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Introduction: Although pregnancy is a physiological and natural phenomenon, women are
exposed to physical and psychological changes during pregnancy that can affect their health and
that of the fetus. Therefore, this study was performed to investigate the relationship between
depression, anxiety and maternal stress with pregnancy outcome in pregnant women in 28-24
weeks of pregnancy.
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Materials and Methods: This prospective longitudinal study was performed on 241 pregnant
women in 24-28 weeks of gestation in 2018-19. Mothers in the exposure group scored 1 deviation
above the mean in the Labivand Anxiety, Stress and Depression Questionnaire. Outcomes of the
study included evaluation of preterm delivery (before 37 weeks) and neonatal outcome. Mothers
were followed up until delivery and delivery. Data were analyzed using t-test, chi-square and
logistic regression. Significance level less than 0.05 was considered significant.
Results: The results of the study showed that, preterm delivery, birth weight, neonatal height and
head circumference, respiratory distress and neonatal jaundice were significantly associated with
maternal stress and anxiety during pregnancy.
Conclusion: Considering the relationship between depression, anxiety and maternal stress with
pregnancy outcomes, the assessment and control of psychological factors such as stress and
maternal concerns in prenatal care as well as other biological and medical factors in the direction
of preterm delivery can be included.
Keywords: Maternal Health, Pregnancy, Pregnancy Outcomes, Preterm Labor.

T

he impact of maternal psychological processes on fetal growth and health is very wide and
pervasive. Because the intrauterine space is constantly affected by the mother's emotions and
mental state. This is the cause of many mood and developmental differences in infants [1] and
is always associated with adverse outcomes of pregnancy and preterm delivery. Among these
adverse outcomes, preterm delivery and low birth weight have attracted much attention, as preterm
delivery is an important cause of neonatal mortality [2], accounting for about two-thirds of neonatal
mortality, and its prevalence has been reported between 5 and 25% [3].
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According to Hobby, Dunkel Schitter, Rossch, and Castro [4] had mental disorders in 10-15% of women
during pregnancy, and the most common disorders among women are anxiety, stress, and depression.
Anxiety in the second trimester Pregnancy and depression become more common in the last 3 months
of pregnancy. Given that pregnancy and childbirth is considered as a crisis in women's lives. Attention
to this physiological phenomenon is of particular importance. Today in the health centers of the country,
prenatal care is more limited to physical care and maternal mental health is sometimes forgotten, while
the results of the above research show the impact of mental health on pregnancy outcomes and physical
health in the mental health group. And the mental health of the mother is the guarantor of the health of
the family and the child who will be born soon, so it is necessary to be aware of the mental health status
and trends of mothers during this period and the results and effects that can have on the consequences
of pregnancy. The aim of this study was to investigate the relationship between maternal depression,
anxiety and stress with pregnancy outcome in pregnant women in 28-24 weeks of pregnancy.
Materials and Methods
The research method of the study was a prospective analysis that performed on 401 pregnant women in
24-28 weeks of pregnancy in Hamadan city. Inclusion criteria were; Age 18-39 years; No chronic illness
such as diabetes or MS; Single pregnancy; Natural pregnancy; The first and second pregnancies and
exclusion criteria were; Pregnancy of the third child and above; Twin and multiple pregnancies. Finally,
241 people were selected as the sample group based on the facilities of the research team. Measurement
tools in this research were:
1. Checklist of information and demographic characteristics of the person that was in the form of an
interview and includes three sections 1. Demographic information; 2. Pregnancy information; 3.
Consequences of pregnancy and childbirth.
2. Depression, Anxiety and Stress Scale [DASS]; this scale was developed by Leviband and Leviband
[1995]. Cronbach's alpha coefficient for this scale is reported in a normative sample of 717 as follows:
depression 0.81, anxiety 0.73 and stress 0.81 [5].
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Results
The results showed that the age of women in the exposed and non-exposed groups is approximately
equal to 35 and the highest level of education of women is diploma, and the highest level of literacy of
wives is diploma and lower. Occupations other than free and government and in the non-competitive
group had freelance jobs, financial situation in both groups was between moderate to good. The place
of residence of most people in the exposure group is the city and suburbs of Hamadan and the residence
of the non-exposure group was equal to the village, the longest period of marriage in both groups was
2 to 5 years.
The results of pregnancy outcomes showed that preterm delivery, type of delivery, birth weight, height
and head circumference, respiratory distress, hospitalization and jaundice were significantly associated
with anxiety, stress and depression, as well as in birth weight [g]; Height [cm]; Head circumference
[cm]. Apgar score of the fifth minute, mental health variables played a major role. The results of Table
4 examined the predictive factors of preterm delivery and the results showed that, based on the results
of logistic regression model, mental health variables in the third trimester of pregnancy in the stress
variable equal to [CI: 1.2-3.7; OR: 2.9]; In the anxiety variable equal to [CI: 2.1-4.5; OR: 3.8] and in
the depression variable equal to [CI: 1.1-5.1; OR: 4.0] was; Screening result [CI: 3.3-9.2; OR: 7.8] and
third trimester weight [CI: 1.1-2.1; OR: 1.27], has increased the chance of preterm delivery and other
studied variables did not play a role in preterm delivery and sometimes reduced preterm delivery. Due
to the fact that the method of entering variables in the model was forward, the values of R2, the model
could have predicted to a large extent up to about 0.51 and -0.65 premature birth.
Conclusion
The aim of this study was to investigate the relationship between maternal mental health and pregnancy
outcomes in pregnant women in 28-24 weeks of pregnancy referred to Fatemieh Hospital in Hamadan
as a prospective longitudinal study in autumn and winter of 1397 and spring of 1398 on 241 pregnant
women. In the 24-28th week of pregnancy, referring to Fatemieh Educational Center in Hamadan, the
results of the study with the research of Aj, Ghasemi, Khani, Mafi and Ranjkesh [6] entitled
Investigating the relationship between maternal stress and pregnancy outcomes showed that stress leads
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to pregnancy outcomes Expands. Sancher et al. [7] in their study showed that women with mental
disorders are more likely to give birth spontaneously.
One of the limitations of the present study was that the study was prospective and like other analytical
studies, the control of interfering factors affecting preterm delivery could lead to a limitation in the
generalizability of the results. It is suggested that other proven factors such as alcohol and substances
be examined for preterm delivery.
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بررسی ارتباط بین مود افسردگی ،اضطراب و استرس مادر با پیامد بارداری در زنان باردار
در هفته  28-24بارداری
یگانه پرازده ،1نرگس

