نخست باردار بودن )4 ،عدم ابتال به عوارض

خود شخصی در زنان نخستباردار انجام گرفت.

و بیماری های دوران بارداری نظیر اکالمپسی ،پره-
اکالمپسی و دیابت بارداری )5 ،عدم تجربه رویداد
استرسزا طی  6ماه اخیر )6 ،زندگی با همسر )7 ،عدم

مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک کارآزمایی در عرصه شاهددار

ابتال به اختالالت روانی مسجل شده )8 ،عدم دریافت

تصادفی میباشد که بر روی  83زن نخست باردار مراجعه

برنامه آموزشی یا مراقبتی دیگر مرتبط با بعد درک از خود

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد در سال

در طول مطالعه بوده و معیارهای خروج از مطالعه نیز

 1333انجام گرفت .حجم نمونه با استفاده از پژوهش

شامل  )1عدم شرکت در آموزشها به طور مرتب)2 ،

مشابه ( )15و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  %35و توان

وقوع عوارضی نظیر پرهاکالمپسی ،خونریزی ،پاره شدن

 34 ،%81نفر برای هر گروه محاسبه شد که با در نظر

مامبرآنها و پره ترم لیبر و  )3بروز رویداد استرس زا برای

گرفتن احتمال ریزش 44 ،نفر در هر گروه انتخاب شدند.

نمونه ها طی مطالعه بود .ابزار پژوهش پرسشنامهای شامل

در نهایت  2نفر از گروه آزمون (یک نفر به علّت پره ترم

سه بخش بود .بخش اوّل مربوط به اطّالعات دموگرافیکی

لیبر و دیگری به علّت عدم شرکت منظم در جلسات) و 3

همچون سنّ تقویمی و بارداری ،سطح درآمد ،تحصیالت

نفر در گروه کنترل (یک نفر به علّت پره اکالمپسی ،یک

و شغل بود .بخش دوم نیز شامل  18سؤال در ارتباط با

)PROM

میزان آگاهی از اقدامات الزم در زمینه شکایات شایع

( )Premature Rupture Of Membranesاز مطالعه حذف

دوران بارداری و بخش سوم ،جهت بررسی میزان

شدند .در مجموع 42 ،و  41نفر به ترتیب در گروههای

سازگاری در بعد درک از خود شخصی مبتنی بر الگوی

نفر به ع ّلت پرهترم لیبر و دیگری به علّت

آزمون و کنترل باقی ماندند .پس از انتخاب واحدهای

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سازگاری "روی" مشتمل بر سه حیطه "خود معنوی-

دوره / 22شماره  /6بهمن و اسفند ماه 45544931

تأثیر مداخله مبتنی بر مدل سازگاری "روی" بر درک از خود شخصی در زنان نخست باردار

اخالقی ( 7( )Spiritual-Ethical selfسؤال)"" ،ثبات خود

و عزّت نفس ،شیوه های شاد زیستن ،تشویق مادران به

(6( )Self consistencyسؤال)" و "خود ایده آل و مورد

بیان احساساتشان در رابطه با دوران بارداری و پس از آن

انتظار ( 3( )Self idealandسؤال)" و در مجموع دارای

بود .محتوای آموزشی و روانشناسی ،در  5جلسه  31دقیقه

 22سؤال که با مقیاس لیکرت به صورت "اصال˝" تا

ای ( 61دقیقه آموزش و بحث گروهی و  31دقیقه پاسخ

"خیلی زیاد" و با نمرات  1-4رتبه بندی گردید .به منظور

به سؤواالت شرکت کنندگان) طی  5هفته (که با هماهنگی

تعیین روایی ابزار از شیوه روایی محتوا استفاده شد .بدین

با واحدهای پژوهش ،هر هفته یک جلسه برگزار گردید)

