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 چکیده
 . انجام شده است نوزادپیامدهای تولد در با فشارروانی مادر در هنگام بارداری  ی رابطهاین پژوهش با هدف بررسی  :هدف
 تصادفی،  -ای    ای چند مرحله    گیری خوشه  نمونه ی  به شیوه  بودند که    هایشان نوزاد  و    مادر 100های پژوهــش     ودنیآزم :روش

از یک سو بین فشارروانی مادر در دوران بارداری ارتباط برای آزمون . از میان زنان باردار شهرستان اصفهان انتخاب شده بودند
از سـوی دیگـر از    دور سر نوزاد و طول مـدت بـارداری         ی   انــدازه  و   ، قد و پنجم ل   او های   آپگار دقیقه  ی  و وزن نوزاد، نمره   

مقیاس “از  گیری    بهره مربوط به پیامدهای تولد با       های  داده . بهره گرفته شد   “فشارروانی هنگام بارداری و منابع آن      “ی  نامه  پرسش
 روش آماری تحلیل واریانس چنـد متغیـره          با ها داده. شدگردآوری  های پزشکی مادران و نوزادان،        و پرونده ” بندی آپگار   درجه

 .گردیدو ضریب همبستگی پیرسون تحلیل ) مانوا(
 ی  آپگـار دقیقـه  ی داری بین فشارروانی مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد، نمـره      ی معن ی  نتایج نشان داد که رابطه    : ها  یافته
 ی  بین فشارروانی مادر در هنگـام بـارداری و نمـره          . ردوجود دا  ارداریو طول مدت ب     دور سـر نوزاد   ی  قد نوزاد، اندازه  ،  اول

 .دار دیده نشد  معنیی رابطه پنجم نوزاد ی آپگار دقیقه
 .با پیامدهای تولد در ارتباط استفشار روانی مادر در دوران بارداری،  :نتیجه
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 مهدمق
شــناختی مــادر بــر رشــد و  ثیر فراینــدهای روانتــأ

چراکـه  .  بسیار گسـترده و فراگیـر اسـت        جنینسالمتی  
هـا و وضـعیت       فضای درون رحمی پیوسـته از هیجـان       

این امـر علـت بسـیاری از        . پذیرد  روانی مادر تأثیر می   
متأسـفانه  . های خلقی و رشدی در نوزادان است        تفاوت

 که سبب تـأثیر      سازوکارهایی ی  زمینهدانش موجود در    
جنـین  شناختی مادر بر رشـد و سـالمت      روان هایتغییر
درحـالی کـه درک چنـین        ،استناچیز  بسیار  گردد    می

ــازوکار ــول روش  هاییس ــرای تح ــانی و   ب ــای درم ه
 .مهمی استاهمیت بالینی ای دارای  مداخله

  بین فشار  ی  رابطه ی  های انجام شده در زمینه      بررسی
، جنینآن بر   ی و پیامدهای    روانی مادر در دوران باردار    

ارزیـابی  و  سازی فشارروانی دوران بـارداری       در مفهوم 
، 1پیترز(برخی از پژوهشگران    . اند آن با هم متفاوت بوده    

، 6و داگالس  5، ویور 4؛ کلیفورد 1982،  3 و تیلدن  2نوربک
 اساسی فشار روانی    بخشاضطراب را به عنوان     ) 1989

دن بــه دوران بــارداری و عامــل مهــم ســرعت بخشــی
 فشـار   زیـر شیمیایی بدن مادران     - زیست های    دگرگونی

کـه بـین    پژوهشـگران دریافتنـد     ایـن   . در نظر گرفتنـد   
فشــارروانی مــادر در دوران بــارداری و برخــی از    

ی  دیگـر  گـروه . پیامدهای منفی تولد رابطه وجود دارد     
 ؛1994 ،9؛ لوبــــل1992، 8و لفــــور 7ویلیامســــون(

مبود حمایت اجتماعی و    یا ک نبود  ) 1994،  10ویلیامز مک
عاطفی مادران بـاردار را شـاخص اصـلی فشـارروانی           