زمانی*2

 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،واحد گرگان ،گلستان ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران
دریافت1399/6/16 :

پذیرش1400 /4/13 :

انتشار آنالین1400/4/16 :

چکیده
مقدمه :اگرچه حاملگی یک پدیده فیزیولوژیک و طبیعی ا ست ،اما زنان در طول بارداری در معرض تغییرات ج سمی و روانی قرار
میگیرند که میتواند سالمت آنها و جنین را تحت تأثیر قرار دهد .لذا این پژوهش جهت بررسی ارتباط مود افسردگی ،اضطراب و
استرس مادر با پیامد بارداری در زنان باردار در هفته  28-24بارداری انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه طولی آیندهنگر در سال  98-1397بر روی  241زن باردار در هفته  24-28بارداری انجام شد .مادران
گروه مواجهه امتیاز  1انحراف باالتر از میانگین در پر س شنامه ا ضطراب ،ا سترس و اف سردگی البیوند ک سب کرده بودند .پیامدهای
مطالعه شاااامل ارزیابی زایمان زودرس لقبل از  37هفته) و پیامد نوزادی بود .مادران تا زمان زایمان پیگیری شااادند و در زمان
زایمان اطالعات زایمانی تکمیل گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای تی تست ،کای دو و رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان
معناداری کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

استرس و اضطراب مادر در دوران بارداری ارتباط معنیداری را نشان دادند.
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط اف سردگی ،ا ضطراب و ا سترس مادر با پیامدهای بارداری میتوان سنجش و کنترل عوامل روانی
همچون استرس و نگرانیهای مادران در مراقبتهای دوران بارداری همانند سایر عوامل بیولوژیکی و طبی در جهت ماهش زایمان
زودرس گنجانده شود.
کلمات کلیدی :بارداری ،پیامدهای بارداری ،زایمان زودرس ،سالمت مادران.

