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Background and Objective: Considering the inseparable component of maternal
attachment to the fetus and the importance of mother and fetus care in this period
and after and the special role of men as husband and father in caring for wife and
child, the present study aims to determine The relationship between maternal
attachment to the fetus and spouse's functional health literacy was performed in
individuals referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Ahvaz in 2021.
Materials and Methods: The present study was a descriptive correlational study on
all pregnant women referred to Ayatollah Taleghani Hospital in Ahvaz in 2021 and
their spouses in the available method. The research instruments were demographic
information self-report questionnaires, Montazeri et al.'s Health Literacy
Questionnaire (2014) and the Cranley Fetal Attachment Scale. Data analysis was
performed using SPSS software version 12.
Results: Findings show that the mean scores obtained for maternal attachment to
the fetus and spouses 'functional health literacy were moderate and with 95%
confidence, there is a significant correlation between the variables of maternal
attachment to the fetus and spouses' functional health literacy (p <0.05 and r =0.796)
Conclusion: Given the relationship between maternal attachment to the fetus and
spouses 'functional health literacy, the importance of spouses' functional health
literacy has been identified; therefore, it is necessary to take into account this point
in macro-socio-economic planning and policies, so that we can see the promotion
of health literacy more than all spouses.
Keywords: Functional Health Literacy; Maternal Attachment to the Fetus; Pregnant
Mother; Spouse
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Extended Abstract
Background and Objective
Maternal-fetal attachment reflects the relationship
between a pregnant woman and her fetus. Increasing
maternal-fetal attachment encourages the mother to
perform healthy behaviors during pregnancy which
leads to a satisfactory outcome and promotes maternal
and infant health. The positive relationship between
parents increases the level of maternal-fetal
attachment. Furthermore, men play a leading role in
promoting women's health during pregnancy;
however, this role is less considered in maternal and
child health programs. Health literacy is a priority in
increasing the quality of health services. Low literacy
is directly or indirectly associated with a variety of
health consequences. The present study aimed to
determine the relationship between maternal-fetal
attachment and functional health literacy in spouses
among mothers referred to Ayatollah Taleghani
Hospital, Ahvaz, Iran in 2021.
Materials and Methods
The present descriptive-correlational study was
conducted on 127 pregnant women and their husbands
in 2021. Inclusion criteria included gestational age 6 to
9 months, normal pregnancy, singleton pregnancy, no
mental illness of the mother, Iranian citizenship, and
literate spouse. The unwillingness of the person to
continue cooperation was the exclusion criteria. Data
collection tools included demographic survey
questions, Health Literacy for Iranian Adults (HELIA)
by Montazeri et al. (2014), and the Maternal-Fetal
Attachment Scale by Cranley. Data analysis was
performed using SPSS software (version 12) at
descriptive and inferential levels. Mean, standard
deviation, percentage, and frequency were used at the
descriptive level. Also, Spearman's correlation,
Kruskal–Wallis test, and t-test were used at the
inferential level.

