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 چکیده
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری در دوره قبل از تولد می باشد. 
در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی ُعرفی )استقرایی( استفاده شده است. جامعه آماری 
شــامل کلیه کتاب های علمی، مقاالت پژوهشــی، تحقیقات، منابع دینی- اسالمی و اسناد معتبر در 
ارتباط با فرزند پروری دوره قبل از تولد بوده و از نمونه گیری هدفمند )مالک محور( استفاده شده 
است. گردآوری داده ها با بهره گیری از کار برگ تحلیل محتوا و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری سه 
مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است. 6 مبنای نظری شامل مبانی فرهنگی- اجتماعی؛ 
مبانی حقوقی؛ مبانی دینی- اسالمی؛ مبانی روان شناختی؛ مبانی زیست شناختی و مبانی شناختی و 31 
اصل در زمینه فرزند پروری قبل از تولد از داده ها استخراج شد که می تواند به عنوان پایه و اساس 
الگوی فرزند پروری قبل از تولد قلمداد  شود؛ به طوری که رعایت این اصول زمینه فرزند پروری قبل 
از تولد را برای والدین فراهم می نماید و پیامدهای فردی و اجتماعی مثبتی در پی خواهد داشت.
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1- مقدمه و طرح مسئله
پیشرفت های فنی با گشودن پنجره ای به محیط داخل رحم، فرصتی را برای توصیف تعامل 
بین احساسات مادر، فیزیولوژی مادر و جنین و رفتار جنین به گونه ای فراهم کرده که قباًل وجود 
نداشته است )DiPietro, 2010:22(. این پیشرفت ها مسیر را برای فرزند پروری و رشد کودک 
قبل از تولد گشوده است. دوره قبل از تولد و مواجهه با جنین متولد نشده، نشان از آغاز پیوستگی 
زندگی بشر در جهت تحقق »خود« است. با گسترش تعریف استاندارد از پیوستار و تداوم زندگی، 
تجربه قبل از تولد نیز به بخشی از این پیوستار زندگی تبدیل می شود که به شکل گیری ما کمک 
.)Fedor-Freybergh, 2021:37( می کند و تعیین می کند که چه کسی هستیم و چه خواهیم شد
استعدادهای  و  توانایی ها  شکوفایی  عدم  یا  شکوفایی  باعث  تولد  از  قبل  زندگی  شرایط 
 ژنتیکی می شود. نحوه رشد و یادگیری انسان به تعامل پویای بین طبیعت )وقف ژنتیکی فردی
1( و پرورش )تغذیه ای، عاطفی، جسمی، محرک و غیره( بستگی دارد. مراحل قبل از تولد، پری 

ناتال و دوران اولیه پس از تولد، میزان رشد بیولوژیکی و روانی فرد را تعیین می کند و تجارب قبل 
از تولد بر معماری مغز تأثیر می گذارد )Evertz, 2008: 189(. بینش هایی که در ارتباط با این زمینه 
مطرح شده است، این واقعیت را گسترش داده اند که رابطه فرزند با مادر قبل از تولد، یا رابطه قبل 
 Verny, Verny,( از تولد فرزند، ازنظر تاریخ زندگی، نقطه آغاز تجربه بعدی زندگی انسان است
Kelly,1988:55 &(. حتی نظریه اصلی روانشناسی قبل از تولد؛ بر این فرض استوار است که از 

همان ابتدای زندگی بشر - احتمااًل از اولین دوره جنینی به بعد - هر تجربه خوب، یا بد، اثری از 
خود برجای می گذارد که در پیشرفت بعدی فرد تأثیر دارد )Hildebrandt, 2021:195(. بسیاری 
از تأثیرات قبل از تولد که به عنوان اثری در رشد یا رفتار فرزندان شناخته می شوند، تحت تأثیر 
ویژگی های مادر قرار دارد )Rutter, Pickles, Murray et al, 2001(. گزارش ها درباره تأثیرپذیری 
فرزند متولد نشده از محیط و والدین خود، به صورت مطالعات علمی موردبررسی قرارگرفته که 
سیر صعودی و پیشرفت باالیی در جهت رشد و پرورش فرزند قبل از تولد از سطح فیزیولوژی تا 
 Satt, 1985; Hepper, 1993; Chamberlain, 1992;( روانشناسی و حتی یادگیری داشته است

.) Chamberlain, 2003

حاالت روحی ـ روانی مادر، از تأثیرات مهم دیگری است که در فرزند پروری نقش بسزایی 
دارد، به طوری که زیست شناسان سلولی اعتقاددارند، والدین شبیه »تکنسین ژن« فرزنداِن خود، در 
 .)Lipton, 2009:362(طول ماه های قبل از حاملگی، در دوران حاملگی و حتی پس از تولد هستند
لیپتون والدین را تشویق می کند که چندین هفته قبل از بچه دار شدن کودک، لبخند زدن را 
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زیاد انجام دهند، »این توجه حمایت کننده از رشد، همراه با میل مطمئن به بچه دار شدن، باعث 
می شود کودکانی باهوش تر، سالم تر و شادتری پرورش  یابند«. شرایط روحی که در آن بارداری 
اتفاق می افتد، اعم از عشق، عجله، نفرت و ...، هرکدام نقش مهمی در رشد و پرورش فرزند دارند؛ 
بنابراین والدین برای هر بارداری و تصمیم به فرزند آوری، باید ازنظر روحی و روانی آماده شوند 
)Auhagen-Stephanos, 2021:207(. تا بتوانند در فرزند پروری چه قبل از تولد و چه بعد از تولد 

نقش مؤثری ایفا کنند.
از نگاه و زاویه ای دیگر، مرحله قبل از تولد، فرصتی منحصربه فرد برای پیشگیری اولیه از 
 Fedor-Freybergh& Vogel,( اختالالت روان شناختی، عاطفی و جسمی در زندگی بعدی است
134 :1988(. کودک قبل از تولد کاماًل وابسته به بدن مادر و حاالت روانی مادر زندگی می کند. 

 .)Verdult, 2021: 237( امنیت و بقای او کاماًل به مراقبت و پرورش و عشق مادرش بستگی دارد
تعامل مادر و کودک، نه تنها شخصیت بیولوژیکی، بلکه روان شناختی و اجتماعی فرزند متولد نشده 
را پرورش می دهد )Fedor-Freybergh, 2021:42(. جنین به طور متوالی در این دوران از حساسیت 
و توانایی بالقوه باالیی برای درک و یادگیری برخوردار است. تجربه درون رحم برای کودک یک 
فرایند یادگیری است )Fedor-Freybergh,1985 به نقل از Fedor-Freybergh, 2021;39(. تجاربی 
که با آگاهی والدین نسبت به این قابلیت ها و توانایی ها، می تواند تبدیل به فرصت هایی برای رشد 
و پرورش فرزند قبل از به دنیا آمدن او باشند. با این تفاسیر می توان ادعا نمود که خانواده و جامعه 
نقشی اساسی در ایجاد شرایط مناسب برای رشد انسانی جدید، از زمان بارداری به بعد دارند؛ لذا 
آموزش در جنبه های قبل از تولد و دوران بارداری توسط متخصصان - ماماها، پزشکان، مددکاران 
 Evertz, Janus, & Linder,( اجتماعی، معلمان مدارس و شبکه های والدین امری ضروری است
801 :2021( همه والدین آینده باید نسبت به مراقبت های پیش از بارداری، بارداری و حاملگی – 

شامل داشتن اطالعات و دانش الزم برای دستیابی به صالحیت کامل نقش والدینی، دسترسی به 
اطالعات داشته باشند. والدین به ویژه مادر در زمان بارداری نیاز به مشاوره و پشتیبانی دارد. جامعه 
و خانواده باید تأثیرات تجارب قبل از تولد و دوران بارداری را برای مادر بودن یا پدر بودن او تأیید 
کنند. همه باید بدانند که از ابتدای بارداری داشتن یک کودک تحت مراقبت، از اهمیت باالیی 
برخوردار است. در طول چرخه زندگی، شرایط فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد بر سالمتی خود 
و هر کودکی که ممکن است در آینده داشته باشد، تأثیر می گذارد. به خصوص در ماه های قبل از 
لقاح، وضعیت سالمتی و تغذیه ای زن و مرد- همچنین هر نوع سم و بیماری که اغلب پنهان است 
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- تأثیرات مهمی )حتی چند نسلی( بر روی فرزند آن ها در طول زندگی خواهد داشت. همچنین 
رویدادهاي اضطراب زا در دوران قبل از تولد، سالمت رواني فرزندان را در دوران کودکی شان تحت 
تأثیر قرار می دهد و به مشكالت سالمت روان در بزرگ سالی منجر خواهد شد، این موضوع اهمیت 
مسئله و تأثیر عمیق آن، بر كل زندگي را نشان مي دهد )Oates, 2002(. وجود اضطراب بارداري 
 Rahman( و زایمان بر ابتالي فرزند به اسكیزوفرني و اختالالت عاطفي در آینده تأثیرگذار است
Creed, 2007 &(. پیام واضح و روشن این پژوهش  این است که تالش ها در راستای به کارگیری 

علمی و خردورزانه یافته های پژوهش های مرتبط با دوران جنینی در برنامه های تربیتی و آموزشی 
ضرورتی انکارناپذیر است و پرداختن به این دوره دست کم به اندازه دوره های طفولیت، بدو کودکی، 
نوجوانی و ... در فرزند پروری ضرورت دارد. از سوی دیگر امروزه مدارس با سیل عظیمی از ورود 
کودکان با مشکالت و معضالتی همچون اختالالت یادگیری، اتیسم، بیش فعالی، نقصان حافظه 
و یادگیری و مشکالت عاطفی مواجه هستند که امر تحصیل و یادگیری آن ها را مختل کرده 
است، اختالل یا تأخیر در رشد توانمندي هاي هوشي-شناختي کودک، موجب تحمیل هزینه   هاي 
زیادي به سیستم بهداشتي درماني )قالیباف، خراسانی، اطمینان،1394( و آموزش وپرورش در آینده 
مي شود. بسیاری از این مشکالت ریشه در دوره قبل از تولد دارند. ایجاد نوع جدیدی از دیدگاه ها 
و مراقبت های دوران بارداری ضروری است که به موجب آن عالوه بر اینکه همه خطرات به موقع 
غربالگری می  شوند، فرصت رشد و پرورش فرزند متولد نشده توسط والدین فراهم شده و فرآیند 
فرزند پروری از همان ابتدای زندگی او شروع خواهد شد که به تبع نتایج بهتری هم برای خانواده 
و فرزند و هم برای جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آگاهی از امور قبل از تولد، می تواند در ایجاد 
مسیری بهتر برای کودک متولد نشده مؤثر باشد؛ لذا از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است و 
مسیر را برای فرزند پروری و رشد کودک قبل از تولد هموار خواهد کرد؛ مسیری که اگرچه دارای 
پیچیدگی ها و نظریات جدیدی است، اما هنوز بدون طرح و برنامه رهاشده است. از سوی دیگر نگاه 
تک بعدی پزشکی-مراقبتی با تمرکز بر حوزه سالمت جسمی، نتوانسته تمامی یافته های مربوط به 
این دوره را پوشش دهد و جنبه هایی از آن مورد غفلت واقع شده است و تاکنون هیچ گونه توجهی 
از منظر تربیتی و آموزشی به این دوره جهت فرزند پروری صورت نگرفته است؛ لذا این پژوهش 
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مبانی و اصول فرزند پروری در دوره قبل از تولد چیست؟
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2-پیشینه پژوهش و چهارچوب مفهومی
ترشیزی و شریف زاده )1391( در پژوهش خود با عنوان »دلبستگي مادر- جنین و عوامل 
مرتبط با آن، در زنان باردار مراجعه کننده به مراكز بهداشت شهر بیرجند« نشان دادند که برخي 
از ویژگي هاي دموگرافیك و پري ناتال در دوران بارداري با دلبستگي مادر- جنین ارتباط دارد، لذا 
توجه به آن ها مي تواند زمینه اي براي برنامه ریزي آموزشي و بهداشتي در جهت ارتقاي دلبستگي 
مادر- جنین در این افراد و بهبود سالمت مادران و پیامد پري ناتال در نوزادان باشد. عزیزی 
)1396( در پژوهشی با عنوان »برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع« به این نتیجه 
رسید که دوران قبل از تولد در مشخص کردن مسیر رشد و تحول انسان بسیار حائز اهمیت 
است، بنابراین شناسایی و یقین به وجود توانایی های جنین باعث می شود که به فکر نقشه ای 
برای یادگیری در این دوره بود. عباسی )1399( در پژوهش خود با عنوان »تحلیل عوامل مؤثر در 
تربیت قبل از تولد از منظر آیات و روایات« نشان داد که دوره ی قبل از تولد، از حساسیت بسیار 
زیادی برخوردار است. سمیت و همکاران در پژوهشی با عنوان »رشد عصبی نوزاد و خردسال 
در رابطه با عملکرد تیروئید مادر« نوزادان را در سن 6، 12 و 24 ماهگی ارزیابي کردند و به 
 این نتیجه رسیدند که فرزندان مادران مبتالبه کم کاری تیروئید در شاخص رشد ذهنی بیلی
نمره کمتری گرفتند )Smit & et al, 2000(. کیسلوسکی و هاینز در مطالعه خود نشان دادند که 
در دوره بارداری، جنین ها می توانند صدای مادر خود را از صدای زن دیگر تمیز دهند و این نشان 

