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دغدغه سالمت جنين :تبيين تجارب مادران از
نگرانيهاي دوران بارداري
3

دكتر نرجس سادات برقعي ،*1دكتر علي تقيپور ،2دكتر رباب لطيفنژاد رودسري
.1
.2
.3

دکترای تخصصی بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی
بویه ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران.
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی اجتماعی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،مشهد ،ایران.
دکترای تخصصی بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ دريافت 1311/40/11 :تاريخ پذيرش1311/40/22 :

مقدمه :مادران در طول دوران بارداری با نگرانیهای متعددی روبرو هستند و با شناسایی مواردیکه موجب نگرانی
آنها میشود ،میتوان به یافتن راهبردهایی جهت کاهش این نگرانیها در دوران بارداری امیدوار بود .لذا مطالعه کیفی
حاضر با هدف تبیین تجارب مادران ایرانی از نگرانیهای دوران بارداری انجام شد.
روشكار :در این مطالعه کیفی که به روش آنالیز محتوا انجام شد 24 ،مادر باردار و  3پدر و  3مامای با تجربه به
روش هدفمند از مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند .برای
رسیدن به حداکثر تنوع در نمونهها ،مادران باردار از گروههای مختلف قومیتی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی مختلف
انتخاب شدند .مصاحبهها طی یک سال ( )1313-10انجام شد .همه مصاحبهها دستنویس شده و تجزیه و تحلیل
دادهها به روش تحلیل محتوای گراندهیم و الندمن ( )2440و با استفاده از نرم افزار  MAXQDAانجام شد.
يافتهها :تحلیل داده ها منجر به ایجاد  901کد شد .این کدها در چهار طبقه :دغدغه سالمت جنین ،تشویش گذر
سالم از زایمان ،ناتوانی در پذیرش نقش والدینی و تهدید زندگی زناشویی قرار گرفتند و دغدغه سالمت جنین ،نگرانی
غالب آنان را تشکیل میداد.
نتيجهگيري :آنچه اکثر مادران را در دوران بارداری نگران میکند ،دغدغه سالمت جنین است و حتی یکی از دالیل
انتخاب زایمان سزارین نیز میتواند بهدلیل حفاظت جنین از تروماهای حین زایمان میباشد.
كلماتكليدي :اضطراب ،بارداری ،سالمت روان ،نگرانی بارداری

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر نرجس سادات برقعی؛ مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی بویه ،دانشگاه علوم
پزشکی گرگان ،گرگان ،ایران .تلفن410-32101019 :؛ پست الكترونيكborghei2006@yahoo.com :
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مقدمه
بارداری برای مادران ،علیرغم انجام مراقبتهای مربوطه،
همواره توأم با چالش روانی بوده است که بر وضعیت
روحی-روانی آنان بسیار تأثیرگذار است .با بهبود تجارب
مادران در طول بارداری میتوان وضعیت سالمتی
روحی -روانی آنان را ارتقاء داد ( .)1مطالعه بر روی
نگرانیهای مادران در دوران بارداری در علم مامایی از
اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه بین وضعیت روحی
و روانی مادران باردار و پیامدهای بارداری و رشد جنین،
همچون کم وزنی هنگام تولد و سزارین ارتباط وجود
دارد ( .)1-2اغلب مادران از جنبههای اجتماعی و
پزشکی خود در طول دوران بارداری نگران هستند که
این نگرانی در اواخر بارداری افزایش مییابد و در این
راستا تفاوت در تجارب مادر با توجه به شرایط محیطی
ایجاد میشود ( .)1این اضطراب و نگرانیها وضعیت
خواب و کیفیت زندگی مادران را تحت تأثیر قرار داده و
میتواند پیامدهای روانی چون افسرگی بعد از زایمان را
به دنبال داشته باشد ( .)6با وجود اینکه برخی مطالعات
کمّی انجام شده نشان دادهاند که سالمت جنین
مهمترین عامل نگرانی زنان باردار است ( ،)1-0ولی اکثر
مطالعات انجام شده در حیطه نگرانی و اضطراب در
دوران بارداری در ایران بر عامل ترس از زایمان تأکید
کردهاند ( )10-14 ،1و کمتر به مضمون مصادیق نگرانی
زنان در دوران بارداری به صورت کیفی پرداخته شده
است .در مطالعه کیفی کوت ( )2441که به صورت آنالیز
محتوا در مورد عواطف مادرانی که اخیراً سقط داشتهاند
انجام شد ،نگرانی از سالمت جنین آینده ،یکی از هشت
طبقه اصلی به دست آمده بود ( .)11ولی اغلب مطالعات
در مورد نگرانیهای دوران بارداری بهصورت کمّی با ابزار
غیر بومی انجام شده است ( ،)21-16مانند مطالعه کمّی
یوسفی و کردی ( )2411که در مورد نگرانیهای بارداری
زنان ایرانی با ابزار کمبریج انجام شد ( .)21 ،19این ابزار
در بافت فرهنگی انگلیس ،سوئد و آلمان دارای روایی و
پایایی خوبی بوده است ( .)24-11 ،16مطالعات نشان
دادهاند با توجه به اینکه نگرانیهای مادران در دوره
بارداری دارای ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
پزشکی است ،اختالفات فرهنگی در زمینه نگرانیهای

روشكار
در این مطالعه کیفی به روش آنالیز محتوا انجام شد24 ،
مادر باردار مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان
که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند ،مورد مصاحبه
عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند .محور سؤاالت
مصاحبه بر اساس هدف مطالعه بر نگرانیهای دوران
بارداری استوار بود مانند :لطفاً نگرانیهای خود را در
دوران بارداری بیان کنید ،وقتی کلمه نگرانی در بارداری
را میشنوید چه چیزی به ذهنتان خطور میکند؟
مصاحبه با یک سؤال وسیع و کلی در مورد تجارب
زندگی روزانه آنان شروع شد و سپس سؤاالت اکتشافی
برای تشویق شرکت کننده و دستیابی به اطالعات
عمیقتر پرسیده شد .هر مصاحبه به طور متوسط -14
 64دقیقه طول میکشید و بر اساس تمایل مادر محل
مصاحبه تعیین میشد (منزل ،مرکز بهداشت) .با توجه به
دامنه تجربیات و ادراك مشارکتکنندگان ،فرآیند
گزینش نمونهها ادامه پیدا کرد و  3نفر از همسران
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 تجارب مادران از نگراني هاي دوران بارداري