آن را بر پیامدهای     و تأثیر آورده   شمار  بهدوران بارداری   
روانـی   بـین فشـار   آنها  . ندا  ه قرار داد  بررسیتولد مورد   

و انـدازی     زایمان، بچـه  هنگام  نوزاد در   مادر وکم وزنی    
گـزارش  را   ای  رابطـه ماندگی رشد درون رحمـی       عقب
، 12، تـروپین  11تینسـلی (پژوهشـگران   برخـی از     .کردند
در چارچوب کلی نقش مادر     ) 1993،  14و بویوم  13اوونز
 از تولد بر رشد و سالمت نوزاد، به بررسی ارتباط           پیش

منفی دوران بارداری و پیامدهای تولـد      میان رویدادهای   
ــد  ــل دوران  پرداختن ــه اســترس در اوای ــد ک و دریافتن

گردد   هایی در هنگام زایمان می       نارسایی بارداری موجب 

و 18 شـایلد  ،17؛ مـارجوری  1999،  16 و شاو  15یکلاکارم(
 ).1998، 19 شتر-دانکل ؛2000شایلد، 

ــی از   ــر، برخ ــوی دیگ ــیاز س ــا  بررس ــل، (ه لوب
) 2001 ،23ورکـا و؛  22،2000یر او م  21، کمینر 20دوینسنت

روانـی   داری بـین فشـار     معنـی  ی  نشان دادند که رابطه   
لوبـل و   . ان بارداری و پیامدهای تولد وجود نـدارد       دور

کلـی زنـان    نگـرش   نشان دادند کـه     ) 2000 (همکاران
تـر از فشـارروانی دوران        نسبت به زندگی نقشـی مهـم      

نیز نشان داد کـه     ) 2001( وورکا    بررسی .بارداری دارد 
 مـادران و  ی  ارتباطی بین سطح فشارروانی ادراک شـده      

 1 .  نداردپیامدهای تولد در کودک وجود
احتمـالی  پیامـدهای   این پژوهش با هدف بررسـی       

سالمت نوزاد انجـام    بر  مادر  فشارروانی دوران بارداری    
های پژوهش عبـارت بـود از وجـود            فرضیه .شده است 

ارتباط بین فشار روانی مادر در هنگام بارداری از یـک           
طرف و هر یـک از مـوارد وزن هنگـام تولـد، آپگـار               

ی دورسـر نـوزاد و          م، قد و اندازه   های اول و پنج     دقیقه
 .طول مدت بارداری از طرف دیگر

 
 روش

 بودنـد   شـان  نوزاد و مادر 100های پژوهش     آزمودنی
 -ای  ای چندمرحلـه    گیـری خوشـه     روش نمونـه  بـه   که  

زنان باردار شهرستان اصـفهان کـه در        از میان   تصادفی  
زایمـان   های این شهر     در یکی از بیمارستان    1380سال  

هـای    برای انتخاب آزمودنی  .  انتخاب شدند  ،دکرده بودن 
ــژوهش نخســت  ــین بیمارســتانپ هــای اصــفهان،  از ب

. بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شد     شهید  بیمارستان  
_______________________________________ 
1-Peters   2- Norbec 
3- Tilden  4- Clifford 
5- Weaver  6- Douglas 
7- Williamson  8- Lefever 
10- Lobel  10- McWilliams 
11- Tinsley  12- Trupin 
13- Owens  14- Boyum 
15- Carmichael  16- Shaw 
17- Marjorie  18- Shild 
19- Dunkel-Scheter 20- Devincent  
21- Kaminer  22- Meyer 
23- Wewerka  
 



 از بین دو نوبت کاری روز و شب، نوبت کـاری            سپس
 . تصادف انتخاب گردید روز به

 فشــــار ” ی  نامـه   پرسشکمک    ها به   گردآوری داده 
ــ  ــی دوران ب ـــابع آنروان ـــیاس ” ،“ارداری و من مقــ