.)Kisilevsky & Hains, 2011( می دهد که یادگیری قبل از تولد رخ داده است
پارتنینا و همکاران در پژوهش خود با عنوان »انعطاف پذیری عصبی ناشی از یادگیری پردازش 
گفتار قبل از تولد« ارتباطات نورونی مستقیم در یادگیری انسان در دوران جنینی توسط محرک های 
صوتی مانند کالم را به اثبات رسانیده اند )Partanena & et al, 2013(. سلیم و سورکان در پژوهشی 
با عنوان »میل به بارداری والدین و رشد اجتماعی عاطفی کودک« اثرات مثبت میل و عالقه والدین 
به فرزند آوری و اثرات منفی بارداری ناخواسته بر رشد اجتماعی –هیجانی پایین فرزندان را نشان 
دادند )Saleem & Surkan, 2014(. وود و چسر در پژوهشی با عنوان »مادر شدن: بهبود نتایج 
تولد از طریق یک مدل آموزش مشترک پیش از زایمان در جامعه« تأثیر برنامه درسی گروهی 
برای پیش از تولد و دانش مربوط به رفتارهای بهداشتی و تأثیر برنامه آموزشی در رشد فرزند قبل 
از تولد را نشاندادند ))Woods & Chesser, 2015(. مانک، لیگو و ترامپ در پژوهش خود با عنوان 
»ریشه های تکاملی پیش از زایمان، آسیب شناسی روانی آینده: مکانیسم ها و مسیرها« دریافتند که 
ناراحتی مادر با افزایش خطر ابتال به آسیب شناسی روانی در کودکان مرتبط است، به عنوان مثال: 
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اضطراب زیاد مادر با افزایش دو برابری احتمال خطر ابتال به اختالالت روانی در کودکان همراه 
است)Monk, C., Lugo-Candelas, C., & Trumpff,2019(. گودلین، گروگر، الیس و همکاران در 
پژوهشی با عنوان »منبع کنترل مادر قبل از تولد و کاهش توانایی های ریاضی و علمی در فرزندان 
آن ها« نشان دادند که حاالت روانی مادران و مثبت اندیشی آن ها می تواند در پرورش فرزندانی با 
توانایی درک و فهم باالی ریاضی و علوم کمک کند )Golding, Gregory, Ellis, 2019(. ماتاس 
و گاپاروس در پژوهشی با عنوان »تأثیر استرس مادر در دوران بارداری بر رشد عصبی کودک« 
دریافتند که عناصر مختلف که به دلیل استرس مادر در دوران بارداری تغییر می کنند، می توانند 
با تغییراتی در زمینه های مختلف رشد عصبی مانند رشد شناختی، رشد حرکتی، رفتار، خلق وخو، 
.)Matas-Blanco & Caparros-Gonzalez, 2020( حافظه و توانایی های یادگیری همراه باشند

در برخی از یافته ها و پژوهش های انجام شده، نگاه تک بعدی در مورد دوره قبل از تولد مشاهده 
می شود که می توان ابعاد دیگر این دوره را بررسی نمود و یافته ها را در زوایای دیگر گسترش داد. 
تمرکز اغلب تحقیقات بر بهداشت و مراقبت های زایمان بوده است؛ اگرچه در برخی از پژوهش ها 
ابعاد جدیدی نیز مورد مداقه قرارگرفته، اما تنها به ارائه این نتایج بسنده شده و تالشی در جهت 
انسجام و به کارگیری این یافته ها در جهت آموزش و فرزند پروری و کاربرد آن ها از طریق علوم 
تربیتی برای زنان باردار انجام نشده است؛ تنها یک پژوهش )عزیزی، 1396( به طور مستقیم به برنامه 
درسی قبل از تولد پرداخته است که این پژوهش نیز بر اهمیت دوره قبل از تولد، معرفی مفهوم 
برنامه درسی قبل از تولد و ضرورت آن تأکید کرده است. درمجموع می توان مطرح نمود که این 
پژوهش نسبت به پژوهش های پیشین، هدف عمیق تری را پیگیری می کند و با استفاده از شناسایی 
و تبیین مبانی و اصول مربوط به رشد و پرورش فرزند در دوره قبل از تولد، مسیر جدیدی را در 
پیش گرفته است. الزم به ذکر است که منظور از مبانی، گزاره های توصیفی و خبری درباره یک 
موضوع، حاوی هست ها و نیست ها و ناظر بر روابط و مناسبات واقعی امور می باشد و تعریف اصول، 
گزاره های تجویزی یا محتوای مفهومی " باید و نبایدها" است که از اهداف و مبانی استنباط شده و 
راهنمای روش ها و فعالیت ها در تعلیم و تربیت می باشد )باقری،1395(. لذا در این پژوهش مبانی 
عبارتست از گزاره هایی که به توصیف جنبه هایی از واقعیات مرتبط با  فرزندپروری قبل از تولد 
است. این پژوهش با بررسی نتایج پژوهش های انجام شده، در این خصوص که به صورت تکه های 
پازل پراکنده می باشد، ترکیب و شکل کامل پازل را به عنوان یک چارچوب متشکل از مبانی و اصول 
مطرح می کند؛ این چارچوب می تواند دربرگیرنده تمامی ابعاد رشد قبل از تولد و مبانی نظری و 
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اصول مرتبط با طراحی برنامه  آموزشی ویژه والدین باشد، به گونه ای که برنامه ریزان و کارگزاران 
تربیتی و نیز پزشکان و روانشناسان، در پرتو این چارچوب برنامه  آموزشی جدیدی را برای والدین 
جهت ارتقای توانایی ها و ظرفیت های جنین در رحم مادر و افزایش نقش والدینی ارائه نمایند و 
والدین را در رسیدن به مسیری خاص و مطلوب جهت فرزند پروری هدایت کنند. موضوعی که 

تاکنون در هیچ مطالعه ای به آن پرداخته نشده است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی دوره قبل از تولد به عنوان مهم ترین دوره در رشد 
و پرورش فرزند تلقی شده و حوزه علمی نسبتًا جدیدی است که پژوهش ها و نظریاتی را به خود 

اختصاص داده است که در ادامه مورد تبیین قرار می گیرد:
روانشناسی قبل از تولد: روانشناسی قبل از تولد، از قرن گذشته و با طرح این بینش که »تولد 

نه تنها یک رویداد خارجی است، بلکه یک تجربه ابتدایی در سطح عاطفی است و می تواند با 
جنبه های آسیب زا نیز همراه باشد« آغاز شد. این بینش ها همچنین این واقعیت را گسترش دادند 
که رابطه فرزند با مادر قبل از تولد ازنظر تاریخ زندگی، نقطه آغاز تجربه زندگی بعدی انسان است. 
این بینش بیانگر رشد دلبستگی فرد نسبت به گذشته در دوران کودکی، نوزادی و زمان قبلی است 
)Reiter, 2005(. پایه و اساس رشته روانشناسی قبل از تولد، در سه رکن ذیل تنظیم شده است:

الف(. پیشرفت علمی دانش: تحقیق در مورد مکانیسم های عصب شناختی اثرات قبل از تولد، 
الگوهای روان پویایی برای پردازش تجربیات اولیه و عواقب روانی آسیب زایی برای رشد بعدی 

کودک با استفاده از روش های کمی و کیفی.
ب(. پیشگیری از اختالالت منشأ قبل و پری ناتال: تجدید آرایش درک ما از دوره قبل از تولد 
کودک و زایمان، منجر به رشد مفاهیم جدید برای حمایت از زنان باردار و همچنین زنان و 

زایمان و مامایی می شود.
فرزند  زایمان  از  قبل  و  تولد  از  قبل  دوره های  در  که  اختاللی  برای  درمانی  روش های  ج(. 
به دست آمده اند: با استفاده از روش های روان درمانی جدید که با بینش جدید روانشناسی قبل 

از تولد هماهنگ شده اند )هیلدبرانت، 2021(.
دلبستگی قبل از تولد: دلبستگی قبل از تولد تحت عنوان دلبستگی مادر به جنین بیان شده 

است. دلبستگی بین مادر و جنین تصور انتزاعی مادر از جنین می باشد که به صورت بالقوه قبل از 
تولد وجود دارد و مربوط به توانایی شناختی و احساسی در رابطه با تصور وجود یک انسان دیگر 

می باشد.
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بر اساس نظریه جان بالبی در تئوری دلبستگی، رابطه دلبستگی بین مادر و نوزاد از مدت ها 
 Brandon AR, Pitts( قبل از تولد شروع می شود که این رابطه برای ادامه بقا ضروری می باشد
بیشتر مي شود؛  به تدریج  و  ایجادشده  بارداري  ابتداي  از  دلبستگي،   .)S, Denton WH, 2009

به طوری که در سه ماهه دوم به اوج خود می رسد و تا بعد از زایمان ادامه مي یابد و در تطابق موّفق 
.)Salisbury, 2003( مادر با بارداري نقش مهمي دارد

برنامه ریزی قبل از تولد: مفهوم »برنامه ریزی قبل از تولد« که نگاه فیزیولوژیکی دارد، زمینه 

 Huizink,( اکثر مطالعات انجام شده در دهه گذشته در زمینه دوره قبل از تولد را شکل داده است
2012(. ساختار »برنامه ریزی قبل از تولد« به طور گسترده، برای نشان دادن کشف تأثیرات قبل از 

Barker, 2005; DiPietro, Kivlighan- )تولد، بر عملکرد جنین پس از تولد، استفاده شده است 
Costigan, et al, 2010 (. برنامه ریزی، فرآیندی است که توسط آن یک محرک یا آسیب، در طی 

یک دوره مهمی از رشد، تأثیر طوالنی مدت یا دائمی را برجای می گذارد. این تأثیر برنامه ریزی، 
اگرچه فیزیولوژیکی است؛ اما از اهمیت بسزایی در رشد و پرورش فرزند قبل از تولد برخوردار است.