بارداری مؤثر است و به عنوان اولین گام در راه شناخت
این مفهوم ،انجام مطالعات کیفی در زمینه فرهنگی
خاص هر منطقه ضروری است ،زیرا مطالعات کیفی منجر
به کسب اطالعات عمیق و ژرفی میشود که میتواند
ابعاد گوناگون و ناشناخته پدیدههای پیچیده انسانی
همچون نگرانیهای دوران بارداری را روشنتر نماید .شهر
گرگان با تنوع گروههای قومی فارس ،ترکمن ،سیستانی
و فرهنگهای متفاوت ،محیط مناسبی جهت انجام این
مطالعه است .همچنین با دانستن مصادیق نگرانکننده
مادران در دوره بارداری ،میتوان به راهکارهایی برای
بهبود سالمت و کیفیت زندگی مادران باردار و نیز بهبود
تجارب آنان در بارداری دست یافت و برای برنامهریزی در
مراقبتهای دوران بارداری نه تنها برای پیشگیری از
خطر ،بلکه برای ارتقاء سالمت مادران استفاده کرد (،22
 .)9لذا با توجه به اهمیت سالمت جسمی و روانی زنان
بارداری و تأثیرات منفی نگرانیهای زنان باردار بر
بارداری و پیامدهای آن و نیز عدم وجود مطالعه کیفی در
این زمینه در بافت فرهنگی شهر گرگان ،مطالعه حاضر
با هدف تبیین تجارب مادران از نگرانیهای دوران
بارداری انجام شد.

 نرجس برقعي و همكاران

بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع
مصاحبه ،شرکتکنندگان از اهداف و اهمیت مطالعه آگاه
شده و با رضایت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند.
همچنین از آنها برای استفاده از ضبط صوت در
مصاحبه اجازه گرفته و به آنها اطمینان داده شد که
اطالعات بهدست آمده صرفاً در جهت اهداف مطالعه
مورد استفاده قرار میگیرد و در اختیار افرادی غیر از
گروه پژوهش قرار نگرفته و مشخصات آنان در طول
مطالعه و بعد از آن به صورت محرمانه است.
تجزیه و تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوای قراردادی
و مطابق با روش استقرائی همزمان با جمعآوری دادهها و
به روش تحلیل محتوای مرسوم معرفی شده توسط گراند
هیم و الندمن ( )23( )2440و با استفاده از نرمافزار
 MAXQDAانجام شد .تحلیل محتوای کیفی نوعی از
روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی محتوای
دادههای متنی به کار میرود .در این روش از طریق
فرآیند طبقهبندی سیستماتیک ،کدها ،زیرطبقات و
طبقات شناسایی میشوند .تحلیل محتوا ،از استخراج
محتوای عینی برگرفته از دادههای متنی فراتر میرود؛ به
این معنی که از طریق آن میتوان مضمونها و الگوهای
پنهان را از درون محتوای دادههای شرکت کنندگان در
مطالعه نمایان ساخت (.)23

مادران باردار و  3مامای با تجربه نیز مورد مصاحبه قرار
گرفتند؛ تا هنگامی که در جریان کسب اطالعات هیچ
داده جدیدی پدیدار نشد و به عبارتی دادهها به اشباع
رسیدند .مصاحبهها با کسب اجازه از مشارکت کنندگان
ضبط و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه ،متن مصاحبهها به
صورت کلمه به کلمه پیاده شد و چندین بار مرور گردید
تا محقق به یک حس کلی در مورد متن دست یابد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا دادهها کلمه به
کلمه خوانده شده و فرآیند کدگذاری سطح اول با تأکید
بر محتوای آشکار و ضمنی به وسیله شناسایی و پررنگ
کردن جمالت و پاراگراف های واحد تحلیل آغاز شد .به
هر واحد تحلیل یک کد داده شد .تعداد  901کد در این
مرحله بهدست آمد ،سپس کدها بر اساس تفاوتها و
تشابهات به زیر طبقه تقلیل یافت .بسته به ارتباط بین
زیر طبقات ،تعداد زیادی از زیر طبقات در طبقات
دیگری سازماندهی شد .در فرآیند کدگذاری ،کدها به
صورت مکرر توسط تیم تحقیق کنترل و در صورت تضاد،
با بحث و گفتوگو این عدم هماهنگی برطرف شد تا
ارتباط بین زیر طبقات شناسایی و در نهایت چهار طبقه
اصلی :دغدغه سالمت جنین ،تشویش گذر سالم از
زایمان ،تهدید زندگی زناشویی و ناتوانی در پذیرش نقش
والدینی مشخص شد (.)20
جهت تأیید روایی و دقت تحقیق ،معتبر بودن،
اطمینانپذیری و قابلیت تأیید دادهها مورد توجه قرار
گرفت ( .)21برای تضمین معتبر بودن ،از درگیر شدن
طوالنی با مشارکتکنندگان ،نظرات همکاران و نظرات
مشارکت کنندگان استفاده شد .دادههای حاصل از
مطالعه توسط دو تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد.
پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش،
قابلیت اعتماد به این مطالعه را تضمین کردند.
عالقمندی پژوهشگران به پدیده مورد مطالعه ،تماس
دراز مدت با دادهها و همچنین تالش برای کسب نظرات
دیگران در این زمینه ،از عوامل تضمین کننده قابلیت
تأیید بود .عالوه بر این ،مطالعه حاضر با راهنمایی و
نظارت دو تن از صاحب نظران تحقیقات کیفی مرور و
بازبینی شد که هم اطمینانپذیری دادهها و هم قابلیت
تأیید را امکانپذیر مینمود.