*نویسنده مسئول :نرگس زمانی ،استادیار روانشناسی سالمت ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان،
همدان ،ایران .تلفن ،0989013642238 :ایمیلdrnargeszamani@iauh.ac.ir :
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نتایج :بررساای پیامدهای موردمطالعه  ،زایمان زودرس ،وزن زمان تولد ،قد و دور ساار نوزاد ،دیسااترس تنفساای و ایکتر نوزادی با

یگانه پرازده و نرگس زمانی

201

مقدمه

روش کار
روش پژوهش مطالعه ،تحلیلی آیندهنگر بود که بر روی  401زن باردار در
هفته  24-28بارداری به مرکز آموز شی درمانی فاطمیه شهر ستان همدان
انجام شد که درنهایت به  241نفر بر ا ساس امکانات گروه تحقیق بهعنوان
گروه نمونه انتخاب شااادند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از؛ سااان
 39-18ساااال؛ عدم بیماری مزمن مانند دیابت یا اماس؛ بارداری تک قلو؛
بارداری به روش طبیعی؛ بارداری اول و دوم و معیارهای یروج عبارت بود
از؛ بارداری بچهی سوم و باالتر؛ بارداری دو و چند قلو.
ابزار مورداستفاده در این پژوهش:
 .1چکلیست اطالعات و مشخصات دموگرافیک فرد که بهصورت مصاحبه
بود و شامل سه بخش  .1اطالعات جمعیتشناسی لمانند مشخصات فردی
سن فرد ،سن همسر ،میزان تحصیالت فرد و همسر وی ،وضعیت اشتغال
فرد و همسااار ،کفایت درآمد یانواده ،نوع و طول مدت ازدواج ،روش فعلی
پیشاااگیری از بارداری)؛  .2اطالعات بارداری لساااوابق بارداری یا پریودی،
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تأثیر فرایندهای روانشاانایتی مادر بر رشااد و سااالمتی جنین بساایار
گ سترده و فراگیر ا ست .چراکه ف ضای درون رحمی پیو سته از هیجانها و
وضااعیت روانی مادر تأثیر میپذیرد .این امر علت بساایاری از تفاوتهای
یلقی و ر شدی در نوزادان ا ست [ ]1و همواره پیامدهای نامطلوب بارداری
و زایمان زودرس همراه است.
در م یان این پ یامدهای نامطلوب ،زایمان زودرس و وزن کم زمان تولد،
توجه زیادی را به یود جلب کرده است ،چراکه زایمان زودرس از علل مهم
مرگومیر نوزادان میبا شد [ ]2که حدود دو سوم مرگومیرهای نوزادی را
تشکیل میدهد و شیوع آن بین  5تا  25درصد گزارششده است [.]3
عوارض کوتاهمدت زایمان زودرس در کودکان تازه متولدشااده ،مشااکالت
تنفساای و ریوی ،مجرای شااریانی پایدار ،انتروکولیت نکروزان و یونریزی
دایل مغزی و از عوارض بلندمدت آن ،ناهنجاری های مادرزادی ،ایتالل
تکامل عصبی ،مشکالت بینایی ،شنوایی و رفتاری را میتوان برشمرد [.]8
لذا شناسایی عوامل یطرساز که منجر به تولد نوزان زودرس میگردد حائز
اهمیت است و از مهمترین عوامل یطرساز ،میتوان سالمت روانی مادران
باشد.
طبق نتایج پژوهش هوبی ،دونکل ا سچیتر ،رو سچ و کا سترو ]4[1بین -10
 15درصاااد از زنان در زمان بارداری دچار ایتالالت روانی میشاااوند و از
مهمترین ایتالالتی که در بین زنان رایج اسااات اضاااطراب ،اساااترس و
اف سردگی ا ست که ا ضطراب در  3ماهه دوم بارداری و اف سردگی در  3ماه
آیر بارداری رواج بی شتری پیدا میکند .برر سیهای انجام شده درزمینهی
رابطهی بین فشاااار روانی مادر در دوران بارداری و پیامدهای آن بر جنین،
در مفهومساااازی فشاااار روانی دوران بارداری و ارزیابی ،آن باهم متفاوت
بودها ند که به بررسااای آن ها میپردازیم .پیترز ،نور بک و تی لدن،]9[2
کلیفورد ،ویور و داگالس ]10[3ا ضطراب را بهعنوان بخش ا سا سی ف شار
روانی دوران بارداری و عامل مهم سااارعت بخشااایدن به دگرگونیهای
زی ست  -شیمیایی بدن مادران زیر ف شار در نظر گرفتند .این پژوه شگران
دریافتند که بین ف شار روانی مادر در دوران بارداری و بریی از پیامدهای
منفی تولد رابطه وجود دارد.
ویلیامساااون و لفور ،]11[4لوبل ،]12[5مک ویلیامز ]13[6نبود یا کمبود
حمایت اجتماعی و عاطفی مادران باردار را شااای اصاالی فشااار روانی
دوران بارداری به شمار آورده و تأثیر آن را بر پیامدهای تولد موردبرر سی
قرار دادهاند .آنها بین ف شار روانی مادر و کموزنی نوزاد در هنگام زایمان،
بچه اندازی و عقبماندگی رشد درون رحمی رابطهای را گزارش کردند.
تین سلی ،تروپین ،اوونز و بویوم ]14[7در چارچوب کلی نقش مادر پیش از
تولد بر رشااد و سااالمت نوزاد ،به بررساای ارتباط میان رویدادهای منفی

