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تاریخ پذیرش1333/4/21 :

مقدمه :دلبستگي مادر به جنین نشانه کارآمدی مادر در مراقبت از نوزاد و دلبستگي مادر به شیرخوار در دوره بعد از
زايمان مي باشد .اين مسئله به ويژه در زنان با سابقه مرگ جنین يا نوزاد بسیار حائز اهمیت است .مطالعه حاضر با
هدف تعیین ارتباط بین رضايت زناشويي و حمايت اجتماعي با دلبستگي مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ
جنین يا نوزاد انجام شد.
روش کار :اين مطالعه همبستگي در سال  1332بر روی  181زن باردار با سابقه مرگ جنین يا نوزاد مراجعه کننده
به مراکز بهداشتي درماني مشهد انجام شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه دلبستگي مادر به جنین کرانلي ،حمايت
اجتماعي کاسدی و رضايت زناشويي ناتان ايچ بود .تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )11/5و آزمون های آماری آنالیز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پیرسون انجام گرفت .میزان  pکمتر
از  1/15معني دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در اين مطالعه میانگین نمره دلبستگي مادر به جنین  64±18/15بود .بین رضايت زناشويي و دلبستگي
مادر به جنین ( )p>1/111و همچنین بین حمايت اجتماعي و دلبستگي مادر به جنین همبستگي مستقیم وجود
داشت (.)p>1/111
نتیجه گیری :با افزايش حمايت اجتماعي و رضايت زناشويي ،میزان دلبستگي مادر به جنین افزايش مي يابد.
کلمات کلیدی :حمايت اجتماعي ،دلبستگي مادر به جنین ،رضايت زناشويي
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مقدمه
دلبستگي مادر به جنین ،بیانگر ارتباط عاطفي بین مادر
و جنین و پیش بیني کننده سالمت آنان و همچنین
نشان دهنده کارآمدی مادر در مراقبت از نوزاد و
دلبستگي مادر به شیرخوار در دوره پس از زايمان مي
باشد ( .)2 ،1با افزايش دلبستگي مادر به جنین ،مادر
تمايل بیش تری به انجام رفتارهای بهداشتي مانند
ترک سیگار و الکل ،تغذيه مناسب ،ورزش ،ادامه
مراقبت های دوران بارداری و شرکت در کالس های
آمادگي جهت زايمان پیدا مي کند ( .)3نظريه
دلبستگي ،عام ترين نظريه برای تبیین رفتار والد
کودک به شمار مي رود ( .)1بر اساس اين تئوری،
دلبستگي بعد از زايمان شکل نمي گیرد ،بلکه دلبستگي
در  7مرحله شامل :برنامه ريزی برای حاملگي ،تطابق با
بارداری ،پذيرفتن بارداری ،احساس حرکات جنین،
شناختن جنین به عنوان يک فرد واحد ،تولد نوزاد و
مشاهده و لمس نوزاد ايجاد مي شود ( .)4به موازات
رشد و تکامل جنین ،مادر از لحاظ رواني و عاطفي رشد
کرده و احساس و رفتارهای غريزی از خود ابراز مي کند
و ارتباط خود را با جنین به عنوان مادر تثبیت مي کند
( .)5ارتباط مادر و جنین ،چگونگي رابطه مادر و
شیرخوار را در سال اول زندگي شکل مي دهد (.)6
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که دلبستگي مادر به
جنین ،ارتباط نزديکي با تعارضات عاطفي مادر و
چگونگي رابطه او با ديگران دارد ( .)7يکي از عوامل
تأثیرگذار بر دلبستگي مادر به جنین ،سابقه مرگ
جنین يا نوزاد مي باشد ( .)8برخالف تصور عامه که
گمان مي کنند مادر بالفاصله پس از مرگ جنین يا
نوزاد ،غم از دست دادن او را فراموش مي کند؛ عالئم
رواني شديد آن مي تواند تا  12ماه به طول انجامیده و
به اين دلیل پزشکان توصیه مي کنند که تا  6تا  12ماه
بعد از سقط ،بارداری صورت نگیرد .با اين حال اثرات
اين سوگ ممکن است سال ها و حتي ده ها سال به
طول انجامد .بنابراين ترس از سقط جنین مجدد و يا
مرگ نوزاد باعث اضطراب و استرس در بارداری بعدی
خواهد شد ( .)11-8اين ترس و اضطراب بر ارتباط مادر
و جنین اثرگذار بوده و باعث کاهش دلبستگي مادر به