Results
A significant correlation was observed between the
variables of maternal-fetal attachment and functional
health literacy of spouses. Also, the correlation
coefficient is high (79.6%), and in a negative direction.
Higher scores for the functional literacy of the spouses
mean lower levels of health literacy; therefore, if the
functional health literacy of the spouses of pregnant
women increases, the attachment of the mother to the
fetus will increase.
Conclusion
The present study aimed to determine the relationship
between maternal-fetal attachment and functional health
literacy in spouses among mothers referred to Ayatollah
Taleghani Hospital, Ahvaz, Iran in 2021. Acceptance of
the maternal role received the highest score among the
subfactors of maternal-fetal attachment. The subfactors
of differentiation of self and fetus and self-sacrifice were
in the next stages, respectively. The two subfactors of
maternal-fetal interaction and attribution of specific
characteristics to the fetus received the lowest scores,
which is consistent with the study of Delavari et al.
which concluded that acceptance of the maternal role
received the highest and maternal-fetal interaction
received the lowest scores. Other possible subfactors
may be the mother’s fear of intentional harm to the child
or, in some cases, her embarrassment about doing these
behaviors. In addition, the results of the present study are
consistent with those of Levin et al. (2007). Another
result of the study was that a difference is available
between the maternal-fetal attachment and functional
health literacy of spouses; however, no study, to the best
of our knowledge, was conducted to confirm the
consistency and inconsistency of the obtained results.
The importance of functional health literacy of spouses
should be considered in macro-economic policy and
planning due to the relationship between maternal-fetal
attachment and functional health literacy of spouses.
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چکیده
سابقه و هدف :با توجه به جزء جداییناپذیر دلبستگی مادر به جنین و اهمیت مراقبت از مادر و جنین در این
دوران و پس از آن و نقش ویژه مردان بهعنوان همسر و پدر در مراقبت از همسر و فرزند ،پژوهش حاضر با هدف
تعیین ارتباط دلبستگی مادر به جنین با سواد بهداشت عملکردی همسر در افراد مراجعهکننده به بیمارستان آیت
اله طالقانی اهواز در سال  1400انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر به صورت توصیفی همبستگی روی تمام زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان
آیتاله طالقانی اهواز در سال  1400و همسران آنها به شیوه دردسترس انجام شد .ابزار پژوهش پرسشنامههای
خودگزارشی اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه سواد سالمت منتظری و همکاران ( )1393و مقیاس دلبستگی مادر
به جنین کرانلی بود .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  12تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد میانگین نمرات بهدستآمده برای دلبستگی مادر به جنین و سواد بهداشت عملکردی
همسران در حد متوسط بود و با اطمینان  95درصد ،بین متغیرهای دلبستگی مادر به جنین و سواد بهداشت
عملکردی همسران همبستگی معناداری وجود دارد ( p<0/05و .)r=-0/796
نتیجهگیری :با توجه به وجود ارتباط میان دل بستگی مادر به جنین و سواد بهداشت عملکردی همسران،
اهمیت سواد بهداشت عملکردی همسران مشخص است؛ بنابراین ،الزم است در برنامه ریزی و سیاستگذاری
های کالن اقتصادی -اجتماعی و بهداشتی این نکته مدنظر قرار بگیرد .باشد که شاهد ارتقای سواد سالمت
همسران باشیم.
واژگان کلیدی :دلبستگی مادر به جنین؛ سواد بهداشت عملکردی؛ مادر باردار؛ همسر

استناد :کاظمی ،مریم؛ صادقی نرگس؛ موسوی ،مهسا السادات .بررسی ارتباط دلبستگی مادر به جنین با سواد بهداشت عملکردی همسران در مادران .مجله مراقبت پرستاری
و مامایی ابن سینا ،بهار 1401؛.166-123 :)2(30

مقدمه
جمعیت و نرخ زادوولد ازجمله عوامل مهمی است که رشد
اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ چراکه به عنوان
بخشی از نیروی کار با ورود به فضای کسب وکار بهطور معناداری
عرضه نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر،
به عنوان منشأ باروری در جامعه با تغییر نرخ باروری موجب
نوسانات جمعیتی و عرضه نیروی کار می شود ] .[1صندوق
کودکان سازمان ملل متحد تعداد نوزادانی را که روزانه در جهان
متولد میشوند ،در سال  201٨برابر با  3٨6هزار نفر ذکر کرده
است ] .[2بر اساس نتایج پیشبینی شاخصهای جمعیتی ایران،
بر اساس تثبیت نرخ باروری  2٫5بچه به ازای هر مادر ،جمعیت
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تا سال  1405حدود  91میلیون نفر تخمین زده شده است که
اگر همین میزان تا سال  1420ادامه یابد ،جمعیت کشور به
 103میلیون نفر افزایش خواهد یافت ] .[3نگرش افراد نسبت
به فرزندآوری در ایران تحت تأثیر دو بعد سنتی و مدرن است
که دین داری و خانواده گرایی دو عامل مهم سنتی و استفاده از
رسانه های نوین و بازاندیشی مدرن دو عامل مدرن تأثیرگذار بر
نگرش افراد در زمینه فرزندآوری است ].[4
یکی از مهم ترین مراحل زندگی زنان ،دوران بارداری است
که با وجود مسرت بخش بودن ،دوره ای همراه با اضطراب،
تغییرات روانی و فیزیولوژیکی است؛ بنابراین ،سازگاری با این

