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  مقاله پژوهشي

  

  آپگار و وزن نوزادان درهنگام تولد بر اضطراب زنان باردار ثيرأت
    

   **عبدالرضا محمودي راد،  *محمد رفيع بذرافشان
  

  3/4/89:   ،  پذيرش    3/12/88  :دريافت 
  

  :چكيده
ايـن مطالعـات   . ي شـايع هـستند   مطالعات قبلي نشان دادند كه اختالالت اضطرابي به طور معمول در سـنين بـارور              :مقدمه وهدف 

اضطراب دوران بارداري مي تواند باعـث       . زنان باردار ايراني در دوران بارداري اضراب را تجربه مي كنند          % 15برآورد كرده اند    
اين مطالعه بمنظور بررسي ارتباط بين اضـطراب        . پيامدهاي مهمي از جمله كاهش نمره آپگار و وزن نوزادان در هنگام تولد شود             

  . ان در دوران بارداري و نمره آپگار و وزن نوزادان درهنگام تولد انجام شدزن
اضطراب زنان باردار و نمره  تحليلي است كه به منظور بررسي ارتباط بين ـ اين پژوهش يك مطالعه مقطعي و توصيفي  :روش كار

  وش نمونـه گيـري آسـان اسـتفاده شـد          جهـت بـرآورد حجـم نمونـه از ر         .  انجام شده اسـت    آپگار و وزن نوزادان درهنگام تولد     
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه حالـت و صـفت اشـپيلبرگر و پرسـشنامه داده هـاي جمعيـت                    ).  نفر   150تعداد نمونه برابر با     (

  . شناختي بود كه بوسيله نمونه ها بالفاصله بعد از مساعد شدن وضعيتشان پس از زايمان تكميل ميشد
يافته هاي اين مطالعه نشان     .  بود 70/38±75/10 و 26/42±33/13راب آشكار و پنهان در زنان به ترتيب          ميانگين ميزان اضط   :نتايج

 بعد 5 و 1و همچنين بين آپگار نوزادان در دقايق  - =p< 41/0 (r ,05/0(داد كه بين تولد نوزادان كم وزن و اضطراب پنهان زنان 
  .رابطه معني داري وجود دارد) - =r=  33/0 r ,-31/0و >p /.05(از تولد و اضطراب آشكار زنان 

 بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت اضطراب زنـان بـاردار در دوران بـارداري تـاثيرات                        :نتيجه نهايي 
  . رسدمنفي بر پيامدهاي زايمان دارد بنابراين بكارگيري تمهيداتي براي كاهش اضطراب در دوران باردار ضروري به نظر مي

   
 وزن نوزادان/ زنان باردار / اضطراب  /آپگار  : كليد واژه ها

   

  :مقدمه 
علي رغم پيـشرفت هـاي علمـي در زمينـه مـشكالت                  

جسمي دوران بارداري، مشكالت رواني همچنان موضـوعي        
درك  ).1(مهم در بهداشت زن بـاردار بـه شـمار مـي آيـد             

اد شـور   مسئوليت و وظايف سنگين مادري، احساسات متض      
و نشاط از يك طرف و نگراني و وحشت و اضطراب از طرف    

گروه . ديگر، حاالت ناپايداري را در زن باردار ايجاد مي كند      
نسبتا كثيري از زنان از بارداري و زايمان تـرس و وحـشت             
زيادي دارند و به تـصور اينكـه زايمانـشان غيـر طبيعـي و               

ل به علـت    سخت بوده و يا اينكه نوزادشان بعد از وضع حم         
نقص خلقت و يا بيماري هاي ديگر تلـف گردنـد دايمـا در              

  همچنين روحيه زن هنگـام بـاردار شـدن        . بيم و هراس اند   
  

ممكن است به سبب عالقه شديد به جنس خاص، فرهنگ          
حاكم بر خانواده و جامعه نسبت به بارداري و جنس نوزاد،           

 ) .2(عدم عالقه به حامله شدن و داشتن بچـه تغييـر كنـد            
دوران حاملگي مي تواند بـه حـدي اسـترس زا باشـد كـه               

زنان بـا روشـهاي متنـوعي، از    . بيماريهاي رواني را برانگيزد  
ديدگاه روانشناختي به عوامل استرس زاي حـاملگي پاسـخ       

زنان حامله ممكن است نگرانيهاي مـداومي را در         .مي دهند 
مورد سالمت جنين، مراقبـت از كـودك و تغييـرات شـيوه       

ر دوره بعد از زايمان و يا ترس از درد وضع حمـل             زندگي د 
در يـك مطالعـه     ) 2003(اندرسون و همكـاران     . بيان كنند 