روش کار
اين مطالعه همبستگي در سال  1332بر روی  181زن
باردار با سابقه مرگ جنین يا نوزاد مراجعه کننده به
مراکز بهداشتي -درماني شهر مشهد به روش نمونه
گیری خوشه ای (چندمرحله ای) انجام شد .ابتدا مراکز
پنجگانه بهداشت شهرستان مشهد به عنوان طبقات و
مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش آن ها به عنوان
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جنین خواهد شد ( .)11 ،2از جمله عواملي که بر
دلبستگي مادر به جنین تأثیرگذار است مي توان به
حمايت اجتماعي و رضايت زناشويي اشاره کرد (.)12
ارجمندنیا و همکاران ( )2113رضايت زناشويي را به
عنوان عامل تضمین کننده سالمت رواني زن بیان
کردند ( .)13همچنین حمايت اجتماعي از طريق مقابله
با شرايط استرس زای زندگي ،باعث افزايش دلبستگي
مادر به جنین مي شود (.)14
روابط زناشويي و حمايت اجتماعي مطلوب ،نقش مهمي
در افزايش دلبستگي مادر به جنین دارد ،زيرا مادران
تمايل دارند جنین خود را تحت حمايت پدر و اجتماع
دانسته و به نوعي آينده وی را تضمین بدانند .اعمال
خشونت از طرف شوهر نسبت به همسر نیز از جمله
عواملي است که مي تواند منجر به پايین آمدن کیفیت
زناشويي شده و دلبستگي را کاهش دهد .با اين وجود
کاندون و همکاران ( )1337بیان کردند که بین
دلبستگي مادر به جنین و حمايت اجتماعي ارتباطي
وجود ندارد ( .)15به گفته کمپیون ( )2113دلبستگي
مادر به جنین مي تواند تحت تأثیر مسائل ديگری نظیر
وضعیت رواني ،سن بارداری ،سن مادر ،تعداد زايمان،
درآمد ،تحصیالت و حاملگي پرخطر قرار گیرد ( .)16در
مطالعه عباسي و همکاران ( )2113بین سن و
تحصیالت مادر و دلبستگي مادر به جنین ارتباط معني
داری مشاهده شد ،اما بین حمايت اجتماعي و
دلبستگي مادر به جنین ارتباط معني داری مشاهده
نشد ( .)7لذا با توجه به اهمیت موضوع و نتايج ضد و
نقیض مطالعات مختلف ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
ارتباط بین رضايت زناشويي و حمايت اجتماعي با
دلبستگي مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ
جنین يا نوزاد انجام شد.

 الهه صادقی صاحب زاد و همكاران

خشنودی زناشويي ضعیف ( ،)57-43متوسط ()63-58
و باال ( )81-71مي باشد.
روايي پرسشنامه دلبستگي مادر به جنین کرانلي توسط
عباسي و همکاران ( ،)1383روايي مقیاس حمايت
اجتماعي کاسدی توسط کاسدی ( )2113در خارج از
کشور و توسط کرکه آبادی ( )1377و سیف زاده
( )1387در ايران (18 ،17و )13و روايي مقیاس
خشنودی زناشويي آزرين ناتان اچ در ايران توسط
سهرابي و بیرشک ( )1367و در مشهد توسط حیدری
( )1384مورد تأيید قرار گرفته است (21و .)21پايايي
پرسشنامه حمايت اجتماعي کاسدی به روش پايايي
همساني دروني با محاسبه ضريب آلفای کرانباخ با
 ،r=1/34پرسشنامه رضايت زناشويي با  r=1/84و
دلبستگي با  r=1/83تأيید شد.
روش گردآوری داده ها بدين صورت بود که پژوهشگر
پس از کسب مجوز از مسئولین مراکز بهداشتي-
درماني شهر مشهد و بیان اهداف مطالعه و روش کار و
همچنین کسب رضايت نامه آگاهانه و کتبي از افراد
مورد مطالعه و ارائه توضیحاتي در مورد نحوه پاسخ
دهي به سؤاالت پرسشنامه ،پرسشنامه ها را جهت
تکمیل در اختیار آنان قرار مي داد .الزم به ذکر است
که تکمیل پرسشنامه ها به طور میانگین  31دقیقه به
طول مي انجامید.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )11/5مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت .جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای کمي نرمال
از آزمون ضريب همبستگي پیرسون و جهت مقايسه
میانگین متغیرهای چند گروهه ،متغیرهای کمي نرمال
و کیفي چند حالته از آزمون آنالیز واريانس يک طرفه
استفاده شد .میزان  pکمتر از  1/15معني دار در نظر
گرفته شد.