های پزشـکی مـادران و    پرونده  و “بنـــدی آپگار  درجه
 . شدانجامنوزادان مرکز پزشکی شهید بهشتی اصفهان 

روانـی دوران بـارداری و منـابع      فشار ی  نامه  پرسش
مربوط به فشار  بررسی منابع ی  پایه بر نامه  پرسشاین  : آن

.  شـد  ساختهن باردار    نفر از زنا   30روانی و مصاحبه  با      
ــده25 دارای نامــه پرســشایــن  ی   پرســش و دربردارن
 -عوامـل خـانوادگی، اقتصـادی     ی    هایی دربـاره    پرسش

 ی در زمینـه فـردی، اضـطراب   میـان  اجتماعی، روابـط    
بارداری و زایمان و نگرش منفی نسبت به بـارداری بـه        

 پرسـش  25 بـر    افـزون . اسـت عنوان منابع فشار روانی     
طـورکلی در دوران بـارداری    به ( باز پرسشاصلی، یک   

 برای ارزیـابی    )؟اید  خود چقدر احساس استرس نموده    
 ی   آن با نمـره    ی  شده و مقایسه   سطح فشار روانی ادراک   

 نامـه   پرسشگذاری   نمره. وجود دارد  نامه  پرسشفرد در   
 ی  همـه ، مجمـوع    نخسـت . به دو صورت انجام گرفت    

 نامه  پرسشر   د که برای آزمودنی رخ داده و     رویدادهایی  
بـرای هـر یـک از       . ، محاسـبه شـد    شده بـود  مشخص  
. یک نمـره در نظـر گرفتـه شـد          نامه  پرسشهای    پرسش

 یا سطح فشـار   و رویداد  ناخوشایندی هر  ی  سپس درجه 
 رویـداد  هـر آزمـودنی نسـبت بـه          ی  شده روانی ادراک 

، متوسط و زیـاد     گزینه کم سه  صورت    بهشده، که    تجربه
، بـرای   پرسشدر هر   . یدمشخص شده بود محاسبه گرد    

 و  2 ی   متوسط نمره  ی  ، برای گزینه  1 ی   کم نمره  ی  گزینه
تعیین پایایی  . گردید  منظور 3 ی   زیاد نمره  ی  برای گزینه 

انجام شد  آلفای کرونباخ   گیری از     با بهره  نامه  پرسشاین  
 به دست آمد   در حد بسیار مطلوبی      نامه  پرسشپایایی  و  
)927/0α= .(   ی  شارروانی، نمـره  ضریب همبستگی بین ف 

 که سـطح کلـی   نامه پرسش 26 پرسشها روی   آزمودنی
ــار ــی ادراک فش ــی  روان ــده را م ــنجید و  ش ــمار س ش

زمـان   عنـوان ضـریب روایـی هـم         به ،منفیرویدادهای  
 ضریب همبستگی بین فشـار    .  شد کار برده   به نامه  پرسش

منفـی تجربـه شـده، بـاال و         شمار رخدادهای   روانی و   

ــ ــود  دار یمعن ــان ). =94/0r(ب ضــریب همبســتگی می
 آزمودنی هـا در شـاخص فشـارروانی ادراک          های  هنمر

که آن هم    نامه  پرسش 26 آنها روی سؤال     ی  نمره شده و 
ـ  سطح فشارروانی ادراک شده را می سـنجید،        دار  یمعن

 از  پـس  چنـد سـاعت      نامـه   پرسشاین   ).=70/0r( بود
 1 .تکمیل شدها  آزمودنی ی زایمان به وسیله

ایـن ابـزار از شـناخته       : 1بندی آپگـار   مقیاس درجه 
 ارزیـابی وضـعیت فیزیولوژیـک       یتـرین ابزارهـا    شده

متخصص حاضر در محل زایمان، یک و       . نوزادان است 
 از تولـد، وضـعیت فیزیولوژیـک نـوزاد       پسپنج دقیقه   