3- روش پژوهش
در این مطالعه، روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی ُعرفی )استقرایی( می باشد. این روش در 
مطالعاتی بکار می رود که هدف آن شرح یک پدیده است و هنگامی مناسب است که نظریه های 
موجود یا ادبیات تحقیق درباره پدیده موردمطالعه محدود باشد که این مهم درباره این تحقیق 
صدق می نماید. در این روش از طریق استقراء، مقوالت از داده ها ظهور می یابند که مایرینگ این 
حالت را مقوله استقرایی می نامد. امتیاز ویژه تحلیل محتوای کیفی بر پایه رویکرد عرفی، به دست 
آوردن اطالعات مستقیم و آشکار از مطالعه، بدون تحمیل مقوله یا نظریه های از پیش تعیین شده 

.)Mayring, 2014( است
جامعه مورد تحلیل کلیه کتاب های علمی و مقاالت در ارتباط با جنین شناسی، مامایی و 
بهداشت باروری و فرزند پروری قبل از تولد )انگلیسی- فارسی(، منابع دینی-اسالمی و اسناد معتبر 
در ارتباط فرزند پروری دوره قبل از تولد است. در تحلیل محتوای کیفی متداول ترین روش های 
نمونه گیری، روش نمونه گیری هدفمند )مالک محور( می باشد )Mayring, 2014(. بدین جهت، 
نمونه گیری در این پژوهش از نوع هدفمند )مالک محور( انجام شده است. براي پویش و شناسایی 
و  الکترونیکی(  و  )چاپی  منتشرشده  کتاب های  به  مراجعه  بر  مطالب، عالوه  استخراج  و  منابع 
مجالت معتبر، به پایگاه هاي اطالعاتی ملی )مگیران، نور مگز، ایران داک، پایگاه استنادی علوم 
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بانک اطالعات نشریات  )ره(،  )Isc( کتابخانه دیجیتال دانشگاه عالمه طباطبایی  جهان اسالم 
کشور، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی( و پایگاه های اطالعاتی 
 Elsevier, Springer, Sage, Eric, Google Scholar SAGE, Proquest, :بین المللی همچون
 Scopus, PubMed, Isi, Zednee, TheCochraneco, lLaboration, BMC, ScienceDirect

تولد«،  قبل  تربیت  »مبانی  کلیدواژه های  مطالعه  برای  منابع  انتخاب  است. جهت  بررسی شده 
»عوامل تأثیرگذار بر تربیت قبل تولد«، »تربیت دینی قبل از تولد«، »فرزند پروری قبل از تولد«، 
»اهمیت دوره جنینی«، »اصول تربیت قبل از تولد«، »حقوق کودک قبل از تولد«، »نقش مادر 
در تربیت قبل از تولد«، »اهمیت دوران بارداری در رشد«، »دیدگاه قرآن درباره دوره جنین« 
انگلیسی که دو کتاب شامل مجموع مقاالت )کتاب  بوده اند. درمجموع 3 کتاب  مورداستفاده 
اول 21 مقاله و کتاب دوم 5 مقاله( 16 مقاله انگلیسی، 14 پژوهش داخلی ) مقاله و پایان نامه( 
 قرآن کریم و 6 کتاب فارسی در مبحث تربیت در دوران بارداری، جهت تحلیل انتخاب شدند
 Zhang &( از »مضمون« به عنوان واحد تحلیل استفاده می شود 1. در تحلیل محتوای کیفی 

از طریق  نیز واحد تحلیل، مضمون و گردآوری داده ها  پژوهش  این  Wildemuth, 2005(. در 

کار برگ تحلیل محتوا انجام شده است؛ بدین صورت که در قالب جدولی، مضامین، مفاهیم، زیر 
مقوله ها و مقوالت استخراج شده است. فرایند تحلیل داده ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای باز، 
محوری و انتخابی )اشتراوس و کوربین،1990(. انجام شد. بدین صورت که در کدگذاری اولیه داده ها یا 
»کدگذاری باز«، فرضیاتی مقدماتی درباره شیوه های مرتبط کردن کد ها در ابعاد مشخص، مطرح 
و داده های مشابه، گروه بندی و نام گذاری شدند. در ادامه از طریق »کدگذاری محوری« مفاهیم 

استنتاج، طبقه بندی و سازمان دهی و سرانجام در کدگذاری انتخابی، مقوله اصلی استخراج شد.
در آغاز تجزیه وتحلیل داده ها برای هر متن یا سند علمی، یک عنوان یا کد، جهت شناسایی 
و سهولت در بازبینی آن در نظر گرفته شد. سپس متون، موردبررسی قرار گرفتند و مضامینی 
استخراج گردید که یا به صورت مستقیم و یا به صورت مستتر با سؤال پژوهشی مرتبط بودند و 
به گونه ای پژوهشگر را در پاسخگویی به سؤال کمک می کرد و برای هر مضمون بسته به محتوای 

آن یک کد و یا چند کد باز به آن تعلق می گرفت.
 Zhang &( هنگام توسعه مقوالت به صورت استقرائی از داده های خام، از روش مقایسه ثابت
Wildemuth, 2005( استفاده شد. این نه تنها بینش های اصلی را برمی انگیزد، همچنین ما را قادر 

ساخت که بین مقوالت آشکار تمایز قائل شویم؛ بنابراین در این مرحله اقدامات زیر انجام گرفت:
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 1- هر متنی که به یک مقوله اختصاص داده شده بود با یک متن دیگر که مقوله دیگری را 
معرفی می کرد به صورت سیستماتیک و منظم با یکدیگر مقایسه شدند. این کار به منظور فهم 

کامل خواص نظری مقوالت انجام می گرفت.
 2- با یادداشت های تفسیری، مقوالت و خواص آن ها، یکپارچه و منسجم می شدند.

 به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از روش مایلس و هابرمان جهت پایایی ارزیاب ها1 
استفاده شد)Miles and Huberman, 1994(. بر اساس فرمول زیر، در این روش درصد پایایی بین 

دو کدگذار )شاخص تکرارپذیری( به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار گرفته شد.

9 
 

 عنوان$$به «مضمون»از  یفیک یمحتوا لیتحلدر . 1انتخاب شدند لیجهت تحل ،یدر دوران باردار تیمبحث ترب
مضمون  ،واحد تحلیلنیز در این پژوهش . (Zhang & Wildemuth, 2005شود )$$یاستفاده م لیواحد تحل

 ،یکه در قالب جدول صورت$$نیبد ؛است شده$$انجاممحتوا  لیتحل کار برگاز طریق  ها$$داده یگردآورو 
ه س یکدگذار قیها از طر$$داده لیتحل ندیفرا .است شده$$استخراج تو مقوال ها$$مقوله ریز م،یمفاه ن،یمضام

 هیاول یدر کدگذارصورت که $$بدینانجام شد.  (.1990)اشتراوس و کوربین، یو انتخاب یباز، محور یا$$مرحله
طرح م ،ها در ابعاد مشخص$$مرتبط کردن کد یها$$وهیدرباره ش یمقدمات یاتیفرض ،«باز یکدگذار»یا ها $$داده

استنتاج،  میمفاه «یمحور یکدگذار» قی. در ادامه از طرندشد یگذار$$و نام یبند$$گروه ،مشابه یها$$هداد و
 .استخراج شد یمقوله اصل ،یانتخاب یسرانجام در کدگذارو  یده$$سازمانو  یبند$$طبقه

برای هر متن یا سند علمی، یک عنوان یا کد، جهت شناسایی و سهولت در ها $$داده لیوتحل$$هیتجزدر آغاز 
 صورت$$هبگردید که یا قرار گرفتند و مضامینی استخراج  یموردبررسدر نظر گرفته شد. سپس متون،  آن بازبینی

ویی به پژوهشگر را در پاسخگ یا$$گونه$$بهپژوهشی مرتبط بودند و  سؤالمستتر با  صورت$$بهمستقیم و یا 
 فت.گر$$باز به آن تعلق می کرد و برای هر مضمون بسته به محتوای آن یک کد و یا چند کد$$کمک می سؤال

 & Zhangثابت ) سهیخام، از روش مقا یها$$از داده یاستقرائ صورت$$بههنگام توسعه مقوالت 

Wildemuth, 2005 )ت ما را قادر ساخ نیهمچن زد،یانگ$$یرا برم یاصل یها$$نشیب تنها$$نه نیاستفاده شد. ا
 :انجام گرفت ریمرحله اقدامات ز نیدر ا نیبنابرا؛ میقائل شو زیآشکار تما مقوالت نیکه ب

 کرد$$یم یرا معرف یگریکه مقوله د گریمتن د کیبود با  شده$$دادهمقوله اختصاص  کیکه به  یهر متن -1 
مقوالت  یفهم کامل خواص نظر منظور$$بهکار  نیشدند. ا سهیمقا گریکدیو منظم با  کیستماتیس صورت$$به

 .گرفت$$یانجام م
 .شدند$$یو منسجم م کپارچهی ،ها$$آنمقوالت و خواص  ،یریتفس یها$$ادداشتیبا  -2 

استفاده  1ها$$جهت پایایی ارزیاب ها از روش مایلس و هابرمان$$یافته بودن دقیق از خاطر اطمینان منظور$$به 
بر اساس فرمول زیر، در این روش درصد پایایی بین دو کدگذار  .(Miles and Huberman, 1994)شد

 شاخص پایایی تحلیل به کار گرفته شد. عنوان$$به)شاخص تکرارپذیری( 

=
توافقات تعداد ×  2

دهاک  کل تعداد 
 

                                                           
 شده است.های مورد تحلیل در بخش منابع آورده $$کلیه کتب، مقاالت و پژوهش. 1 

1.  Inter-rater reliability    

 درصد پایایی بین کدگذاران

در این بخش، براي كدگذاري متن کتب و پژوهش ها از یک كدگذار آشنا به کدگذاری و تحلیل 
محتوا، درخواست شد كه هم زمان با پژوهشگر به كدگذاري تحقیق بپردازد. داده هاي حاصل از 
نتایج كدگذاري پژوهشگر و همكار، به همراه درصد پایایي بین دو كدگذار در جدول )1( آمده 
است. همان طور که در این جدول مشاهده می شود تعداد کل کدها که پژوهشگر و همکار کدگذار 
ثبت کرده اند برابر 1452 و تعداد کل توافقات بین این کدها 564 است. پایایی به دست آمده بین 
کدگذاران با استفاده از فرمول ذکرشده برابر با 0/77 است؛ بنابراین با توجه به اینکه این میزان 
پایایی بیشتر از 60 درصد است می توان بیان کرد که درصد پایایی بین کدگذاران تائید می شود.

محاسبه پایایی بین کدگذاران

پایاییبیندوکدگذارتعدادتوافقاتتعدادکلکدها

14525640/77

برای تبیین و استنتاج اصول از تحلیل استنتاجی استفاده شده است. سیستم استنتاج، دستگاهی 
پیچیده است که قواعد استنتاج را که به صورت مجموعه ای از قواعد »اگر ... پس ...« است برای یافتن 
پاسخ یا قضاوت نهایی به کار می گیرد )عبدلی، نادری و صلواتی،1384(. در این مرحله پژوهشگر برای 
ارائه گزاره اصول استخراج شده، داده های شناسایی شده هر طبقه را مورد بازبینی و بررسی مجدد 

1- Inter-rater reliability
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قرار داد تا به نتیجه یا همان گزاره اصل دست پیدا کند، یعنی با درنظرگرفتن داده های مربوط به 
هر طبقه از »اگر« ها شروع کرده و به نتایج یا »پس« های مناسب رسیده است؛ به عبارت دیگر 
در زنجیره پیش رو از مقدمات به نتایج رسیدیم. شکل )1( یک نمونه از این روند را نشان می دهد.