يافتهها
در این مطالعه  24مادر در محدوده سنی بین 16-02
سال و با سابقه  1-0بارداری و تحصیالت راهنمایی تا
فوق لیسانس و از همه اقوام سیستانی ،ترکمن ،فارس و
از طیف خانهدار تا شاغل شرکت داشتند 3 .نفر از
شوهران زنان مشارکتکننده ،همزمان با همسرانشان
مورد مصاحبه قرار گرفتند که در دو مورد مصاحبه مجدد
انجام شد .ماماهای شرکتکننده در مصاحبه ،دارای
سابقه کار  21-34سال در مراکز دولتی بودند که دو نفر
از آنها دارای مطب مامایی نیز بوده و یک نفر نیز
بازنشسته شده بود .بر اساس نتایج جدول  1در مطالعه
حاضر ،نگرانی زنان باردار شرکتکننده در چهار طبقه
اصلی قرار گرفت که در ذیل به شرح آنها پرداخته
میشود.
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مشارکت کننده

زن باردار

شوهر

ماما

سن

 16-02سال

 32-30سال

 01-11سال

مدت ازدواج به سال

 1-9سال

 2-6سال

 14-32سال

شغل (تعداد)

خانه دار ()12
شاغل ()9

کارمند ()3

تحصیالت (تعداد)

ابتدایی و راهنمایی ()2
دیپلم و فوق دیپلم ()1
لیسانس ()12
فوق لیسانس ()1

لیسانس ()3

قومیت (تعداد)

فارس ()11
سیستانی ()0
ترکمن ()2
غیره ()3

فارس ()2
محلی ()1

متغیرهای مورد بررسی

کارمند ()3

لیسانس ()3

فارس ()3

"زن تمام تالششو تو دوران بارداری میکنه تا یک بچه
سالم بهدنیا بیاره ،چون تنها کاریه که از دستش برمیاد،
ولی مشکالت مادرزادی که دست مادر نیست ،هست؟"
(مادر باردار  29ساله ،فوقلیسانس).
"بارداری سختتره .همش حالت نگرانی داری ،بچه سالم
باشه یا نه ،اینا خیلی مهمه ،همش تو بارداری نگرانی.
اینکه بچه رشد خوبی داشته باشه ،همش حالت نگرانی
داری ،بچه سالم باشه یا نه ،اینا خیلی مهمه ،وقتی که
دنیا اومد ،یعنی اصالً طپش قلب شدید داشتم که اصالً
بچه سالم هست؟ موقعی که دیدمش ،واقعاً آرامش
خاصی بهم دست داد" (مادر باردار  16ساله ،خانهدار،
راهنمایی).

 دغدغه سالمت جنيناغلب مادران مشارکت کننده در این مطالعه به محض
باردار شدن ،خود را در معرض خطر میدیدند و اعتقاد
داشتند که بارداری یک واقعه استرسزاست و لحظه
لحظه آن را موجب نگرانی و دلواپسی میدانستند .یکی
از مادران که سابقه سقط داشت چنین میگفت:
"در بارداری هر روز و هر لحظهاش میتونه استرسزا
باشه .من هر روز که از خواب پا میشم ،باید منتظر
بشم تا تکونهای بچم شروع بشه و من خیالم راحت
شه که دیشب خوابیدم؛ اذیت نشده یا بهش فشار
نیومده باشه .صبح با اضطراب از خواب پا میشم که
حاال چی میشه؟ نکنه اتفاقی افتاده باشه! نکنه چیزی
شده باشه؟ نگران بودم چه اتفاقی میخواد برای من و
بچه بیفته؟ بچه میمونه؟ من میتونم نگهش دارم یا
نه؟" (مادر باردار  29ساله ،معلم).

ب -نگراني مضاعف در ازدواج فاميلي
گاهی نگرانی از سالمت جنین موجب تأخیر در بارداری
میشود .یکی از زنان بارداری که ازدواج فامیلی داشته و
در سابقه تولد کودك ناهنجار در خانواده را ذکر میکرد،
بارداری خود را شش سال عقب انداخته بود تا از سالمت
جنینش مطمئن شود:
"چون ازدواج فامیلی داشتم و در اطرافیان هستند که با
شوهرشان فامیل بودند و بچه مشکلدار دارن ،با وجود
اینکه آزمایش ژنتیک دادیم یعنی همه مراحل را طی
کردیم و خاطر جمعی دادند که هیچ مشکلی نیست ولی
حرف دیگران؟! حواست باشهها! مواظب باشیها!
آزمایشها را دادین؟ حواست هست .به همین خاطر

الف-پذيرفتن مسئوليت سالمت جنين
بنا به اظهار مشارکتکنندگان در مطالعه ،مهمترین عامل
نگرانی در طی بارداری ،مواجهه با دغدغه سالمت جنین
است و اغلب مادران بر این باورند که چون جنین در
داخل بدن آنها رشد میکند ،پس آنها وظیفه مستقیم
سالمت نوزاد را بر عهده دارند ،لذا یکی از وظایف مهم
خود را تحویل نوزاد سالم به خانواده خود دانسته و
مسئولیت تولد نوزاد ناهنجار را به عهده میگیرند:
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جدول  -1مشخصات زمينهاي مشاركت كنندگان در مطالعه

گفتم ولش کن و باردایم رو شش سال عقب انداختم"
(مادر باردار  26ساله ،هنرمند ،لیسانس).
 نرجس برقعي و همكاران

"یک سری مشکالت روحی روانی که مادرا با خودشون
آوردن از قبل ،یک ترسی همیشه در وجودش هست.
اصالً ترس مثل همون که حتی ما قبل از ازدواج داریم،
مشکل شروع مقاربت رو داریم .همینطوری ترس رو با
خودش آورده .شما اگه این مادرها مثالً میان مطب،
همینجوری اینا رو به مرور من دارم .وقتی ازدواج کرده
از مقاربت ترسیده .باردار میشه ،از بارداری ترسیده ،از
زایمان یا حتی از سزارین میترسه .ولی باز ترجیح میده
سزارین بشه ،اما اون درد زایمان رو حس نکنه" (ماما،
بازنشسته).