خوشه ها در نظر گرفته شد .در مرحله دوم متناسب با
تعداد مراکز تحت پوشش ،تعدادی خوشه (شامل  6مرکز
بهداشتي درماني دانش آموز ،شهید قدسي ،صحرايي،
سیلو ،فارابي ،امیرالمومنین) به روش قرعه کشي انتخاب
شد .در مرحله بعد ،نمونه گیری در هر خوشه متناسب
با حجم جمعیت تحت پوشش آن ها انجام شد .جهت
تعیین حجم نمونه ،ابتدا يک مطالعه مقدماتي بر روی 31
زن باردار با سابقه مرگ جنین يا نوزاد که معیارهای ورود
به مطالعه را داشتند انجام شد .سپس حجم نمونه بر
اساس ضريب همبستگي به دست آمده ( )r=1/465بین
رضايت زناشويي و دلبستگي و بر اساس فرمول
همبستگي با ضريب اطمینان  %35و توان آزمون ،%81
 181نفر محاسبه شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل
تسلط به زبان فارسي ،رضايت کتبي ،سواد خواندن و
نوشتن ،سن بین  18-35سال و سن بارداری 14-21
هفته و معیارهای خروج از مطالعه شامل سابقه بیماری
طبي از قبیل ديابت ،فشار خون ،داشتن اختالف
خانوادگي شديد ،اعتیاد به مواد مخدر ،نازايي ،وجود
بحران روحي از قبیل جدايي ،مرگ بستگان و يا
ناهنجاری مادرزادی در اعضاء درجه يک فامیل و
گذشتن حداکثر  5سال از سابقه مرگ جنین يا نوزاد
بود .ابزارهای مورد استفاده در اين مطالعه شامل فرم
مشخصات فردی (شامل اطالعات فردی و اطالعات
بارداری) ،پرسشنامه دلبستگي مادر به جنین کرانلي،
پرسشنامه حمايت اجتماعي اصالح شده کاسدی و
پرسشنامه رضايت زناشويي ناتان ايچ بود.
پرسشنامه کرانلي شامل  24عبارت مي باشد که حداقل
امتیاز  24و حداکثر  121و امتیاز بیش تر نشان دهنده
دلبستگي بیش تر است .پرسشنامه حمايت اجتماعي
کاسدی اصالح شده مشتمل بر  7سؤال بوده و پاسخ ها
به صورت کلي ،مطمئن نیستم و خیر با نمره بندی صفر
تا  2مي باشد .کمترين امتیاز کلي صفر و بیش ترين
امتیاز  14است که به صورت حمايت اجتماعي ضعیف
( ،)4-1متوسط ( )3-5و خوب ( )14-11مي باشد ،و
مقیاس خشنودی اصالح شده آزرين ناتان اچ که
مشتمل بر  8سؤال با طیف از کامالً ناخشنود ( )1تا
کامالً خشنود ( )11مي باشد .کمترين امتیاز کل اين
مقیاس  8و بیش ترين امتیاز  81است و به صورت

یافته ها
در اين مطالعه حداقل سن مادران  23سال و حداکثر
سن آنان  34سال با میانگین  26/51±3/82سال بود.
حداقل سن بارداری فعلي افراد  14هفته و حداکثر سن
بارداری 21 ،هفته با میانگین  18/45±2/32هفته بود.
اکثر زنان ( )%43خانه دار و دارای سواد در حد
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راهنمايي ( )%43بودند .میانگین نمره دلبستگي مادر به
جنین  64±18/15بود .سطح حمايت اجتماعي در 63
نفر ( )%35از زنان باردار مطلوب ،در  31نفر ()%51
متوسط و در  27نفر ( )%15ضعیف بود .سطح رضايت
زناشويي در  81نفر ( )%45مطلوب 63 ،نفر ()%35
متوسط و در  54نفر ( )%31ضعیف بود .بر اساس
آزمون همبستگي پیرسون ،میانگین نمره کلي

جدول  -1همبستگی خطی بین دلبستگی مادر -جنین و حمایت اجتماعی ،رضایت زناشویی و تحصیالت مادر
دلبستگي

P

R

رضايت زناشويي

1/1

1/325

حمايت اجتماعي

1/112

1/562

تحصیالت مادر

1/182

1/231

متغیر

نشان داد که باالترين نمره میانگین حمايت اجتماعي
در طبقه اقتصادی و اجتماعي خوب ( )73/1و پس از
آن در طبقه اقتصادی اجتماعي متوسط ( )66/52و
ضعیف ( )61/81وجود دارد .اين ارتباط در مورد نمره
رضايت زناشويي مشاهده نشد ()F=1/55 ،p=1/214
(جدول .)2