جمعيت نگر در سوئد دريافتند كه ميزان شـيوع نقطـه اي            
  منظـور از  (اسـت   % 14اختالالت رواني در دوران حـاملگي       

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )seeder2007@gmail.com(شيراز دانشگاه علوم پزشكي الر) س(حضرت زينب  دانشكده پرستاري كارشناس ارشد پرستاري بهداشت روان *

  كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد الر**



   محمدرفيع بذرافشان و همكاران                       تأثير اضطراب زنان باردار بر آپگار و وزن نوزاد                                                                

 

59
  

شيوع نقطه اي، ميزان شيوع در هـر مقطـع خـاص زمـاني              
مربوط به افـسردگي از نـوع       % 3/3 ميزان   ، كه از اين   )است

% 6/6مربوط بـه افـسردگي از نـوع خفيـف و            % 9/6شديد،  
اختالالت اضـطرابي بـه     ). 3(بود مربوط اختالالت اضطرابي  

. طور معمول در سـنين بـاروري بيـشتر ديـده مـي شـوند              
زنان باردار ايراني   % 15براساس مطالعات قبلي اضطراب در      

تواند  دوران بارداري مي   در انزن اضطراب. گزارش شده است  
باعث پيامدهاي مهمي از جمله تولـد نـوزاد بـا وزن كـم و               

نتـايج تحقيقـي كـه در سـال          ).1(كاهش نمره آپگار گردد   
 و همكــاران )Punamaki, et al( توســط پونامــاكي2006

انجام شد، نشان داد كه سطح اضـطراب دوران حـاملگي و            
ــاهش ســالمت   ــر دو باعــث ك ــاليني ه ــشكالت ب ــوزاد م    ن

زنــاني كــه در دوران بــارداري اســترس و ). 4(مــي شــوند 
نگراني شديد دارند به احتمال بيشتري نوزادان نارس بدنيا         
مي آورند كه اين نوزادان غالبـا خـصوصياتي چـون تغذيـه             
نامنظم، نفخ و دل دردهاي شديد، بي خوابي هـاي شـبانه،            

ل گرفته گريه هاي ممتد و باالخره نياز مبرم به اينكه در بغ   
اين مطالعـه بـا هـدف       ). 2(شوند را از خود بروز مي دهند        

بررسي تاثير اضطراب زنـان در دوران بـارداري بـر آپگـار و              
وزن نوزادان درهنگـام تولـد در بيمارسـتانهاي وابـسته بـه             
دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهرستان الر انجـام شـده           

  .است
  :روش كار

تحليلي -طعي و توصيفي مطالعه حاضر يك مطالعه مق       
محـيط پـژوهش در ايـن مطالعـه بيمارسـتان هـاي             . است

. شهرستان الر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شـيراز بـود          
نمونه هاي تحقيق زنـاني بودنـد كـه بـه روش طبيعـي يـا                

روش نمونـه گيـري در ايـن        . سزارين زايمان كـرده بودنـد     
مونـه  جهت برآورد حجم ن   . پژوهش، نمونه گيري آسان بود    

 تعداد نمونـه    . نمونه انجام شد   21 با   )pilot (مطالعه راهنما 
 بـه دسـت آمـده از مطالعـه          74/8بر اساس انحراف معيـار      

 نفـر محاسـبه   130، 5/1راهنما همچنين بـا ميـزان دقـت      
ميزان دقت مطالعه با استناد به رفرنس هاي آماري      (گرديد  
ا كـه   از آنجـ   .ميزان شيوع در نظر گرفتـه شـد       % 10برابر با   

  ميزان شيوع اضطراب در زنان باردار ايراني طي مطالعات به 

  
  هــــمي باشد دقت مطالع% 15عمل آمده در ايران برابر با 

به منظور جلوگيري ازافـت     ). 1،5) ( در نظر گرفته شد    5/1
 150خطـاي بـرآورد تعـداد       % 10تعداد نمونه بـا احتمـال       

 ابزار  .ديدپرسشنامه بين نمونه هاي مورد پژوهش توزيع گر       
پرسـشنامه  : گردآوري داده ها در اين مطالعه عبارت بود از        

داده هاي جمعيت شـناختي و پرسـشنامه حالـت و صـفت      
ــپيلبرگر . State-Trait Anxiety Inventory (STAI)اش

پرسشنامه اشپيلبرگر از دو قسمت سنجش اضطراب آشكار        
در ادبيـات اضـطراب،     . و اضطراب پنهان تشكيل شده است     

رسشنامه هاي اضطراب آشكار و پنهان تمايزي وجود        بين پ 
دارد، اضطراب پنهان اسـتعداد كلـي پاسـخ بـه بـسياري از         

از سـوي ديگـر،     . موقعيت ها با سطح اضـطراب بـاال اسـت         
اضطراب آشكار اختصاصي تر بوده و بـه اضـطراب فـرد در             

