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 0گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مرودشت ،مرودشت ،ايران 6 ،گروه آموزش زيست شناسي ،موسسه آموزش عالي زند شیراز،
شیراز ،ايران 3،گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مرودشت ،مرودشت ،ايران
تاريخ وصول0011/10/16 :

تاريخ پذيرش0011/10/61 :

چكیده
زمینه و هدف :حوادث زمان زايمان از جمله تولد زود هنگام ,وزن پايین زمان تولد و آپگار پايین ميتواند زندگي بعد از تولد را تحت
تأثیر قرار دهد .لذا هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي همبستگي مسمومیت بارداری با رشد شناختي و نشانه های اختالالت رفتاری
کودکان بود.
مواد و روش ها :دراين مطالعه توصیفي همبستگي که در سال  0312انجام شد .جامعه آماری شامل  0011کودک متولد شده در
سالهای0301،0300و 0301دربیمارستان حافظ واقع در شهر شیراز بود که نمونه انتخابي بر اساس جدول مورگان 312نفربود ،اما
به علت افت نمونه 311کودک وارد پژوهش شدند .نمونه ما محدود به کودکان با اطالعات موجود در مورد پره اکالمپسي مادر بود.
رشد شناختي اين کودکان به وسیله پرسشنامه ريون رنگي کودکان با روايي  00درصد وپايايي  26درصد سنجیده شد .همچنین
نشانههای اختالالت رفتاری به وسیله پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر ،فرم ويژه والدين با روايي  11درصد و پايايي  16درصد
مورد سنجش قرار گرفت .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پیرسون تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتايچ نشان داد که بین مسمومیت بارداری و رشد شناختي کودکان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و ضريب همبستگي بین
اين دو  1/001ميباشد که در سطح  p<1/10معنيدار است ،هم چنین همبستگي بین مسمومیت بارداری با پرخاشگری برابر با ،1/301
با اضطراب کودک برابر با  ،1/601با ناسازگاری برابر  1/601و با نقص توجه ـ بیشفعالي برابر1/606ـ ميباشد که همگي در سطح
 p<1/10معنيدار ميباشند و مشخص شد که بین مسمومیت بارداری با پرخاشگری ،اضطراب ،ناسازگاری و نقص توجه ـ بیشفعالي
کودک رابطه معكوس و معنيداری وجود دارد ،ولي همبستگي بین مسمومیت بارداری با رفتار ضد اجتماعي کودک برابر با  1/011به
دست آمد و رابطه معنيداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتايج حاصل نشان داد که مسمومیت بارداری بر رشد شناختي و نشانههای اختالالت رفتاری کودکان تأثیرگذاراست .از
طرف ديگر ،بستری شدن بیشتر اين نوزادان در بخش مراقبتهای ويژه ميتواند در آينده منجر به بروز اختالالت رفتاری در کودک
شود.
واژههای کلیدی :مسمومیت بارداری ،رشد شناختي ،نشانههای اختالالت رفتاری کودکان
*نويسنده مسئول :سید ابراهیم حسیني ،گروهآموزش زيست شناسي ،موسسه آموزش عالي زند شیراز ،شیراز ،ايران،
Email: ebrahim.hossini@yahoo.com
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مسمومیت بارداری با رشد شناختي و نشانههای اختالالت رفتاری

از مـوارد مرو و میر مـادران را بـه خـود اختاـا

مقدمه
در دو دهــه اخیــر بــه دلیــل ارتقــا وضــعیت
بهداشـــتي مـــردم و نیـــز اســـتفاده بـــه موقـــع از
واکسیناسیون و آنتـيبیوتیـ هـا از مـرو و عـوار

داده است که با افزايش فشارخون و دفـع پـروتئین در
ادرار بعد از هفته  61مشخص ميشود( 1و.)2
خاتمــه دادن بــه بــارداری تنهــا عــالج قطعــي