شکل 1. روند استخراج اصل

10 
 

، آشنا به كدگذاري و تحلیل محتوا كدگذارها از یک $$متن كتب و پژوهش، براي كدگذاري این بخش در
هاي حاصل از نتایج كدگذاري $$تحقیق بپردازد. داده با پژوهشگر به كدگذاري زمان$$همدرخواست شد كه 
طور كه در این $$( آمده است. همان1) به همراه درصد پایایي بین دو كدگذار در جدول ،پژوهشگر و همكار
كل  دو تعدا 1452اند برابر $$كل كدها كه پژوهشگر و همكار كدگذار ثبت كرده دشود تعدا$$جدول مشاهده مي

با  برابر ذكرشدهبین كدگذاران با استفاده از فرمول  آمده$$دست$$بهاست. پایایي  564توافقات بین این كدها 
توان بیان كرد كه درصد $$درصد است مي 60بنابراین با توجه به اینكه این میزان پایایي بیشتر از ؛ است 77/0

 شود.$$مي دیتائپایایي بین كدگذاران 

 پایایی بین کدگذارانمحاسبه 
 پایایی بین دو کدگذار تعداد توافقات کل کدها تعداد

1452 564 77/0 
 

 كه پیچیده است استنتاج، دستگاهي است. سیستم شده$$استفادهاصول از تحلیل استنتاجي براي تبیین و استنتاج 
 هایين قضاوت یا پاسخ یافتن براي است «... پس...  اگر» قواعد از اي$$مجموعه صورت$$به كه را استنتاج قواعد

(. در این مرحله پژوهشگر براي ارائه گزاره اصول 1384گیرد )عبدلي، نادري و صلواتي،$$مي كار به
ا همان ی هر طبقه را مورد بازبیني و بررسي مجدد قرار داد تا به نتیجه شده$$یيشناساهاي $$داده ،شده$$استخراج

 نتایج هب و كرده شروع ها «اگر» هر طبقه از به مربوط هاي$$داده درنظرگرفتن با یعني گزاره اصل دست پیدا كند،
 (1ل )شكرسیدیم.  نتایج به مقدمات از رو پیش رهیزنج در دیگر به عبارت؛ رسیده است مناسب هاي «پس» یا

 دهد.$$یک نمونه از این روند را نشان مي
 . روند استخراج اصل1شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .بگذارد تاثیر جنین روان و جسم بر تواند می مادر استرس 

 رشد بر ایمنی و روانی هورمونی تاثیرات تواندمی شدید استرش 
 .باشد داشته جنین

 آینده در مدتی طوالنی تأثیرات تواندمی باردار مادر پریشانی 
 .باشد داشته بزرگسال و کودک

 هوشی ضریب رشد، در تاخیر موجب بارداری هفته 34 تا 22 از استرس 
 شودمی فرزندان در اسکیزوفرنی و رفتاری مشکالت پایین،

 .شودمی جنین رشد محدودیت موجب سردگیاف
 

 یراتتأث تواندیمادر باردار م یروان-یاختالالت روح
داشته  یو بزرگسال کودک یندهدر آ یمدت یطوالن

اختالالت  یسم،اوت ی،باشد و منجر به بروز افسردگ
 .و خشونت شود یفعال یشب ی،و حرکت یرشد ذهن

 

 پس

تنی -اصل روان  اگر 

 اگر

 اگر

 اگر

 اگر

در این مرحله به توصیف و تبیین اصول فرزند پروری قبل از تولد پرداخته شده است و گزاره های 
هر اصل به صورت جداگانه مطرح خواهد شد.

4- یافته های پژوهش
تجزیه وتحلیل داده های مستخرج از منابع در سه مرحله کدگذاری منجر به شکل گیری نهایی 
6 طبقه مبنایی شامل مبانی فرهنگی- اجتماعی؛ مبانی حقوقی؛ مبانی دینی-اسالمی؛ مبانی 
روان شناختی؛ مبانی زیست شناختی و مبانی شناختی و 31 اصل شامل: رویه های حقوقی متعادل، 
کودک به عنوان فرد مستقل، ارتباط ایمن، محافظت و پیوستگی تجارب، مالحظات و توجه دقیق، 
تغذیه مناسب، مسئولیت پذیری؛ تعالی و تکامل فرهنگ بارداری، سیاست های مشارکتی- حمایتی 
جامعه، صالحیت های فردی- اجتماعی، خدمات مشاوره ای قبل حین و بعد از بارداری، آموزش، 
آگاهی بخشی و بازفهمی )نوفهمی(؛ اصالت و ایمان زن، مراقبت های عبادی- معنوی، مراقبت های 
تغذیه ای-ایجابی، آداب آمیزش و انعقاد نطفه، حساسیت های تغذیه حالل؛ زمینه سازی روحی-روانی، 
اصل دلبستگی پایدار، روان-تنی، مثبت اندیشی، همبستگی روانی والدین؛ تعامل محیطی-ژنتیکی، 
مداخالت و مراقبت های پزشکی، پیوستگی مراحل قبل از تولد، پری ناتال و اولیه پس از تولد، 
برنامه ریزی ورزشی و الگودهی غذایی، دوره های حساس رشدی؛ یادگیری و حافظه سیناپسی، 

تمهید رشد زبان، تجربیات شنیداری غنی در زمینه فرزند پروری قبل از تولد شد.
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4-1- مبانی حقوقی مرتبط با فرزند پروری قبل از تولد
برای حفظ سالمت جسمی و روحی و رشد و بالندگی کودک، احکام و حقوقی برای قبل و بعد 
از تولد مقررشده است. هر انسانی حق دارد که والدین شایسته داشته باشد و در بهترین شرایط 
جسمی و روحی رشد و پرورش یابد. برخورداری از این حقوق، از زمان تشکیل نخستین سلول ها 
آغاز می گردد؛ بنابراین اگر در مراحل اولیه و آغاز شکل گیری انسان، اصول الزمه با دقت رعایت 
نشود و پایه شکل گیری ساختار آدمی کج نهاده شود اولین حق طبیعی و انسانی فرد از بین می رود. 
حقوق رشد به فرزندان اجازه می دهد تا ظرفیت كامل خود را رشد دهند. تحقیقات در مورد رشد 
مراقبت از کودکان، نشان می دهد که زندگی فردی و اجتماعی کودکان قبل از تولد آغاز می شود. 
باید به دوره قبل، حین و بعد از تولد دقت شود که در آن طیف گسترده ای از فرایندهای رشد و 
یادگیری به هم پیوسته و به یکدیگر وابسته اند. پایه های اساسی احساس امنیت و اعتماد در این دوره 
گذاشته شده است. یکی از الزامات اساسی برای موفقیت ،روابط متقابل است. حتی قبل از تولد، 
کودکان انسانی مستقل هستند و برای در نظر گرفتن این مسئله باید حقوق کودک نیز مالحظه 

شود. مبانی حقوقی فرزند پرروی قبل از تولد شامل 7 اصل ذیل می باشد:
جدول )1(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی حقوقی فرزند پروری قبل از تولد 

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

آزادی نسبی سقط جنین1

رویه های حقوقی 
متعادل2

برای نهادهای حاکم، یافتن مقررات عاقالنه ای 
مهم اســت که هــر دو طــرف را ارج می نهد: 
وضعیت زن و منزلت جنین. رویه های حقوقی 
متعادل برای راهنمایی همه طرف های مرتبط: 
زنان، پزشکان، آژانس های مشاوره و دیگران 

ضروری است.

محدوده سقط بر اساس احکام اسالمی

سقط جنین به مثابه قتل نفس

وجوب پرداخت دیه سقط جنین

1- در نظریه آزادی نسبی سقط جنین،اضطرارها به رسمیت شناخته شده و اندیشمندان براساس ضرورت های علمی و طبی، انجام 
آن را تحت شرایطی، پذیرفته اند. دین اسالم در گروه نظریه آزادی نسبی سقط جنین قرار می گیرد و معتقد است که ضمن داشتن 

آزادی عمل درخصوص سقط جنین، احکام اسالمی نیز باید اجرا و مد نظر قرار گیرد.
2- استنادات: وسائل الشیعه ج19 :373؛ وسائل الشیعه ج19 :169؛ بررسی احکام سقط جنین از منظر مکتب فقهی تشیع با رویکرد 

به نظرات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(.)1392(؛ منشور »حقوق کودک« قبل، هنگام و بعد از تولد)2021(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

احترام به کودک قبل از تولد

کودک به عنوان 
فردی مستقل1

هــر کودک حــق دارد که به عنــوان یک فرد 
مستقل حتی قبل از تولد مورداحترام باشد.

مستقل بودن فرزند قبل از تولد

نام گذاری کودک قبل از تولد

حق زنده ماندن جنین

جنین به عنوان یک انسان

کرامت انسانی و حق حیات

رحم به عنوان خانه جنین

حق حیات

شخصیت بخشی به جنین

جنین به عنوان همراه و شریک

شمولیت کودک2

حق رابطه ایمن

هر کودکی حق داشتن یک رابطه ایمن و پیوند حق ارتباط ایمن3
)دلبستگی( قبل از تولد را دارد.

ارتباط با کودک قبل تولد

گفتگوی مادر با کودک

مصونیت جنین توسط مادر4

ایمن سازی محیط بیرونی رحم

حق ارتباط گیری با فرزند قبل تولد

1- استنادات: سوره انعام: 151  حق حیات؛ قرآن کریم اسرا: 33 حق حیات؛  آیه 32 سوره مائده، آیه 151؛ سوره انعام، آیه 68؛ سوره 
فرقان، آیه 29 سوره نساء؛ من الیحظره الفقیه ج 4: 325 ؛ بررسی فقهی حقوقی سقط جنین)1379(؛ منشور »حقوق کودک« قبل ، 

هنگام و بعد از تولد)2021(.
2- شمولیت کودک بدین معناست که ما کودک داخل رحمی را موجودی احساسی، اجتماعی می بینیم که قادر به احساس عشق 
و مراقبت و تجربه ترس، تنهایی و درد است. ما آن را به عنوان یک شرکت کننده فعال در فرآیند زایمان درک می کنیم. ما در تمام 

مالحظات و ارزیابی های خود، حساسیت های مفروض کودک را لحاظ می کنیم.
3- استنادات: منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد از تولد)2021(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال 

در مسکو)2007(.
4- مواظبت و مراقبت های جسمی و عاطفی مادر از جنین.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

حق دلبستگی

حق محافظت و 
پیوستگی تجارب1

هــر کودک حق احترام و محافظت از تداوم و 
پیوســتگی تجارب خود را در دوران بارداري 

و تولد دارد

احترام به تجارب2

اعتقاد به پیوستگی تجارب قبل و بعد تولد

تجربه درون رحمی

پیوستگی بیولوژیکی

برقراری ارتباط عاطفی

حق توجه عاطفی و 
روانی و پزشکی3

هــر کودک حق دارد که مــورد مالحظات و 
توجــه دقیق قرار گیرد از همــان ابتدا تأثیرات 
عاطفي و روان شــناختی هرگونه اقدام پزشکي 
را داشته باشــد و نیز مسئولیت پذیرفته شده در 

قبال آن را داشته باشند.

حق سالمت روان مادر

جنین در کانون توجه والدین

جّو روانی امن

حق مراقبت پزشکی

حق مراقبت روان شناختی

توجه به تغذیه مادر

حق تغذیه
تغذیه مناسب4

هر کودکی مســتحق تغذیه با کیفیت مناســب 
قبل و بعد از تولد است. در صورت امکان، هر 

کودکی باید از شیر مادر تغذیه کند.

انجام مراقبت های دارویی

توجه به کیفیت غذایی

دسترسی به ویتامین ها

توجه به تغذیه پدر

ضرورت مراجعه به متخصص تغذیه

تضمین رشد و ظرفیت کامل رشد فیزیکی

1- منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد از تولد)2021(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2007(
2- احترام و به رسمیت شناختن تجاربی که کودک در رحم کسب می کند که این تجارب بصورت پیوسته از دوران قبل تولد شروع  

و به دوران بعد تولد پیوند داده می شود
3-استنادات: منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد از تولد)2021(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال 

در مسکو)2007(
4-چشم انداز آینده: چاقی کودک از رحم .)2010(؛ منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد از تولد)2021(؛ مانیفست روانشناسی 

و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2007(
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

حق داشتن والدین مسئول

حق تعهد والدین و
مسئولیت پذیری 

آن ها1

این حــق، رشــد مهارت های والدیــن مرتبط 
بــا حق مســئولیت کودک اســت کــه با حق 
مســئولیت پذیری کــودک بــرای والدیــن یا 
سرپرســتان، حساس و رابطه مدار همراه است. 
حقــوق کودک بــا این حق همراه اســت که 
نسل های آینده از طرف جامعه فرصت می یابند 
تــا توانایی بالقوه خود را به عنوان زوج و پدر و 

مادر رشد دهند.