کاظمی و همکاران

دوران مستلزم توجهات ویژه ای است ] .[5یکی از عوامل مرتبط
با پیوند عاطفی مادر-کودک ،سبکهای دل بستگی است.
رفتارهای دل بستگی مادر به جنین نشان دهنده پیوند عاطفی و
هیجانی مادر به جنین است ] .[6تمرکز بر برقراری ارتباط
عاطفی و احساسی مادر با جنین تأثیر مثبتی ب ر افزایش
دل بستگی مادرانه در دوران بارداری دارد ] .[7دل بستگی مادر
به جنین یکی از مسائل بسیار مهم در تجربه بارداری است ،به
طوریکه احساسات مادر به جنین در طول بارداری به دنبال
تغییرات روانی و فیزیولوژیکی افزایش مییابد ] . [٨شواهد زیادی
نشان دهنده رشد دل بستگی بین مادر و جنین در طول دوران
بارداری است که این دل بستگی در رفتار مادر به وضوح دیده
می شود و مادر را آماده می کند پس از زایمان ارتباط مؤثر و
لذت بخشی با نوزاد خود برقرار کند .در حاملگی ،والدین تجربه
سفری را دارند که آن را با سرمایه شخصی برای داشتن فرزند،
با انتظار و امیدواری آغاز می کنند .نظام رفتاری دل بستگی با
شناخت ،تأثیر و تجربیات متقابل با مراقبان شکل می گیرد ].[9
با افزایش دل بستگی مادر به جنین ،مادر تمایل بیشتری به
اعمال رفتارهای بهداشتی طی بارداری دارد که این رفتارها به
بارداری رضایت بخش و ارتقای سالمت مادر و نوزاد منجر می شود
] . [5طبق گزارش های زمانی ،رابطه مثبت بین مادر و پدر موجب
افزایش سطح دل بستگی مادر به جنین می شود ] . [10از سوی
دیگر ،مردان نقش مهمی در ارتقای سالمت زنان در دوران
بارداری ایفا می کنند .با این وجود کمتر توجهی به نقش مردان
در برنامه بهداشتی مادر و کودک شده است ] . [11توجه به
مسائل زنان بدون در نظر گرفتن نقش مردان ممکن است باعث
مرگ ومیر بسیاری از زنان و کودکان شود ] .[12مشارکت مرد
در بارداری و زایمان بر نتایج بارداری تأثیر می گذارد .این موضوع
باعث کاهش رفتارهای منفی بهداشت مادرانه می شود .شواهد
اپیدمیولوژیکی و فیزیولوژیکی نشان می دهد درگیری مردها
باعث کاهش استرس مادر (با حمایت عاطفی ،عقالنی و مالی)
میشود .افزایش جذب به مراقبت های دوران بارداری موجب
توقف رفتارهای خطرناک (مانند سیگار کشیدن) و مشارکت
مردان در نقش والد میشود که آینده را تضمین می کند .مفاهیم
بهداشت باروری بر اهمیت مشارکت نقش پدر و مادر به طور
هم زمان در گذراندن دوران بارداری ،زایمان ،تربیت و نگهداری
فرزندان تأکید دارد ].[13
سواد کم به طور مستقیم و غیرمستقیم با طیفی از پیامدهای
بهداشتی و سالمت همراه است .اولین اولویت در افزایش کیفیت
خدمات سالمت ،سواد سالمت است ] .[14سواد بهداشتی
ظرفیت فرد را برای دستیابی ،تفسیر و استفاده از اطالعات
بهداشتی و همچنین تصمیم گیری برای استفاده از خدمات
درمانی موجود نشان می دهد ] .[15سواد سالمت عملکردی
به عنوان ظرفیت فرد برای به دست آوردن ،پردازش ،درک
اطالعات و خدمات اولیه بهداشتی به اندازه کافی برای