ناشي از بیماریهای عفوني در کودکان کاسـته شـده،

پــرهاکالمپســي اســت ،پــرهاکالمپســي شــديد درمــان

ولي به دلیل افـزايش بقـای نـوزادان بـا وزن کمتـر از

ضدتشنج و اغلـب درمـان ضـد فشـارخون را الزامـي

 0011گرم و سن جنینـي زيـر  31هفتـه و ابـداو و بـه

ميسازد و به دنبـال ايـن درمـانهـا اقـدام بـه زايمـان

کــارگیری روشهــای مــدرن و درمــان نابــاروریهــا،

ميشود .اهداف اصلي درمان عبارتند از؛ پیشـگیری از

اختالالت تكاملي کودکان شـیوو قابـل تـوجهي داشـته

حمــالت تشــنجي ،جلــوگیری از خــونريــزی داخــل

است( .)0بعد از عفونتها و تروما ،مشكالت تكـاملي و

جمجمهای ،جلوگیری از وارد شـدن آسـیب شـديد بـه

اخــتالالت رفتــاری شــايعتــرين مشــكل در کودکــان

ساير اعضـای حیـاتي و بـه دنیـا آوردن نـوزاد سـالم

است( .)6تقريباً بین 00ـ 00درصد کودکـان در ايـاالت

ميباشد( ،)0امـا اگـر وضـعیت کنتـرل نشـود ،درمـان

متحده آمريكا دچار نـاتواني هـای تكـاملي يـا رفتـاری

نهايي پايان دادن به بارداری ميباشـد ،هـر چنـد سـن

هستند ،اما غالباً والدين اين مشكالت را مطرح نميکننـد

بارداری کامل نباشد .پس ميتوان اين گونـه برداشـت

و به همین دلیل نیمي از اين مشكالت تـا سـن مدرسـه

کرد نوزادان متولد شده از مادران مبتال به مسـمومیت

شناســايي نمــيشــوند و بــالطبع مــورد درمــان قــرار
نميگیرند .نتیجه اين عدم تشخیص و درمـان عـوار

بارداری اکثراً زودتر از موعد متولد ميشوند(.)1

.0

پره اکالمپسي معموالً با اختالل عملكـرد شـديد

متعددی است که سالمت و پیشـرفت جامعـه را تهديـد

جفت همراه است ،که ميتواند خونرساني جنین را بـه

خواهد کرد .علت اصلي ناتوانيهای تكاملي و اختالالت

خطــر بینــدازد و ممكــن اســت رشــد عاــبي را مختــل

رفتــاری ،ناشــناخته هســتند( 0و .)3شــواهد موجــود،

کند( .)01مطالعه فراتحلیل انجام شده به وسیله داچیـو

عوامل خطرزا را در بارداری شناسايي کرده است کـه

و همكاران نشان داد که پرهاکالمپسي مادر با افـزايش

احتمــال بــروز اي ـن اخــتالالت را در فرزنــدان افــزايش

خطر ابتال به اختالل طیف اوتیسم( )6( )ASDدر فرزنـدان

ميدهد(.)0

همراه است .بنابراين قابل قبول است که پره اکالمپسي

يكي از اين موارد پرهاکالمپسي است کـه 3ــ0
درصـد از بـارداریهــا را تحـت تـأثیر قــرار مـيدهــد.

و اختالل عملكرد جفت مرتبط ميتواند ي

عامل خطـر

بــرای احتمــال بــروز اخــتالالت رفتــاری در کودکــان

پرهاکالمپسي( )0يـا مسـمومیت بـارداری ،دومـین علـت
شايع مرو و میر مادران در ايـران است و  06درصـد
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1-Preeclampsia.
)2-Autism Spectrum Disorder(ASD
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مرضیه باقری و همكاران

باشد( .)00با توجه به موضوعات بیـان شـده هـدف از

کودکان دچار تاادف و تروما نیز نشـده بودنـد .رشـد

انجام پژوهش حاضـر تعیـین و تشـخیص رابطـه بـین

شناختي اين کودکان با پرسشنامه ريون رنگي کودکـان

مسمومیت بـارداری بـا رشـد شـناختي و نشـانههـای

با روايي  00درصد و پايايي  26درصـد سـنجیده شـد.

