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 رواني مادران در هنگام بارداري، بر –بررسي تاثير ويژگي هاي زيستي 

 وزن هنگام تولد نوزادان

 
 زهره نصيري

Zohrenasiri324@yahoo.com 

 
 چكيده 

رواني مادران در هنگام بارداري، بروزن هنگام تولد نوزادان در شهر تربت جام  –هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير ويژگي هاي زيستي 

دراين پژوهش، ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه . نفر مي باشد كه به روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند051حجم آماري . است

يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين فاصله . دو تحليل شد داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون خي. بود( نصيري، تيموري)خودساخته 

بارداري، افزايش وزن مادر در دوران بارداري، استفاده از دخانيات توسط مادر دردوران بارداري، عقيده مادر نسبت به جنسيت نوزاد، سن 

 .ادران نوزادان با وزن طبيعي تفاوت وجود دارد مادر در دوران بارداري، وضعيت تغذيه مادر در بارداري در مادران نوزادان كم وزن با م

 
 ويژگي هاي زيستي رواني، وزن هنگام تولد :كليد واژه 
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 :مقدمه 

زودرس شناخته مي شوند نوزاداني  WHOباردري به دنيا مي آيند از نظر سازمان بهداشت جهاني  73نوزادان زنده اي كه پيش از هفته 

گرم است نيز به عنوان نوزادان كم وزن شناخته مي  0111كه در زمان به دنيا آمدن وزن فوق العاده كمي دارند يعني وزنشان كمتر از 

ورند كه يادوره اماامروزه اين گزوه كم وزني را در صورتي نارس بع حساب مي آ. گرم ويا كمتر بود 0511شوند سابقا مالك نارس بودن 

. داشته باشند(  IUGR)يعني تاخير رشد داخل نسبت به سن بارداري . كوتاهي را گذرانده باشند ويا براي سن بارداري كوچك باشند 

 .ميزان مرگ و مير وبيماري ها در نوزادان نارس و نوزاداني كه تاخير رشد داخل رحمي دارند بيشتر است

زني در زمان تولد براي هر جمعيت خاصي كه شرايط محيطي و وراثتي مشابهي دارند بطور مجزا درشرايط مطلوب بايستي مالك كم و

 (.0730،ترجمه مجلسي0111نلسبون)تعيين شود

ميزان مرگ ومير نوزادان از مهمترين شاخص هاي . گرم وزن دارند وبطور عمده نارس هستند 0511نوزادان بسيار كم وزن كمتراز 

وزن پايين هنگام تولد يكي ديگر از داليل اصلي مرگ و مير در دوران . كه تحت تاثير عوامل مختلفي مي باشدبهداشتي هر جامعه است 

 (.0730اقباليان،)شير خواري مي باشد

اجتماعي پايين، تغذيه نامناسب، كم خوني، بيماري -عوامل متعددي در ارتباط با وزن پايين هنگام تولد هستند ازجمله سطح اقتصادي

مقطع زماني انتهاي دوره جنيني وابتداي دوره نوزادي داراي بيشترين ميزان مرگ و .تلف ، مراقبت دوران بارداري ،وزن و قدمادرهاي مخ

 (.0730اقباليان)روزاول فوت مي كنند03مير نوزادي شامل مرگ كليه نوزاداني مي شود كه درطي دوره ابتدايي تولد تا 

شتي هرجامعه است كه تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله شرايط قبل از تولد مادر،جنين و اين ميزان از مهمترين شاخص هاي بهدا

در امريكا ميزان موارد تولد نوزادان وزن پايين هنگام تولد،درطول دودهه گذشته عمدتا به دليل افزايش .شرايط حوالي زايمان مي باشد

وزن پايين هنگام تولددرامريكا داراي اختالل رشد داخل رحمي در معرض  نوزادان% 71تقريبا .زايمان هاي پره ترم افزايش داشته است

 (.0730اقباليان،)عوارض ومرگ ومير بيشتري نسبت به نوزادان داراي رشد كافي و متناسب باسن حاملگي هستند

دربين سفيد پوستان بوده  %0/0دربين سياهان و % 7درصد بوده است كه  0/4در ايالت متحده 0993شيوع نوزادان بسياركم وزم در سال 