ــنفس، پاســخ  ــابی،  شــامل ضــربان قلــب، ت هــای بازت
برانگیختگی و فعالیت عضالنی و رنگ پوسـت کـودک    

 هر یک از این پنج مورد از        .داد   بررسی قرار می   را مورد 
صفر تا دو نمره و نوزاد در مجموع از صفر تا ده نمـره              

  .گرفت می
متغیرهای پیامدهای تولد یعنی    بررسی ارتباط    ،هدف

چنـین آپگـار      دور سر نوزاد و هـم      ی  وزن، قد و اندازه   
روانی مادر در   های  پنجم با متغیر فشار    اول و های    دقیقه
روانـی مـادر در دوران      های   فشـار  .بود بارداری   دوران

 شـمار  پدر، شغل پدر و       و تحصیل مادر سطح  بارداری،  
عمومی   خطی ی  زمان وارد معادله   صورت هم  فرزندان به 
 مشترک آنها بر روی متغیرهای وابسـته        هایشدند و اثر  

گفتنی است که در تحلیـل       .کنترل شد ) پیامدهای تولد (
زمان وارد معادله      متغیرها هم  ی  کلیه 2واریانس چندمتغیره 

. گـردد   زمان کنترل می    شوند و در نتیجه تأثیر آنها هم        می
متغیرهـای گونـاگون و     میـان    ی  این پژوهش رابطـه    رد

  .بررسی قرارگرفت پیامدهای هنگام تولد مورد
ــه  داده ــژوهش ب ــای پ ــک  ه ــانس کم ــل واری تحلی

تجزیه و تحلیل    و ضریب همبستگی پیرسون      چندمتغیره
 .دگردی

 
 ها يافته

های   آزمودنیهمسران   وضعیت تحصیلی    1در جدول 
 .پژوهش نشان داده شده است

_______________________________________ 
1- Apgar Rating Scale 
2- Multivariate Analysis of Variance 
 



هـای پـژوهش       توزیع فراوانی نسبی آزمودنی    -1جدول
 همسربرحسب وضعیت تحصیلی 

 فراوانی   متغیر
 6 سواد بی تحصیل

 13 ابتدایی 
 29 راهنمایی 
 27 دیپلم 
 8 فوق دیپلم 
 11 لیسانس 
 4 فوق لیسانس 
 2 دکترا 

 
میانگین طول مدت بارداری مادران مـورد بررسـی         

 26میانگین سن مادران مـورد بررسـی        .  هفته بود  9/39
 گـرم، قـد     2781 وزن نـوزادان در هنگـام تولـد          ،سال

متـر     سانتی 7/33و دور سر آنها      متر   سانتی 5/47نوزادان  
 .بود

 اول  ی  دقیقـه در  آپگـار   های    نمرهچنین میانگین      هم
ها نشان دادنـد کـه        یافته.  بود 9/8دقیقه پنجم   در  و   2/7

شـده را     ادراکروانـی   های پژوهش فشار      آزمودنی% 34
در سطح  % 30در سطح متوسط و     % 36 ،خفیفدر سطح   

 .اند  کردهارزیابی شدید 
نتایج کلی تحلیل مانوا نشان داد کـه فشـار روانـی            

 ی مادران در دوران بارداری، با پیامـدهای تولـد رابطـه      
 ).>01/0p(دار دارد  معنی

های مربـوط بـه ارتبـاط فشـار روانـی دوران              یافته
ســایر متغیرهــای مــورد بررســی بــا بــارداری مــادر و 

 . نشان داده شده است2پیامدهای تولد در جدول
متغیرهـای  مسـتقل  تایج تحلیل با آزمـودن ارتبـاط       ن
شده و هر یک از متغیرهای پیامدهای تولد دنبال شد          یاد

. ی ارتبــاط در هــر مــورد مشــخص گــردددار نیتــامع
تحلیـل واریـانس   دسـت آمـده از      های به   یافته،  3جدول