تصمیم گیری های بهداشتی مناسب تعریف شده است ] .[16از
مهم ترین اجزای سواد سالمت می توان به مهارت های شنیدن،
خواندن ،تجزیه وتحلیل ،تصمیم گیری و توانایی به کارگیری این
مهارت ها برای اهداف پیشگیری و ارتقای سالمت در زمینه های
فردی و اجتماعی اشاره کرد ] . [17سازمان جهانی بهداشت این
مفهوم را به عنوان مهارت های شناختی و اجتماعی تعریف کرده
است که بر انگیزش و توانایی مردم برای دستیابی ،دانستن و
استفاده از اطالعات در مسیرهایی تأثیرگذار است که سبب ارتقا،
حفظ و نگهداری بهداشت و سالمت خوب میشود ].[1٨
از سوی دیگر ،اهمیت موضوع نقش پرستار در افزایش سطح
سواد سالمت افراد (سواد بهداشت عملکردی) تا جایی است که
جامعه انجمن کالج های پرستاری آمریکا به گنجاندن مباحث
سواد سالمت در برنامه های درسی دانشجویان پرستاری تأکید
دارد .پرس تاران با ارزیابی عینی سواد سالمت مراجعه کنندگان،
ارزیابی روند آموزش بیمار و همراه او و همچنین آموزش
توانمندسازی مراجعه کنندگان ،نقش مهمی در فرایند آگاهی
افراد و بهبود روند درمان خواهند داشت ] .[19این پژوهش
توصیه ویژهای برای آموزش همسران زنان باردار در مراقبت از
زنان و فرزندانشان است تا کمکی برای ارتقای کیفیت خدمات
به مددجویان شود .در متون علمی پرستاری و پزشکی می توان
به نتایج این مطالعه استناد کرد .بر همین اساس پژوهش حاضر
با هدف تعیین ارتباط دل بستگی مادر به جنین با سواد بهداشت
عملکردی همسران در مادران مراجعهکننده به بیمارستان آیت
اله طالقانی اهواز در سال  1400انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است که در سال
 1400انجام شد .جامعه آماری شامل تمام زنان باردار مراجعهکننده
به بیمارستان آیتاله طالقانی اهواز در سال  1400و همسران آنها
بود 127 .شرکتکننده در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران
(با سطح اطمینان  95درصد و برآورد نسبت  0/5و خطای 0/05
درصد) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .مالکهای
ورود به پژوهش شامل سن بارداری  6تا  9ماه ،حاملگی طبیعی و
نبود حاملگی پرخطر ،تکقلویی ،مبتال نبودن مادر به بیماری روانی،
تابعیت ایران و برخورداری همسران از سواد خواندن و نوشتن بود.
معیار خروج از مطالعه نیز تمایل نداشتن به همکاری در این پژوهش
بود .ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه شامل سه پرسشنامه
مشخصات جمعیتشناختی و سواد سالمت عملکردی در همسران
و مقیاس دلبستگی مادر به جنین کرانلی بود .پرسشنامه
مشخصات جمعیتشناختی برای مادران باردار شامل سن،
تحصیالت ،شغل ،تعداد زایمان ،تعداد حاملگی ،درآمد خانوار ،سن
بارداری ،تعداد فرزند زنده ،سابقه بیماریهای داخلی و سابقه
جراحی و برای همسران زنان باردار شامل سن ،تحصیالت ،شغل و
میزان درآمد بود.
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا ،دوره  ،30شماره  ،2بهار 1401
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دلبستگی مادر به جنین و سواد بهداشتی