ج -نگراني فزاينده به هنگام سابقه ناهنجاري در
خانواده
نتایج مطالعه حاکی از آن بود که نگرانی از سالمت جنین
هم برای مادران و هم برای پدران ایجاد استرس میکند،
خصوصاً در مواردیکه سابقه ناهنجاری در خانواده وجود
داشته باشد:
"فقط استرس سالم بودن بچه .این استرس واقعاً توی
این  1ماه برام سخت بود .خیلی اذیت شدم که بچه بعد
از اینکه به دنیا میاد چه جوریه ،معلول نباشه .چیزیش
نباشه .بهم سخت گذشت توی این  1ماه .حتی بعد از
سونوگرافی  %64-04بهش اعتقاد داشتم ولی خب اون
 %34آخرش؟ مهمترین چیز برای پدر و مادر اینه که
بچشون سالم باشه" (شوهر  33ساله ،لیسانس).
مادر باردار دیگری نگران مشکالت عقلی و دوجنسی
بودن فرزند خود بود ،چنین میگفت:
"من قبل از غربالگری خیلی میترسیدم ،نکنه بچه دو
جنسی باشه .ولی بعدش گفتن اگه غربالگری سالم باشه،
دیگه بچه کامالً سالمه ،از نظر عقلی و  ...چون من یکی از
خواهرام از نظر عقلی مشکل داره ،میترسیدم به اون بره.
ولی گفتن اگه بچه کوچکترین مشکلی داشته باشه ،تو
غربالگری نشون میده و من هم که دیدم غربالگری
خوبه ،دیگه گفتم همه چیز دیگه به خدا بستگی داره"
(مادر باردار  29ساله ،شاغل ،فوق لیسانس).

ب -ترس از محيطهاي بيمارستاني
برخی مادران نهتنها از زایمان طبیعی یا سزارین ،بلکه
حتی از ورود به محیط بیمارستان دچار تشویش و واهمه
میشوند .اغلب اینگونه ترسها ریشه در دوران کودکی
دارد و به مرور زمان تقلیل مییابد ،ولی مواردی وجود
دارد که به مرور زمان که فرد بالغ میشود ،این ترسها
شکل پیچیدهتری به خود گرفته و به شکل یک فوبیای
پاتولوژیک بروز میکند:
"محیط بیمارستان برای من خیلی سخته .نه خودم
تنهایی میرم درمانگاه و نه میتونم همراه کسی برم
درمانگاه .متأسفانه!! بچه بودم بهتر بودم و هر چه بزرگتر
میشم ،انگار ترسم بیشتر میشه" (مادر باردار  20ساله،
خانهدار ،لیسانس).
ج -بياطالعي از چگونگي زايمان
برخی مادران از روند زایمان طبیعی و درد زایمان اطالع
چندانی ندارند و در این مورد نگران هستند .گاهی مادر با
ناآگاهی تمام ،روش زایمان خود را انتخاب میکنند و
حتی سعی نمیکنند تا با جستجو به دنبال منابع علمی
معتبر باشند و به صورت کورکورانه تصمیم به زایمان
طبیعی یا سزارین میگیرند و در این شرایط حتی ممکن
است مادر از زایمان خود ناراضی و پشیمان باشد:
"نمیدونستم زایمان چه جوریه؟ هنوز ندیده بودم .فقط
دیده بودم خانمهایی که میومدند برای زایمان و میرفتن
تو اتاق زایمان ،بعد هم که بچه بهدنیا میومد و همه چی
تمام میشد .من از درد بعدش اصالً خبر نداشتم یا اون
لحظهای که دارن بخیه میزنن ،اینا رو نمیدونستم"
(مادر زایمان کرده  24ساله ،خانهدار ،دیپلم).

 -2تشويش گذر سالم از زايمان
الف-فوبياي ريشهدار از بلوغ تا زايمان
واقعیت مهم و تلخ این است که اغلب زنان از موقعی خود
را میشناسند ،از همه مسائلی که مربوط به زنانگی خود
باشد تشویش و واهمه دارند .مراحل مختلف زندگی
همچون بلوغ ،ازدواج و مادر شدن و زایمان برای آنان
همواره دلهرهآور است .این دغدغهها ،سالها با آنان
عجین بوده و فقط مختص به بارداری نیست ،ولی آن
چیزی که در بارداری این نگرانی را بیشتر میکند،
زایمان است .یکی از این ماماهای بازنشسته در مورد
ریشه این فوبیا چنین میگوید:
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ترسيدني يا دوست داشتني
اغلب مادران در دوراهی تمایل به زایمان طبیعی و در
عین حال ترس از آن گرفتار میشوند .یکی از مادران
تحصیلکرده در این مورد چنین اظهار مینمود:
"من خودم چون از زایمان طبیعی میترسم ،میگم اول
سزارین تو الویتمه .اگه تونستم طبیعی رو حتماً انجام
میدم ،ولی اگه نتونستم ،یک درصد هم تردید نمیکنم و
سریع میرم سراغ سزارین" (مادر باردار  29ساله،
فوقلیسانس).
جالب است که مادران با توجه به تجارب و باورهای خود
دارای حساسات متناقضی در مورد درد زایمان هستند و
عدهای آن را ترسیدنی و برخی دیگر درد زایمان را
دوست داشتنی میپندارند:
"االن نسبت به اینکه زایمان طبیعی هم داشته باشم
خیلی احساس خوبی دارم .فکر میکنم خیلی سریع
زایمان میکنم .فکر نمیکنم خیلی درد بکشم .با اینکه
خیلیها میگن :نه درد داره و میخوان به من انرژیهای
منفی بفرستن ولی من در وجود خودم این احساسو به
هیچ عنوان ندارم" (مادر باردار  29ساله ،شاغل،
لیسانس).

د -شنيدههاي رعبآور
مسئله مهم این است که مادران در دوران بارداری
علیرغم وجود القائات منفی محیطی ،مثبت فکر کنند.
لذا از مادری که دوست داشت درد زایمان را تجربه کند،
پرسیدم :کسی بهت گفته بود که درد زایمان خوبه؟
"نه ،در مورد درد زایمان ،چیز خوبی نشنیده بودم.
خصوصاً دوستام که میگفتن تو نمیتونی از پسش بر
بیای ،برو و سزارین کن .تو تحمل درد زایمان رو نداری،
چون جثه ضعیفی داشتم" (مادر باردار  21ساله،
خانهدار ،دیپلم).
با وجود این که در مورد زایمان طبیعی شنیدههای خوبی
وجود ندارد ،ولی با این حال برخی مادران تصمیم به
زایمان طبیعی گرفته و با تفکر مثبت درد زایمان را برای
خود لذتبخش نموده و از این تجربه شیرین لذت می-
برند:
"نمیدونم واقعاً چرا؟ ولی واقعاً دردشو دوست داشتم و
همیشه به دردش فکر میکردم .با اینکه چیزهای خوبی
از زایمان نشنیده بودم و از زایمان میترسیدم ،ولی
زایمان طبیعی رو دوست داشتم .این دردشو دوست
داشتم" (مادر باردار  29ساله ،خانهدار ،تحصیالت
ابتدایی).