دوران بارداری و پیامدهای تولد پردایتند و دریافتند که ا سترس در اوایل
دوران بارداری موجب نارساییهایی در هنگام زایمان میگردد.
پژوهش لوبل ،دوینساانت ،کمینر و مایر ]15[8و وورکا ]16[ 9نشااان دادند
که رابطهی معنیداری بین فشااار روانی دوران بارداری و پیامدهای تولد
وجود ندارد .لوبل و همکاران [ ]12نشان دادند که نگرش کلی زنان نسبت
به زندگی نقشاای مهمتر از فشااار روانی دوران بارداری دارد .علیرغم بهبود
استاندارهای زندگی ،مراقبت بهداشتی و فنّاوری تشخیصی و درمانی علت
دوسوم زایمانهای زودرس ناشنایته میباشند و میزان بسیار باالی زایمان
زودرس ،در جوامع فقیر نشاااان میدهد که باید به دنبال علل آن در میان
عوامل زیستشنایتی و روانی اجتماعی بود [.]12
با توجه به اینکه بارداری و زایمان بهعنوان یک بحران در زندگی زنان
محساااوب میشاااود .توجه به این پدیده فیزیولوژیک از اهمیت یاصااای
بریوردار اساات .امروزه در مراکز بهداشااتی و درمانی کشااور ،مراقبتهای
دوران بارداری بیشااتر به مراقبتهای جساامانی محدود اساات و بهداشاات
روان مادران گاه به دسااات فراموشااای سااا رده میشاااود ،در حالی نتایج
پژوهشهای باال ،نشاانگر تأثیر ساالمت روان بر پیامدهای بارداری اسات و
همچنین سالمت جسم در گروه سالمت روان و سالمت روان مادر ضامن
سااالمت یانواده و فرزندی که بهزودی متولد یواهد شااد لذا الزم اساات
آگاهی از وضاااعیت و روند ساااالمت روان مادران در این دوران و نتایج و
تأثیراتی که میتواند در عواقب بارداری دا شته با شد ،موردتوجه قرار بگیرد،
لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط مود افسردگی ،اضطراب و استرس
مادر با پیامد بارداری در زنان باردار در هفته  28-24بارداری مراجعهکننده
به مرکز آموزشی و درمانی فاطمیه شهرستان همدان انجام شد.

یگانه پرازده و نرگس زمانی /بررسی ارتباط بین مود افسردگی ،اضطراب و استرس مادر با پیامد بارداری در زنان باردار
سوابق مامایی ل 12سؤال)؛ تعداد و سن بارداری و زایمان ،تعداد فرزندان،
روش فعلی پیشگیری از بارداری ،سابقه سقطجنین ،یواسته یا نایوا سته
بودن بارداری ،عالقه به جنسااایت جنین)؛  .3پیامدهای بارداری و زایمان
للکه بینی در طول بارداری ،بارداری و زایمان دشاااوار ،یونریزی هنگام
زایمان ،مسائل مربوط به نوزاد در هنگام تولد)؛
 .2مقیاس افسااردگی ،اضااطراب و اسااترس ل)DASS؛ این مقیاس توسااط
لوویباند و 10لوویباند ل )1995سایته شده ا ست .ضریب آلفای کرونباخ برای
این مقیاس در یک نمونه هنجاری  717نفری به شاارز زیر گزارششاااده
ا ست :اف سردگی  ./81ا ضطراب /73؛ و ا سترس  .]5[ ./81این پر س شنامه
توسط سامانی و جوکار [ ]17هنجاریابی شده است و ضریب آلفای کرونباخ
برای این مقیااس در یاک نموناه  400نفری از جمعیات عمومی برای
اف سردگی  ./70ا ضطراب /66؛ و ا سترس  ./76گزارش شده ا ست .همچنین
ضریب همبستگی پرسشنامه افسردگی بک ،مقیاس استرس ادراکشده و
مقیاس اضاااطراب زونا با یرده مقیاس های این آزمون به ترتیب برای
افسااردگی  ./66اسااترس /49؛ و اضااطراب  ./67بهدسااتآمده اساات .این
مقیاس دو فرم کوتاه و بلند دارد که هر یک به ترتیب دارای  21و  42ماده
هستند [.]18 ,17