در این پژوهش برای اندازهگیری دلبستگی مادر به جنین از
مقیاس دلبستگی مادر به جنین کرانلی استفاده شد .این
پرسشنامه شامل  24گویه است و  5زیرمقیاس دارد که شامل -1
تعامل با جنین ( 5گویه) -2 ،تمایز بین خود و جنین ( 4گویه)-3 ،
پذیرش نقش مادری ( 4گویه) -4 ،نسبت دادن خصوصیات خاص
به جنین ( 6گویه) -5 ،ازخودگذشتگی ( 6گویه) میشود .در این
پرسشنامه از مقیاس  5درجهای لیکرت (از قطعا خیر ( 1امتیاز) تا
قطعا بله ( 5امتیاز)) برای نمرهگذاری استفاده شده است .در گویه
 ،22از نمرهگذاری معکوس استفاده شد .میانگین نمرهها با تقسیم
حاصلجمع نمرهها بر تعداد گزینهها بهدست میآید .امتیاز بیشتر
نشاندهنده دلبستگی بیشتر است ] .[21حداقل و حداکثر امتیاز
این پرسشنامه  24و  120است .هرچه امتیاز حاصلشده از این
پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهنده میزان بیشتر دلبستگی مادر
به جنین است و بالعکس .در تحقیق عباسی و همکاران (،)13٨٨
اساتید روایی صوری و محتوایی این ابزار را تأیید کردند و پایایی آن
با روش آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه  0/٨0گزارش شد ].[10
برای اندازه گیری سواد سالمت عملکردی همسران زنان
باردار از پرسش نامه سواد سالمت استفاده شد که منتظری و
همکاران در سال  1393طراحی کردند .این پرسش نامه شامل
 33سؤال  5گزینه ای است و  5حیطه دارد .حیطه ها عبارتاند
از :دسترسی (گویه های  1تا  ،)6مهارت های خواندن (گویه های
 7تا  ،) 10فهم (گویه های  11تا  ،)17ارزیابی (گویه های  1٨تا
 ) 21و تصمیم کاربردی اطالعات سالمت (گویه های  22تا .) 33
نمره دهی این پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت  5نقطه ای از 1
(همیشه یا کامال آسان) تا ( 5به هیچ وجه یا نه آسان ،نه سخت)
است .حداقل نمره آزمودنی  33و حداکثر  165است .نمره بیشتر
در این پرسش نامه به معنی سواد سالمت کمتر و برعکس است.
نمرات سواد سالمت ضعیف ( 31تا  ،)62متوسط ( 63تا )124
و مطلوب ( 125تا  )155در نظر گرفته شد .برای سنجش روایی
محتوایی ،این پرسشنامه در اختیار  15نفر از متخصصان قرار گرفت
و تأیید شد .روایی سازه این ابزار در یک مطالعه مقطعی روی
تعدادی نمونه بررسی و بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده
از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد .مقادیر  KMOبرای این
پرسشنامه  0/919را نشان داد که نشاندهنده روایی سازه خوب
برای این ابزار است .برای بررسی پایایی ابزار از روش محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد مقادیر آلفای
کرونباخ برای ابزار  0/72تا  0/٨9است ] .[20ضریب آلفای کرونباخ
کل در پژوهش حاضر  0/٨7بهدست آمد.
پژوهشگر پس از گرفتن کد اخالق از کمیته اخالق در
پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با
شماره  IR.IAU.KHUISF.REC.1400.186و معرفینامه از
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) و ارائه
آن به مدیریت و حراست بیمارستان آیت اله طالقانی اهواز و
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گرفتن اجازه از ایشان ،ابتدا توضیحات الزم درباره اهداف پژوهش،
نحوه پاسخدهی به پرسشنامهها ،حداکثر زمان الزم برای تکمیل
پرسشنامهها و اصل محرمانه بودن اطالعات به شرکتکنندگان ارائه
شد .سپس نویسنده اول پرسشنامهها را توزیع کرد .بهمنظور اجرای
مطالعه ،پژوهشگر اصول اخالقی را رعایت کرد .برای شرکت در
پژوهش از شرکتکنندگان رضایت آگاهانه به صورت کتبی و شفاهی
گرفته شد .همچنین درباره محرمانه بودن اطالعات ،اختیار و آزادی
کامل به شرکتکنندگان برای ادامه همکاری یا انصراف در زمان
اجرای کار اطمینان داده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  12در سطح توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شد .در
سطح توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،درصد و فراوانی و در سطح
استنباطی از روشهای آماری همبستگی اسپیرمن ،آزمون
کروسکال والیس و آزمون تی استفاده شد.
نتایج
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد از  127نفر نمونه 21/3 ،درصد
سابقه بیماری داشتند و  7٨/7درصد سابقه بیماری نداشتند55/9 .
درصد از پاسخدهندگان سابقه جراحی داشتند و  44/1درصد سابقه
جراحی نداشتند 3/1 .درصد درآمد کمتر از  2میلیون 33/1 ،درصد
 2تا  4میلیون 39/4 ،درصد  4تا  6میلیون 20/5 ،درصد  6تا ٨
میلیون و  3/9درصد بیشتر از  ٨میلیون درآمد داشتند .در زمینه
شغل همسر پاسخدهندگان 2٨/3 ،درصد کارمند 42/5 ،درصد
کارگر بودند 22 ،درصد شغل آزاد و  7/1درصد نیز سایر مشاغل را
داشتند .در زمینه شغل زنان 21/6 ،درصد کارمند و  49/6درصد
خانهدار بودند 16/0 ،درصد شغل آزاد 12/٨ ،درصد سایر شغلها را
داشتند .از کل نمونههای بررسیشده 36/2 ،درصد از
شرکتکنندگان و  39/4درصد از همسران تحصیالت لیسانس
داشتند.
متغیرهای سواد بهداشت عملکردی همسران زنان باردار،
دل بستگی مادر به جنین در زنان باردار و ابعاد این متغیرها با
استفاده از شاخص های توصیفی در جدول  1آمده است .با توجه
به جدول  ، 1میانگین نمرات به دست آمده برای متغیرهای سواد
بهداشت عملکردی همسران زنان باردار و دل بستگی مادر به
جنین در زنان باردار به ترتیب  ٨7/9٨±41/52و
 79/32±27/64و در حد متوسط بود.
سطح معناداری آزمون اسپیرمن در جدول  ،2کمتر از 0/05
است و با اطمینان  95درصد ،همبستگی معناداری بین
متغیرهای دل بستگی مادر به جنین و سواد بهداشت عملکردی
همسران وجود دارد .همچنین میزان همبستگی در سطح باال
( 79/6درصد) و در جهت منفی است .ازآنجاکه نمرات بیشتر
برای متغیر سواد عملکردی همسران به معنای سطح کم سواد
سالمت است ،با افزایش سواد سالمت عملکردی همسران زنان
باردار ،دل بستگی مادر به جنین افزایش می یابد و برعکس.

