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مقایسه دلبستگی مادر به جنین و اضطراب بارداری
در زنان رحم جایگزین و زنان با بارداری نرمال
فاطمه قلیچی ،*1دکتر رسول روشن ،2دکتر آناهیتا خدابخشی کوالیی
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کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،تهران ،ايران.
استاد گروه روانشناسی بالینی ،دانشكده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شاهد تهران ،ايران.
استاديار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم تهران ،تهران ،ايران.

خالصه

تاریخ دریافت 1305/20/22 :تاریخ پذیرش1305/12/20 :

مقدمه :در دنیای امروز ،روش های متعددی برای درمان ناباروری در پزشكی وجود دارد ،استفاده از رحم جايگزين
يكی از روشهای جديد میباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی مقايسه دلبستگی مادر به جنین و اضطراب در دوران
بارداری زنان داوطلب رحم جايگزين با زنان با بارداری نرمال انجام شد.
روشکار :اين مطالعه پس رويدادی در پايیز و زمستان سال  1300بر روی  32زن با بارداری رحم جايگزين در مراکز
ناباروری شهر تهران انجام شد .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه فردی ،پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین
کرانلی ( )MFASو پرسشنامه اضطراب ،افسردگی و استرس  DASS21صورت گرفت .میزان دلبستگی مادر به
جنین و اضطراب بر اساس پرسشنامهها تعیین شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه
 )21و آزمون آماری لوين و تی تست انجام شد .میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمره رفتارهای دلبستگی مادر به جنین در زنان با بارداری رحم جايگزين  60/20±15/12و در زنان
با بارداری نرمال  05/03±6/52بود ( )p≥2/25میانگین اضطراب در زنان با بارداری رحم جايگزين  0/6±3/04و در
زنان با بارداری نرمال  0±0/31بود که تفاوت از نظر آماری معنیدار بود (.)p<2/25
نتیجهگیری :دلبستگی مادر به جنین در مادران رحم جايگزين کمتر از مادران نرمال است ،اما سطح اضطراب در
مادران رحم جايگزين بیشتر از مادران با بارداری نرمال نیست.
کلمات کلیدی :اضطراب ،دلبستگی مادر به جنین ،رحم جايگزين
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مقدمه
بارداری و مادر شدن از وقايع لذتبخش و تكاملی زندگی
زنان محسوب میشود ( )1و يكی از مهمترين ويژگیهای
نقش جنسیتی زنان است ( .)2متأسفانه زوجینی هستند
که به صورت طبیعی نمیتوانند فرزندی داشته باشند.
تخمین زده شده که از هر  4زوج ،يک زوج تجربه نازايی
دارد .اين افراد نیازمند استفاده از "فنآوریهای کمک
باروری" هستند .يكی از جديدترين روشهای درمان،
رحم جايگزين يا مادر قراردادی است .در واقع مادر
جايگزين به فردی گفته میشود که جنینی را برای
ديگری حمل میکند (.)3
مولر ( )1003دلبستگی پیش تولدی را به عنوان ارتباط
عاطفی منحصر به فرد ياد کرد که بین مادر و جنین او
بهوجود می آيد ( .)0دلبستگی به جنین از نظر کرانلی
درگیر شدن در اعمالی است که نشان دهنده تعامل و
پیوند با فرزند به دنیا نیامده است ( .)5بر اساس اين
تئوری ،دلبستگی در  4مرحله شامل :برنامهريزی برای
حاملگی ،تطابق با بارداری ،پذيرفتن بارداری ،احساس
حرکات جنین ،شناختن جنین به عنوان يک فرد واحد،
تولد نوزاد و مشاهده و لمس نوزاد ايجاد میشود (.)0
دلبستگی مادر به جنین موجب افزايش رفتارهای
بهداشتی توسط مادر میشود .وی اين رفتارها را شامل
ترک سیگار و الكل ،تغذيه مناسب ،ورزش ،ادامه
مراقبتهای بارداری ،تمايل به شناخت جنین و شرکت
در کالسهای آمادگی برای زايمان میداند که در نهايت
اين رفتارها منجر به پیامد رضايتبخش حاملگی و
ارتقای سالمت مادر و نوزاد و همچنین تقبل مسئولیت
مادری میشود ( .)4دلبستگی از ابتدای بارداری ايجاد و
بهتدريج بیشتر میشود؛ بهطوریکه در سه ماهه سوم
به اوج خود میرسد تا بعد از زايمان ادامه میيابد و در
تطابق موفق مادر با بارداری نقش مهمی دارد (.)6
دلبستگی مادر به جنین واقعی ،قدرتمند و شروع آن با
بارداری است ( .)0فاستر ( )1000بیان میکند که
دلبستگی مادر به جنین پیشبینی کننده نگرش و
انجام وظايف مادر پس از وضع حمل ،تعامالت مادر و
نوزاد و الگوی دلبستگی پس از تولد میباشد (.)12
رفتارهای دلبستگی مادر به جنین نقش مهمی در