منظور ابزار طراحی شده در اختیار  11نفر از استادان

به روش سخنرانی ،بحث گروهی و پرسش و پاسخ برای

مرتبط و افراد خبره بالینی مانند متخصصین زنان ،زایمان و

گروه آزمون ارایه گردید .در طول مطالعه ،هر دو گروه

مامایی و آشنا و مسلّط بر مراقبت های دوران بارداری،

مراقبتهای معمول دوران بارداری را دریافت نمودند .در

استادان مسلّط بر تئوریهای پرستاری از جمله مدل

پایان مداخله ابزارها برای بار دوم توسّط دو گروه تکمیل

"روی" و همچنین آشنا با شیوه های ابزارسازی قرار داده

شد .دوره مداخله  3هفته به طول انجامید که شامل  5هفته

شد و نظرات آنان در جهت اصالح و تکمیل ابزار اعمال

اجرای مداخله به صورت دستکاری محرّکها و گسترش

گردید .جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و

محدوده سازگاری افراد و  4هفته پیگیری و حمایت شامل

همچنین روش آزمون -باز آزمون ( )Test re-testاستفاده

مشاورههای حضوری و تلفنی جهت اطمینان از رعایت

شد .نتیجه آزمون با ضریب همبستگی پیرسون  r=1/87و

توصیهها ،پیروی از برنامه آموزشی ،پاسخ به سؤواالت

نیز با ضریب آلفای کرونباخ  r=1/88پایایی ابزار را تأیید

افراد و ایجاد حسّ حمایت و پشتیبانی در آنها بود .این

کرد .قبل از شروع مداخله ،پژوهشگر پس از جلب

مطالعه توسّط کمیته منطقه ای اخالق (با شماره

رضایت افراد برای شرکت در پژوهش ،فرم رضایت کتبی

)GMU.REC.1393.7

کد

آگاهانه را از آنان میگرفت .سپس ابزارها در هر دو گروه

 IRCT2014052217800N1در مرکز ثبت کارآزماییهای

و به شیوه خوداظهاری تکمیل گردید .پس از آن ،محرّک-

بالینی ایران ثبت گردید .در پایان پس از جمع آوری کامل

های (اصلی ،زمینهای و باقیمانده) ایجادکننده رفتارهای

دادهها ،به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،تمامی

غیرمؤثّر تعیین گردید .چارچوب مداخله مبتنی بر

آموزشهای ارایه شده به گروه آزمون ،در قالب یک بسته

رفتارهای غیرمؤثّر و محرّکهای شناسایی شده مشترک

آموزشی در اختیار گروه کنترل قرار گرفت .در نهایت،

بین افراد شرکتکننده ،تدوین شد .این برنامه شامل 2

دادهها به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  21تجزیه و تحلیل

جلسه آموزشی توسّط یک پرستار و  3جلسه روانشناسی

شد .جهت آنالیز دادهها از آزمونهای آمار توصیفی

توسّط یک مشاور و روانشناس بالینی بود .محتوای

(شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار تحلیلی (آزمون

آموزشی جلسات شامل شکایات شایع دوران بارداری و

 tمستقل و زوجی ،من ویتنی و رتبه عالمت دار

توصیّههای الزم در رابطه با آنها ،استرس و تأثیر آن بر

ویلکاکسون ،کایاسکوئر ،ضریب همبستگی پیرسون و

مادر و جنین ،آشنایی با زایمان طبیعی و فواید آن ،مراقبت

آنالیز واریانس یکطرفه) استفاده شد .مقادیر به دست آمده

از نوزاد ،بارداری در اسالم و توصیّههای دینی در این

 Pدر سطح کمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.

تأیید

شد

و

با

دوران و محتوای روانشناسی مطرح شده نیز شامل
راهکارهای ارتباط مؤثّر با همسر و دیگران ،شیوه های
کنترل استرس و خشم ،راهکارهای تقویت اعتماد به نفس
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یافته ها
میانگین سنّی زنان شرکت کننده در پژوهش در
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جدول  :1مقایسه سطح سازگاری در بعد درک از خود شخصی بین دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله
قبل از مداخله
ابعاد درک از خود شخصی