حق داشتن والدین شایسته

داشتن والدین حساس به وظیفه

حق داشتن والدینی با مهارت های فرزند 
پروری

ضرورت آگاهی از شیوه های فرزند پروری

تعهد نسبت به کودک در رحم

حق مشارکت پدر به عنوان والد

حق داشتن پدری حامی

4-2-مبانی فرهنگی ـ اجتماعی فرزند پروری قبل از تولد
در بحث فرزند پروری قبل از تولد، باید مسائل اجتماعی به ویژه ارتباط بین، مراکز علمی و جامعه 
و تأثیر آن ها بر تصمیم گیری در مورد رشد و پرورش فرزند قبل از تولد موردتوجه قرار بگیرد. سیستم 
یک جامعه و فرهنگ آن می تواند در توسعه فرزند پروری قبل از تولد نقش مؤثری ایفا کند. هوشیاری 
اجتماعی برای متخصصان و اندیشمندان این حوزه می تواند کمک کننده باشد. تصمیم گیری ها در این 
مورد، باید از طریق درخواست هایی که جامعه و فرهنگ حاکم بر آن مطرح نموده، از صافی ها گذشته 
و به مراکز علمی منتقل شود. در آگاهی جامعه در مورد اهمیت حیاتی وقایع از دوران قبل از تولد و 
قبل از زایمان برای سالمت جسمی، روحی و اجتماعی انسان تغییراتی ایجادشده است. آگاهی، عالقه 
و حتی دخالت در محیط های حرفه ای و سیاسی برای اهمیت و نیاز به بهبود زندگی قبل از تولد و 
شرایط پیرامون تولد افزایش می یابد از یک سو، جامعه در برخورد با زنان باردار و بار روانی اجتماعی 
آن ها نیازمند آگاهی جدیدی است. از سوی دیگر، باید فرصت هایی برای حمایت فوری از زنان باردار و 
خانواده های آن ها ایجاد شود. همچنین خانواده و جامعه نقشی اساسی در ایجاد شرایط مناسب برای 
رشد انسان جدید از زمان بارداری به بعد دارند. یک رابطه امن با یک یا دو مراقب اصلی - ترجیحًا 
والدین کودک - به بهترین وجه باعث تقویت احساسات و مهارت های شناختی می شود و پیش شرط 
سالمتی بعدی است. مبانی فرهنگیـ  اجتماعی فرزند پرروی قبل از تولد شامل 5 اصل ذیل می باشد:

1- استنادات: سبك زندگي همسران در دوران بارداري از دیدگاه اخالق اسالمي)1397(؛ منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد 
از تولد)2021(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2007(
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جدول )2(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی فرهنگی ـ اجتماعی فرزند پروری قبل از تولد

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

تفاوت فرهنگی

تعالی و تکامل 
فرهنگ بارداری1

در جریــان فرهنگ ســازی بایــد 
فرهنگ بارداری بر اساس یافته های 
علمی رشــد پیدا کند و باورهای 
مضــر فرهنگــی حذف و شــکل 
جدید فرهنگ بارداری کامل شود.

پیشینه فرهنگی و اجتماعی زن باردار

فرهنگ سنتی بارداری

فرهنگ درمانی

تجسم های فرهنگی

تصورات گذشته

رد نگرش مردساالرانه

روابط خشن والدین

سنت های پرخطر

باورهای مضر فرهنگی

سیاست های بهداشتی معقول

اصل سیاست های 
مشارکتی- حمایتی 

جامعه2

جامعــه باید با تأکیــد بر وضعیت 
زن و منزلــت کــودک قبل تولد 
عالوه بر زمینه سازی خانواده ها در 
جهت فرزند پروری، سیاست های 
بهداشــتی، حمایتی مؤثری اتخاذ 
کند و در این راستا زیرساخت های 
اداری و خدمــات درمانی را مهیا 

سازد.

حمایت جامعه

تأکید جامعه بر وضعیت زن و منزلت جنین

امنیت روانی جامعه

تا سیس مراکز خانوادگی

نظام اجتماعی اقتدارگر

تجربه همدلی و همدردی جامعه

حمایت سیستماتیک جامعه

امنیت روانی جامعه

خانواده های یکپارچه

خدمات درمانی

1- استنادات: فرهنگ تولد مبتنی بر پیوست به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از اختالالت بهداشتی قبل و قبل از زایمان)2021(؛ عشق، 
بارداری، درگیری و راه حل: در راه درک بارداری درگیری)2021(؛ تأمالتی در مورد تداخل تجربه قبل از تولد و پس از تولد)2014(.

2- استنادات: بهبود سالمت دوران بارداری: تعیین دستور کار برای افزایش مشارکت مردان)2021(؛ در مورد مبانی و ضروریات ارتقاء 
صالحیت والدین)2021(؛ تأثیر درگیری والدین در قلمرو داخل رحمی)2021(؛ ماماهای خانوادگی: پیشگیری اولیه در اعتماد و احترام 

طوالنی مدت ایجاد می شود)2018(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2007(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

روابط مسئوالنه

اصل صالحیت های 
فردی- اجتماعی1

والدین بایــد جهت فرزند پروری 
در دوره قبل از تولد شایســتگی ها 
و مهارت هــای )فردی-اجتماعی( 
در  و  دهنــد  افزایــش  را  خــود 
راســتای پذیــرش نقــش والدین 
این نقش  صالحیت های موردنیاز 

را کسب کنند.

توانایی حل تعارض

پویایی زوج

شایستگی های اجتماعی و روانی مادر

ارتقا شایستگی والدین

بارداری زوج محور

سیستم کارآمد مشاوره

اصل خدمات 
مشاوره ای قبل حین 

و بعد از بارداری2

بتوانــد  بایــد  سیســتم بهداشــتی 
خدماتــی چــون مشــاوره دوران 
بارداری، روان درمانی، روانشناسی 
والدیــن در قبــل، حیــن و بعد از 
بارداری بــه مادران بــاردار ارائه 
دهد و با اتخاذ سیاســت های مؤثر 
یک سیستم مشــاوره کارآمد هم 
بــرای متخصصــان و ماماها و هم 

برای والدین مهیا کند.

مشاور درمانگر

صراحت عاطفی مراقبین

شناخت و درمان شرایط روانی-اجتماعی مادر

حمایت متخصصان زنان و ماماها

ارتباط روان درمانی در مدرسه و خانواده

پروژه های حمایتی

روان درمانی دوران بارداری

1- استنادات: در مورد مبانی و ضروریات ارتقاء صالحیت والدین)2021(؛ مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری 
ناتال در مسکو)2007(

2- استنادات: شبکه های مراقبت های اولیه در آلمان و شروع مطالعه Pforzheim)2018(؛ عشق ، بارداری ، درگیری و راه حل: 
در راه درک بارداری درگیری)2021(
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

دانش مراقبین بر جنبه های ناخودآگاه

اصل آموزش، 
آگاهی بخشی و 

نوفهمی1

این اصل مســتلزم تحقیق در مورد 
اجرای مناسب آموزشی-اجتماعی 
در خانواده و در سیستم آموزشی 
اســت. آموزش در جنبه های قبل 
از تولد و دوران بارداری توســط 
متخصصــان - ماماها، پزشــکان، 
معلمــان  اجتماعــی،  مــددکاران 
مــدارس، شــبکه های والدیــن و 
و  پزشــکی  درســی  برنامه هــای 
روانشناسی در دانشگاه ها ضروری 
اســت و بایــد دراین ارتباط یک 

نوفهمی ایجاد شود.

نقش آموزش مادر، پزشک ماما و ...

ارتقای-اطالعات جامعه

برنامه های آموزشی

نقش برنامه درسی

نیازهای آموزشی قبل از زایمان

نیازهای اطالعاتی زنان

محتوای آموزشی مناسب

مشارکت چند رشته ای در آموزش

زمینه سازی دانشی جامعه

یادگیری برای زندگی

دانش روان درمانی در برنامه درسی

4-3- مبانی دینی اسالمی مرتبط با فرزند پروری قبل از تولد 
بر اساس آموزه های دیني، اسالم به عنوان آیین درست زندگي در همه ابعاد و شئون فردی 
و اجتماعي، با هدف قرار دادن تعالي و تكامل انسان، درباره مؤلفه های مختلف تعلیم و تربیت 
دیدگاهي خاص ارائه داده است. اهمیت توجه به دوران قبل از تولد از منظر اسالم از مهم ترین 
وظایف والدین است. همان طوری که در روایات آمده است پایه رشد و پرورش فرزند در رحم مادر 
است. در آموزه های قرآنی و روایی به بسیاری از مشکالت فرد و جامعه که ریشه آن به سال های 
قبل از تولد و نیز دوره جنینی برمی گردد اشاره شده است. بر اساس این روایات شکل گیری بنای 
عظیم تربیت و پرورش هر انسان، بایستی از رحم مادر آغاز شود. در این مرحله است که پایه های 
بدبختی و خوشبختی هر فرد پایه ریزی می شود. به جای آنکه هزاران نفر نقش تربیتی و اصالح در 
جامعه را بر عهده بگیرند و درنهایت به نتایج مطلوبی نرسند، بهتر است والدین و باألخص مادر 
به موقع به این امر مهم بپردازد و از همان دوران بارداری به فکر تربیت و رشد فرزندش باشد. در 
حوزه فرزند پروری دوره قبل از تولد راهکارهای قرآن و روایات نقش بسزایی خواهند داشت. مبانی 

دینی- اسالمی فرزند پروری قبل از تولد شامل 5 اصل ذیل می باشد:

1- در مورد مبانی و ضروریات ارتقاء صالحیت والدین)2021(؛ منشور »حقوق کودک« قبل ، هنگام و بعد از تولد)2021(؛ مانیفست 
روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2007(.
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جدول )3(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی دینی ـ اسالمی فرزند پروری قبل از تولد

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

ویژگی های مادر

اصل اصالت و ایمان 
زن1

جهت فرزند پروری مطلوب در 
انتخاب همسر باید ریشه خانوادگی 

و اصالت، ویژگی هایی همچون 
سن، خرد، سالمت، دین و ایمان زن 

را مدنظر قرارداد.

همسرگزینی

همسر خردورز

اهمیت انتخاب همسر

تأثیرگذاری ریشه

نقش همسر شایسته

معیار دین و ایمان برای ازدواج

هم کفو بودن

ازدواج فامیلی

تالوت مادر در ایام بارداری

اصل مراقبت های 
عبادی- معنوی2

شرایط روحی و عبادی مادر در 
طی دوران بارداری سرشت و 

سرنوشت کودک او را رقم می زند. 
بر اساس تعلیمات دین اسالم هر 

مادر وظیفه شناس می بایست در این 
مرحله از زندگی رابطه خود را با 
خداوند مقدسات و امور معنوی 

نسبت به گذشته تقویت کند

تزکیه نفس مادر

اخالص

توکل کردن

شرکت در جلسات قرآنی

مراقبت های عبادی

خلوص نیت و عبادت

توسل و ارتباط با اهل بیت )ع(

یاد خدا

تأثیر معنویات پدر

حفظ قران و تالوت قرآن

فضای معنوی و آرام خانواده

1- استنادات: سوره بقره :221؛ الکافی ج 5 : 332 ؛ وسائل الشیعۀ ج 2 :78؛ مکارم االخالق، ج 1 : 376؛ کودک از نظر وراثت و 
تربیت. ج 2.)1392(؛ اهمیت دوره جنینی در آموزه های قرآنی و روایی)1394(؛ عوامل جسمی و روحی موثر بر رشد جنین)1395(

2- استنادات: سوره آل عمران :  38 ؛ سوره فرقان : 74  سوره صافات :100؛ الکافی، ج 6 : 3 ؛ من الیحضره الفقیه، ج 3 : 561
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

خوراکی های تائید شده

اصل مراقبت های 
تغذیه ای-ایجابی1

والدین باید چه قبل از انعقاد نطفه و 
چه در دوران بارداری تغذیه سالمی 
داشته باشند چراکه جنین تنها یک 
منبع غذایی دارد و آن مادر است. 

رشد کامل جنین رابطه تنگاتنگی با 
تغذیه مادر دارد. بر مادر ضروری 

است تا عالوه بر حفظ خود از 
بیماری ها و سایر مواردی که به 
جسم جنین آسیب وارد می کند 
سعی کند توصیه ها و سفارشات 

تغذیه ای اسالم در ارتباط با رشد و 
پرورش فرزند در دوران بارداری را 

رعایت کند.