بر اساس آزمون آنالیز واريانس ،میانگین نمره دلبستگي
در بین طبقات مختلف اقتصادی اجتماعي تفاوت
معناداری نداشت (( )F=1/43 ،p=1/244جدول  .)2با
اين حال آزمون آنالیز واريانس نشان داد که بین
حمايت اجتماعي بر حسب طبقات مختلف اقتصادی
اجتماعي ارتباط آماری معني داری وجود دارد
(( )F=71/32 ،p>1/111جدول  .)2آزمون پست هوک

جدول  -2مقایسه میانگین نمره دلبستگی ،حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی بر حسب طبقه اقتصادی اجتماعی
متغیر
وضعیت
اقتصادی اجتماعي

دلبستگي
میانگین
 ±انحراف
معیار

ضعیف

58/1±2/1

متوسط

66/4±6/5

خوب

68/3±6/1

P

رضايت زناشويي
f

میانگین
 ±انحراف
معیار

p

حمايت اجتماعي
F

میانگین  ±انحراف
معیار

66/6±4/4
1/244

1/43

68/6±5/6

P

F

61/8±8/7
1/214

1/55

63/1±7/3

66/52±6/5

1/111

71/32

73/1±5/1

مقادير به صورت انحراف معیار±میانگین درصد تغییرات نشان داده شدهاند
مقايسه بین طبقات مختلف اقتصادی اجتماعي به وسیله آزمون آنالیز واريانس يک طرفه انجام شده است

نشان داد که بیش ترين میانگین نمره حمايت اجتماعي
در مادران با تحصیالت دانشگاهي ( )67/1و بیش ترين
میانگین نمره رضايت زناشويي در مادران با تحصیالت
دانشگاهي ( )75/61وجود دارد .همچنین بین سطح
تحصیالت و میانگین نمره دلبستگي تفاوت آماری
معناداری مشاهده نشد (( )F=1/48 ،p=1/62جدول .)2

بر اساس آزمون آنالیز واريانس ،بین رضايت زناشويي و
حمايت اجتماعي و سطح تحصیالت مادر ارتباط معني
داری وجود داشت؛ بدين صورت که با افزايش سطح
تحصیالت ،میزان رضايت زناشويي و حمايت اجتماعي
افزايش مي يافت (به ترتیب  F=34/11 ،p>1/111و
( )F=3/48 ،p=1/133جدول  .)2آزمون پست هوک
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دلبستگي با حمايت اجتماعي ارتباط مستقیم و
معناداری داشت ()r=1/562 ،p>1/15؛ به عبارتي هر
چه میزان حمايت اجتماعي باالتر باشد ،دلبستگي نیز
بیشتر است .همچنین بر اساس اين آزمون مشخص شد
که رضايت زناشويي ارتباط مستقیم و معناداری با
دلبستگي دارد (( )r=1/325 ،p>1/15جدول .)1

جدول  -2مقایسه میانگین نمره دلبستگی ،حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی بر حسب تحصیالت
متغیر
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وضعیت
سطح تحصیالت

دلبستگي
میانگین و انحراف
معیار

ابتدايي

56/1±2.4

راهنمايي

58/3±1/8

ديپلم

64/3±1/6

دانشگاهي

65/1±1/8

رضايت زناشويي
P

F

میانگین و انحراف
معیار

P

حمايت اجتماعي
f

61/1±12/6
1/62

1/48

71/13±5/8
73/2±5/3

میانگین و انحراف
معیار

P

f

67/6±8/1
1/111

34/11

75/6±6/7

63/7±11/7
64/2±3/2

1/133

3/48

67/1±3/8

مقادير به صورت انحراف معیار±میانگین درصد تغییرات نشان داده شدهاند
مقايسه بین طبقات مختلف اقتصادی اجتماعي به وسیله آزمون آنالیز واريانس يک طرفه انجام شده است.