خود شخصی

خود معنوی اخالقی
ثبات خود
خود ایده آل و مورد
انتظار
درک از خود شخصی

بعد از مداخله

آزمون

کنترل

سطح معنی

آزمون

کنترل

سطح معنی

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

داری

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

داری

26/36±6/36

21/26±6/26

P=2/20

22/22±6/16

21/26±6/06

P=2/222

0/36±6/06

6/22±6/66

P=2/22

2/60±2/72

6/27±6/66

P=2/220

23/67±1/26

22/71±6/06

60/63±2/73

12/26±0/62

P=2/72
 tمستقل
P=2/27

26/66±6/67

20/26±6/00

62/36±1/13

12/66±0/12

P=2/222
 tمستقل
P=2/222

گروه آزمون  27/38±2/51و در گروه کنترل 31/37±6/17

از مداخله بین دو گروه وجود ندارد؛ امّا ،پس از مداخله

سال بود .نزدیک به نیمی از آنان تحصیالت دانشگاهی

تفاوت آماری معنادار گردید (جدول .)1

( 53/13درصد) داشتند .سنّ بارداری افراد قبل از مداخله

مقایسه میانگین نمرات سازگاری در دو گروه ،قبل

بین  24تا  28هفته بوده و پس از مداخله به  33تا 37

از مداخله ،تفاوت آماری معناداری نشان نداد ،اما پس از

هفته رسید .بیشتر زنان شرکتکننده ،خانه دار بوده

مداخله ،تفاوت آماری معنادار بود (.)P<1/111

( 81/32درصد) و مابقی نیز به ترتیب کارمند و شغل آزاد

یافتههای حاصل از مقایسه درون گروهی نشان

داشتند .مقایسه مشخصات دموگرافیک زنان در دو گروه،

می دهد ،تفاوت آماری معناداری در بعد درک از خود

نشان دهنده همسان بودن آنها بود ( .)P>1/15میانگین

شخصی قبل و پس از مداخله در تمامی حیطههای آن

سنّی همسر زنان باردار شرکت کننده در پژوهش در گروه

برای گروه آزمون وجود دارد ( .)P<1/111در گروه کنترل

آزمون  27/38±2/51و در گروه کنترل  31/37±6/17سال

نیز در بعد درک از خود شخصی و حیطه خود ایدهآل و

بود .نزدیک به نیمی از همسران ( ،)%48/2تحصیالت

مورد انتظار قبل و پس از مداخله ،تفاوت معنادار وجود

دانشگاهی داشتند %63/3 .از همسران نیز شغل آزاد داشته

داشت؛ بدین صورت که تفاوت آماری معنادار در این

و مابقی آنان کارمند و بیکار (به ترتیب  %32/5و )%3/6

گروه با افزایش نمرات (پایین آمدن سطح سازگاری)

بودند .میزان درآمد خانواده در بیشتر افراد ( 71نفر) در

همراه است .ا ّما ،در مقایسه نمرات حیطههای خود معنوی

حدّ کفاف گزارش شد .نتایج در بخش سنجش آگاهی

اخالقی و ثبات خود ،قبل و پس از مداخله در گروه

نشان داد ،میانگین نمره افراد قبل از مداخله در گروه

کنترل تفاوت آماری معنادار نشد.

کنترل  3/53±3/66و در گروه آزمون  11/73±4/18بوده و
پس از مداخله این میزان به ترتیب در گروههای کنترل و

بحث

آزمون 3/83±3/68 ،و  16/12±1/61بود .مقایسه نمرات

نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر مثبت به

دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت

کارگیری الگوی سازگاری "روی" بر میزان تطابق و

()P=1/16؛ امّا ،پس از مداخله تفاوت آماری معناداری

سازگاری زنان نخستباردار در بعد درک از خود شخصی

مشاهده شد (.)P<1/111

است .بر اساس یافتهها ،نمرات سازگاری زنان باردار پس

یافتههای حاصل از مقایسه سطح سازگاری در بعد

از مداخله در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل،

درک از خود شخصی در دو گروه آزمون و کنترل قبل و

تفاوت آماری معناداری نشان داد ( .)P<1/15در این راستا

بعد از مداخله ،نشان میدهد ،تفاوت آماری معناداری قبل

نتایج مطالعهای در زمینه تأثیر آموزش دوران پری ناتال بر
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تأثیر مداخله مبتنی بر مدل سازگاری "روی" بر درک از خود شخصی در زنان نخست باردار

سازگاری با دوران قبل و پس از زایمان ،با نتیجه مطالعه

سالمندان ( ،)21بیماران دیابتی (22و ،)23سرطان پستان

حاضر همخوانی داشته و نتایج حاکی از آن است ،آموزش

( ،)24درد قفسه سینه ( )25و نارسایی قلبی ( )13نتایج

بر سازگاری با دوران قبل از زایمان مؤثّر بوده امّا ،بر

مشابه با یافته های مطالعه حاضر داشته است.