هر یک از متغیرهای مورد بررسی را در ارتبـاط    مشترک  
 جهـت    بـرای تعیـین    .نشان داده است  با پیامدهای تولد    

 . شدبهره گرفتهضریب رگرسیون از رابطه 
 

سـایر متغیرهـای    ارتباط فشار روانی مـادر و        -2جدول
های   آپگار دقیقه (مجموع پیامدهای تولد    مورد بررسی با    

 )ی دورسر اول و پنجم، وزن، قد، اندازه
 داری سطح معنی Fنمره  متغیرهای مورد بررسی

 .N.S 518/1 تحصیالت مادر

 029/0 619/2 تحصیالت پدر

 .N.S 981/1 تعداد فرزندان

 001/0 384/4 فشار روانی

 
 بـا  آمـده نشـان داد کـه    دست    های به   یافته: 1فرضیه
زمان متغیرهای دیگر، فشارروانی مادر بـا وزن       کنترل هم 

 . )r=14/0 (دار دارد ی منفی معنی نوزاد رابطه
روانی مـادر در     نتایج نشان دادند که فشار    : 2فرضیه

 آپگـار   هـای   نمـره بـر    داری   یهنگام بارداری تأثیر معن   
 یـان م ی  رابطـه . )r=048/0( نوزادان داشت   اول ی  دقیقه

بیان دیگر با افزایش      به. دار بود  یاین دو متغیرمنفی و معن    
هـای آپگـار      دوران بارداری نمـره    در فشار روانی مادر  

ایـن   بـه . نوزاد در یک دقیقه پس از تولد کاهش یافـت         
 .تأیید شدپژوهش نیز  دوم ی ترتیب فرضیه

 میان ی  رابطه ود،ش  دیده می  3چنان که در جدول    هم
 آپگـار   های  هنمر در دوران بارداری و    روانی مادر  فشار

 .ددار نبو ی از تولد معنپسنوزادان در دقیقه پنجم 
پس از انجام تحلیـل اول مـانوا        دست آمده     بهنتایج  

 فشـار روانـی     دهند که ارتباط بین        نشان می  )3جدول(
 درحالی که سایرمتغیرها نیـز بـه طـور        مادر و قد نوزاد     

 دنـد منفـی و     خطـی شـده بو     ی  زمـان وارد معادلـه     هم
یعنی با افـزایش فشـارروانی      ). >001/0p( دار بود  یمعن

مادر در دوران بارداری قد نوزاد در هنگام تولد کاهش          
بین قد نوزاد و فـارروانی      ضریب همبستگی   . یافته است 

  .بود 11/0 مادر در دوران بارداری
تحلیل واریانس میان متغیرهای تحصـیالت مـادر و         

ل، آپگـار   یرهـای آپگـار او    شغل پدر از یک سـو و متغ       



ــاوت   ــوزاد، تف ــدازه دور ســر ن ــد و ان ــنجم، وزن، ق پ
 .داری نشان نداد معنی

 
ارتباط فشار روانی مـادر و سـایر متغیرهـای           -3جدول

آپگـار  (همگام، با هر یک از متغیرهای پیامدهای تولـد          
 )ی دور سر های اول و پنجم، وزن، قد، اندازه دقیقه

 و متغیر منبع
 وابسته

 مجموع
 مجذورات

درجه 
 آزادی

ضریب 
F 

سطح 
 داری ینمع

     تحصیالت پدر

 .N.S 826/3 1 232/28 آپگار اول

 .N.S 024/1 1 789/6 آپگار پنجم

 01/0 931/6 1 2855856 وزن

 03/0 836/4 1 257/57 قد

 .N.S 850/0 1 869/2 ی دورسر اندازه

     تعداد فرزندان

 .N.S 809/2 1 727/20 آپگار اول

 02/0 482/5 1 421/27 آپگار پنجم

 .N.S 291/1 1 9/531844 وزن

 .N.S 263/0 1 095/3 قد

 .N.S 002/0 1 06836/0 ی دورسر اندازه

     فشار روانی

 03/0 783/4 1 287/32 آپگار اول

 .N.S 161/2 1 747/14 آپگار پنجم

 001/0 768/15 1 6497378 وزن

 001/0 225/12 1 308/144 قد

 001/0 528/18 1 572/62 ی دورسر ازهاند

 
 روانی مادر   فشار ،دهد   نشان می  3جدولکه   چنان  هم
ور سـر نـوزاد     د ی  داری با انـدازه    ی منفی و معن   ی  رابطه

