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Abstract
Background and purpose: Nausea and vomiting occur in 50-90% of pregnancies. Maternalfetal attachment plays an important role in accepting maternal identity, the desired outcome of pregnancy,
and the growth of child. This research was done to determine the relationship between pregnancy nausea
and vomiting with maternal-fetal attachment.
Materials and methods: This Cross sectional study was carried out in 432 pregnant women at
13-20 weeks gestational age attending health care centers in Ahwaz, Iran 2016. Data was collected using
the Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching and the Cranley's Maternal-Fetal Attachment Scale.
Data analysis was done applying independent t-test and Chi-square test in SPSS 20.
Results: In this study, the mean score for maternal-fetal attachment in women with nausea and
vomiting was higher (91.38±12.122) than those without nausea (89.70±11.56) which showed no
significant difference between the two groups (P= 0.141). But, there was a significant difference between
the two groups in the scores for attributing characteristics to fetus 19.96±4.17 (P=0.17) and mother's selfsacrifice 20.33±2.75 (P= 0.38).
Conclusion: Nausea and vomiting during pregnancy did not show any significant association
with the overall score for maternal-fetal attachment, but the aspects of maternal-fetal attachment indicated
a significant association with pregnancy nausea and vomiting. Women who had more pregnancy nausea
and vomiting had lower self-sacrifice and higher rate of attributing characteristics to fetus.
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چكیده
سابقه و هدف :تهوع و استفراغ بارداری در  05تا  05درصد بارداریها رخ میدهد .رفتار های دلبستگی مادر به جنین
نقش مهمی در پذیرش هویت مادری ،پیامد مطلوب بارداری و رشد و تکامل کودک ایفا میکند .مطالعه حاضرر برا هرد
تعیین ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با دلبستگی مادر به جنین انجام پذیرفت.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی ،بر روی  234زن باردار  33تا  45هفته مراجعهکننرد بره مراکره بهداشرتی درمرانی
شهر اهواز در سال  3300انجام شد .ابهارگردآوری داد ها ،پرسشنامههای تهوع و استفراغ  Rhodesو دلبستگی مادر به جنین
کرانلی بود است .داد ها با استفاد ازآمار توصیفی و آزمونهای آماری تی مستقل وکای اسکور تجهیه و تحلیل شد .
یافتهها :در این مطالعه میانگین نمر دلبستگی مادر به جنین در زنان مبتال به تهوع و استفراغ  03/33±34/344بیشتر از
زنان بدون تهوع  30/05±33/05بود است ولی در دو گررو تفراوم معنریداری وجرود نداشرت  .) p = 5/323برین نمرر
میانگین نسبت دادن خصوصیاتی به جنین  30/05±2/30با  p = 5/530و نمر میانگین از خود گذشتگی مرادر 45/33±4/00
با  P = 5/533در دو گرو تفاوم معنیداری وجود داشت.
استنتاج :هر چند تهوع و استفراغ بارداری با مجموع نمر کلی دلبستگی مادر به جنین ارتباط معناداری را نشران نرداد
است ولی بررسی ابعاد دلبستگی مادر به جنین به تنهایی نشاندهند وجود ارتباط معنیدار برخی از ابعاد ،با تهوع و اسرتفراغ
بارداری بود .مادرانی که تهوع و استفراغ برارداری بریشترری داشرتند از خرود گذشرتگی در آنهرا کر ترر ،و نسربت دادن
خصوصیاتی به جنین در آنها بیشتر بود است.
واژه های کلیدی :تهوع ،استفراغ ،بارداری ،دلبستگی مادر به جنین

مقدمه
تهرروع و اسررتفراغ بررارداری در  05تررا  05درصررد

مطلوب بارداری و رشد و تکامل کودک ایفا میکند .)4

بارداریها رخ میدهد  .)3رفتارهرای دلبسرتگی مرادر بره

مطالعه حاضر برا هرد

تعیرین ارتبراط تهروع و اسرتفراغ

جنررین نقررش مهمرری در پررذیرش هویررت مررادری ،پیامررد

بارداری با دلبستگی مادر به جنین انجام پذیرفت.
E-mail: nasrinnaderiiii@gmail.com
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بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با
دلبستگی مادر به جنین