توصیه موردی تغذیه

مراقبت های تغذیه ای

به خوردن پدر قبل آمیزش

کاسنی خوردن پدر قبل آمیزش

انار شیرین خوردن پدر

کندر خوردن مادر

تأثیر غذای پدر

تأثیر غذای زن باردار بر جنین

مراقبت های پرهیزی

تغذیه سفارش شده

تغذیه مرد قبل انعقاد نطفه

مراقبت های ایجابی

غذای حالل

اصل حساسیت های 
تغذیه حالل2

والدین باید در شب و روز انعقاد 
نطفه و نیز در دوران حاملگی از 
خوردن غذاهای حرام، فاسد، 
مسموم و آنچه در زشتی انسان 

ازنظر باطن و ظاهرش اثر می گذارد 
اجتناب ورزند و به جای آن از غذای 
حالل، پاک، سالم انرژی زا و مؤثر 
زیبایی روح و جسم انسان استفاده 
کنند. رعایت این اصل زمینه سازی 
برای رشد فضیلت های اخالقی و 

صفات پسندیده فرزند می باشد

تغذیه حالل

حلیت و طیب بودن غذا

نطفه پاک

کسب و مال حالل

درآمد حالل

اثر خوردن مشروبات الکلی

لقمه حالل و حرام

غذای حالل

1- استنادات: مکارم االخالق: 88-196؛ بحاراالنوار ج 14 :374؛ بحاراالنوار،ج 10: 214؛  عوامل جسمی و روحی موثر بر رشد 
جنین)1395(؛  اسالم و تربیت جنسی فرزند قبل و بعد از تولد)1395(؛  بررسی فقهی و حقوقی احکام کودک)1379(

2- استنادات: سوره نسا آیه 10؛  بحارالنوار ج 10 ص 93 ؛کودک از نظر وراثت و تربیت ص 240؛ اهمیت دوره جنینی در آموزه های 
قرآنی و روایی)1395(؛ عوامل جسمی و روحی موثر بر رشد جنین)1395(؛  مباني و روشهاي تربیت دیني فرزند )قبل و بعد از تولد( 

از نگاه صادقین علیهم السالم)1392(؛، سبك زندگي همسران در دوران بارداري از دیدگاه اخالق اسالمي)1397(



89

عزیزی و همکاران، شناسایی مبانی و اصول فرزند پروری قبل از تولد در یک مطالعه کیفی
 

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

آداب انعقاد نطفه

اصل آداب آمیزش 
و انعقاد نطفه1

والدین باید دستورات و احکام 
اسالمی در ارتباط با آداب 

زناشویی، آداب آمیزش و انعقاد 
نطفه از قبیل زمان، مکان، حاالت و 
روحیات در حین آن و تغذیه ای که 
پدر و مادر قبل از آمیزش داشته اند 

را رعایت کنند.

انتخاب مکان مناسب انعقاد نطفه

کراهت اوقات خاص همبستری

آمیزش در زمان حائض

عدم صحبت غیر عاشقانه در هنگام آمیزش

آمیزش با حضور کودک

محبت جنسی

عفت جنسی

توجه به ارزش های آمیزش با همسر حامله

مقدمات انعقاد نطفه

ایام سعد و نحس در انعقاد نطفه

آرامش در آمیزش

جماع نامطلوب

4-4- مبانی روان شناختی مرتبط با فرزند پروری قبل از تولد 
روان شناختی پیش از تولد به شرایط بیولوژیکی، اجتماعی و روان شناختی لقاح، بارداری و 
تولد می پردازد و هدف آن ادغام این زمینه ها است. یکی از جنبه های اصلی این فرآیند این است 
که روان شناسی دوران بارداری، دانش بیولوژیکی، پزشکی، اجتماعی و انسان شناختی »بیرونی« 
ما را در مورد 9 ماه اول زندگی انسان با دانش »درونی« پر می کند. مطالعه دلبستگی عاطفی و 
دانش به دست آمده در اولین حوزه ارتباطی، نمونه یک جنبه اساسی از زمینه تحقیقات روانشناسی 
دوران بارداری است »احساس، ادراک، هیجان« پیش از تولد مدت ها قبل از فراگیری زبان و حافظه 
زندگی نامه شناختی ما آغاز می شود؛ اما به طور حیاتی بر رشد شخصی ما تأثیر می گذارد. روانشناسی 
دوران بارداری نه تنها طیف درمانی فردی و خانواده- سیستمی را در سطح اجتماعی- درمانی و 
آموزشی افزایش می دهد، بلکه نشان می دهد که چگونه تجربیات درون رحمی ما به طور مستقیم 

1- استنادات: سوره بقره آیه 222 ؛  سوره فصلت آیه 17 ؛ سوره روم آیه 41 ؛ مکارم االخالق ج 1/ 401 ؛  من الیحضره الفقیه ج 5ص 
38  ؛ مکارم االخالق ص 72؛  اهمیت دوره جنینی در آموزه های قرآنی و روایی)1395(؛ سبك زندگي همسران در دوران بارداري از 

دیدگاه اخالق اسالمي)1397(؛ تحلیل عوامل موثر در تربیت قبل از تولد از منظر آیات و روایات)1399(.
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پایه و اساس ایده ها و مفاهیم اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فلسفی مربوطه را ایجاد می کند؛ بنابراین 
آن ها تأثیر تعیین کننده ای بر تمام تصمیمات ما دارند. رشد روانی-عاطفی قبل از به دنیا آمدن 
فرزند یکی از موضوعات روانشناسی دوران بارداری است، زیرشاخه ای از روانشناسی رشد که شامل 
بررسی تأثیرات روانی اجتماعی مادر باردار بر فرزندش است. یک آماده سازی برای زایمان در طول 
بارداری و تولد است که بر اساس رابطه حساسیتی که بین سه بازیگر )کودک، مادر، پدر/ شریک 
زندگی( وجود دارد. هدف اصلی آن ایجاد احساس امنیت و خودمختاری در هر یک از این سه 
شریک با در نظر گرفتن نیازهای خاص روان شناختی آن ها است. هر یک از آن ها در هر مرحله از 
روند )بارداری، قبل زایمان، زایمان و اولین سال زندگی کودک( حضوری عاشقانه را تجربه خواهند 
کرد که مکمل این روش تماس زودهنگام است؛ بنابراین توجه به مبانی روان شناختی در دوره 
قبل از تولد می تواند در رشد و پرورش فرزند تأثیر بسزایی داشته باشد. این مبانی شامل 5 اصل 

به شرح ذیل می باشد:
جدول )4(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی روان شناختی فرزند پروری قبل از تولد

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

رشد ذهنیت نسبت به بارداری

اصل زمینه سازی 
روحی-روانی1

مادر باید ازلحاظ روحی- روانی 
آمادگی الزم جهت مادر شدن را 
داشته باشد، این آمادگی می تواند 
شامل میل به مادر شدن، نشاط و 
سرزندگی در دوران بارداری، 
آمادگی روانی جهت پذیرش 
فرزند و شرایط بارداری باشد.

قبول واقعیت بارداری

فعالیت ذهنی معنادار

پذیرش فرزند

پذیرش جنین

آمادگی مادر شدن

میل مادر به فرزند

بارداری ناخواسته

اعتماد به خود

توجه ذهنی بر بدن خود

تماس خیالی با بدن

شروع حاملگی ایده آل

1- استنادات: مانیفست روانشناسی و پزشکی قبل از زایمان و پری ناتال در مسکو)2021(؛ مالحظات روانشناختی و روانشناختی در 
مورد رابطه مادر و جنین)2021(؛ فرزندپروری قبل از تولد)2017(؛ عصب شناختی روانشناختی قبل از تولد؛ جنبه های روانشناختی سه 
ماهه اول)2021(؛ روانشناسی قبل از زایمان کلید اصلی را در خود دارد: افکار درباره معنای فرهنگی روانشناسی قبل از تولد)2021(
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

روابط دلبستگی

اصل دلبستگی 
پایدار1

والدین باألخص مادر باید در 
طول دوران بارداری و به صورت 
پایدار ازلحاظ روانی-جسمی با 

جنین ارتباط غنی و پرورش دهنده 
برقرار کند. این ارتباط می تواند 

شامل صحبت های عاشقانه، 
الالیی های کودکانه، پخش 

موسیقی، لمس و نوازش شکم 
خود باشد.

گفتگوی مثلثی

ارتباط همدالنه

صحبت و الالیی مادر

پیوند قبل از تولد

دلبستگی

صحبت عاشقانه

رابطه مثبت قبل تولد با جنین

گفتگوی فعال مادر و کودک

پیوند روان و جسم مادر و جنین

ارتباط کالمی

آرامش مادر

اصل روان-تنی2

اختالالت روحی-روانی 
مادر باردار می تواند تأثیرات 

طوالنی مدتی در آینده کودک 
و بزرگ سالی داشته باشد و 

منجر به بروز افسردگی، اوتیسم، 
اختالالت رشد ذهنی و حرکتی، 

بیش فعالی و خشونت شود.

استرس و افسردگی

زمان وقوع استرس

استرس پدری

ضربه روحی

استرس و محدودیت رشد جنین

احساسات منفی مادر

استرس مادر

تأثیرات هورمونی روانی و ایمنی بر رشد

اختالالت روحی- روانی مادر

شرایط اجتماعی و شرایط مادی

1- استنادات: پیوستگی و گفتگو)2021(؛ گفتگوی مادر و جنین)2021(؛  ریشه های دلبستگی قبل از تولد)2021(
2- استنادات: پیامدهای برنامه ریزی مادری رشد عصبی جنین)2010(؛ روانشناسی قبل از زایمان کلید اصلی را در خود دارد: افکار 
درباره معنای فرهنگی روانشناسی قبل از تولد)2021(؛ ریشه های قبل و پری ناتال کودکی و بیماری های بزرگساالن و اختالالت 
شخصیتی)2010(؛ ریشه های رشد قبل از تولد در اوایل رشد مغز و رفتار ، خودتنظیمی در بزرگسالی و شناخت و عملکرد سیستم 

عصبی مرکزی و خودمختار در بزرگسالی)2021(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

مثبت اندیشی

اصل مثبت اندیشی1

مادر باید نسبت به جنین و 
بارداری نگرش مثبتی داشته باشد 

و بتواند تصورات ذهنی مثبتی 
در ارتباط با فرزند و زندگی 
قبل از تولد او را خلق کند. 

حاالت روانی مادران و مثبت 
اندیشی آن ها می تواند در پرورش 
فرزندانی با توانایی درک و فهم 

باال کمک کند.

نگرش مثبت

نشاط و سرزندگی

احساس مثبت به فرزند آوری

نگرش مثبت به بارداری

تفکر و نگاه مادر به جنین

شکل گیری عالقه قبل تولد

نگرش مثبت به زندگی قبل از تولد

درک و احساس مثبت مادرانه

توجه به احساسات اولیه مادر

اصل همبستگی 
روانی والدین2

والدین باید ازلحاظ روحی- 
روانی آمادگی الزم جهت 
فرزند آوری را داشته باشد، 
این آمادگی می تواند شامل 
حمایت های عاطفی، روابط 

عاشقانه در دوران بارداری، باشد.