202

روش اجرای پژوهش :تمام زنان باردار در هفته  28-24بارداری که
شرایط ورود به مطالعه داشتند ،در بازه زمانی پاییز و زمستان  1397و
بهار  1398از بین مراجعهکنندگان به مرکز آز موشی و درمانی فاطمیه
همدان انتخاب شدند و بهعنوان همگروه وارد مطالعه شدند و مقیاس
افسردگی ،اضطراب و استرس البیوند بر روی آنان انجام شد و میانگین
نمرات اف سردگی ،ا ضطراب و ا سترس به صورت جداگانه از پر س شنامه
ا ستخراج شد 8 .هفته بعد از تکمیل پر س شنامه ،مجدد در هفته -28
 32بارداری ،مقیاس بر روی آنان انجام گرفت و افرادی که حداقل 1
انحراف باالتر از میانگین به د ست آورده بودند در گروه مواجهه و سایر
افراد در گروه عدم مواجهه جایگزین شااادند .مرحله ساااوم آزمایش
پیگیری در هفته اول بعد از زایمان بود و تجزیهوتحلیل داده ها جهت
برر سی متغیرهای فردی و بارداری در دو گروه موردبرر سی با ا ستفاده
از آزمون تی م ستقل و کای دو و جهت برر سی پیامد زایمان در گروه
مواجهه از رگرسیون لوجستیک به روش فوروارد استفاده شد.

جدول  :1اطالعات جمعیت شنایتی در گروه مواجهه و گروه غیر مواجهه

5/16 ± 36/15
4/94 ± 34/94
ل45 )18/67
ل109 )45/22
ل87 )36/09
ل139 )57/67
ل58 )24/06
ل44 )18/25
ل164 )68/04
ل26 )10/78
ل51 )21/16
ل33 )13/69
ل49 )20/33
ل159 )65/97
ل19 )7/88
ل90 )37/34
ل91 )37/75
ل41 )17/01
ل42 )17/42
ل83 )34/43
ل81 )33/6
ل35 )14/52
ل80 )33/19

5/08 ± 34/15
4/57 ± 34/09
ل18 )11/25
ل89 )55/62
ل53 )33/125
ل93 )58/12
ل38 )23/75
ل29 )18/12
ل103 )64/37
ل31 )19/37
ل26 )16/25
ل60 )37/50
ل42 )25/00
ل58 )36/25
ل23 )14/37
ل82 )51/25
ل37 )23/12
ل18 )11/25
ل60 )37/50
ل49 )30/62
ل33 )20/62
ل18 )11/25
ل37 )23/12

 2تا  5سال

ل119 )49/37

ل74 )46/25

باالی  5سال

ل42 )17/42

ل49 )30/62

متغیر
سن

تحصیالت زن

تحصیالت همسر

شغل زن
شغل همسر

وضعیت مالی

محل سکونت

مدت ازدواج

سن مرد
سن همسر
زیر دی لم
دی لم
تحصیالت دانشگاهی
زیر دی لم
دی لم
تحصیالت دانشگاهی
یانهدار
کارمند
سایر
آزاد
کارمند
سایر
بد
متوسط
یوب
عالی
روستا
شهرستان
حومه شهر
شهر
زیر  2سال

**0/16
** 0/31
* 0/29

* 0/23

* 0/19

*0/23

*0/37

* 0/29

* 0/10

آزمون کای دو * ،آزمون تی مستقل **

10. Lovibond
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تعداد (درصد)

تعداد (درصد)
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گروه مواجهه ()n=241