اختالالت رفتاری در کودکان مي باشد.

هــمچنــین نشــانههــای اخــتالالت رفتــاری بــه وســیله
پرسشنامه اختالالت رفتاری راتر ،فرم ويژه والـدين بـا

روش بررسي
اين پـژوهش يـ

روايي  11درصـد و پايـايي  16درصـد مـورد سـنجش
مطالعـه توصـیفي همبسـتگي

ميباشد که در سـال  0312انجـام شـد ،جامعـه آمـاری

قرار گرفت.
پرسشــنامه هــوش تاــويری ري ـون شــامل 32

شـــامل  0011کـــودک متولـــد شـــده در ســـالهـــای

سوال ميباشد که از سـری تاـاوير انتزاعـي کـه يـ

،0300،0301و 0301در بیمارستان حافظ واقع در شهر

توالي منطقي را به وجود ميآورند و با درجه دشـواری

شیراز بود و نمونه انتخابي بر اساس جـدول مورگـان

فزآيندهای چیده شده ،تشكیل شـده اسـت .ايـن آزمـون

 312نفر بود،اما بـه علـت افـت نمونـه 311کـودک وارد

ضريب هوشي افراد را به چالش ميکشد .سواالت بدين

پژوهش شدند  ،به اين صورت که پژوهشگر با مراجعـه

شكل ميباشند که مـيبايسـت از میـان  2تـا  0تاـوير

به مسئول سیستم اطالعـات بیمارسـتان فهرسـت کلیـه

جداگانه ،تاويری انتخاب شود که تاوير ماتريس هـر

مادراني که در سالهای مذکور زايمان داشتهاند را تهیه

سوال را تكمیل کند .به هر پاسخ صحیح يـ نمـره داده

کرده و از فهرست هر سال به طور جداگانه  011نمونـه

ميشود و بـا در نظـر گـرفتن جمـع کـل نمـرات و سـن

را به صورت تاادفي سیستماتی انتخاب نمودوبه اين

آزمـودني رتبـه درصــدی او بـر اســاس جـدول معلــوم

ترتیــب 311کــودک 1،1و00ســاله وارد پــژوهش شــدند،

ميشود.

خاوصــیات فیزيكــي و روانشــناختي مــادر و ســاير

يافتـــههـــای هنجاری(رتبـــههـــای درصـــدی و

اطالعات مربوطه در زمـان تولـد از پرونـدههـای زمـان

نمـرههـای اسـتاندارد) همـه حـاکي از ايـن اسـت کـه از

زايمان استخراج شـد .معیـار ورود بـه مطالعـه شـامل؛

آزمون ماتريسهای پیش رونـده ريـون رنگـي کودکـان

کودکان شرکت کننده در ايـن پـژوهش در بـدو تولـد از

ميتـوان بـه عنـوان يـ

ابـزار هـوش عمـومي در بـین

نظر ژنتیكي مشكلي نداشته و در محیطـي سـالم و غنـي

دانشآموزان ابتدايي ايرانـي بـرای مقاصـد پژوهشـي و

رشد کردهبودنـد(وضـعیت اقتاـادی مناسـب ،والـدين

تخمین هوشبهر انحرافي استفاده کرد ،بـه صـورتي کـه

تحایل کرده ،کیفیت زنـدگي خـانوادگي) چـون عوامـل

روايي پرسشـنامه ريـون رنگـي کودکـان  00درصـد و

زي ـادی از جملــه ژنتی ـ و عوامــل فرهنگ ـي ،اجتمــاعي

پايايي آن  26درصد ميباشد(.)06

ميتواننـد هـوش را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد ،هـمچنـین
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مسمومیت بارداری با رشد شناختي و نشانههای اختالالت رفتاری