پژوهشی

نسرین نادری و همکاران

مواد و روش ها

رودز به روش اعتبار محتوا و پایایی این ابهار به روش دو

مراجعهکننرد بره مراکره بهداشرتی و درمرانی وابسرته بره

علوم پهشکی مشرهد در سرال  3333انجرام گرفرت و در

دانشگا علوم پهشکی شهر اهواز  4مرکره از رررب و 4

کشور کرر  ،روایری آن از طریر همبسرتگی اسرپیرمن و

مرکرره از شرررا اهررواز ) در سررال  ،3300کرره برره روش

پایایی آن توس کی و همکاران از طری آلفرای کرونبراخ

تصادفی انتخاب شد بودند ،مورد بررسی قررار گرفتنرد.

 5/034تا  )5/053و آزمون مجدد تائید شد .)2

معیارهای ورود به مطالعه شامل بارداری داخل رحمری و

روایی و پایایی پرسشنامه دلبسرتگی مرادر بره جنرین

سن حاملگی بین  33تا  45هفته براساس اولین روز آخرین

کرانلی از طری فرمول کرونباخ  )5/33توس ترشریهی

قاعدگی یا سونوگرافی در هنگام مراجعه ،حاملگی تر

و همکرراران در سررال  3304در دانشررگا علرروم پهشررکی

قل ،رضایت به شرکت در مطالعره ،و معیارهرای خررو

بیرجنررد تائیررد شررد  .)3روایرری و پایررایی کررل مقیرراس در

شامل وجرود اخرتالتم و بیمراریهرایی ماننرد هپاتیرت،

کرونباخ آلفا از  5/30برای کل مقیاس ،و ارزش  0خرد

بیماریهای گوارشی مسبب تهوع و استفراغ ،خونریهی،

مقیاس آن شامل ،تمایه خود از جنرین برا آلفرا کرونبراخ

چند قلویی هیپرتیروئیدی ،مول هیداتیفرم ،عقب ماندگی

 ،5/54تعامل با جنین  ،5/53و نسبت دادن خصوصیاتی به

ذهنی ،مشکالم روانی ،بروز حوادث بهرگ و نامطلوب

جنررین بررا ،5/50از خررود گذشررتگی  ،5/04نقررش مررادری

در  4ما گذشته مثل اختالفام شردید برا همسرر ،مررگ

 ،5/03در دانشررکد پرسررتاری یوتررا در آمریکررا توسرر

پدر و مادر یا همسر بود است .برای جمر آوری اطالعرام

کارن و همکاران در سال  3035تائید شد  .)0گرردآوری

از پرسشنامه مشخصام فردی و مامایی تهیه شد توسر

اطالعررام از طری ر تکمیررل پرسشررنامه انجررام گردیررد و

پژوهشگر ،پرسشنامه استاندارد تهروع و اسرتفراغ رودز و

تجهیه و تحلیرل داد هرا برا اسرتفاد از نررمافرهار آمراری

پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین کرانلی استفاد گردید.

 SPSSنسررخه  45و آزمررونهررای آمرراری توصرریفی ترری

و مامایی شامل تعرداد

مستقل وکای اسکوئر انجرام گرفرت .میرهان  pکر ترر از

پرسشنامه مشخصام دموگرافی

بارداری ،سابقه سق  ،سن حاملگی ،حاملگی خواسته یرا
ناخواسته بود است و پرسشنامه اسرتاندارد تهروع و اسرتفراغ
رودز مشتمل بر  3عامل تعداد ،شدم و مقردار اسرتفراغ،

 5/50معنیدار در نظر گرفته شد.