گروه غیر مواجهه ((n=160

سطح معنیداری
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یافتهها
چکلی ست اطالعات و م شخ صات دموگرافیک فرد در جدول شماره 1
تا  3آورده شده است که به ترتیب اطالعات جمعیت شناسی ،اطالعات
بارداری و پ یا مد های بارداری و زای مان را در دو گروه مواج هه و غیر
مواجهه موردبررسی قرار داده است.
نتایج جدول شماره  1ن شان داد سن زنان در گروه مواجهه و غیر
مواجهه تقریباً برابر با  35ا ست و بی شترین سطح تح صیالت زنان
دی لم است و بیشترین سطح سواد همسران دی لم و پایین تر است،
بی شتر شغل زنان در هر دو گروه یانه دار ولی شغل هم سران در
گروه مواجهه سااایر مشاااغل به غیراز آزاد و دولتی بوده اساات و در
گروه غیر مواجهه دارای مشاغل آزاد بودند ،وضعیت مالی در هر دو
گروه بین متوسط تا یوب بوده است .محل سکونت بیشتر افراد در
گروه مواجهه شهر ستان و حومه همدان ه ستند و محل سکونت
گروه غیر مواجهه برابر رو ستا بوده ا ست ،بی شترین مدت ازدواج در
هر دو گروه با مدت زمان  2تا  5سال بوده است.
جدول شاااماره  ، 3به بررسااای پیامدهای بارداری در هر دو گروه
پردایته ا ست و نتایج ن شان داد ،زایمان زودرس ،نوع زایمان ،وزن

زمان تولد ،قد و دور سر نوزاد ،دیسترس تنفسی ،بستری و ایکتری
نوزاد با ا ضطراب ،ا سترس و اف سردگی ارتباط معنی داری دا شتند،
همچنین در میزان وزن زمان تولد لگرم)؛ قد ل سانتی متر)؛ دور سر
لساااانتی متر) .آپگار دقیقه پنجم ،متغیرهای ساااالمت روان نقش
عمده ای داشتند.
نتایج جدول  4به بررسی عوامل پیشگویی زایمان زودرس پردایت
و نتایج نشااان داد ،بر اساااس نتایج مدل رگرساایون لوجسااتیک،
متغیرهای سالمت روانی سه ماهه سوم دوران بارداری به ترتیب در
متغیر اساااترس برابر بااا ل ) CI: 1.2-3.7; OR: 2.9؛ در متغیر
ا ضطراب برابر با ل  ) CI: 2.1-4.5; OR: 3.8و در متغیر اف سردگی
برابر با ل  )CI: 1.1-5.1; OR: 4.0بود؛ نتیجه غربالگری لCI: 3.3-
 ) 9.2; OR: 7.8و وزن ساااه ماهه ساااوم بارداری ل ;CI: 1.1-2.1
 ،) OR: 1.27شاانس زایمان زودرس را افزایش داده اسات و ساایر
متغیرهای موردپژوهش در زایمان زودرس نق شی ندا شتند و گاهی
موجب کاهش زایمان زودرس شااده اساات .با توجه به اینکه روش
واردکردن متغیرها در مدل به صاااورت فوروارد بوده اسااات ،مقادیر
 ، R2مدل موردنظر توانساااته بود به میزان زیادی تا حدود  0/51و
 -0/65زایمان زودرس را پیشگویی کند.

جدول  :2اطالعات بارداری در گروه مواجهه و گروه غیر مواجهه
متغیر
سابقه زایمان

روش پیشگیری از بارداری

نوع بارداری

سابقه بیماری

عالقه به جنسیت جنین
نتیجه غربالگری

وزن مادر

ل72 )29/87
ل169 )70/12
ل13 )5/39
ل228 )94/60
ل106 )43/98
ل45 )18/67
ل90 )37/34
ل109 )45/22
ل132 )54/77
ل17 )7/05
ل29 )12/03
ل76 )31/53
ل119 )49/37
ل122 )50/62
ل119 )49/37
ل35 )14/52
ل41 )17/01
ل165 )68/46
5/16 ± 51/15
5/03 ± 76/64

ل73 )45/62
ل87 )54/37
ل7 )4/37
ل153 )95/62
ل101 )63/12
ل21 )13/12
ل38 )21/87
ل60 )37/50
ل100 )62/50
ل9 )5/62
ل20 )12/50
ل41 )25/62
ل90 )56/25
ل93 )58/12
ل67 )41/87
ل29 )18/12
ل8 )5/00
ل123 )76/87
5/46 ± 54/65
5/94 ± 89/01