و -ترس از آسيب به جنين طي زايمان طبيعي
در نهایت آنچه اغلب مادران سزارینی بر آن صحه
میگذاردند این بود که آنها به دلیل ترس از آسیب به
جنین حین زایمان طبیعی ،سزارین را انتخاب کرده
بودند؛ چراکه درد زایمان در اذحان عمومی به عنوان درد
غیر قابل تحمل مطرح شده و اغلب مادران میپندارند
این درد که برای آنها اینگونه سخت و زجرآور هست ،و
حتماً به بچه آسیب خواهد زد:
"میترسیدم بچه موقع زایمان صدمه ببینه ،فکر میکردم
سزارین بهتره .اون حس رو داشتم که بگم ای کاش منم
طبیعی بچه بیارم ولی از دردش و از اینکه به بچه آسیب
نرسه .اتفاقاً همونجا که زایمان کردم یک هم اتاقی داشتم
بچه دومش رو طبیعی آورده بود .موقع کشیدن بچه،
مهرههای کمرش آسیب دیده بود و بچهاش فلج شده
بود .من یک لحظه فکر کردم چه کار خوبی کردم که
سزارین کردم" (مادر باردار  21ساله ،فوق دیپلم).

ه -ترس از هر دو روش زايمان طبيعي و سزارين
از طرفی همیشه اینطور نیست که مادر منحصراً از زایمان
طبیعی ترس داشته باشد ،بلکه اغلب مادرها از هر دو
روش میترسند و اغلب مجبور به انتخاب یکی از دو راه
ترسناك میشوند:
"من از سزارین میترسم ،از طبیعی هم میترسم .ولی
بیهوشی سزارین را دیدم؛ مثالً زن داداشم سزارین شده
بود و دیدم بعد از عمل چه جوری بوده و چقدر درد
کشیده ،از سزارین بیشتر میترسم" (مادر باردار 26
ساله ،خانهدار ،لیسانس ،ترکمن).
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ولی برخی مادران هم بودند که بدون هیچگونه اطالعات
و آگاهی وارد فاز زایمان طبیعی شده و از زایمان طبیعی
خود راضی بودند" :نه ،پشیمون نشدم .گفتم زودتر دنیا
بیاد ،دردم تمام بشه (خنده)" (مادر باردار  26ساله،
خانهدار ،سیستانی).

ي -احساس متناقض در مورد درد زايمان:

چون به خاطر درد من ،شوهرم با من کم ارتباط داره"
(مادر باردار  21ساله ،دیپلم).

 نرجس برقعي و همكاران

نکته قابل توجه در این مطالعه این بود که اغلب مادران
میدانستند برای مادر شدن درد کشیدن یک اصل مهم و
گریز ناپذیر است و درد بعد از سزارین بیشتر است تا
زایمان طبیعی ،و اغلب آنها در مورد فواید زایمان
طبیعی مطالب زیادی شنیده و خواندهاند ولی اینکه چرا
نهایتاً تصمیم به سزارین میگیرند ،اغلب به دلیل
حفاظت از سالمت جنین است:
"میدونم درد بعد از سزارین بیشتره .ولی خب من از
ترس این کار رو کردم (خنده) .ولی خب خودمم حس
میکنم طبیعی بهتره .ولی میترسیدم به بچم فشار زیاد
بیاد( ".مادر باردار  30ساله ،خانهدار).

گاهی این مادران نگران از دست رفتن زندگی مشترك به
دلیل وجود کاهش ارتباط جنسی در طول بارداری
هستند .اغلب شوهران به دلیل مراعات همسر خود در
بارداری ،مقاربت خود را کاهش میدهند که این مسئله
گاهی موجب نگرانی زنان باردار میشود:
"بخاطر ارتباط کم بین ما نگران هستم که زندگی به این
خوبی از دست بره" (مادر باردار  21ساله ،شاغل،
لیسانس).

 -3تهديد زندگي زناشويي

 -4ناتواني در پذيرش نقش والديني

الف -مشكالت جنسي حل نشده قبل از بارداري

الف -عدم آمادگي براي ايفاي نقش والديني

برخی از مادران ،خصوصاً افرادی که تازه ازدواج کرده و
سریع باردار شدهاند ،اغلب هنوز با موضوع ارتباط جنسی
در رابطه زناشویی خود کنار نیامده و مسائل خود را حل
نکردهاند که بارداری هم به آن اضافه شده و مسئله کمی
شکل پیچیدهتری به خود میگیرد:
"تا حاال ارضاء نشدم و شنیدم که اگه زنی ارضاء نشه
افسرده میشه ،دکترهای متعددی رفتم .چون از
افسردگیش نگرانم ولی تا حاال نتیجهای نداشته و
راهکارهای دکتر و ماماهای متعدد هم نتونسته مشکل
منو حل کنه .فقط تا حد عصبانی شدن میرسم ،ولی
ارضاء نمیشم" (مادر باردار  26ساله ،شاغل).

گاهی برخی زوجین برای آماده کردن شرایط و امکانات
مناسب برای فرزند خود ،سالها بارداری خود را به تعویق
میاندازند و سعی میکنند تا تمام اقدامات و آمادگیهای
الزم را برای بارداری کسب کنند:
"به خودم گفتم میرم تو این چند سال تحقیق میکنم،
سؤال میکنم و تجربه میکنم ،خاطرم جمع بشه ،بعد
بچهدار بشم .توی این چند سال هم دائم در حال
پرسیدن و کتاب خوندن و اینترنت و تلویزیون بودم"
(مادر باردار  26ساله ،شاغل).
گاهی افراد بارداری خود را به خاطر کسب دانش مورد
نیاز برای پرورش صحیح و تربیت مناسب کودك به
تعویق میاندازند:
"من میخواستم تجربه کسب کنم .چه بهتره که آدم این
چیزها رو قبلش بدونه تا وقتی بچه به دنیا آمد و توی
این شرایط قرار گرفت ،بلد باشه چه جوری باهاش رفتار
کنه .از نوزادی حتی از صدای گریه بچه بفهمه که چی
میخواد و چی نمیخواد؟ بهنظرم آدم بهتره در مورد
کودك و تربیت آن از قبلش بدونه" (مادر باردار  26ساله،
خانهدار ،لیسانس).