 . داشته است
 فشارروانی مادر در    میان ی  رابطه ،ضریب همبستگی 

دار نشـان     را معنی دوران بارداری و طول مدت بارداری       
 ).>r  ،01/0p=-24/0(داد 

 بحث
برای ارزیابی فشارروانی مادر در هنگـام بـارداری،         

چـون   هـم ی  یها  عنوان یک متغیر چند وجهی، شاخص      به
 ،)منفـی رویـدادهای   (روانی    فشار ی  عوامل برانگیزاننده 
ــه ــده عوامــل مداخل عوامــل  اضــطراب، نگــرش،( کنن

 فشار روانی  پیامدهای   و) حمایتی اجتماعی و  اقتصادی،
 در ایـن    )روانـی  ند، ادراک فشـار   ناخوشای احساسات(

 فرض زیربنایی پژوهش ایـن بـود        .پژوهش بررسی شد  
رویدادهای افزایش  (تغییرات رفتاری   با  روانی   که فشار 

 )های نامناسب    رژیم  و  سیگار  کشیدن رفتاری منفی مانند  
   اخـتالل در جریـان خـون       سـبب  هورمونی   -و عصبی 

ل گیـری جفتـی، احتمـا       اختالل در خون  . شود  میجفتی  
رشد درون رحمی را افـزایش خواهـد        در  ماندگی    عقب
 . داد

به دلیل تفاوت   در این زمینه    انجام شده   های    بررسی
و گیـری     های نمونـه    روشدر مفهوم سازی فشارروانی،     

 .اند های متفاوتی دست یافته به یافتهارزیابی های  شیوه
این پژوهش نشان داد که فشارروانی مادر در دوران         

آپگـار اول، وزن، قـد و       (یامـدهای تولـد     پبـا   بارداری  
منفـی بـودن    . دار دارد  ی معن ای  رابطه ) دور سر  ی  اندازه

این رابطه نشان داده است که بـا افـزایش فشـارروانی            
مادر در دوران بـارداری، وزن نـوزاد در هنگـام تولـد             

بـه    . بـود 14/0میـزان رابطـه     . یابد وبرعکس   کاهش می 
 ترک بـین فشـار    درصد واریـانس مشـ    14عبارت دیگر،   

  .داردروانی مادر دردوران باردای و وزن نوزاد وجود 
مـورد  100اگر از هـر     های این بررسی       یافته ی  برپایه

روانی مـادر در      مورد آن  با فشار     20پیامد منفی تولد،    
ــارداری مــرتبط باشــد،   گیــری از بهــرهشــاید دوران ب

کـاهش نـرخ    ،  ای برای کاهش تـنش      های مداخله   برنامه
. ه باشـد  را به دنبال داشت   های نوزادی     یر و آسیب  وم مرگ

روانـی هنگـام بـارداری و        که بـه فشـار    هایی    پژوهش
تا جایی کـه    . اند  پیامدهای تولد پرداخته باشند کم بوده     

پژوهشـی گـزارش    در ایران نیز تاکنون چنـین       دانیم    می
 نتـایج بسـیار     ی  بنـابراین، امکـان مقایسـه     . نشده است 

 .محدود است



همکـاران  های پیترز و     این پژوهش با یافته    های    یافته
 ویلیامســون و ،)1989(همکــاران  کلیفــورد و ،)1982(

و مـارجوری و    ) 1999( و شاو    یکل کارما ،)1992(لفور
هـای    ولـی بـا یافتـه      ،خوانی دارد  هم) 2000(همکاران  
. خوان است   ناهم )2000(لوبل و همکاران    مانند  دیگری  