آزمون کای دو * ،آزمون تی مستقل **
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*0/4

*0/6
*0/3

*0/8

*0/2

*0/6
** 0/32
** 0/54
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تعداد (درصد)

تعداد (درصد)
* 0/5
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سابقه سقطجنین

دارد
ندارد
دارد
ندارد
از سمت یانم
از سمت آقا
روش طبیعی
بارداری یواسته
بارداری نایواسته
بیماری مزمن
بیماری حاد
بیماری در بارداری
ندارد
دارد
ندارد
طبیعی
غیرطبیعی
انجام نداده است
قبل از بارداری
اوایر بارداری

گروه مواجهه ()n=241

گروه غیر مواجهه ((n=160

سطح معنیداری
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جدول  :3بررسی پیامدهای بارداری در گروه مواجهه و گروه غیر مواجهه
گروه مواجهه ((n=241

گروه غیر مواجهه ((n=160

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

ل135 )56/01
ل106 )43/98
ل123 )51/03
ل118 )48/96
ل30 )12/44
ل211 )87/55
ل119 )49/37
ل122 )50/62
ل160 )66/39
ل81 )33/60

ل9 )50/62
ل151 )94/37
ل153 )95/62
ل7 )4/37
ل11 )6/87
ل149 )93/12
ل50 )31/25
ل110 )68/75
ل42 )26/25
ل118 )73/75

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنیداری

714/2 ± 2945/03

587/19 ± 3452/01

** > 0/001

4/03 ± 46/94

4/00 ± 49/09

** > 0/002

دور سر (سانتیمتر)

2 ± 33/11

2/6 ± 35/15

** > 0/001

آپگار دقیقه پنجم

0/4 ± 7/97

0/8 ± 8/84

** > 0/001

گروه

متغیر

دارد
ندارد
طبیعی
سزارین
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

زایمان زودرس
نوع زایمان
دیسترس تنفسی
بستری نوزاد
ایکتری نوزادی

وزن زمان تولد (گرم)
قد (سانتیمتر)

سطح معنیداری
* > 0/001
* > 0/001
* > 0/002
* > 0/001
* > 0/003

آزمون کای دو * ،آزمون تی مستقل **
جدول  :4عوامل پیشگویی زایمان زودرس
متغیر

نسبت شانس ()OR

فاصله اطمینان

سطح معناداری

سالمت روان سهماهه دوم

0/95

0/81 – 1/3

0/006

سالمت روان سهماهه سوم

3/56

1/1 – 5/1

> 0/001

وزن سهماهه سوم

1/27

1/1 – 2/1

9/6

3/2 -10/2

0/008

نتی جه غر بالگری
ژنتیکی

طبیعی
غیرطبیعی

COX & Snel R2 = 0.51 - Nagelkerk R2= 0.65

بحث

11. Hobel, Dunkel-Schetter, Roesch, Castro, Arora
12. Peters, Norbec, Tilden
13. Clifford, Weaver, Douglas
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این پژوهش باهدف ،بررساای ارتباط سااالمت روانی مادر با پیامدهای
بارداری در زنان باردار در هفته  28-24بارداری مراجعهکننده با مرکز
آموزشاای درمانی فاطمیه شااهرسااتان همدان بهصااورت مطالعه طولی
آیندهنگر در پاییز و زمسااتان سااال  1397و بهار  1398بر روی 241
زن باردار در هفته  24-28بارداری مراجعهکننده به مرکز آموزشااای
فاطمیه شااهرسااتان همدان انجام شااد و نتایج مطالعه با پژوهش آژ،
قاساامی ،یانی ،مافی و رنجکش [ ]6با عنوان بررساای ارتباط اسااترس
مادر با پیامدهای بارداری ن شان داد ا سترس منجر به ایجاد پیامدهای
بارداری وسیعی میگردد .سنچر و همکاران [ ]7در مطالعه یود نشان
دادند که احتمال زایمان زودرس یودبهیود در زنان با ایتالالت روانی
بیشتر است.
 ]411بین
طبق نتایج پژوهش هوبی ،دونکل ا سچیتر ،رو سچ و کا سترو [
 15-10درصد از زنان در زمان بارداری دچار ایتالالت روانی می شوند