یافته ها و بحث

تعداد ،مردم و شردم تهروع ،تعرداد و شردم عر زدن

مطاب جدول شمار  3مشخصام دموگرافیر

میباشد که در طول  34ساعت گذشته مورد سؤال قررار

جرردول شررمار  4مشخصررام مامررایی) میررانگین سررن

از ایرن عوامرل نمرر  5ترا  2را بره خرود

شرکتکنندگان در خان هایی که تهوع داشرتند نسربت

گرفت .هر ی

)و

اختصاص دادند که نمر  5بیانگر عردم وجرود عالیر و

به خان های بدون تهوع ،ک تر بود است ولری اخرتال

نمر  2نشاندهند شدم بسیار زیراد عالیر برود اسرت.

معنرراداری بررین دو گرررو وجررود نداشررت کرره بررا مطالعرره

پرسشنامه کرانلی شامل  42عبارم میباشد که در رالرب

برام و همکاران همخوانی داشرته و برا مطالعره لروک و

 0زیر گرو  ،تعامل برا جنرین ،تمرایه برین خرود و جنرین،

همکرراران همسررو نبررود اسررت کرره مرریتوانررد برره دلیررل

پذیرش نقش مادری ،نسبت دادن خصوصیاتی به جنین و

تفاوم در نوع مطالعره باشرد  .)0،5برین وضرعیت اشرت ال

از خود گذشتگی مطرح میگرردد .حرداقل امتیراز  42و

مررادر در دو گرررو اخررتال

معن ریداری وجررود داشررت

حداکثر  345بود است .امتیاز بیشتر ،نمایانگر دلبستگی

و اکثرررر شررررکت کننررردگان بررردون تهررروع و اسرررتفراغ

بیشتر مریباشرد  .)3روایری پرسشرنامه تهروع و اسرتفراغ

خانهدار بودند که با مطالعه برام و همکراران همخروانی
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در ایررررن مطالعرررره مقطعرررری 234 ،خرررران برررراردار

نیمه کردن سؤاتم توس نرورانی و همکراران در دانشرگا

ارتباط استفراغ بارداری با دلبستگي مادر به جنين

نداشررته اسررت کرره مرریتوانررد برره دلیررل اخررتال

در نرروع

پرسشنامه باشد .)5

معناداری وجود داشرته اسرت و اکثرر زنران بردون تهروع
دارای مسکن شخصی بودند که برا مطالعره شیشره گرر و

سن مادر سال)
میهان تحصیالم مادر
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی و متوسطه
دانشگاهی
میهان تحصیالم همسر
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی و متوسطه
دانشگاهی
وضعیت اقتصادی-اجتماعی
خوب

بدون تهوع
n = 345

با تهوع
n = 345

انحرا معیار  ±میانگین
43/33±0/032
40/45±2/000
تعداد درصد)
2)3/3
3 )5/3
40)3
33 )0/4
343)23
53 )05/3
300)20/0
20 )30/4
3 )5/3
3 )5/0

4 )5/5
33 )2/4

55 )05
03 )24/0

345 )33/0
300 )00/5

33 )40/3

03 )33/2

متوس
ضعیف
وضعیت ش لی مادر

00 )50/3
35 )3/3

300 )54/0
30 )5/3

کارمند
کارگر
آزاد
خانه دار
وضعیت مالکیت مسکن
استیجاری

30 )32/4
2 )3/3
3 )5/0
03 )00/3

03 )35/3
3 )5/3
34 )3/3
423)00/0

40 )42/4

30 )43/0

شخصی
با خانواد همسر
با خانواد خود
سازمانی

33 )33/0
20 )25/3
4 )3/0
4 )3/0

333 )24/5
35 )40/5
0 )4/4
3 )3/5

لر

35 )33/3

52 )45/0

50 )00/3
35/5 )44/0
3 )5/3

345 )33/0
342 )30/0
2 )3/3

سطح
معنی داری
5/553

و استفراغ در قومیت عرب نسبت به قومیرت هرای دیگرر
بیشتر بود که با مطالعه جویباری و همکاران همخروانی
داشته اسرت  .)3مطراب نترایج جردول شرمار  3مقایسره