باعث ايجاد اضطراب در مادران باردار میشود (.)15
ريسک فاکتورهای مهم برای افسردگی پس از زايمان
شامل سابقه افسردگی ،اضطراب ،افسردگی دوران
بارداری ،وقايع استرسزای زندگی ،عدم حمايت اجتماعی
و عزت نفس پايین زنان میباشد ( .)10پويكئوس
( )2220بیان میکند تغییرات اضطرابی در سه ماهه سوم
بیشتر است و شامل بیاشتهايی و تپش قلب میباشد
(.)14
در مطالعه مولر و همكاران ( )2222اينگونه بیان میشود
که سطوح باالی اضطراب و استرس با افزايش احتمال
زايمان پیش از موعد ،تولد نوزاد کم وزن ،سقط خود به
خود و ناهنجاریهای نوزاد همراه است ( .)16رحمان
( )2224معتقد است که سطح باالی کورتیزول خود
تحت تأثیر اضطراب و تنش مادر است با خطرات و
آسیبهای روانی و اختالالت روانشناختی و رشد کم
نوزاد نشان داده میشود (.)10
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پذيرش هويت والدی ،ارتباط آينده مادر و نوزاد و رشد
و تكامل کودک ايفا میکند (.)11
مطالعات بودکس ( )2211نشان داد که بارداری ،يكی از
دورههای با اهمیت زندگی زنان به شمار میرود که زنان
در اين دوران در معرض شرايط جسمی ،روانی و
اجتماعی ناسازگاری قرار میگیرند و نیازهای جسمی و
عاطفی آنان افزايش میيابد .از اين رو يک فرصت
منحصر بهفرد برای بروز اضطراب و افسردگی که از
شايعترين اختالالت روانی دوران بارداری محسوب
میشوند ،فراهم میشود ( .)12سازمان جهانی بهداشت
( )2226اضطراب و افسردگی را شايعترين عالئم خطرزا
در زمان بارداری عنوان کرد که برای نوزاد آسیب جدی
شناخته شده ای را ايجاد میکند ( .)13میزان اضطراب
در زنان بارداردر سه ماهه اول باال است ،در سه ماهه دوم
کاهش میيابد ،اما در سه ماهه سوم بارداری و با نزديک
شدن به زمان زايمان دوباره به سطح اولیه بر میگردد.
شیوع اضطراب در سه ماهه سوم بارداری نسبت به سه
ماهه اول و دوم بارداری بیشتر است ( .)10داليل
مختلفی برای اضطراب در زمان بارداری وجود دارد که
مهمترين آنها نگرانی راجع به سالمت نوزاد است .دو
مورد مهم ناهنجاری جنین و بیماریهای مادرزادی،