کاظمی و همکاران
جدول  :1بررسی متغیرهای تحقیق با استفاده از شاخصهای توصیفی
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

14/٨9
9/9٨
17/٨0
10/92
34/39
٨7/9٨
15/9٨
12/96
15/06
19/13
16/19
79/32

٨/33
5/56
9/72
5/16
14/62
41/52
7/213
5/221
4/17
٨/14
4/23
27/64

6
4
7
4
12
33
5
4
6
6
6
33

30
20
35
20
60
162
25
20
20
30
24
116

دسترسی
مهارتهای خواندن
فهم
ارزیابی
تصمیم کاربردی اطالعات سالمت
سواد بهداشت عملکردی همسران زنان باردار
ازخودگذشتگی
تعامل با جنین
نسبت دادن خصوصیات خاص به جنین
پذیرش نقش مادری
تمایز بین خود و جنین
دلبستگی مادر به جنین
جدول  :2آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اصلی
متغیر مستقل
سواد بهداشت عملکردی همسران

متغیر وابسته

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

وجود رابطه

دلبستگی مادر به جنین

-0/796

0/000

دارد

 0/05است .با اطمینان  95درصد میانگین متغیر دلبستگی مادر به
جنین در سطوح متغیر شغل تفاوت معناداری ندارد .به عبارت دیگر،
بین متغیر شغل و دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار مراجعهکننده
به بیمارستان آیتاله طالقانی اهواز رابطه معناداری وجود ندارد.