5/333

میانگین تهوع و استفراغ برارداری برا دلبسرتگی مرادر بره
جنین و حیطههای آن) ،در بررسی حیطههرای رفتارهرای

5/550

دلبستگی مادر بره جنرین ،در مرادران برا و بردون تهروع و
استفراغ بارداری حیطه از خود گذشتگی براتترین امتیراز ،و

5/245

دو حیطه پذیرش نقش مادری و تمرایه برین خرود و جنرین،
ک ترین نمر را کسرب نمودنرد کره ترا حردودی برا نترایج
مطالعرره جمشرریدی مررنش همخرروانی داشررته اسررت  .)4از

5/532

دتیل کسب نمرام پرایینتر در دو حیطره پرذیرش نقرش
مادری و تمایه بین خود و جنین میتواند ایرن باشرد کره
رفتارهای دو حیطه تمایه بین خود و جنین و پذیرش نقش

5/532

مادری زمانی اتفاا میافتد که جنین برای مادر به عنروان
ی

قومیت
عرب
فارس
کرد

همکاران همخوانی نداشته است  .)3در این مطالعه تهروع

موجود مستقل باشد .با توجه به نترایج ایرن مطالعره،

مادرانی که دارای تهروع و اسرتفراغ برارداری بریشترری
5/533

بودند ،از خود گذشتگی در آنها کر ترر و نسربت دادن
خصوصیاتی به جنین در آنها بیشتر بود است.

جدول شماره  :2مشخصام مامایی
با تهوع
n = 345

مت ییر

بدون تهوع
n = 345

انحرا معیار ±میانگین
سن حاملگی به هفته ،بر اساس سونوگرافی
جنسیت جنین
نامشخص
دختر
پسر
تعداد بارداری
3
4
 3و بیشتر
سابقه سق
دارد
ندارد
نوع بارداری
خواسته
ناخواسته
حرکت جنین توس مادر
احساس میشود
احساس نمیشود
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35/03±4/400

30/30±3/035

سطح
معنی داری

جدددول شددماره  :3مقایسرره میررانگین تهرروع و اسررتفراغ بررارداری بررا
دلبستگی مادر به جنین و حیطه های آن

5/553

نمونه های مورد پژوهش ) N = 234

تعداد درصد)

تهوع و استفراغ بارداری

35 )55/0
30 )30/3
43 )30/0

330 )55/5
03 )30/5
05 )44/2

5/204

03 )22/4
23 )30/3
42 )30/0

330 )22/5
353 )32/5
50 )45/3

5/303

35 )35/5
32 )05/5

35 )40/5
445 )04/2

5/532

352 )35/0
35 )33/3

405 )35/3
54 )30/0

5/332

05 )03/3
05 )23/0

453 )52/2
333 )30/5

5/423

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دامنه

سطح

ت ییرام

معنی داری

3-45

5/303
5/333
5/350
5/530

با تهوع

بدون تهوع

خرد مقیاس دلبستگی

انحرا معیار±میانگین

انحرا معیار±میانگین

پذیرش نقش مادری

30/35±4/034

35/30±4/303

تمایه بین خود و جنین

35/40±3/50

35/43±4/35

5-44

تعامل با جنین

30/50±2/40

30/50±3/55

0-40

نسبت دادن خصوصیاتی به جنین

30/05±2/30

30/53±3/05

5-35

ازخودگذشتگی
نمر کلی دلبستگی

45/33±4/00

45/30±4/05

3-40

5/533

03/33±34/344

30/05±33/05

42-333

5/323

سپاسگزاری
ایرررن مقالرررره منررررتج از پایرررران نامرررره دانشررررجوی
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نسرین نادری و همکاران

از همکاری پرسنل مراکه بهداشتی شرا و رررب اهرواز

 و کرررد اخرررالاB- 9527 اهرررواز برررا شرررمار تصرررویب

کرره مررا را در انجررام ایررن طرررح یرراری کردنررد تشررکر و
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