 اين پرسشنامه حـاوي     .)6(يك لحظه خاص اشاره مي كند       
ه به صورت مثبت و منفـي تنظـيم          سوال كوتاه است ك    40

 گزينه است كه به هر گزينه       4شده است و هر سوال داراي       
جهـت انـدازه گيـري      .  تخـصيص مـي يابـد      1-4وزني بين   

ميزان اضطراب زنان، پرسشنامه ها در اولين فرصت پس از          
زايمان با پايـدار شـدن وضـعيت زنـان و داشـتن وضـعيت               

ن رضايت از   مناسب جسمي و رواني جهت همكاري و داشت       
انجام تحقيق در اتاق بهبودي با همكاري دو ماماي آموزش          

ايـن پرسـشنامه را در      )  1372(مهرام  . ديده تكميل ميشد  
ايــران اســتاندارد ســازي كــرد و از طريــق فرمــول آلفــاي  

را بـــراي آن محاســـبه نمـــود % 91/0كرونبـــاخ، پايـــايي 
 تجزيـه و تحليـل      SPSSاطالعات با نـرم افـزار آمـاري         ).7(
آزمون آماري مـورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه ضـريب             .دش

ضريب اطمينان براي اين مطالعـه      . همبستگي پيرسون بود  
  .در نظر گرفته شد ) α = 05/0(  درصد 95

  :نتايج 
نمونه ها  % 81.  بود 32/26 ± 56/5ميانگين سني نمونه ها     

نمونـه هـاي مـورد      % 38.به روش طبيعي زايمـان داشـتند      
داراي % 43ب آشكار متوسط به باال و       پژوهش داراي اضطرا  

همچنين يافته هـاي    . اضطراب پنهان متوسط به باال بودند     
ــان       ــكار زن ــطراب آش ــين اض ــشان داد ب ــق ن ــن تحقي   اي

  و نمره آپگار نوزادان رابطه معني داري وجود دارد كه  باردار
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  وزادانـبيشترين تاثير اضطراب روي رنگ پوست و تنفس ن
  ن بين اضطراب پنهان زنان باردار وهمچني). P< 0.05( بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وزن نوزادان هنگام تولد رابطه معنـي داري وجـود داشـت           

)p<0.05) ( 2جدول(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )=n 145(توزيع نمونه هاي مورد پژوهش بر حسب خصوصيات جمعيت شناختي  : 1جدول 
  

  شاخص

 متغير
 درصد فراواني

  شاخص

 متغير
 درصد فراواني

 93/54 78 پسر 1/13 19 20<

25- 21 53 6/36 
 يك فرزند

 07/45 64  دختر

 75/43 14 پسر 3/30 44 30-26

35-31  16 11 

  

 وه سنيگر

40>  13  9  

 دوفرزند
 25/56 18  دختر

 85/13 9 پسر 42/3 5  بي سواد
 سه فرزند

 15/86 56  دختر
 58/27 40 ابتدائي

 5/34 50  سيكل
 100 3 پسر

 ميزان تحصيالت

  5/34  50  ديپلم

تعداد 

 فرزند

 چهار فرزند

 0 0 دختر

 9/46 68 عالقه مند كامالً 4/1 2 روزانه

 2/37 54 عالقه مند 96/48 71 هفتگي

 9 13 عالقه مندي درحد متوسط 89/46 68 ماهانه

 2/6 9 عدم عالقه 07/2 3  عدم ارتباط

مراجعه به مركز 

 بهداشتي

 68/0 1  نمي دانم

ميزان 

عالقه به 

 بارداري

 7/0 1 نظري ندارم

  
  

  انهمبستگي بين اضطراب آشكار و اضطراب پنهان زنان باردار و نمره آپگار و وزن نوزاد : 2جدول 
 

    اضطراب پنهان  اضطراب آشكار
  
  متغير

  
  

  70/42 ± 75/10  26/42 ±33/13  ميانگين و انحراف معيار

  01/0  * - 0 /33  12/9 ± 993/0  )1(قهآپگار نوزاد دقي

  07/0 * -31/0  52/10 ± 021/1  )5(آپگار نوزاد دقيقه

  * -41/0  - 021/0  79/3097 ± 97/588  )گرم(وزن نوزاد 

 05/0سطح معني داري كمتر از *            
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  :بحث
از نمونــه هـاي مـورد مطالعــه داراي   % 38از آنجـا كـه        

داراي اضــطراب % 43اضــطراب آشــكار متوســط بــه بــاال و 
پنهان متوسط به باال بودند اين يافته ها در راسـتاي تاييـد             
نتايج حاصل از تحقيقـاتي اسـت كـه مبـين شـيوع بـاالي               