در اين زمینه بلوم گزارش کرد که بین دلبستگي مادر
به جنین و عالقه به همسر همبستگي وجود دارد (.)23
در مطالعه حاضر بین میزان دلبستگي در طبقات
مختلف اقتصادی اجتماعي تفاوت آماری معناداری
وجود نداشت که با نتايج مطالعه عباسي و همکاران
( )2113همخواني داشت ( .)7در مطالعه حاضر با
افزايش سطح تحصیالت مادر ،دلبستگي مادر به جنین
افزايش مي يافت اما اين ارتباط معنادار نبود .در اين
رابطه مطالعه کايلي ( )2112نشان داد اگرچه بین
تحصیالت مادر و دلبستگي مادر به جنین ارتباط آماری
معناداری وجود دارد ،اما اين ارتباط ضعیف مي باشد
( .)3( )r=1/14 ،p>1/15مولر ( )1333نیز گزارش کرد
بین تحصیالت مادر و دلبستگي مادر به جنین ارتباط
وجود دارد ( ،)23اما نتايج مطالعه ويتو ( )1386و بلوم
( )1335نشان داد که بین دلبستگي مادر به جنین و
تحصیالت ارتباطي وجود ندارد ( 24و .)25
در مطالعه حاضر بین نمره رضايت زناشويي در طبقات
اقتصادی اجتماعي مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد
که با مطالعه بگ ول و همکاران ( )2116همخواني
داشت ( .)26اما در مطالعه مطالعه هسلي و همکاران
( )2116بین رضايت زناشويي و طبقه اقتصادی اجتماعي
ارتباط مستقیم ديده شد به اين صورت که با افزايش
سطح اقتصادی اجتماعي زوجین نمره رضايت زناشويي
در مادر باردار افزايش مي يافت ( .)27که اين تفاوت
شايد ناشي از اختالفات فرهنگي و زمان نمونه گیری
باشد .مطالعه مرکر در شرايط غیر بارداری انجام گرفت.
در دوران بارداری توجه همسر به زن باردار افزايش مي
يابد و اين توجه مي تواند افزايش رضايت زناشويي را به

بحث
در اين مطالعه میانگین نمره دلبستگي مادر به جنین
 64±18/15و در مطالعه تعاوني و همکاران ()2118
 83/78/6±6بود ( .)3به نظر مي رسد تفاوت در نتايج
به دست آمده به دلیل تفاوت در زمان نمونه گیری
باشد که در مطالعه تعاوني ،نمونه گیری در سه ماهه
سوم بارداری انجام شد .مطالعات نشان داده اند که با
افزايش سن بارداری ،میزان دلبستگي مادر به جنین
افزايش مي يابد .همچنین در مطالعه تعاوني و همکاران
( ،)2118مادران با سابقه تنها يک مرگ جنین يا نوزاد
شرکت داده شدند ،در حالي که در مطالعه حاضر
مادران با سابقه مرگ جنین يا نوزاد متعدد شرکت داده
شدند که اين مسئله به نوبه خود مي تواند بر دلبستگي
مادر به جنین تأثیرگذار باشد (.)3
مطالعه حاضر نشان داد بین حمايت اجتماعي و
دلبستگي مادر به جنین ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد؛ به گونه ای که مادران با نمره حمايت اجتماعي
باالتر ،نمره دلبستگي مادر به جنین باالتری داشتند که
با نتايج مطالعه کاندون و همکاران ( )1337همخواني
داشت ( .)15اما کونیاک و همکاران ( )1338گزارش
کردند بین حمايت اجتماعي و دلبستگي مادر به جنین
ارتباط معناداری وجود ندارد ( .)22در مطالعه حاضر نیز
بین رضايت زناشويي و دلبستگي مادر به جنین ارتباط
معناداری وجود داشت که اين ارتباط مي تواند به دلیل
نقش بارز همسر در حمايت از زن باردار باشد .در
مطالعه ترشیزی و همکاران ( )2114و عباسي و
همکاران ( )2113نیز بین دلبستگي مادر به جنین و
عالقه به همسر ارتباط معناداری وجود داشت ( 7و.)12
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 در مطالعه حاضر نمره حمايت.دنبال داشته باشد
اجتماعي در طبقات مختلف اقتصادی تفاوت معني
)2118(  در مطالعه سیف زاده و همکاران.داری داشت
نیز بین سطح اقتصادی اجتماعي و حمايت اجتماعي از
)p<1/15( سالمندان ارتباط معني دار وجود داشت
 در مطالعه حاضر نمره رضايت زناشويي در.)13(
طبقات مختلف تحصیلي تفاوت معناداری نداشت؛
اگرچه در زنان با تحصیالت باالتر بیش تر بود که از اين
) همخواني2111( نظر با مطالعه آقايوسفي و همکاران
 مطالعه آقايوسفي نشان داد که با افزايش سطح.نداشت
 میزان رضايت زناشويي کاهش مي يابد،تحصیالت
 در مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت و حمايت.)28(
 اما در. ارتباط مثبت و معني داری مشاهده شد،اجتماعي
) از پرسشنامه حمايت2111(مطالعه طل و همکاران
اجتماعي درک شده بیماران ديابتي استفاده شد طراحي
اين پرسشنامه و عبارات آن به گونه ای است که دانش
پیرامون بیماری ديابت بیش از سطح تحصیالت حائز
.)23( اهمیت است
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