برای سنجش اختالالت رفتاری کودکـان از ايـن

دارويــي در فــرمهــای گــزارش پرســتاری و فــرمهــای

پرسشنامه استفاده شده است ،اين پرسشنامه شامل 30

دارويي ثبت ميگردد ،سپس فرم اطالعـات شخاـي بـا

عبارت اسـت .زمـان الزم جهـت نمـرهگـذاری و تكمیـل

بررسـي فــرم تاريخچــه پزشــكي ،فــرم دارويــي و فــرم

پرسشنامه به وسیله والـدين حـدود  01دقیقـه بـود کـه

گزارش پرستاری ،در پرونده زمان زايمان تكمیل شد.

رفتارهای کـودک را در

هر مادر بارداری که در زمان بسـتری در لیبـر

 06ماه گذشته مد نظر قرار داده و موارد الزم را پاسـخ

معیارهــای تشخیا ـي زي ـر راداشــته باشــد ،مبــتال بــه

مي دادند.

مســمومیت بــارداری مـيباشــد .معیارهــای تشخیا ـي

والدين بدون وجود ابزار خا

اعتبار پرسشنامه اخـتالالت رفتـاری راتـر فـرم

پــرهاکالمپسـي طیـق "واحــد ويـژه  " 6103عبارتنــد از؛

ويـ ـژه والـــدين  11درصـــد و پايـ ـايي آن  16درصـــد

هیپرتانسیون حاملگي :فشارخون باالی 001/11میليمتر

ميباشد(.)03

جیوه پس از  61هفتـه حـاملگي در مـادراني کـه سـابقه

فرم اطالعات شخاي شامل اطالعاتي بـود کـه

فشارخون نداشتهاند.

از پرونــدههــای زمــان زايمــان اســتخراج گردي ـد ،اي ـن

پروتئینيوری :پروتئینيوری مساوی يـا بیشـتر

اطالعات شامل؛ ويژگيها و بیماریهای مـادر در طـول

از  311میليگرم در  60سـاعت يـا نسـبت پـروتئین بـه

بارداری ،زمان بستری در لیبر و زمان زايمان بـود کـه

کراتینین مساوی يا بیش از 1/3باشد.

دراين پژوهش پرهاکالمپسي مادر ،مدنظر بود.
مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان در مرکز

ترمبوسیتوپني :تعـداد پالکـت کمتـر از 011111
در میكرولیتر

آموزش ـ درماني حـافظ در طـــــول بـارداری از نظـر

نارسايي کلیـوی :میـزان کـراتینین بـیش از 0/0

بیماریهای جسمي و روانشناختي مورد بررسـي قـرار

میليگرم در دسيلیتر يـا دو برابـر شـدن حـد پايـه ،در

مـيگیرنــد و از کســاني کــه مشــكوک بــه بیمــاریهــای

غیاب بیماری کلیوی قبلي.

جسماني از جمله مسمومیت بارداری باشند ،تسـتهـای

درگیری کبـد :میـزان سـرمي تـرانس آمینازهـا

تشخیاي گرفته شده و نتايج اين بررسيهـا در کـارت

دوبرابر حـد طبیعي(آسـپارات تـرانس آمینـاز و آالنـین

درمانگاه ثبت مي گردد و زماني که بیمار جهت بسـتری

ترانس آمیناز)

به اورژانس مامـايي مراجعـه مـي کنـد ،فـرم تاريخچـه
پزشكي با استفاده از اطالعات مندرج درکارت درمانگـاه