 فاطمه قلیچی و همكاران

خرمرودی ( )1364و عباسی و همكاران ( )1364مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)0پرسشنامه دلبستگی مادر
به جنین کرانلی دارای  20عبارت است .اين پرسشنامه،
رفتارهای دلبستگی مادر با جنین را از  5جنبه :پذيرش
نقش مادری ( 0عبارت) ،تعامل با جنین ( 5عبارت)،
نسبت دادن خصوصیاتی به جنین ( 0عبارت) ،تمايز بین
خود و جنین ( 0عبارت) و از خودگذشتگی ( 5عبارت)
مورد بررسی قرار میدهد .پاسخها بر اساس مقیاس 5
گزينهای لیكرت بوده (قطعاً بلی امتیاز  ،5بلی امتیاز ،0
مطمئن نیستم امتیاز  ،3خیر امتیاز  ،2قطعاً خیر امتیاز
 ،)1بهجز بند  22که نمرهگذاری عكس میشود يعنی
(قطعاً بلی امتیاز  ،1بلی امتیاز  ،2مطمئن نیستم امتیاز
 ،3خیر امتیاز  ،0قطعاً خیر امتیاز  ،)5بدين ترتیب
حداقل امتیاز  20و حداکثر امتیاز  122بود .روايی
مقیاس دلبستگی مادر به جنین کرانلی از طريق روايی
محتوا و پايايی آن از طريق فرمول کرانباخ  2/63تأيید
شد (.)22
مقیاس استاندارد افسردگی ،اضطراب و استرس ،يک
پرسشنامه خود گزارشی  21سؤالی در مورد اضطراب،
افسردگی و استرس است که توسط لووی بند ()1005
طراحی شد .اين پرسشنامه شامل  21پرسش است که
در آن برای اندازهگیری هر کدام از عالئم افسردگی،
اضطراب و استرس از  4پرسش و به صورت چهار
گزينهای لیكرت استفاده میشود که نمره نهايی هر کدام،
از طريق مجموع نمرات سؤالهای مربوط به آن بهدست
میآيد و دارای گزينههای اصالً ،کم ،زياد و خیلی زياد
است .کمترين امتیاز مربوط به هر پرسش ،صفر و
بیشترين نمره  3است .هر سؤال از صفر (اصالً در مورد
من صدق نمیکند) تا ( 3کامالً در مورد من صدق
میکند) نمرهگذاری میشود .پايايی آن در مطالعه
شريفیراد و همكاران ( )1302با آلفای  2/62تأيید شد.
در مطالعه حاضر ،پايايی با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاسهای افسردگی  ،2/01اضطراب  2/60و
استرس  2/60بهدست آمد و در حد قابل قبولی است
(.)21
مادران بهدلیل عدم آگاهی از اهمیت پژوهش ،ممكن
بود که به پاسخگويی بیتفاوت باشند .پژوهشگر با بیان

با توجه به افزايش داوطلبان انجام عمل جايگزينی رحم
در ايران ،انجام مطالعه در اين حوزه ضروری میباشد .با
توجه به مطالعات اندکی که در زمینه دلبستگی مادر به
جنین و اضطراب در زمان بارداری در زنان رحم جايگزين
انجام گرفته است ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
دلبستگی مادر به جنین و اضطراب بارداری در زنان رحم
جايگزين و مقايسه آن با مادران نرمال انجام شد.

روشکار
اين مطالعه از نوع پس رويدادی است که در پايیز و
زمستان سال  1300انجام شد .پژوهشگر در ابتدا با
تعدادی از زنان متقاضی رحم صحبت کرد و توانست
همكاری  32نفر را برای پاسخ به پرسشنامه داشته باشد
(بر همین اساس حجم نمونه انتخاب شد) .تعداد (32
داوطلب) از زنان با بارداری نرمال بر اساس معیارهای
ورود به پژوهش را انتخاب کرد و پرسشنامهها توسط آنان
تكمیل شدند .نمونهگیری به صورت در دسترس انجام
شد .برای تمام واحدهای پژوهش ،توضیحات الزم مبنی
بر محرمانه بودن اطالعات داده شد .پس از رضايت
شفاهی اين زنان ،پرسشنامهها بدون حضور پژوهشگر
تكمیل شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :تابعیت
ايرانی ،سن بین  22-35سال ،داشتن حداقل سواد برای
تكمیل پرسشنامهها ،عدم بیماریهای مزمن جسمی و
روانی و گذشتن حداکثر دو سال از زمان آخرين زايمان
بود .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه مشخصات فردی،
دلبستگی مادر به جنین کرانلی و پرسشنامه افسردگی،
اضطراب و استرس  DASS21بود.
مؤلفههای مندرج در پرسشنامه اطالعات فردی شامل:
سن ،میزان تحصیالت ،متأهل و يا مجرد (مطلقه و يا
همسر فوت شده) ،تعداد فرزندان ،فاصله زمانی از
آخرين بارداری ،وجود بیماری جسمی و روانی (منظور
از بیماری جسمی ،بیماریهای مزمن و يا معلولیت
است و بیمار روانی نیز به اين معناست که فرد در
يکسال گذشته تحت درمان سرپايی و يا بستری در
مراکز روان پزشكی نبوده است) بود.
پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین کرانلی ()1061
توسط خرمرودی ترجمه شده و توسط احدی (،)1365
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اهمیت انجام اين پژوهش برای مادران باالخص
داوطلبان رحم جايگزين ،سعی در به حداقل رساندن
اين مشكل داشت .پاسخ صادقانه به پرسشنامهها تحت
کنترل پژوهشگر نبود ،مبنا برای اين مطالعه پاسخ
صادقانه افراد به پرسشنامهها بود .سعی فراوان مبنی بر
همتايی دو گروه از نظر سن ،تحصیالت و وضعیت تأهل
شد (جدول  ،)1ولی با توجه به اين مسئله که زنان
رحم جايگزين اغلب در شرايط اقتصادی و اجتماعی
پايین جامعه هستند ،پژوهشگر نتوانست اين همگنی را
به طور کامل انجام دهد .اين موارد از محدوديتهای
اين پژوهش محسوب میشود.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و روشهای آماری توصیفی نظیر