سازگاری با دوران پس از زایمان تأثیری ندارد (.)15

متأسّفانه مطالعات بسیار محدودی در خصوص

اکبرزاده آرانی و همکاران نیز ،نتایج آموزش در همه ابعاد

تأثیر مداخله مبتنی بر الگوی "روی" در دوران بارداری

الگوی "روی" از جمله بعد درک از خود را مثبت گزارش

انجام شده است و با توجّه به موارد در دسترس ،کمتر

کردهاند ( .)11آموزش و حمایت باعث میشود که مادران،

مطالعه ای به چشم میخورد که به بررسی دقیق و جزیی

شناخت بیشتری از خود پیدا کنند ،نقاط قوّت و ضعف

بعد درک از خود و حیطه های آن (خود معنوی اخالقی،

خود را بشناسند و بدین ترتیب به حدّی از خودشناسی

ثبات خود و خود ایده آل و مورد انتظار) بپردازد .در

نایل شوند که در جهت اصالح نقاط ضعف و تقویت

بسیاری از موارد ،نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مذکور

نقاط مثبت خود گام بردارند .همچنین ،مشاوره و آموزش

مشابه و حاکی از اثر مثبت مدل "روی" در افزایش

حمایتی مبتنی بر یک الگوی مؤثّر میتواند به افراد کمک

سازگاری و ارتقای کیفیّت زندگی افراد میباشد .الزم به

کند تا احساسات منفی خود را در مسیر صحیح قرار داده،

یادآوری است که با توجّه به مشکالت مختلف در دوران

تا موجب تعامالت سازنده شوند ( .)17یافتههای تحقیق

بارداری ،سایر ابعاد این مدل شامل ابعاد فیزیولوژیک،

حاضر ،در بعد درک از خود با نتایج پژوهش بارلو

ایفای نقش و استقالل و وابستگی ،هر یک نیازمند مطالعه-

( )Barlowو همکاران ( )18همخوانی دارد .ساالری و

ای جداگانه میباشد .در نهایت با توجّه به جایگاه سالمت

همکاران در مطالعه خود نشان دادند که کسب دانش و

مادر و جنین در دوران بارداری که بارها مورد تأکید

آگاهی در فرد ایجاد حس کنترل مینماید و باعث میشود

سیستم های ارایه دهنده خدمات سالمت بوده است،

که فرد از شیوههای مقابلهای مؤثّر و سازگار کمک بگیرد

کاربرد مدل سازگاری "روی" در جهت مراقبت از زنان

( .)13یافتههای حاصل از مطالعه هامیلتون ( )Hamiltonو

نخست باردار به منظور افزایش سطح سازگاری

همکارانش در این خصوص با نتیجه مطالعه ما متفاوت

روانشناختی به ویژه در بعد درک از خود شخصی در این

بوده و بیانگر آن است شش ساعت آموزش فردی ،یک

دوران ،نتایج موفّقی را نشان داد .با توجّه به نتایج مطالعه

ماه قبل از زایمان هیچ تأثیری بر سازگاری دوران پری

میتوان از اثرات مفید این مدل در برهه مهم و حساس

ناتال ندارد ( .)21این اختالف میتواند به علّت تفاوت در

بارداری بهره برد .بنابراین ،این الگو میتواند به عنوان

روش ،محتوا ،الگوی مورد استفاده و نیز تفاوت در دوره

راهنمایی برای پیشرفت برنامههای آموزشی -مراقبتی

مداخله ما با مطالعه مذکور باشد که زمان مداخله در

دوران پری ناتال و به خصوص در زنان نخست باردار که

مطالعه حاضر مبتنی بر الگوی "روی" طوالنی تر بوده و

با مشکالت بیشتری در زمینه تطابق با این تجربه جدید

از هفته  24تا  28بارداری شروع شده 5 ،هفته ادامه داشته

مواجهند ،به کار گرفته شود ،گرچه انجام مطالعات تکمیلی

و  4هفته نیز پیگیری شد .شاید علّت دیگر این اختالف،

در این زمینه ضرورت داشته و پیشنهاد میگردد.

تفاوت در جامعه هدف باشد .زیرا ،تمرکز مطالعه حاضر
بر زنان نخست باردار است؛ امّا ،مطالعه مذکور تمام زنان
باردار را مورد بررسی قرار داده است.
کاربرد الگوی "روی" در دیگر مددجویان نظیر
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 همچنین از تمامی مادران. ابراز میدارند،محقق نمودند

 کارکنان مراکز بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مشارکت کننده در طرح و خانوادههایشان که در اجرای

درمانی شهرستان و پرسنل معزز واحد مادران مراکز

. کمال تشکر را دارند،پژوهش حاضر مساعدت فرمودند

بهداشت که با حمایتهای الزم امکان اجرای این طرح را
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Background: In pregnancy period, mothers experience many
changes psychologically. Self-concept as one of the factors
affecting the mental states, in present cares of pregnancy
becomes less than attention. Present study was implemented in
order to the effect of intervention this model on personal selfconcept in primi gravida women.
Materials and Methods: In this randomized controlled field trial,
Research Sample consisted of 83 primi gravida women that were
selected by simple random sampling and were assigned in
groups of intervention (42 persons) and control (41persons)
through block permutation method. Intervention group received
the educational supportive intervention consisted of training
sessions and psychological counseling planned based on model
over 4 weeks. For assessing the level of adaptation in personal
self-concept mode, a valid and reliable questionnaire was used.
Data was analyzed by means of SPSS software and using
descriptive statistics and tests of analytic statistics were
analyzed. P<0/05 was considered significant.
Results: Adaptation scores in personal self-mode in both groups
before intervention respectively were 38.26±7.56 and 40.73±8.21
and their comparison had not significant statistically difference
while after intervention scores in two groups respectively were
30.69±4.46 and 41.29±8.40 that their comparison showed a
significant difference.
Conclusion: Using of designed program based on "Roy" model,
as an effective and low cost intervention, can increase prim gravida women's adaptation in self- concept mode. Therefore the
implementation of this pattern besides in this period is
recommended.
Keywords: Roy adaptation model, Personal self-concept,
Women, Primi gravida.
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