و از مهمترین ایتالالتی که در بین زنان رایج ا ست ا ضطراب ،ا سترس
و اف سردگی ا ست که ا ضطراب در  3ماهه دوم بارداری و اف سردگی در
 3ماه آیر بارداری رواج بیشتری پیدا میکند.
بررساایهای انجامشااده درزمینهی رابطهی بین فشااار روانی مادر در
دوران بارداری و پیامدهای آن بر جنین ،در مفهومسااازی فشااار روانی
دوران بارداری و ارزیابی ،آن باهم متفاوت بودهاند که به بررساای آنها
میپردازیم.
13
12
پ ی ترز ،نوربااک و ت یلاادن [ ،]9ک ل ی فورد ،و یور و دا گالس []10
ا ضطراب را بهعنوان بخش ا سا سی ف شار روانی دوران بارداری و عامل
مهم سرعت بخشیدن به دگرگونیهای زیست  -شیمیایی بدن مادران
زیر فشار در نظر گرفتند .این پژوهشگران دریافتند که بین فشار روانی
مادر در دوران بارداری و بریی از پیامدهای منفی تولد رابطه وجود
دارد.
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سن مادر

0/73

0/59 – 0/81

0/031
> 0/001
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ویل یامساااون و لفور ،]11[14لو بل ،]12[15مک ویل یامز ]13[16نبود یا
کمبود حمایت اجتماعی و عاطفی مادران باردار را شای اصلی فشار
روانی دوران بارداری به شاامار آورده و تأثیر آن را بر پیامدهای تولد
موردبرر سی قرار دادهاند .آنها بین ف شار روانی مادر و کموزنی نوزاد
در هنگام زایمان ،بچه اندازی و عقب ماندگی رشاااد درون رحمی
رابطهای را گزارش کردند.
17
تینسااالی ،تروپین ،اوونز و بویوم [ ]14در چارچوب کلی نقش مادر
پیش از تولد بر رشاااد و ساااالمت نوزاد ،به بررسااای ارتباط میان
رو یداد های منفی دوران بارداری و پ یا مد های تو لد پردایت ند و
دریافتند که ا سترس در اوایل دوران بارداری موجب نار ساییهایی در
هنگام زایمان میگردد.
18
19
پژوهش لوبل ،دوینسااانت ،کمینر و مایر []15و وورکا [ ]16نشاااان
داد ند که راب طهی معنیداری بین فشااااار روانی دوران بارداری و
پیامدهای تولد وجود ندارد .لوبل و همکاران [ ]12نشاااان دادند که
نگرش کلی زنان ن سبت به زندگی نق شی مهمتر از ف شار روانی دوران
بارداری دارد.
برر سی وورکا [ ]16نیز ن شان داد که ارتباطی بین سطح ف شار روانی
ادراکشدهی مادران و پیامدهای تولد در کودک وجود ندارد.
پژوهش گ لدنبرگ ،کالهن و ای مانس و رومرو ]2[20در پژوهش یود
ن شان داد ،بریی از ایتالالت روان شنایتی ازجمله ا سترس میتواند،
اثرات نامطلوبی بر پیامدهای تولد داشته باشد.

مشارکت نویسندگان در این مطالعه یکسان بود.

نتیجهگیری

تضاد منافع

با توجه به ارتباط ساااالمت روانی مادر با پیامدهای بارداری میتوان
ساانجش و کنترل عوامل روانی همچون اسااترس و نگرانیهای مادران

نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر
وجود ندارد.

در مراقبتهای دوران بارداری همانند ساااایر عوامل بیولوژیکی و طبی
در جهت کاهش زایمان زودرس گنجانده شود.

تشکر و قدردانی
از تمام بیماران شرکت کننده در طرز قدردانی میگردد.

مالحظات اخالقی
این پژوهش برگرفته از پایاننامه کار شنا سی ار شد با شنا سه ایالق
 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1398.0میباشد.

محدودیتها
از محدودیتهای مطالعه حا ضر ،این بود که مطالعه به صورت آیندهنگر
انجام گرفت و مانند مطالعات تحلیلی دیگر ،کنترل عوامل مدایلهگر
مؤثر بر زایمان زودرس میتواند منجر به محدودیت در تعمیم پذیری
نتایج شود.

پیشنهادات
پیشاانهاد میگردد عوامل به اثبات رساایده دیگر مانند الکل و مواد نیز
بر روی زایمان زودرس بررسی گردد.

میزان مشارکت نویسندگان
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