رابطه عاشقانه با پشتیبانی

ارتباط احساسی پدر

روابط عاطفی والدین

ابراز عالقه

کیفیت روابط زن با همسر

ارتباط همدالنه زوجین

حمایت پدر

مثلث عاطفی )پدر، مادر و جنین(

توجه به احساسات اولیه مادر

1- استنادات: سبك زندگي همسران در دوران بارداري از دیدگاه اخالق اسالمي)1397(؛ زندگی مخفی کودک متولد نشده)1988(.
2- استنادات: فرزندپروری قبل از تولد)2017(؛ زندگی مخفی کودک متولد نشده)1988(
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4-5- مبانی زیست شناختی مرتبط با فرزند پروری قبل از تولد 

رشد اولیه فرزند در دوران بارداری تحت تأثیر طیف گسترده ای از عوامل زیست شناختی و 

محیطی قرار دارد. عوامل زیست شناختی در خأل عمل نمی کنند. به عنوان مثال، ژن ها می توانند با 

ژن های دیگر و با محیط تعامل برقرار کنند. درحالی که ژن ها، متخصصان عمومی هستند، متخصصان 

محیطی، عملکردهای مغز، ازجمله رفتار و هوش را با محیط فردی تنظیم می کنند. نمونه ای از 

تأثیر زیست شناختی بر بروز ژنتیکی، عدم دریافت مواد مغذی مناسب در جنین است. در این 

موارد، جنین اگرچه ژن های قد را به ارث برده است اما عدم تغذیه سالم می تواند رشد جسمی او 

را مختل کند. برای درک رشد جنین، در نظر گرفتن همه عواملی که ممکن است در آن نقش 

داشته باشند ضروری است و رشد سالم، نتیجه یک عامل نیست. شرایط زندگی قبل از تولد باعث 

شکوفایی یا ضعف شکوفایی توانایی ها و استعدادهای ژنتیکی می شود. نحوه رشد و یادگیری انسان 

به تعامل پویای بین طبیعت )وقف ژنتیکی فردی( و پرورش )تغذیه ای، عاطفی، جسمی، محرک 

و محیط آلوده، مراقبت ها و مداخالت پزشکی، پیشگیری اولیه ورزش و غیره( بستگی دارد. بر 

مبنای زیست شناختی سه ماهه اول زندگی جنین یک دوره رشد و تکامل فوق العاده است. این امر 

با رشد سریع به ویژه در مغز، جایی که ارتباطات میان سلولی به وجود می آید، ارتباط دارد و باعث 

می شود عناصر سازنده الزم برای رشد آتی فرد فراهم شود؛ بنابراین توجه به رشد اولیه جنین و 

دوره های حساس رشدی بسیار مهم است. سالمت فرد در اوایل زندگی قبل از تولد تعیین می شود 

و باید بر امکانات خود برای بهینه سازی مراقبت های دوران بارداری برای مادر و کودک تأکید شود؛ 

بنابراین در برخورد با تأثیرات روی کودک در رحم، توجه به کل وضعیت زندگی که زن باردار و 

بنابراین کودکی که در درون او رشد می کند در معرض آن قرار دارد، بسیار مهم است. تعامل با 

محیط فقط یک ویژگی جالب رشد قبل از تولد نیست، بلکه یک نیاز مطلق است. این مبانی شامل 

5 اصل به شرح ذیل می باشد:
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جدول )5(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی زیست شناختی فرزند پروری قبل از تولد

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

نقش محیط بر ساختار اولیه مغز

اصل تعامل محیطی-
ژنتیکی1

والدین باید نسبت به تأثیرات محیط 
درون رحمی و بیرون رحمی آگاه 

باشند. مراحل شکل گیری اولیه شبکه 
مغز ازنظر ژنتیکی برنامه ریزی شده 
است اما با تأثیرات اپی ژنتیکی و 

محیطی اصالح می شود.

عوامل و محرکات محیطی

شرایط محیطی آلوده

محرومیت ارتباطی محیطی

موقعیت اکولوژیکی رحم

تعامل محیط و ژن

تأثیرپذیری محیطی جنین

غنای محیط

ورودی های محیطی مضر

تأثیرات اپی ژنتیک و محیطی

عوامل ژنتیکی

منشأ پدری سالمت و بیماری

تأثیرات پیش از بارداری پدر

سبک زندگی والدین

تعامل طبیعت و پرورش

تأثیر بیولوژیکی مستقیم

انتقال اختالل مادر به کودک

1- استنادات:عوامل استرس زای محیطی  و نتایج نامطلوب بارداری. السون و همکاران )2021(؛ رشد مغزی ساختاری قبل از تولد: 
عوامل تعیین کننده ژنتیکی و محیطی)2021(؛  اپی ژنتیک)2021(؛ عوامل استرس زای محیطی  و نتایج نامطلوب بارداری )2016(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

پیشگیری اولیه

اصل مداخالت و 
مراقبت های پزشکی1

همه والدین آینده باید به مراقبت های 
پیش از بارداری، بارداری و حاملگی 
دسترسی داشته باشند و بر امکانات 
برای بهینه سازی مراقبت های دوران 
بارداری برای مادر و کودک تأکید 
شود. بهترین موفقیت را می توان از 
طریق تشخیص زودهنگام و درمان 
به موقع قبل از پایان بارداری انتظار 

داشت.

غربالگری

اصل پیشگیری

بیوگرافی دوره قبل از تولد

سوءتغذیه

مراقبت بارداری

انجام مؤلفه های پزشکی

وضعیت سالمتی و تغذیه ای والدین

مراقبت های پزشکی

مداخالت قبل تولد

وضعیت bmi مادر

سوءمصرف مواد

نظارت بر الگوهای حرکتی جنین

سوءتغذیه قبل از تولد

مراقبت های بهداشتی

1- استنادات: عملکرد تیروئید مادر در دوران بارداری: تأثیرات بر رشد مغز جنین)2010(؛ عفونت های قبل از تولد و اسکیزوفرنی 
در زندگی بعدی - تمرکز بر توکسوپالسما )2017(؛ پیامدهای نسلی تجربیات پری ناتال: برنامه نویسی بهداشت و بیماری از مادر به 

کودک و نسل های بعدی)2021(
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

پیوستگی رشد قبل و بعد از تولد

اصل پیوستگی 
مراحل قبل از تولد، 

پری ناتال و اولیه 
پس از تولد1

زندگی انسان باید به عنوان یک 
پیوستار غیرقابل تقسیم در نظر گرفته 

شود که در آن هر یک از مراحل رشد 
به یک اندازه مهم است، تمام مراحل 

به هم وابسته و از زندگی فرد جدا 
نیستند. در این پیوستار، فرد نمایانگر 

موجودی غیرقابل تقسیم از کلیه 
عملکردها در دو سطح فیزیولوژیکی 

یا جسمی، روانی و اجتماعی است.

تقسیم ناپذیری فرایندهای-روانشناختی و جسمی

وابستگی مراحل رشد به یکدیگر

همبستگی رشد جسمی- روانی و اجتماعی

ارتباط متقابل رشد بیولوژیکی- روان شناختی

تجربه اگوستیک-ریتمیک

تأثیرات زندگی رحمی بر بعد تولد

وابستگی مراحل رشد به یکدیگر

رژیم غذایی مادر

اصل برنامه ریزی 
ورزشی و الگودهی 

غذایی2

زنان باردار باید عاقالنه در مورد تغییر 
عادات غذایی و الگوهای زندگی مانند 

ورزش و تحرک فکر کنند. حفظ 
رژیم متعادل سالم در دوران بارداری 
بسیار مهم است. زنان باردار نسبت به 
زنانی که باردار نیستند نیازهای غذایی 
متفاوتی دارند و برای حمایت از رشد 
سالم کودک خود نیاز دارند که برخی 

از غذاهای خاص را بخورند.

تغذیه دوران بارداری

برنامه ریزی و الگودهی غذایی

برنامه های غذایی دوران بارداری

ورزش مادران باردار

اثرات مثبت ورزش بر رشد جنین

سوءتغذیه قبل از تولد

1- استنادات: مالحظات روانشناختی و روانشناختی در مورد رابطه مادر و جنین)2021(؛ آماده سازی برای زندگی پس از تولد)2017(؛ 
پیوند قبل از زایمان ، تداوم پری ناتال و روانشناسی مراقبت های ویژه نوزادان)2021(

2- استنادات: برنامه ورزشی برای زنان باردار سالم چه تاثیری بر مادر ، جنین و فرزند دارد؟)2018(؛ چشم انداز آینده: چاقی کودک 
از رحم  شروع می شود)2010(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

دوره های حساس حاملگی

اصل دوره های 
حساس رشدی1

والدین باید نسبت به دوره های اولیه 
و حساس رشد فرزند در رحم آگاه 

باشند چراکه طیف وسیعی از بیماری ها 
و اختالالت، جسمی و روانی، توسط 
تأثیرات نامطلوب در طول دوره های 
حساس رشد اتفاق می افتد. در این 
دوره چارچوب زمانی برای یک 

شاخص زیستی مهم است. این دوره 
نشان دهنده مرحله ای از حساسیت باال 

نسبت به تأثیرات محیطی است.

پنجره های آسیب پذیر

دوره های حساس رشد جنین

بارداری برنامه ریزی شده

اهمیت سه ماهه اول

4-6- مبانی شناختی مرتبط با فرزند پروری قبل از تولد
رشد و پرورش انسان فرایندی مداوم و ساخت و سازگرایانه است، مشخصه اساسی فرایند رشد 
تداوم آن است. جنبه های رشد دربردارنده مفاهیمی است که به چگونگی رشد مغز و تأثیرات آن بر 
یادگیری و یادگیرنده اشاره دارد. فرایند رشد مغز انسان پیوند بسیار نزدیکی با شکل گیری، تقویت و 
حذف پیوندگاه های سیناپسی دارد. مغز در دوران رشد چندین بار تجدید سازمان می شود و پیوندها 
و مدارهای میان آن ها تغییر می کنند. رشد مغز انسان هم زمان با لقاح آغاز می شود. تقریبًا تمامی 
سلول های عصبی مغز قبل از تولد عمدتًا در سه ماه اول بارداری به صورت کامل تولیدشده اند. به 
تولید سلول های عصبی نورون زایی گویند که در این فرایند سلول های جدید مغزی شکل می گیرد، 
با تقسیم سلولی صدها میلیارد نورون به وجود می آید و این نورون ها در مکانی مشخص به صورت 
الیه الیه، خوشه ساختارهای بزرگ تری را شکل می دهند که مغز را می سازد. برخی از نورون هایی که 
قادر به ساخت پیوند سیناپسی کافی نباشند حذف می شوند. هدف از حذف برنامه ریزی شده نورون ها 
عالوه بر عدم توانایی پیوند، جلوگیری از انباشت بیش ازحد است اما هدف بزرگ تر این حذفیات 
تقویت پیوندهایی است که باقی مانده اند. پس از این رویداد نورون ها شروع به تشکیل پیوندهایی 
سیناپسی می کنند. در این فرایند سیناپس های ضروری و مفید ابقا می شود و سیناپس های غیر 
ضروروی حذف می شوند در جریان ابقا و حذف پیوندهای سیناپسی است که یادگیری در رحم 

1- استنادات: عصب شناختی روانشناختی قبل از تولد)2021(؛ جنبه های روانشناختی سه ماهه اول)2021(
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شکل می گیرد. در دوره اخیر، تحقیقات بر روی آموزش و یادگیری حتی قبل از تولد متمرکزشده 
است و اکنون تأکید گسترده ای بر آزمایش آموزش قبل از تولد با ارائه مداخالت قبل از تولد برای 
نوزادان داخل رحم می شود. در دوره قبل از تولد تأثیرات محیطی و باألخص محرکات شنیداری 

در شکل گیری سیناپس ها بسیار مهم هستند.
تمام تحقیقات، به خاطر سپردن تجربیات شنوایی توسط جنین را منعکس کرده اند تا آنجا که 
به برخی از افراد اجازه می دهد از اصطالح »یادگیری جنین« استفاده کنند. وضعیت تغییر ناگهانی 
در ظرفیت های یادگیری قبل از تولد پیوستگی بین ظرفیت های حسی قبل و بعد از تولد است. به 
خاطر همین است برخی از مطالعات، استفاده از اصطالح یادگیری و حافظه در دوره قبل از تولد 
را مقبول نمی دانند و به جای آن از اصطالح پیوستگی حسی فرا تولد استفاده می کنند. این مفهوم 
یک اصطالح عمومی است که به طور بالقوه شامل تمام حالت های حسی است که شامل، سه مورد؛ 
تداوم چشایی فرا تولد، تداوم بویایی و تداوم شنوایی می باشد. چنین پیوستگی، از محرک های 
قبل از تولد ناشی می شود که با قرار دادن قابلیت های پاسخ ویژه ای که فراتر از تولد باقی می ماند، 
بر رشد عملیاتی سیستم حسی جنینی آن ها تأثیر می گذارد، برای تبدیل و ذخیره سازی انواع 
اطالعات حسی و ذهنی در ارتباط مستقیم با پدیده های ورودی موردنیاز است. برخی از این 
عملکردها  که برای تشکیل سیستم عصبی مرکزی اولیه در سطح هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال 
بسیار مهم است، در حال حاضر در ابتدای رشد و تکامل انسان قابل تشخیص است. این یادگیری 
پیش شرط حیاتی بقا است، زیرا امکان سازگاری ارگانیسم با شرایط جدید را فراهم می کند. بدون 
سازگاری، هیچ بقایی وجود نخواهد داشت و نمی توان بدون ساختن و داشتن تجربه هایی بر اساس 