عاليم مغزی :سردرد ،اختالالت بینـايي ،حمـالت
تشنجي(.)00

و تاريخچهای که بیمار ارائه ميدهد ،همراه بـا معاينـات

در مورد ماهیت و چگونگي انجـام پـژوهش بـه

فیزيكي و نتـايج آزمايشـات اختااصـي مجـدد تكمیـل

صورت تلفني با مادر صحبت شـده و از او درخواسـت

ميگردد ،پس از تكمیل فرم مذکور و بستری بیمـار در

شد که در صورت تمايل به اتفاق کودکش جهـت انجـام

بخش لیبر ،همزمان با شروو درمان ،اقدامات درمـاني و

آزمــون هــوش ريــون کودکــان و تكمیــل پرسشــنامه
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اختالالت رفتاری راتر در ساعات مشخص به درمانگـاه

يافتهها

بیمارسـتان حـافظ مراجعـه نمايـد .اگـر مـادر مايـل بــه

نتايج نشان داد کـه بـین مسـمومیت بـارداری و

همكاری بود به صورت نمونهگیـری تاـادفي مـنظم از

رشد شناختي کودکان رابطـه معنـيدار و مثبـت وجـود

روی فهرست با نفر بعدی تمـاس گرفتـه مـيشـد و در

دارد(ضريب همبستگي بین مسمومیت بارداری و رشـد

صورتي که مادر مايل به همكاری نبود از لیست حـذف
ميشد و به صورت نمونهگیری تاادفي مـنظم بـا نفـر
بعدی تماس گرفته ميشد .پرونده مادراني که مايـل بـه
همكاری بودند ،در بايگاني مورد بررسي قرار گرفتـه و
اطالعاتي که در مورد مـادر و نـوزاد در زمـان زايمـان
نیاز بود ،با استفاده از فرم اطالعات شخاي اسـتخراج
ميشد .در زمان مراجعه مادر و کـودکش بـه درمانگـاه
مجــدداً ماهیــت پــژوهش و نحــوه تكمیــل پرسشــنامه
اختالالت رفتاری راتر برای مـادر توضـیح داده شـده و
ســپس پرسشــنامه بــه مــادر تحويـل داده مـيشــد و از
کودک آزمون هوش ريون کودکان گرفتـه مـيشـد کـه
حداقل زمان صرف شده برای مادر و کـودک  01دقیقـه

شناختي برابـر  1/001مـيباشـد کـه در سـطح

p<1/10

معنيداراست)(جدول .)0
همچنین همبستگي بین مسـمومیت بـارداری بـا
پرخاشگری برابر با 1/301ـ ،با اضطراب کـودک برابـر
با 1/610ـ ،با ناسازگاری برابر 1/601ـ و با نقص توجه
بــیشفعــالي برابــر1/606ـ ـ مــي باشــد کــه همگــي در
سطح p<1/10معنيدار ميباشند و مشخص گرديد کـه
بــین مســمومیت بــارداری بــا پرخاشــگری ،اضــطراب،
ناسازگاری و نقص توجـه ـ بـیشفعـالي کـودک رابطـه
معكوس و معنيداری وجـود دارد .امـا همبسـتگي بـین
مسمومیت بارداری با رفتار ضد اجتماعي کودک برابـر
با 1/011ـ است که نشان داد بین مسمومیت بـارداری و

بود.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمــونآمــاری همبســتگي پیرســون تجزيــه و

رفتـــار ضـــد اجتمـــاعي ،رابطـــه معنـ ـيداری وجـــود
ندارد(جدول .)6

تحلیل شدند.

جدول  :0نتايج آزمون همبستگي بین مسمومیت بارداری و رشد شناختي کودکان
مسمومیت بارداری
مسمومیت بارداری

ضريب همبستگي پیرسون

0

سطح معنيداری
رشد شناختي

رشد شناختي
**

1/001

1/110

حجم نمونه

311

311

ضريب همبستگي پیرسون

**1/001

0

سطح معنيداری

1/110

حجم نمونه

311

311
**p<1/10
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جدول  :6ماتريس همبستگي بین مسمومیت بارداری و نشانههای اختالالت رفتاری کودکان
مسمومیت بارداری
مسمومیت