 ). 1.( اختالالت اضطرابي نزد زنان باردار ايراني مي باشـند        
همچنين در تحقيقي كه توسـط اندرسـون و همكـاران در            

ئد انجـام   در يك مطالعه جمعيـت نگـر در سـو       2003سال  
دادند دريافتند كه ميزان شيوع نقطه اي اخـتالالت روانـي           

منظـور از شـيوع نقطـه اي،        (است  % 14در دوران بارداري    
كـه از ايـن     ) ميزان شيوع در هر نقطه خاص زمـاني اسـت         

از ).  3.( مربـوط بـه اخـتالالت اضـطرابي بـود         % 6/6ميزان  
ساير يافته هاي اين مطالعه تاثير اضطراب بر ميـزان آپگـار            
هنگام تولد نوزادان بود بـه طـوري كـه اضـطراب زنـان در               

 بعد از تولد    5 و   1دوران بارداري با ميزان نمره آپكار دقايق        
ايـن يافتـه هـا بـا     . رابطه آماري معني داري و منفي داشت 

 نتحقيقـــات انجـــام شـــده توســـط ليـــدرمن و همكـــارا
)Lederman, et al(  ايـن  .  همخـواني دارد 1981 در سـال

محققين در تحقيقي كه بر روي زنان باردار با هدف تعيين           
ارتباط بين سالمت رواني زنان بـاردار و متغيرهـاي روانـي            
مانند فرآيند زايمان و وضعيت سالمتي جنين و نوزاد انجام     
دادند نتيجـه گرفتنـد كـه اضـطراب زايمـان و بـدنبال آن               
افزايش اپي نفرين پالسما بر الگوي ضربان قلب جنين و در  

 هنگام تولد تاثير    5 و   1نتيجه بر نمره آپگار نوزاد در دقايق        
يافتـه هـاي ايـن مطالعـه نـشان داد كـه             ). 8(گذار اسـت    

اضطراب زنان در دوران بارداري بر وزن نوزاد هنگـام تولـد            
يـده  تاثير گذاشته بطوري كه باعث كـاهش وزن نـوزاد گرد    

در تاييد اين امر مي توان به نتايج حاصل از تحقيقي           . است
 در سال )Punamaki, et al (كه توسط پوناماكي و همكاران

 انجام شد اشاره كرد كه مطالعه آنها نشان داد زناني           2006
كه در دوران بارداري اضطراب و نگرانـي شـديد دارنـد بـه              

در توجيه  ). 4(احتمال بيشتري نوزاد نارس بدنيا مي آورند        
اين مطلب مي توان گفت اضطراب زياد مادر باعث كـاهش           

در هنگام اضطراب جريان خون     (جريان خون به رحم شده      
  به اندامهاي بدن كه درگير پاسخهاي دفاعي هستند مانند 

  
مغز، قلب، عضالت دستها، پاها، و بـاال تنـه بيـشتر شـده و               

و )  يابـد  جريان خون به ساير اندامها مانند رحم كاهش مي        
اين حالت ممكن است باعث تولد نـوزاد بـا وزن كـم شـود               

نتايج حاصل از اين مطالعه ارتباطي بين اضـطراب         ). 9،10(
امـا  . زنان باردار و وجود ناهنجاريهاي نوزادي را نشان نـداد         

مطالعات متعـددي نـشان مـي دهـد كـه اضـطراب دوران              
ــه    ــدهاي مهمــي از جمل ــث پيام ــد باع ــي توان ــارداري م ب

جاريهاي نوزادي مانند كام شكافته و تنگي باب المعده         ناهن
  ).1(در دوران نوزادي شود 

  :نهايينتيجه 
بر اساس يافته هاي حاصل از اين مطالعـه مـي تـوان                   

نتيجه گرفت ميزان اضطراب زنان بـاردار در سـطح بـااليي            
مي باشد و در عين حال وجود اضطراب زنان چه در دوران            

نگام زايمان مـي توانـد باعـث تـاثيرات          بارداري و چه در ه    
منفي بر جنين و نوزاد گردد از جمله در اين مطالعه تـاثير             
اين اضطراب بر آپگار و وزن نـوزاد در هنگـام تولـد محـرز               
گرديد بنابراين بكارگيري تمهيـداتي بـراي كـاهش ميـزان          
  اضطراب اينگونه زنان در دوران بـارداري ضـروري بـه نظـر          

  . مي رسد
  :ي سپاسگزار

پژوهشگر بدينوسيله از مسؤوالن محترم بيمارستانهاي        
هاي بارداري و كليـه    شهرستان الر و همچنين ماماها، خانم     

همكاراني كه در جمع آوري اطالعات وي را يـاري كردنـد            
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