ج -نگراني از دست دادن زندگي زناشويي

ب -كاهش ارتباطات جنسي در بارداري
شوهران در بارداری اغلب بهدلیل مراعات بیشتر ،مقاربت
خود را کاهش میدهند و نه میل کمتر به مقاربت با
همسر .که این مسئله نگرانی خانم را به دنبال دارد ،ولی
گاهی دلیل مقاربت کمتر ،وجود مشکل در رابطه جنسی
است ،خصوصاً در اوایل ازدواج ،وجود درد بههنگام
نزدیکی شایع است ،معموالً شوهر با مشاهده درد و
ناراحتی همسر خود میزان مقاربت خود در بارداری را
کاهش میدهد و این مسئله گاهی باعث نگرانی مادران
تازه عروس میشود:
"شوهرم میگه :من میبینم تو درد داری ،من دوست
ندارم درد کشیدنت رو ببینم .من هم از همین میترسم،

ب -عدم اطمينان از كفايت الزم براي تربيت فرزند
مادران باردار بعد از گذشتن از نیمه بارداری و تثبیت
حاملگی ،نگران تربیت کودك آینده خود هستند .گویا
برای ایفای نقش والدینی که تربیت کودك مهمترین
بخش آن است ،آمادگی الزم را در خود نمیبینند .اغلب
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مادرانی که با آمادگی کمی وارد بارداری میشوند ،ممکن
است بدون اینکه عمیقاً به نقش خود در آینده کودك،
تصمیم به بارداری گرفته و اکنون بهطور جدیتر به نقش
خود نظر میاندازند و دچار تردید و نگرانی میشوند:
"با خودم میگفتم شاید واقعاً منم نتونم یه مادری باشم
که بچه خودمو بهخوبی تربیت کنم .از این فکرا ،خوب
وقتی کم کم که وسطاش بود ،دلواپس و نگران شده
بودم( .مادر باردار  29ساله ،شاغل ،لیسانس).
در این خصوص یکی از پدران ابراز میکرد که به دلیل
مشکالت تربیتی کودك آینده خود ،بارداری همسرش را
به تأخیر انداخته بود:
"من فکر میکنم مهمترین دلیل تأخیر  1ساله از ازدواج
تا بارداری همسرم ،تربیت بچه بود .من به شخصه خیلی

ج -عدم آمادگي مالي براي بارداري
گاهی برخی مادران در طی بارداری دچار مشکالت مالی
شدید هستند و توانایی تأمین حداقل نیازهای تغذیهای
این دوران را ندارند و اغلب این مادران دارای این حس
هستند که چون تغذیه خوبی نداشتهاند ،لذا توانایی کافی
برای رویاروی با مسائل بارداری یا زایمان را نیز ندارند:
"مسئله مالی هم یک قسمت قضیه است .خیلیها هستن
که توی بارداریهاشون واقعاً ندارن .یعنی توانایی حتی
خریدن گاهی یک فروسولفات هم ندارن و میگن :نه من
نمیتونم و من حال ندارم .همش نگرانه و میگه :من چه
جوری میخوام این دوران رو طی کنم؟" (کارشناس
مامایی  21سال ،سابقهکار).

نمودار  -1چهار طبقه اصلي و زيرطبقات حاصل از تحليل دادههاي مربوط به نگراني اصلي مادران در بارداري

ولی مطالعه لوین ( )1111در تگزاس که بر روی  266زن
باردار انجام شد ،نشان داد سالمت جنین دغدغه اصلی
آنها نبوده ،بلکه آنها از مشکالت بارداری و زایمان و
بستری شدن نگران بودهاند ( .)26اغلب مادران به دلیل
نگرانی از سالمت جنین تصمیم میگیرند تا آمادگی الزم
را برای بارداری خود کسب کنند؛ بنابراین میتوان گفت
که نگرانیهای مرتبط با بارداری ،قبل از بارداری آغاز می-
شود .بعد از غلبه بر مشکالت قبل از بارداری ،هنگامی که
بارداری مادر تأیید شد ،مادر وارد مرحله پر استرس

بحث
بر اساس مطالعه حاضر چهار دغدغه اصلی مادران
مشارکتکننده ،دغدغه سالمت و جنسیت جنین،
تشویشگذر سالم از زایمان ،تهدید زندگی زناشویی و
ناتوانی در پذیرش نقش والدینی بود ،ولی سالمت جنین
دغدغه اصلی مادران مورد بررسی در مطالعه حاضر بود.
نگرانی از سالمت جنین در دوران بارداری یک نگرانی
جهانی است که در تمام ملیتها مشاهده میشود (،)9
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میترسیدم از تربیت بچه ،که این بچه چه جوری می-
خواد تربیت بشه؟" (شوهر  30ساله ،لیسانس).