آن سازگاری را تطبیق داد.
فرد متولد نشده از قبل فرآیندهای روان شناختی خود را دارد که مدت ها قبل از تولد عمل 
می کنند. مادر به عنوان آغازگری که می تواند از طریق آموزش، غنی سازی محیط قبل از تولد، 
مدیریت عاطفی و نگرش های روحی و روانی خود نقشی تأثیرگذار و پویا جهت رشد و پرورش 

فرزند متولد نشده خود داشته باشد. این مبانی شامل 3 اصل به شرح ذیل می باشد:
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جدول )6(: کد مفهومی و مقوالت فرعی )اصول( مبانی شناختی فرزند پروری قبل از تولد

توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

ذخیره سازی بیوشیمیایی اطالعات

و  یادگیــری  اصــل 
حافظه سیناپسی1

رشد رشــته ها و تشکیل سیناپس ها 
تــا حد زیادی تحــت تأثیر عوامل 
محیطــی، ازجملــه تجربه حســی 
است. کاهش ورودی حسی جنین 
و استرس مادر ممکن است باعث 
کاهــش قابل توجــه آکســون ها، 
دندریت ها و ســیناپس ها در قشر 
پیشــانی، هیپوکامپ و سایر مراکز 
مغزی شــود؛ بنابراین تجربه درون 
رحمــی نیز بــرای کــودک یک 
فرایند یادگیری است. این یادگیری 
پیش شــرط حیاتی بقا اســت زیرا 
امکان سازگاری ارگانیسم با شرایط 

جدید را فراهم می کند.

گیرنده تجربیات )تشکیل حافظه(

حافظه سلولی

ورودی های حسی قبل تولد

تداوم حسی

تداوم حسی فرا تولد

تحریک سیستم حسی

اتصاالت سیناپسی

ذخیره اطالعات محیطی

یادگیری با تکرار

پیوستگی عملکردی جنین

یادگیری رشد حسی

یادگیری سازگارانه

یادگیری با پیوند

یادگیری پنهان و ناخودآگاه

توانایی جنین در انطباق محیط

شکل گیری حافظه قبل تولد

1- استنادات: تأثیر تجربه در تشخیص صدای جنین)2021(؛ آموزش جنین در رحم)2017(؛ پذیرش و هوشمندی قبل از تولد)1988(.
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توضیحمقولهمقولهفرعیکدمفهومی

گفتار مادر و رشد زبان

رشــد  تمهید  اصــل 
زبان1

تحریــک گفتــار مــادر منجــر به 
بهبــود قابل توجه رشــد زبــان در 
زبان  فراگیــری  می شــود.  جنیــن 
در دوران جنینــی آغاز می شــود و 
عــروض مادری )لحن گفتار( یک 
آماده ســازی مهم برای رشــد اولیه 
زبان است. محرومیت از قرار گرفتن 
در معــرض صــدای مــادر و زبان 
گفتــاری ممکن اســت یک عامل 

خطر برای نقص زبان باشد.

لحن گفتار یک آماده سازی رشد زبان

توانایی های ادراکی

ادراک گفتار و کسب زبان

توانایی پردازش زبان

رشد شناختی

تجربه دوران رحمی

تحریک حس

ت  بیــا تجر صــل  ا
شنیداری غنی2

تحریک شــنوایی جنیــن در رحم 
پیش بینی کننده طیف وســیعی از 
نتایــج مثبت بــرای مــادر و جنین 
/ کــودک اســت. انــواع خاصی 
از تحریــک شــنوایی غنی )گفتار 
مــادر، پــدر، موســیقی، الالیی و 
...( ممکن اســت اثرات محافظتی 
یا حتی تقویت کننــده ای بر نتیجه 
شناختی(  )عصب  نوروبیولوژیک 

کودکان داشته باشد.

ورودی های صوتی

تحریک شنیداری

حافظه صدا

رشد از طریق موسیقی

اهمیت صدا و شنوایی

ذخیره ریتم صدا

پاسخ به صدای مادر

ترجیح و یادگیری موسیقی

تجربه شنیداری در رحم

توانایی تبعیض صدا

محیط متعادل صوتی

تحریک موسیقیایی

تحریک شنوایی غنی

یادگیری موسیقیایی

تحریک حس

ورودی های صوتی

1- استنادات: تأثیر تجربه در تشخیص صدای جنین)2021(؛ آموزش جنین در رحم)2017(؛ آیا سلیقه موسیقی و رشد زبان تحت 
تأثیر تجربه صوتی قبل از تولد هستند؟)2016(.

2- استنادات: حافظه جنین: تأثیر تجربه شنوایی قبل از تولد بر رشد انسانی)2021( ؛ تأثیر تجربه در تشخیص صدای جنین)2021(
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بحثونتیجهگیری

اصولی که در فرزند پروری قبل از تولد شناسایی شده اند، از مبانی مختلفی سرچشمه می گیرند. 
شش مبنایی که در این پژوهش شناسایی گردید شامل: مبانی حقوقی؛ مبانی فرهنگی-اجتماعی؛ 
مبانی روان شناختی؛ مبانی زیست شناختی و مبانی شناختی به عنوان پایه و اساس در الگوی فرزند 
پروری قبل از تولد قلمداد می شوند. هر یک از این دانش ها، واقعیت ها و جنبه هایی از فرزند و 
دوره ای که در آن می زید، آشکار می سازند و آنگاه با نگاهی به این واقعیت ها و ابعاد، از سویی و به 
اهداف تعلیم و تربیت و برنامه درسی، از سوی دیگر، می توان به استنتاج اصول و روش هایی برای 

تعلیم و تربیت پرداخت.
زمانی که صحبت از حقوق فرزند قبل از تولد می شود، بدین معناست که یک انسان مستقل 
وجود دارد و باید برای او حق وحقوقی اتخاذ شود؛ بنابراین اگر در مراحل اولیه و آغاز شکل گیری 
انسان، اصول الزمه با دقت رعایت نشود و پایه شکل گیری ساختار آدمی کج نهاده شود، اولین حق 
طبیعی و انسانی فرد از بین می رود. از منظر فقه شیعی با استناد به قرآن کریم، همه انسان ها و 
ازجمله جنین، در اصول »کرامت انسانی« و »حق حیات« با شرایط و ضوابطی، یکسانند. کرامت 
انسانی و حق حیات، منشأ همه حقوق دیگر انسان ها است. اگر این اصول نادیده گرفته شود، به 

دنبال آن همه حقوق نادیده گرفته خواهد شد )عبدی، شیخ ویسی و شامرادی 1392(.
مبانی روان شناختی پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری ها در حوزه تعلیم و تربیت محسوب 
می شود؛ زیرا روانشناسی یکی از علوم مادر است و تعلیم و تربیت، بسیاری از مبانی و اصول بنیادی 
خود را از آن دریافت می کند. در آموزش، مدت هاست ثابت شده است که رشد روانی-اجتماعی نوزاد 
به طور قابل توجهی تحت تأثیر این است که آیا به شیوه ای آگاهانه و دقیق از او مراقبت می شود و 
 .)Hildebrandt, 2021: 201( تجربیات آسیب زا می تواند بر سالمت جسمی و روانی او تأثیر بگذارد
دوره قبل از تولد و جنین نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. تاکنون همه تمرکز و تالش در 
فرزند پروری قبل از تولد، حفظ سالمت جسمانی فرزند بوده است؛ اما اکنون، اجتناب از تجربیاتی 
که ممکن است بعداً در زندگی بالقوه مشکل ساز شوند، اهمیت یکسانی دارد؛ بنابراین این مبنا 
و اصول برگرفته از دید جدیدی است که در ارتباط با فرزند پروری قبل از تولد و تعلیم و تربیت 
ایجادشده است. در دوران بارداری توجه به اصل روان-تنی نیز می تواند از به وجود آمدن فرزندان 
افسرده، اوتیسمی، بیش فعال و سایر اختالالت رشد ذهنی و حرکتی جلوگیری کند. اگرچه اصول 
مستخرج در رشد و پرورش قبل از تولد راهگشا هستند، اما محوریت آن ها بر وجود و اعمال اصل 
همبستگی روانی والدین است، زیرا رعایت سایر اصول زمانی محقق می شود که والدین دارای روابط 
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عاطفی و عاشقانه  باشند و از حمایت های یکدیگر برخوردار شوند. در باب مبانی زیست شناختی 
و اصول مستخرج از آن می توان گفت که هیچ مهارت حسی، شناختی، عاطفی یا حرکتی وجود 
ندارد که تحت تأثیر ژن ها و محیط قرار نگیرد. هسته مرکزی در این مبنا، این است که والدین 
می بایست در فرزند پروری قبل از تولد، این را محور نگرش خود قرار دهند که »ما نمی توانیم در 
مورد ژن هایی که با آن ها متولدشده ایم - یا ژن هایی که به فرزندان خود منتقل می کنیم، کار زیادی 
انجام دهیم، اما می توانیم بر محیط تأثیر  بگذاریم«. با توجه به تحقیقات اخیر مغز، بحث طبیعت 
در مقابل پرورش، مرده است. این رابطه پویا بین طبیعت و پرورش است که رشد انسان را شکل 
می دهد. درحالی که ژن ها در تعیین مزاج نقش دارند، محیط داخل رحمی که منعکس کننده آنچه 
مادر می خورد، می آشامد، استنشاق می کند و تجربه می کند، تأثیر تعیین کننده ای بر رشد جنین 
ازجمله مزاج وی دارد. رویکرد ریشه های رشدی سالمت و بیماری )DOHaD(1 معتقد است که 
عوامل محیطی بر روی مادر قبل در حین و بعد از بارداری و در طول شیردهی بر رشد کودک 

.)Ott, Singer, Bliem & Schubert, 2021: 132( تأثیر می گذارد
مبانی شناختی و اصول مربوط به آن در دوره قبل از تولد، از نظریه های  جدیدی است که 
از سوی بسیاری از اندیشمندان مورد چالش قرارگرفته است. با توجه به تصوراتی که در گذشته 
نسبت به جنین و ویژگی های آن وجود داشته این مبانی نمی توانست در فرزند پروری قبل از تولد 
جایگاهی داشته باشد؛ اما امروزه به سبب پیشرفت تکنولوژی و گسترش تحقیقات علمی معتبر 
وجود حافظه در جنین به اثبات رسیده است؛ اگرچه در برخی موارد مورد مناقشه می باشد اما 
مسیر پژوهش در این حوزه بیانگر تائید این یافته هاست و در آینده، تعمق و تمرکز بر مبانی و 
اصول مربوط به آن بیشتر خواهد شد. یکی از مفاهیم و اصول این مبنا که در این پژوهش از آن 
با عنوان »یادگیری سیناپسی« نام برده شده است می تواند حوزه مطالعات یادگیری را تا اولین 
مراحل شکل گیری جنین به عقب برگرداند و آن را گسترش دهد. شناخت اصول مربوط به این 
مبانی و پیوند آن با اصول و روش های یادگیری و تعلیم و تربیت نه تنها موجب بهبود نتایج فرزند 
پروری در دوران حاملگی، می شود بلکه موجب شناسایی و ابداع اصول و روش های جدیدی در 
ارتباط با فرایند یادگیری خواهد شد. با بهره گیری از تعلیم و تربیت و باألخص برنامه درسی از 
مبانی شناختی و اصول آن در دوران قبل از تولد می توان در جهت فرزند پروری مطلوب قبل از 

به دنیا آمدن آن گام مؤثری برداشت.

1- Developmental Origins of Health and Disease
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