ضريب همبستگي پیرسون

بارداری

0

سطح معنيداری

پرخاشگری
**

پرخاشگری

ضريب همبستگي پیرسون
سطح معنيداری

1/1110

حجم نمونه
اضطراب

-1/301

-1/610

-1/601

-1/011

1/1110

1/1110

1/1110

1/122

1/1110

610

611

611

612

610

0

**1/062

**1/220

**1/330

**1/002

1/1110

1/1110

1/1110

1/1110

610

611

602

610

611

616

ضريب همبستگي پیرسون

-1/610

**1/062

0

**1/006

**1/600

**1/031

سطح معنيداری

1/1110

1/1110

1/1110

1/1110

1/1110

611

602

611

602

600

حجم نمونه
ناسازگاری

ضداجتماعي

پیشفعالي

**

ضريب همبستگي پیرسون

-1/601

1/220

سطح معنيداری

1/1110

1/1110

1/1110

611

610

611

**

0
611
**

**

ضريب همبستگي پیرسون

-1/011

1/330

1/600

1/613

سطح معنيداری

**

**

1/613

1/001

1/1110

1/1110

610

611

0

**

1/020

1/122

1/1110

1/1110

1/1110

612

611

602

610

612

610

ضريب همبستگي پیرسون

**-1/606

**1/002

1/031

**

**1/001

**020

0

سطح معنيداری

1/1110

1/1110

1/1110

1/1110

1/110

610

616

600

611

610

حجم نمونه
اختالل

**

**

611
1/006

حجم نمونه
رفتار

**

**

**

-1/606

حجم نمونه
**-1/301

اضطراب

رفتار ناسازگاری

رفتار ضد اجتماعي

اختالل پیش فعالي

حجم نمونه

1/110

610
**p<1/10

رفتار کودک را در آينده تحت تأثیر قرار دهند .پـژوهش

بحث
بعد از عفونتهـا و ترومـا ،مشـكالت تكـاملي و

حاضر با هدف بررسي همبستگي مسـمومیت بـارداری

اختالالت رفتاری شايعترين مشـكل در کودکـان اسـت.

بر رشد شناختي و نشانههای اختالالت رفتاری کودکان

تقريباً بـین 00ــ 00درصـد کودکـان در ايـاالت متحـده

در بیمارستان حافظ شیراز انجام گرفت.

آمريكا دچار ناتوانيهای تكاملي يا رفتاری هسـتند ،امـا

به منظور دسترسي به هدف فوق ايـن پـژوهش

غالباً والدين اين مشكالت را مطرح نميکنند و بـه همـین

به روش توصیفي همبستگي انجام شد کـه  311کـودک

دلیل نیمي از ايـن مشـكالت تـا سـن مدرسـه شناسـايي

در سنین  1، 1و 00سـال وارد پـژوهش شـدند .شـواهد

نميشوند و بالطبع مورد درمان قرار نميگیرنـد .نتیجـه

مربوط به اعتبار و پايايي ابزارهای تحقیق نشان ميدهد

متعـددی اسـت کـه

که اعتبار و پايايي ابزارهای پژوهش در حد قابل قبـولي

اين عدم تشخیص و درمان عوار

سالمت و پیشرفت جامعه را تهديد خواهدکرد(.)0
بسیاری از خاوصیات فیزيكي و روانشـناختي
مــادران در دوران بــارداری قادرنــد رشــد شــناختي و
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بود .نتايج حاصل نشان داد که مسمومیت بـارداری بـر
رشد شناختي و نشانه های اخـتالالت رفتـاری کودکـان
تأثیرگذار است.
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از آنجــايي کــه مســمومیت بــارداری خطــرات

طول لیبر سولفات منیزيوم دريافت کـردهانـد ،در آينـده

بــالقوهای بــرای مــادر و جنــین از جملــه تشــنج ،انعقــاد

رشد شـناختي معقـولي دارنـد يـا حـداقل از نظـر رشـد

منتشر عروقي و در نهايت مرو جنین و مادر دارد ،پس

شناختي مشكلي ندارند.