این که نوزاد بعد از وضع حمل به دلیل نقص عضو و یا

 نرجس برقعي و همكاران

بارداری میشود .در مطالعه هنا ( %09 ،)2442مادران در
طول بارداری در مورد بارداری و زایمان خود احساس
نگرانی و اضطراب داشتند که با مطالعه حاضر همخوانی
داشت ( .)10اگرچه در مطالعات متعددی ،دلیل عمده
نگرانی مادر باردار ،ترس از زایمان و درد زایمان است
( ،)10-12ولی در مطالعه حاضر ،نگرانی غالب مادران،
سالمت جنین بود .در خصوص این نگرانی مطالعه پناکوبا
( )2411بر روی مادران باردار اسپانیایی نشان داد که
سالمت جنین ،دغدغه اصلی مادران باردار است و مادران
نولیپار و یا افرادیکه بارداری ناخواسته داشته و یا دارای
سابقه سقط بودند ،نگرانی بیشتری از سالمت جنین خود
داشتند ( .)9نتیجه مطالعه اهمن ( )2443بر روی مادران
باردار سوئدی نشان داد که سالمت جنین اولین دغدغه
مادران باردار است و اینکه آیا بارداریشان به زایمان ختم
میشود یا بچه سقط خواهد شد که این نگرانیها مربوط
به پیامدهای بعدی بارداری است ( .)11شوهران نیز در
طی بارداری همسر خود نگران سالمت جنین هستند،
ضمن اینکه دغدغه سالمت همسر خود را نیز به دوش
میکشند ( .)20ولی با توجه به اینکه مصرف مواد غذایی و
دارو توسط مادر تأثیرات مهمی بر سالمت جنین میگذارد
( ،)29مادران خود را مسئول مستقیم سالمت جنین می-
دانند و گاهی این مسئولیت تا جایی پیش میرود که مادر
ناهنجاری جنین را کامالً به خود منتسب میداند و وظیفه
خود را تحویل دادن نوزاد سالم به همسر تلقی میکند؛
بدون اینکه برای شوهر خود کوچکترین مسئولیتی قائل
باشد و این مسئله بار روانی زیادی را برای مادر به همراه
دارد و نگرانی مادر را افزون خواهد نمود.
در مطالعه حاضر ،تشویش گذر سالم از زایمان ،عامل
عمده دیگری از نگرانیهای مادر باردار به شمار میرفت،
ولی نگرانی از سالمت جنین بیش از گذر سالم از زایمان
باعث نگرانی مادران باردار شده بود که با نتایج مطالعه
اهمن ( )2443در سوئد همخوانی داشت ( .)11درك
مسئولیت و وظایف سنگین مادری ،احساسات متضاد
شور و نشاط از یک طرف و نگرانی و تشویش از طرف
دیگر ،حاالت ناپایداری را در زن باردار ایجاد میکند.
اکثر زنان از بارداری و زایمان ترس و وحشت دارند و به
تصور اینکه زایمان غیرطبیعی و سخت داشته باشند و یا

بیماریهای دیگر تلف شود؛ بیم و هراس دارند (.)21
بیشتر مطالعات انجام شده در ایران ،ترس از زایمان را به
عنوان عامل اصلی نگرانی مادر عنوان کردهاند .در مطالعه
رعنایی ( )2446در کرمانشاه ،شایعترین دلیل ذکر شده
برای انتخاب سزارین ترس ( )%09/3و سپس حفظ
سالمت جنین ( )%19/3بود ( .)13مطالعه نگاهبان و
همکار ( )2449در رفسنجان بر روی علل ترس از زایمان
نشان داد که  %34مادران از آسیب به جنین و %69/3
نیز از درد زایمان میترسیدند و  %11/0زنان باردار
نولیپار از درد زایمان نمیترسیدند و یا کمی میترسیدند
و بیشتر نگران آن بودند و در نهایت  %22/3از مادران نیز
عنوان کردند که فوق العاده زیاد میترسند ( .)12تنها
مطالعه یافت شده که میزان نگرانی از سالمت جنین و
درد زایمان را تقریباً برابر اعالم کرد ،مطالعه سلمانی
( )2440بر روی عوامل مؤثر بر زایمان در شهر یزد بود
که  %14مادران از درد زایمان %09 ،مادران احتمال
آسیب به جنین و  %01مادران نیز در رابطه با فرآیند
زایمان طبیعی نگران بودند ( .)10نتایج مطالعه طولی
زاسلوف ( )2440در سوئد نشان داد که اندیکاسیون
سزارین در مادران نخستزا با توجه به سن آنها متفاوت
است و اغلب مادران کم سن به دالیل اجتماعی و روانی
تمایل به سزارین دارند و این در حالی است که مادران
مسنتر به دالیل پزشکی سزارین میشوند (.)34
این که مادران باردار از زایمان و درد آن هراس دارند،
واقعیتی غیر قابل انکار است ،ولی در راستای کاهش این
فوبیا راهکارهای مختلفی ارائه شده است .برخی محققین
معتقدند که ماماها نقش مهمی در کاهش نگرانیهای
مادران در طول دوران بارداری بر عهده دارند ( .)31لذا با
توجه به اینکه نگرانیها و استرسهای دوران بارداری
تأثیرات مخربی مانند افسردگی بعد از زایمان بر مادران
برجای میگذارد ( )31و با توجه به اینکه مطالعات نشان
میدهند که اضطراب و نگرانی در پدران و مادران که
برای بار اول بارداری را تجربه میکنند ،بیشتر است (،)2
لذا میتوان بر اهمیت نقش آموزش ماماها در کاهش
ترس و نگرانیهای دوران بارداری زوجین ،خصوصاً
افرادی که برای اولین بار بارداری را تجربه میکنند ،پی
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برد .البته مطالعه شقاقی ( )2412در تهران نشان داد
افزایش اضطراب در حد غیر آسیبزا در بارداری باعث
تمرکز بیشتر مادر بر جنین شده و مشابه مدل اضطراب
امتحان عمل میکند و باعث اثرات مطلوبی در جنین
همچون بهتر شدن وضعیت شاخصهای تنسنجی نوزاد
میشود (.)21
با توجه به اینکه دوران بارداری با تغییرات جسمانی و
روانشناختی همراه است ،یکی دیگر از نگرانیهای عمده
مادران در مطالعه حاضر مشکالت جنسی ایجاد شده در
دوران بارداری بود .معموالً زوجین با شروع بارداری برای
حفاظت از سالمت جنین و حفظ بارداری ،تغییراتی را در
الگو و تعداد رفتارهای جنسی خود انجام میدهند (.)32
اگرچه در مطالعه اهمن ( )2443در سوئد تعداد کمی از
مادران در مورد ارتباط با همسرشان نگران بودند (.)11
ولی اکثر مطالعات انجام شده ،کاهش دفعات رابطه جنسی
در بارداری را نشان دادهاند ( .)30-32در مطالعه بایرامی
( )2449در تبریز که بر روی عملکرد جنسی مردان در
دوران بارداری همسران انجام شد %60/1 ،مردان تعداد
رابطه جنسی خود را در طی بارداری همسرشان کاهش
داده بودند که در  %06/6موارد ،به دلیل ترس از آسیب به
جنین بود ( .)31کاهش روابط جنسی گاهی موجب
نگرانی مادران باردار نخستزای جوانتر میشود .در تأیید
این مطلب مطالعه کارآموزیان ( )2411در کرمان نشان داد
مادران باردار عالوه بر ترس از زایمان و ترس از وضعیت
سالمت جنین ،از تغییرات روابط زناشویی و تغییرات
ظاهری دچار اضطراب میشوند که این ترس در زنان
نخستزا بیشتر است ،زیرا برای اولین بار با این مسئله
مواجه میشوند ( .)36متأسفانه با وجود مشکالت جنسی
متعدد در بارداری ،اغلب زنان از مشاوره جنسی دوران
بارداری استفاده نمیکنند و اگر بتوان با آموزش و مشاوره
مشکالت جنسی مادران را کاهش داد ،مطمئناً رضایت
زناشویی زوجین افزایش خواهد یافت ( .)30همچنین
مطالعه تقیپور و همکاران ( )2416نشان داد که رضایت
زناشویی در ارتقاء سالمت روان مادران باردار تأثیر شگرفی
دارد (.)39
از دیگر مواردی که برای مشارکتکنندگان در این
مطالعه ایجاد نگرانی کرده بود ،نگرانی در پذیرش نقش
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والدینی بود .این مسئله در مطالعه رنکرت و همکار
( )2441نیز مورد توجه قرار گرفته بود .آنها طی مطالعه
فوکوس گروپ خود بر روی مادران استرالیایی به این
نتیجه رسیدند که مادران باردار علیرغم شرکت در
کالسهای بارداری ،از نقشها و وظایف خود بعد از
زایمان اطالعات کافی ندارند ،زیرا بهخاطر محدودیت
زمانی کالسهای بارداری و بهدلیل اضطراب طبیعی و
کنجکاوی در مورد زایمان ،محتوای کالسها به مسائلی
در مورد بارداری و زایمان محدود میشود و آموزشهای
مهمی چون مهارتهای تربیتی -والدینی پوشش داده
نمیشود ( .)31لذا باید به آموزش مهارتهای والدینی در
طی آموزشهای دوران بارداری توجه بیشتری مبذول
نمود تا موجبات کاهش نگرانیهای مادران را فراهم کرد.
چنانچه مشاهده شد مشکالت مالی از دیگر نگرانیهای
مادران باردار به شمار میرفت که این مسئله مختص به
مادران مورد مطالعه حاضر نبود و مسائل مالی از نگرانیهای
عمده مادران باردار سوئدی نیز محسوب میشد (.)11
در مطالعه اهمن ( )2443که بر روی  244مادر باردار
سوئدی انجام شد ،تعداد کمی از مادران در مورد اینکه
آیا همسر آنها به هنگام زایمان حضور خواهد داشت و یا
خیر؟ نگران بودند ( .)11با توجه به اینکه هنوز حضور
همسر طی زایمان در کشور ما به خوبی نهادینه نشده،
لذا هیچ کدام از مشارکتکنندگان در این مطالعه در
مورد حضور یا عدم حضور همسر خود در طی زایمان
نگرانی خاصی را ذکر نکردند.
اغلب مطالعات در مورد نگرانیهای مادران باردار به
صورت کمی و با استفاده از ابزار نگرانی کمبریج بوده
است ( .)11 ،16در مطالعه یوسفی ( )2411نیز که بر
روی نگرانیهای دوران بارداری مادران تبریزی با استفاده
از پرسشنامه کمبریج انجام گرفت ،نشان داد که
نگرانیهای مادران در دوره بارداری در این مقیاس به
خوبی بررسی شده و سه دسته نگرانیهای مربوط به
جنین و تولد و نیز نگرانی از تصویر بدنی و افزایش وزن و
در نهایت هیجانها و روابط به خوبی در این ابزار مشاهده
شده است ( .)21ولی با مقایسه گویههای ابزار کمبریج و
یافتههای این مطالعه دریافت میشود که مادران باردار
در این مطالعه نگرانیهای مهمتری داشتند که کمتر