یافتهها
در اين مطالعه  02زن پس از تولد نوزادشان انتخاب
شدند که  32نفر از آنها بارداری جايگزين را انجام داده
بودند .بر اساس پرسشنامه فردی (جدول  ،)1میانگین
سن زنان رحم جايگزين  24/2±2/4سال و زنان
بارداری نرمال  24/1±4/6سال بود.

جدول  -1اطالعات توصیفی و ویژگیهای فردی آزمودنیها
زنان رحم جايگزين

مقیاسها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

22-25

6

20/0

5

10/0

25-32

10

03/3

14

50/0

32-35

3

12

6

20/0

سوم راهنمايی

14

50/0

2

2

زير ديپلم

6

20/0

2

0/0

ديپلم

0

13/3

10

53/3

دانشگاهی

1

3/3

12

02

يک

10

03/3

11

30/0

دو

11

30/0

14

50/0

سه يا بیشتر

2

2

2

0/0

متأهل

22

43/3

32

122

مجرد (مطلقه -فوت)

6

20/0

2

2

طبقات سنی (سال)

تحصیالت

تعداد فرزندان

وضعیت تأهل

زنان با بارداری نرمال

بارداری نرمال و  %43/3از زنان رحم جايگزين متأهل
بودند .بررسی همگنی واريانس دو گروه با استفاده از
آزمون لیون در (جدول  )2آمده است که با توجه سطح
معنیداری بیشتر از  ،2/25جهت بررسی فرضیهها از
آزمونهای آماری پارامتريک استفاده شد.

از نظر سطح تحصیالت %63/2 ،زنان رحم جايگزين
تحصیالت کمتر از ديپلم و  %03/3زنان با بارداری
نرمال تحصیالت ديپلم و باالتر را داشتند %03/3 .تعداد
فرزند در زنان رحم جايگزين يک فرزند و  %50/0زنان
با بارداری نرمال دو فرزند داشتند %122 .از زنان

جدول  -2بررسی همگنی واریانس دو گروه با استفاده از آزمون لیون
دلبستگی
اضطراب

آماره لیون

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

سطح معنیداری

5/062
2/540

1
1
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56

2/23
2/052
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00

 دلبستگی مادر به جنین و اضطراب مادر در زنان رحم جایگزین و بارداری نرمال

شاخصهای توزيع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار
انجام شد .جهت بررسی میانگین دلبستگی مادر به
جنین و اضطراب از آزمون لوين و تی تست استفاده
شد .میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در نظر گرفته شد.

 فاطمه قلیچی و همكاران

 05/03±6/52بود که از نظر آماری معنیدار بود
(( )p=2/23جدول .)3

میانگین نمره دلبستگی در زنان رحم جايگزين
 60/20±15/12و در زنان با بارداری نرمال

جدول-3آزمون تی تست بین دو گروه زنان با بارداری نرمال و رحم جایگزین در مقیاس کرانلی
میانگین

مقیاسها
همبستگی کرانلی

انحراف معیار

عادی

رحم جايگزين

عادی

رحم جايگزين

05/03

60/20

6/52

15/12

بر اساس نتايج میانگین خرده مقیاسها بر اساس
حیطههای  5گانه در جدول  ،0در زنان رحم جايگزين
نسبت دادن خصوصیات خاص به جنین کمترين نمره و
تعامل با جنین بیشترين نمره و در زنان با بارداری