سطح معناداری آزمون اسپیرمن در جدول  ،3بیشتر از  0/05است.
با اطمینان  95درصد همبستگی معناداری بین متغیر سن بارداری و
دلبستگی مادر به جنین وجود ندارد.
سطح معناداری آزمون کروسکال والیس در جدول  4بیشتر از

جدول  :3آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه متغیر تعداد فرزند با متغیر دلبستگی مادر به جنین
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

وجود رابطه

سن
سن همسر
تعداد زایمان
تعداد حاملگی
سن بارداری
تعداد فرزند

دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین
دلبستگی مادر به جنین

-0/110
-0/021
-0/02٨
-0/016
-0/110
-0/071

0/220
0/٨14
0/75٨
0/٨56
0/220
0/426

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

جدول  :4آزمون کروسکال والیس برای مقایسه میانگین متغیر دلبستگی مادر به جنین در سطوح متغیر شغل
متغیر مستقل

شغل

شغل همسر

گروه

میانگین رتبه

خانهدار
آزاد
کارمند
سایر
کارمند
کارگر
آزاد
سایر

59/10
67/10
72/30
57/2٨
75/6٨
62/45
54/46
56/22

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

3/152

3

0/369

6/007

3

0/111
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بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دلبستگی مادر به جنین
با سواد بهداشت عملکردی همسران در مادران مراجعهکننده به
بیمارستان آیتاله طالقانی اهواز در سال  1400انجام شد .میانگین
نمره کل برای دلبستگی مادر به جنین  79/32است .در تحلیل
پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین کرانلی ،حداقل امتیاز  24و
حداکثر آن  120است .میانگین نمرهها با تقسیم حاصلجمع نمرهها
بر تعداد گزینهها بهدست میآید .امتیاز بیشتر نشاندهنده دلبستگی
بیشتر است ] .[21در بررسی حیطههای رفتارهای دلبستگی مادر و
جنین ،حیطه پذیرش نقش مادری بیشترین امتیاز را کسب کرد.
حیطههای تمایز بین خود و جنین و ازخودگذشتگی به ترتیب در
مراحل بعدی قرار گرفتند .دو حیطه تعامل با جنین و نسبت دادن
خصوصیات خاص به جنین کمترین نمرهها را گرفتند که با مطالعه
دالوری و همکاران همخوانی دارد .در پژوهش آنان حیطه پذیرش
نقش مادری بیشترین امتیاز و حیطه تعامل با جنین کمترین امتیاز
را در بررسی حیطههای رفتارهای دلبستگی گرفت ].[22
یکی از علل گرفتن نمرات کمتر در دو حیطه تعامل با جنین و
نسبت دادن خصوصیات خاص به جنین ممکن است این باشد که
رفتارهای تعامل با جنین که شامل صحبت کردن با جنین ،لذت بردن
از نگاه کردن به شکم حامله و خواندن شعر یا قصه برای جنین است،
سبب شرم یا خجالت مادر شود .از طرف دیگر ،این روابط به احتمال
بیشتر زمانی رخ خواهد داد که جنین برای والدین بهعنوان موجودی
مستقل و با توانایی نشان دادن عکسالعملهای مستقیم باشد و به
نظر میرسد این دو حیطه با یکدیگر در ارتباط باشند ] .[23از دیگر
عوامل احتمالی ممکن است ترس مادر از آسیب زدن به کودک یا در
برخی موارد شرم و خجالت او از انجام این رفتارها باشد .نتایج مطالعه
حاضر با مطالعه  loinو همکاران ( )2007همخوانی دارد.
از دیگر نتایج پژوهش این بود که بین متغیرهای دلبستگی
مادر به جنین و سواد بهداشت عملکردی همسران رابطه وجود دارد،
اما در جستوجوهای پژوهشگر ،مطالعهای یافت نشدکه این موضوع