باالجبار خـتم بـارداری بايـد در هـر سـني از بـارداری

هــمچنــین نتــايج ايــن پــژوهش نشــان داد بــین

صورت بگیرد و ممكن است منجـر بـه زايمـان زودرس

مســمومیت بــارداری و نشــانههــای اخــتالالت رفتــاری

جنین شود .در چنین شرايطي توقع اين است کـه نـوزاد

کودکـان ارتبـاط معنــيدار و معكـوس وجـود دارد ،کــه

متولــد شــده از نظــر بهــره هوشــي و رفتــار در آينــده

برای تبیین اين موضوو ميتوان اين گونه برداشت کـرد

مشكالتي داشته باشد ،اما نتايج اين تحقیق نشان داد که

که از آنجايي که مسمويت بارداری برای مادر خطرناک

بین مسمومیت بارداری و رشد شناختي کودکان رابطـه

بوده و ميتواند منجر به تشنج مادر شود و بـه تبـع آن

معنيدار و مثبتي وجود دارد.

خطر مرو برای جنـین و مـادر را در پـي دارد .در ايـن

در پژوهش ـي مشــخص شــد در نــوزادان دارای

شرايط ابتـدا سـعي مـيشـود بـا اسـتفاده از داروهـای

وزن بسیار کم هنگام تولد که مادران آنها به علـت لیبـر

فشارخون در کاهش فشارخون و با اسـتفاده از داروی

پرهترم يا پـرهاکالمپسـي بـا سـولفات منیزيـوم درمـان

ســولفات منیــزيم از تشــنج جلــوگیری شــود ،امــا اگــر

شدهاند ،میزان بروز فلج مغزی در  3سالگي کاهش پیـدا

وضــعیت کنتــرل نشــود ،درمــان نهــايي پايــان دادن بــه

ميکند .در بیمارستان پارکلند در موارد تهديد به زايمان

بارداری ميباشد ،هر چند سـن بـارداری کامـل نباشـد.

پره ترم در هفتههای 60تـا  61بـرای محافظـت عاـبي

پس ميتوان اين گونه برداشت کرد نوزادان متولد شـده

اقدام به درمان با سولفات منیزيوم مـيکننـد( .)00نتـايج

از مادران مبتال به مسمومیت بـارداری اکثـرا زودتـر از

اين پژوهشها با نتايج مطالعه حاضر که نشان داد بـین

موعد متولد شده و زايمان زودرس مـيتوانـد در آينـده

مسمومیت بـارداری و رشـد شـناختي کودکـان رابطـه

رفتارهای کودک را تحـت تـأثیر قـرار دهـد ،چـون ايـن

معنيدار و مثبتـي وجـود دارد هـم جهـت و هـم راسـتا

نوزادان اکثراً به بخش مراقبتهای ويژه نوزادان منتقـل

ميباشد .برای تبیین اين فرضیه ميتوان چنین اسـتدالل

ميشوند و بر اساس وضعیت جسماني ممكـن اسـت از

کرد که جهت جلوگیری از تشـنج بـرای مـادر مبـتال بـه

چند ساعت تا چند ماه در اين بخش بسـتری باشـند کـه

مســمومیت بــارداری در طــول لیبــر داروی ســولفات

دراين مدت نوزاد از مهر و محبت مادرانه سـود نمیبـرد

منیزيوم تجويز ميشود و از آنجا که امـروزه ايـن دارو

و رابطه عاطفي که بايـد در سـاعات اولیـه بـین مـادر و

به منظور پیش رس کردن رشد اعااب در جنـینهـايي

نوزاد برقرار شود ،اتفاق نميافتـد و حـس ايمنـي ايجـاد

کــه احتمــال تولــد زودتــر از موعــد را دارنــد اســتفاده

نميگردد کـه ايـن خـود مـيتوانـد منجـر بـه اخـتالالت

ميشود ،پس ميتوان اذعان داشت که نـوزاداني کـه در

رفتاری در آينده شود .نتـايج پژوهشـي کـه روی1611
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کودک 01ـ 1ساله انجام شد نشان داد مادران بـارداری