اختالف میانگین

T

df

سطح معناداری

0/60

3/11

56

2/223

نرمال پذيرش نقش مادری کمترين نمره و تمايز مادر با
جنین بیشترين نمره را به خود اختصاص داد .در تمام
خرده مقیاسها نمره مادران با بارداری نرمال بیشتر از
مادران رحم جايگزين بود (جدول .)0

جدول -4مقایسه میانگین نمره رفتارها در زیر گروهها دلبستگی مادر به جنین کرانلی
مقیاس
میانگین

تعامل با جنین

نسبت دادن خصوصیات

از خود گذشتگی

تمايز مادر با جنین

پذيرش نقش مادری

رحم جايگزين

3/6

3/3

3/4

3/4

3/0

بارداری نرمال

0/20

0

3/0

0/2

3/6

اساس نتايج آزمون فوق در جدول  ،5بین زنان با
بارداری عادی و زنان با بارداری رحم جايگزين در میزان
اضطراب هیچگونه تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)p≤2/25البته اين گفته بیانگر يكسان بودن دو گروه
در اين زمینه نیست ،بلكه نشان میدهد که تفاوت
موجود از نظر آماری معنادار نبود.

همچنین میانگین اضطراب در زنان با بارداری نرمال
 0±0/31و در زنان رحم جايگزين  0/6±3/04بود که از
نظر آماری معنیدار نبود (( )p=2/03جدول  .)5در اين
جدول میانگینهای دو گروه نمونه در خرده مقیاسهای
آزمون  DASSبا استفاده از آزمون مقايسه
میانگینهای دو گروه مستقل با يكديگر مقايسه شد .بر

جدول  -5جدول آزمون تی تست بین دو گروه زنان با بارداری عادی و رحم جایگزین در مقیاس DASS
مقیاسها
افسردگی
اضطراب
استرس

میانگین

انحراف معیار

عادی

رحم جايگزين

عادی

رحم جايگزين

0/53
0
0/5

5/4
0/6
12/23

5/16
0/31
0/63

0/00
3/04
5/21

اختالف میانگین

t

df

سطح معناداری

2/63
-2/6
-2/43

2/03
-2/40
-2/50

56
56
56

2/52
2/03
2/54

در مطالعه حاضر میانگین نمره اضطراب بر اساس
پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس  DASSدر
مادران رحم جايگزين  0/6±3/04و در زنان با بارداری
نرمال  0±0/31بود که اين تفاوت از نظر آماری معنیدار
نبود (.)p=2/03
پژوهشهای انجام شده در ايران در رابطه با موضوع رحم
جايگزين بسیار اندک است .شايد اين افراد را بتوان با

بحث
در مطالعه حاضر ،میانگین نمره دلبستگی مادر به جنین
در زنان با بارداری نرمال  05/03±6/52و در زنان با
بارداری جايگزين  60/20±15/12بود که اين تفاوت از
نظر آماری معنیدار بود ( ،)p=2/23در نتیجه دلبستگی
مادران نرمال بیشتر از دلبستگی مادران رحم جايگزين
به نوزاد بود.
05