 .است

در قياس با نوزادان رسيده وتكامل يافته تعدادموردبستري شدن در . راباالمي برد(  VLBW)مراقبت هاي حين زايمان ميزان بقاي نوزادان

 –الت رواني نخستين سال زندگي در نوزادان بيشتراست علت بستري شدن اين نوزادان نارس بودن آنان،عفونت ها،اثرات عصبي و اختال

 (.0730،ترجمه مجلسي0111نلسون)اجتماعي است

دچارند درقياس با نوزادانيكه رشد طبيعي دارند  IUGRنيز دچارندنوزادانيكه به  IUGRبه  LBWاز نوزادان % 31درممالك درحال توسعه 

 (.0730،ترجمه مجلسي0111نلسون)ميزان مرگ و مير و بيماري بيشتري خواهند داشت

 % 01آفريقا                         %01اقيانوسيه                       %01در آسيا شيوع كم وزني

 %6اروپا                                 %3امريكاي شمالي 

مي باشد سازمان بهداشت جهاني شيوع % 01در كشورهاي درحال توسعه ميزان كم وزني نوزادان متولد شده بيشتر از . گزارش شده است

 (.0737رفيعي،)بيان نموده است% 01، 0999م وزني درايران رادرسال ك

 0930درسال % 6/6وزن پايين هنگام تولد حاصل زايمان قبل ازموعدويامحدوديت رشد داخل رحمي است ميزان آن در اياالت متحده از 

درهزار است  06زارودركودكان زير يك سال ه70سال 5درايران ميزان مرگ و مير كودكان زير .افزايش يافته است 0111درسال % 6/3به 

% 3درهزارنفرآنها درماه اول فوت مي كنند و اكثر آنها نوزادان وزن پايين هنگام تولد هستند ميزان وزن پايين هنگام تولد درايران 03كه 

 (.0739حاجيان،)گزارش شده است

تاخير رشد داخل (  IUGR)بين.ر رشد داخل رحمي كار دشواراستجدانمودن عوامل موثر بر نارس شدن نوزادان از عوامل موثربربروز تاخي

اقتصادي پايين خانواده ها از سوي ديگر رابطه ي مثبت ومحكي وجود دارد در  –رحمي ونارس شدن جنين ازيك سووسطح اجتماعي 

او، مراقبت ناكافي در حوال زايمان ، اقتصادي پاييني دارند ،سوء تغذيه  مادر و كم خوني و بيماري هاي  –خانواده هايي كه سطح فرهنگي 

بطور شايع (ناباروري نسبي، سقط جنين،مرده زايي،تولد نوزادنارس يا كم وزن) اعتياد مشكالت زايماني و تارخچه مشكالت تناسلي مادر

اي پي درپي وبه دنيا تري مشاهده مي شود و نيز ساير عوامل همراه مانندداشتن تنهايك والد بارداري مادر در سنين پايين، بارداري ه
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از طرف ديگر وجود اختالالت سيستماتيك در رشد جنين به جثه .فرزند پيش از بارداري كنوني بيشتر رويت مي شود 4آوردن دست كم 

مادر تعداد دفعات زايمان، وزن خواهران و برادران ، سطح اجتماعي، استفاده از دخانيات توسط مادر و ساير عوامل مربوط مي 

 (.0730،ترجمه مجلسي0111ننلسو)شود

رشد مغز آنها به صورت كامل صورت نگيرد وبا . نوزادان با وزن كم هنگام تولد ممكن است مشكالت تنفسي وقلبي داشته باشند

ي همچنين ممكن است رشد شناختي اين كودكان تحت تاثير قرار گيردو كم وزني با فراواني ناتوانائيها. ناتوانائيهاي متعددي روبرو شوند

 .مختلف نظير عقب مااندگي ذهني ناتوانايي يادگيري،مشكالت بينايي،مشكالت حركتي و فلج مغزي ارتباط دارد

عوامل متعددي درايجاد كم وزني ونارسي نوزادان نقش دارند كه ازجمله آن مي توان به سن مادر، نژاد، وضعيت ازدواج ، شرايط اقتصادي 