را بررسی کرده باشد .به عبارتی دیگر ،در تأیید همسویی و
ناهمسویی نتایج بهدستآمده ،پژوهشی مشاهده نشد.
آخرین نتیجه بهدستآمده در پژوهش حاضر حاکی از آن است
که بین ویژگیهای جمیعتشناختی مادران و همسر آنها در
دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار رابطه وجود نداشت .در این
مطالعه بین درآمد و رفتارهای دلبستگی مادر و جنین ارتباطی
مشاهده نشد که مطابق با نتایج مطالعه مهران و همکاران ( )2013و
ترشیزی ( )2012است ] .[24،25در ایران بهعنوان یک جامعه
اسالمی ،حاملگی هدیهای از جانب خداوند در نظر گرفته میشود و
مادران معتقدند آنها صالحیت کافی را برای داشتن فرزند دارند .در
حقیقت آنها به فرزند خود افتخار میکنند و پذیرای این هدیه الهی
هستند .شاید بتوان باورها و اعتقادات معنوی و فرهنگی ایرانیان را
درباره بارداری تأثیرگذارتر از شرایط مالی خانواده در نظر گرفت ].[26
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در این مطالعه بین وضعیت اشتغال و رفتارهای دلبستگی ارتباطی
مشاهده نشد که همسو با مطالعه  Lindgrenبود ] .[27از طرف دیگر،
بر اساس مطالعه  Rossenو همکاران ،نداشتن کار تماموقت مادران از
عوامل تأثیرگذار بر کاهش دلبستگی مادر و کودک در نظر گرفته شد
] .[2٨در مطالعه  Ossaو همکاران تفاوت معنیداری بین نمره
دلبستگی مادر و جنین در بین زنان وابسته و مستقل از نظر اقتصادی
وجود داشت ] .[29همخوانی نداشتن این نتایج با مطالعه حاضر را می
توان به دلیل تفاوتهای فرهنگی در جوامع مطالعهشده دانست.
مطالعات فرهنگهای مختلف نشان میدهد مردان و زنان بر اساس
رسوم و هنجارهای جامعه نسبت به بارداری واکنش نشان میدهند.
 Sandbrookو  Adamsonمعتقدند دلبستگی از طریق غریزه ایجاد
میشود و از طریق تعامل و اجتماعی شدن تکامل مییابد ].[30
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به مقطعی بودن آن اشاره
کرد که با توجه به ماهیت مقطعی مطالعه ،توصیه میشود اهداف
این مطالعه یا مطالعات مشابه به روش بررسی طولی از ابتدا تا انتهای
بارداری پیگیری شود و نتیجه پیامدها در هر سه ماه با هم مقایسه
شود تا مشخص شود طول مدتزمان و اثرات عوامل مختلف محیطی
و اجتماعی طی بارداری چگونه بر رفتار دلبستگی تأثیر دارد.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،دلبستگی مادر به جنین و سواد
بهداشت عملکردی همسران در زنان باردار مورد مطالعه مراجعهکننده
به بیمارستان آیتاله طالقانی اهواز در حد متوسط میباشد .همچنین
بین متغیرهای دلبستگی مادر به جنین و سواد بهداشت عملکردی
همسران رابطه وجود دارد؛ بهعبارتی دیگر با افزایش سواد سالمت
عملکردی همسران زنان باردار ،دلبستگی مادر به جنین افزایش می
یابد .لذا الزم است در برنامهریزی و سیاستگذاریهای کالن
اقتصادی -اجتماعی و بهداشتی این نکته مدنظر قرار بگیرد ،باشد که
شاهد ارتقا سواد سالمت بیش از پیش همسران باشیم.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه شرکتکنندگان در مطالعه که امکان انجام این پژوهش
را فراهم نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
تضاد منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
مالحظات اخالقی
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