مادران نوزاد مرده مقايسه کرد .البته اين قیاس نیز
صحیح نیست؛ چراکه مدارکی در دست است که توضیح
میدهد زنان رحم جايگزين حمايت اجتماعی الزم را در
زمان بارداری دريافت نمیکنند ،زيرا نگرش عموم جامعه
به اين موضوع منفی است و اين دلیل آسیبپذيری
بیشتر آنها میباشد .از دست دادن نوزاد ،پس از تولد و
مرگ نوزاد همراه با مراسم و تشريفات خاص برگزار
میشود و اين مراسم و حمايتهای اجتماعی ،مادر را
در اين پذيرش مرگ نوزاد کمک میکند ،ولی در زمان
تحويل نوزاد به والدين قانونی ،مادر دچار سوگ میشود
که حمايت خانواده و جامعه را ندارد و اين سوگ ،فردی
میباشد (.)22
در ايران مطالعه مستقیم با موضوع دلبستگی مادر به
نوزاد بر روی زنان رحم جايگزين انجام نشده است ،در
نتیجه همخوانی با موضوع را نمیتوان انجام داد و نتايج
حاصل از تحقیقات در مورد مرگ جنین و نوزاد مورد
بررسی قرار میگیرد .در مطالعه مهران و همكاران
( )2212میانگین رفتارهای دلبستگی مادر و جنین در
زنان نخست باردار ( )41/2±11/45بیشتر از زنان باردار
با سابقه مرگ جنین يا نوزاد ( )06/05±0/22بود که بر
اساس آزمون تی مستقل ،اين تفاوت از نظر آماری
معنادار بود ( .)23در مطالعه عباسی و همكاران ()2212
میزان دلبستگی در زنانی که سابقه از دست دادن جنین
داشتند و گروه بدون اين تجربه تفاوت معناداری نداشت
( .)20در مطالعه صادقی صاحب زاد و همكاران ()2210
میانگین نمره دلبستگی مادران با سابقه مرگ جنین
 00±16/25بود .در اين مطالعه بین حمايت اجتماعی و
دلبستگی مادر به جنین ارتباط مثبت و معناداری وجود
داشت ( )0که نتايج تمام اين مطالعات با مطالعه کاندون
و همكاران ( )1004همخوانی داشت ( .)25مطالعه فیشر
و همكاران ( )1001در مورد دلبستگی نشان داد که مادر
صاحب رحم کمتر به جنین خود دلبسته شده و متعاقب
تحويل کودک نیز کمتر دچار آزردگی میشود ( .)20تیو
( )2224گزارش کرد که زن رحم جايگزين الزم است که
خود تصمیم گرفته و کمتر دلبسته جنین شوند و در اين
صورت آسانتر نوزاد را تحويل والدين میدهد (.)24
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با توجه به پژوهشهای ذکر شده دلبستگی بین زنان
رحم جايگزين و جنین کمتر از زنان با بارداری نرمال
می باشد.
زنان با بارداری رحم جايگزين با مشكالت بسیار زياد
اقتصادی و خانوادگی مواجه هستند .پذيرش بارداری با
اين شرايط ،روشی برای کسب درآمد محسوب میشود
تا بتوانند پارهای از مشكالت اقتصادی خانوادهشان را
حل کنند .از سوی ديگر جنینی که اين زنان حمل
میکنند ،برای خانواده متقاضی بسیار مهم است و در
نتیجه تمام آزمايشات پاراکلینیكی را برای آگاهی از
سالمت جنین انجام میدهند و در ايران ،وضع حمل در
بیمارستانی مجهز انجام میشود ،بنابراين آنها نگرانی
بابت سالمتی جنین ندارند .اين داليل میتواند بیان
کند که چرا اين زنان اضطراب بیشتری نسبت به زنان
نرمال ندارند.
پارکر و ريايم ( )1002مشاهده کردند که با نزديک
شدن به انتهای دوران بارداری و وضع حمل ،اضطراب
بیشتر میشود و در زمان تحويل باالترين اضطراب
وجود دارد ( )20که با نتايج مطالعه اسچنكل لورنسیا و
همكاران ( )2210همخوانی داشت ( .)26مطالعه تیاجی
و همكاران ( )2215نشان داد که مادران رحم جايگزين
دلبستگی کمتری به جنین ،اضطراب و افسردگی
بیشتری را در دوران بارداری و پس از زايمان را تجربه
میکنند (.)20
در مطالعه حاضر میانگین افسردگی و اضطراب زنان رحم
جايگزين باالتر از میانگین اضطراب زنان با بارداری نرمال
بود که با مطالعهای که درانستیو لونا ( )2210انجام شد،
همخوانی نداشت ( .)32برخی روانشناسان مشاوره را
برای زنان رحم جايگزين ضروری میدانند.
تاکنون مطالعات محدودی در خصوص دلبستگی مادر
به جنین و اضطراب زنان با بارداری جايگزين در ايران
انجام شده است .لذا پیشنهاد میشود مطالعات مشابه
در مراکز مختلف ناباروری در شهرستانها انجام شود تا
بتوان به اين گروه از افراد جامعه کمک کرد تا بارداری
و مشكالت جسمی و روان شناختی پس از زايمان را با
آسیب کمتر بگذرانند .از آنجايی که تاکنون مطالعهای
در زمینه دلبستگی مادر به جنین و اضطراب بارداری

 نیاز به بررسی بیشتری در،در ايران انجام نشده است
 الزم در ساير شهرها و با تعداد بیشتر.اين زمینه است
.نمونه اين بررسی صورت گیرد

نتیجهگیری
دلبستگی مادر به جنین در زنان با بارداری رحم
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آسیب را پس از زايمان و تحويل نوزاد به خانواده
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