 (.0736شادزري،)شكالت تنفسي وفشارخون مادر ومصرف سيگار والكل اشاره كردو تحصيالت مادر ونارسائيهاي كليه، وم

از آنجا كه شيوع كودكان باوزن كم تولد نسبتا زياد است و در بررسي رگه هاي اصلي علل بسياري از آسيب پذيرفتگيهاي زيستي،شناختي 

شايان به امر پيشگيري نمايد،پرداختن به اين مساله حائز  و عاطفي رواني،كم وزني موردتوجه مي باشد وكاهش فراواني آن مي تواند كمك

 .اهميت است

رواني مادران نوزادان كم  –باتوجه به مطالب مطرح شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخ اين سوال اصلي است كه آيابينويژگي هاي زيستي 

 وزن در هنگام بارداري بامادران نوزادان باوزن طبيعي تفاوت وجود دارد؟

 :روش 
نفر در گروه نوزادان 51)،(نفر در گروه نوزادان كم وزن011)نوزاد  051تعداد .در اين پژوهش ازروش نمونه گيري در دسترس استفاده شد

گرم متولد  0511گرم و جامعه نوزادان باوزن طبيعي باالي  0511جامعه آماري شامل دوگروه جامعه نوزادان كم وزن زير (. باوزن طبيعي

 .ييز در بيمارستان سجاديه تربت جام مي باشدشده در فصل پا

 :ابزار اندازه گيري 
ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه ساخته شده توسط محقق كه اطالعاتي ازقبيل وزن و جنس نوزاد،سن مادر،سن 

و قدمادر،بيماريهاي سيستماتيك و  حاملگي،فاصله تولد نوزادتازايمان قبلي،سابقه سقط،مراقبت هاي دوران بارداري،شغل،تحصيالت،وزن

زمينه اي،ابتالي به عفونت ومصرف دخانيات توسط مادر از طريق مصاحبه باخانم هاي باردار پس از زايمان وپرونده هاي پزشكي مادران و 

 .نوزادان استخراج ودر پرسشنامه هاي ازپيش طراحي شده ثبت مي گردد،استفاده شد

 :يافته ها

 طبيعي جهت مقايسه فاصله بارداري و وزن نوزاد هنگام تولد در دوگروه نوزادان كم وزن و نوزادان با وزن آزمون خي دو( 0جدول 

 pسطح معنا داري  درجه آزادي x2مقدار خي دو 

966/00 7 115/1 

بنابراين بين فاصله .باشدمعنا دار مي  115/1آزمون خي دونشان مي دهد تفاوت مشاهده شده دوگروه در متغرفاصله بارداري در سطح 

 .گرم رابطه وجود دارد 0511گرم و نوزادان باالي  0511بارداري و وزن نوزاد هنگام تولد در گروه نوزادان زير 

آزمون خي دو جهت مقايسه ميزان افزايش وزن گيري مادران باردار در دو گروه نوزادان كم وزن و نوزادان باوزن (  0جدول 

 طبيعي

 pسطح معنا داري درجه آزادي x2مقدار خي دو 

3/03 0 111/1 

آزمون خي دو نشان  مي دهد كه تفاوت مشاهده شده دردو گروه در متغير ميزان افزايش وزن مادر دردوران بارداري ووزن 

 بنابراين مي توان نتيجه گرفت بين ميزان افزايش وزن مادر در دوران.معنادار مي باشد 111/1نوزاد هنگام تولددر سطح 

 .بارداري و وزن هنگام تولد نوزاد رابطه مستقيم وجود دارد

 آزمون خي دو جهت مقايسه استفاده از دخانيات در دوران بارداري و وزن نوزاد هنگام تولد( 7جدول 

 pسطح معنا داري درجه آزادي x2مقدار خي دو 

570/00 0 111/1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

 111/1ر متغيراستعمال دخانيات در دوران بارداري در سطح آزمون خي دو نشان مي دهد تفاوت مشاهده شده در دوگروه د

بنابراين بين استعمال دخانيات توسط مادر در دوران بارداري و وزن نوزاد هنگام تولد در دوگروه نوزادان كم .معنادار مي باشد