 آنها اگرچه نگران روابط.مورد توجه قرار گرفته است
 ولی مؤلفه سوم،زناشویی با همسر خود در بارداری بودند
 یعنی هیجانها و روابط با سایرین با،مقیاس پیشگفت
 موجبات نگرانی،توجه به فرهنگ جامعه مورد مطالعه ما
مادران را فراهم نکرده بود و نیز مؤلفه دوم یعنی افزایش
وزن و تصویر بدنی نیز از نگرانیهای مادران مورد مطالعه
ما نبود و اغلب مادران به هدف رشد مناسب جنین تغذیه
مناسب و در حد توان خود انجام داده و در مورد تصویر
 ولی نگرانی از. نگران نبودند،بدنی یا افزایش وزن خود
آینده و نقشها و وظایف و نیز نگرانیهای مرتبط با
روابط زناشویی در مقیاس کمبریج مشاهده نشده است و
مسائل مرتبط با سالمت جنین و زایمان نیز خیلی
مختصر و در حد یک گویه پرداخته شده که در مطالعه
.ما بسیار با اهمیت و قابل توجه بود
از نقاط قوت این مطالعه این بود که تجارب سه گروه
 همسران و ماماها از نگرانی دوران،مهم یعنی زنان باردار
.بارداری و به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت
از محدودیتهای این مطالعه این بود که همسران زنان
باردار به سختی شرکت در مصاحبه را پذیرفتند و محقق
در نهایت مجبور شد تا با شوهران در حضور همسرانشان

نتيجهگيري
مادران باردار ایرانی با توجه به بافت فرهنگی مذهبی
 لذا، نگرانیهای خاص خود را دارند،کشور ایران
پیشنهادات میشود از نتایج این مطالعه جهت طراحی
.ابزار بومی نگرانی دوران بارداری استفاده شود

تشكر و قدرداني
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه دکترای تخصصی
 مصوب معاونت121099 بهداشت باروری به شماره
،محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد
لذا از معاونت محترم پژوهشی مشهد و نیز تمامی مادران
و ماماهای مشارکتکننده در این مطالعه تشکر و
.قدردانی میشود
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