دلیـل    بـه ممکن است    ها  تهیافخوانی   ناهمرسد    نظر می   به
لوبل  . مورد بررسی باشد  ی    نمونههای    تفاوت در ویژگی  

 قرار دادند که تقریبـاً      بررسیو همکاران زنانی را مورد      
. و درآمـد بـاال بودنـد        آنهـا دارای تحصـیالت     ی  همه

تحصـیالت بسـیار    دارای   یپژوهش کنونی بر روی زنان    
 . انجام شدپایین و از نظر اقتصادی نیز پایین و متوسط 

روانی مادر در دوران     نشان داد که فشار   این بررسی   
 . بارداری با کاهش وزن نوزادان رابطه دارد

واریانس مشترک بین فشارروانی مادر و آپگار دقیقه        
 درصـد  05/0کمتر از   از این رو،    .  بود 048/0 اول نوزاد 

 آپگار کـه یـک      های  نمرههای فردی نوزادان در       تفاوت
هـای    با توجه به تفـاوت    بررسی شد   ولد   از ت  پسدقیقه  

فشارروانی هنگـام بـارداری قابـل        از نظر   فردی مادران   
سـبب کـاهش سـطح      یکـی از دالیلـی کـه        .  بود تبیین
زمـان  کـه   باشـد   این  ، شاید   شدهاین رابطه   داری    معنی
برخی از تأثیرات منفی فشارروانی دوران بارداری       بروز  

 .مدتی پس از تولد استنوزاد، در 
ـ         فشار دار  یروانی مادر با قد نوزاد رابطه منفی و معن
های فـردی در قـد نـوزادان          تفاوت به بیان دیگر     داشت
مـادر در هنگـام     دوران بارداری    تأثیر فشارروانی    پیامد

 . تولد بود
تحلیل مـانوا نشـان داد کـه بـا ثابـت نگهداشـتن              

 مشترک متغیرهای اقتصادی و تعداد فرزنـدان        هایتأثیر
 ی  روانی مادردردوران بارداری با انـدازه     خانواده، فشار   

  .رددار دا ی منفی و معنی دور سر نوزاد رابطه
مادرانی که فشار روانی شدیدتری     زایمان  ها    یافتهطبق  

 ی رابطهگرچه بود، زودتر از  مادران دیگر   ند  را تجربه کرد  
مشترک بین فشارروانی مادر و طول مدت بارداری بسـیار          

ها سبب کاهش  بودن شمار آزمودنی کمشاید و بود ضعیف 
 .داری این رابطه باشد سطح معنی

پـنجم  دقیقه  روانی مادر و آپگار       فشار میان ی  رابطه
در کـاهش    پزشـکان     تـالش شاید  . دار نبود  ینوزاد معن 

بسیار مؤثر  پیامدهای ناشی از فشارهای دوران بارداری       
ـ         ایـن دو    میـان داری   یبوده وبه همین دلیل ارتبـاط معن

 فشـارروانی   میـان که ارتبـاط     درحالی،   نشده دیدهیر  متغ
ـ        های  نمرهمادر و  دار  ی آپگار دقیقه اول از نظر آماری معن

هـا بـه       زایمـان  %57 کـه از آنجا   در ضمن،   . ه است بود
 زایمـان   هنگـام صورت سزارین انجام شده مشـکالت       

 .کمتر رخ داده است
 فشارروانی و   ی   متقابل و پیچیده   ی  با توجه به رابطه   

تواند در    میاین پژوهش    های   نوزاد، یافته  -متی مادر سال
داشـته  ای کـاربرد      مراکز درمانی، بهداشـتی و مشـاوره      

لزوم  ی  دهنده  چنین نشان   هماین پژوهش   های    یافته. باشد
از گیـری     پـیش شناختی مادران در     توجه به مسائل روان   

 .ان استومیر نوزاد ها و مرگ بیماری
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