 .وزن و با وزن طبيعي رابطه وجود دارد

سيت نوزاد ووزن نوزاد هنگام تولد در دوگروه مادران نوزادان آزمون خي دو جهت مقايسه عقيده مادرنسبت به جن( 4جدول 

 كم وزن و نوزادان با وزن طبيعي

 pسطح معنا داري درجه آزادي x2مقدار خي دو 

3/47 0 111/1 

نسبت به آزمون خي دو نشان مي دهد تفاوت مشاهده شده در دو گروه نوزادان كم وزن و نوزادان با وزن طبيعي در متغير عقيده مادر 

بنابراين بين عقيده مادر نسبت به جنسيت نوزاد ووزن نوزاد هنگام تولد در دوگروه مادران .معنا دار است 111/1جنسيت نوزاد در سطح 

 .نوزادان كم وزن و نوزادان با وزن طبيعي رابطه وجود دارد

 دان باوزن طبيعيآزمون خي دو جهت مقايسه سن مادر در دو گروه نوزادان كم وزن و نوزا(  5جدول 

 pسطح معنا داري درجه آزادي x2مقدار خي دو 

395/01 0 111/1 

بنابراين بين سن مادر ووزن نوزاد هنگام .آزمون خي دو نشان مي دهد كه تفاوت مشاهده شده دو گروه در متغير سن مادرمعنادارمي باشد

 .تولد رابطه وجوددارد

 طبيعي غذيه مادردردوران بارداري در دوگروه نوزادان كم وزن و نوزادان با وزنآزمون خي دو دوجهت مقايسه وضعيت ت( 6جدول 

 pسطح معنا داري درجه آزادي x2مقدار خي دو 

399/43 0 111/1 

بنابراين بين وضعيت تغذيه .آزمون خي دو نشان مي دهد تفاوت مشاهده شده دوگروه در متغيروضعيت تغذيه مادران معنادار مي باشد

 .مادردردوران بارداري ووزن نوزادان هنگام تولد رابطه وجود دارد

 :بحث و نتيجه گيري 
ازآنجاكه شيوع كودكان باوزن كم تولد نسبتا زياد است و در بررسي رگه هاي اصلي علل بسياري ازآسيب پذيرفتگيهاي زيستي،شناختي و 

مي تواند كمك شايان به امر پيشگيري نمايد،پرداختن به اين مساله  عاطفي رواني ، كم وزني مورد توجه مي باشد و كاهش فراواني آن

 .حائزاهميت است

رواني هزينه هاي  –عالوه بر مشكالت روحي .پيامدهاي نوزادان با وزن كم بخصوص دركشورهاي درحال توسعه وجهان سوم بسيارباالست

ي شود وبا توجه به مطالب مطرح شده پژوهش حاضر به دنبال اين سنگين نگهداري و درمان نوزادان مذكور بر خانواده هاي آنان تحميل م

رواني مادران هنگام بارداري و كم وزني نوزادان رابطه وجود دارد؟ كه  به منظور بررسي  –سوا اصلي است كه آيا بين ويژگي هاي زيستي 

شده دو گروه در متغير فاصله بارداري در سطح اين مسئله از آزمون خي دو استفاده گرديد و اين آزمون نشان مي داد تفاوت مشاهده 

 .معنا دار مي باشد 115/1
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 :منابع 
 (.0ويژه نامه )  03ف دوره  0736بررسي عوامل مرتبط با كم وزني هنگام تولد،مجله بيماري هاي كودكان ايران سال .اقباليان،فاطمه

پژوهشي دانشگاه علوم  –مجله علمي .عوامل خطرآن در شهر بابلبررسي شيوع كم وزني نوزادان و برخي از (.0733.)حاجيان،كريم اهلل

 .06پزشكي مازندران سال دهم ،بهار شماره 

و مقايسه آن  0734شيوع كم وزني و وزن باال برخي عوامل همران آن در نوزادان متولد شده بيمارستان طالقاني اراك در سال .رفيعي،محم

 (ويژه نامه)03،دوره 0736،سال،مجله بيماري هاي كودكان ايران0790باسال 

 .چاپ دوم،ويراست شانزدهم، انتشارات گلبان(دكترمحمود مجلسي،مترجم)،بيماريهاي نوزادان(0111)نلسون
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