اشاره کرد؛ حجم وسیعي از اطالعات که ميتواند کمـ

که در فال بهار به پرهاکالمپسي مبتال ميشوند ريس

کننــده باشــد ،ممكــن اســت از بــین رفتــه باشــد و در

ابتال کودکانشان بـه نقـص توجـه ـ بـیشفعـالي بیشـتر

دســترس پژوهشــگر نباشــد ،در دســترس نبــودن همــه

ميشود(.)02

کودکاني که در لیست زايمانهای سالهـای مـورد نظـر

پژوهشهایکمي در مورد ارتباط پرهاکالمپسـي


بــودهانــد ،بــه داليلـي از جملــه مهــاجرت ،مــرو در اثــر

در بــارداری و اخــتالل نقــص توجــه ـ بـیش فعــالي در

بیماری يا تاادف ،تغییر آدرس يا شماره تلفن ،که بايد

فرزندان آنها وجـود دارد .برخـي از پـژوهشهـا نشـان

از لیست حذف شـوند(افت نمونـه) و بـر طبـق انتخـاب

بـارداری بـا افـزايش خطـر اخـتالل

با نفر بعدی تمـاس گرفتـه شـود،

دادهاند که عوار

تاادفي سیستماتی

نقـــص توجـــه ـ بــیش فعـــالي در فرزنـــدان مـــرتبط

معضالت هماهنگي با والدين و کودکان برای مراجعـه و

است(00و .)01

گرفتن تسـتهـا ،معضـالتي از قبیـل نگرانـي والـدين از

بــا ايـن حــال امیـر و همكــاران گــزارش داد کــه

تماسي که از طـرف بیمارسـتان جهـت بررسـي کـودک

سابقه پره اکالمپسـي و عفونـت در دوران بـارداری در

گرفته ميشود که آيا کودک آنها مشكلي داشـته اسـت

مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بـیشفعـالي

آيا کودک آنها در زمان زايمان در بیمارستان با کـودک

به طور معنيداری بیشتر نبود( ،)01نتايج اين مطالعه در

ديگری جابه جا شده اسـت ،جـدايي والـدين کـه کـودک

تضاد با نتايج مطالعه حاضر ميباشد.

تحت سرپرستي والدی است کـه حاضـر بـه مراجعـه و

نتـــايج پژوهشـــي در کانـــادا نشـــان داد کـــه

انجام تست نمـيباشـد  .بعـد مسـافت و محـدود بـودن

پرهاکالمپسي شديد ميتواند تأثیرات نامطلوبي از جملـه

زمان های مراجعه در هفته دلیل ديگری اسـت کـه مـانع

رشد ناکافي داخل رحمي ،تولد زودرس و افزايش تأخیر

همكاری با پژوهشگر ميشود.

در توسعه عابي بر محاـول بـارداری داشـته باشـد.

پیشنهاد ميشود ،پژوهشهايي در مـورد تـأثیر

بنــابراين غربــالگری زود هنگــام و دخالــت در افــزايش

ديابت بارداری ،بر رشد شناختي و نشانههای اخـتالالت

ســطح رشــد عاــبي بــرای آينــده ســالمت نــوزاد الزم

رفتاری انجام شود ،پژهشهايي انجام شـود کـه رابطـه

است( .)61نتايج اين مطالعه با نتايج پژوهش حاضر داد

ب ـین رشــد شــناختي و نشــانههــای اخــتالالت رفتــاری

کــه نشــان داد بــین مســمومیت بــارداری و نشــانههــای

کودکان با طول مدت بستری در بخش مراقبتهای ويژه

اختالالت رفتاری کودکان ارتبـاط معنـيدار و معكـوس

نــوزادان را بررســي نمايــد و بهتــر اســت ايــن گونــه

وجود دارد مطابقت دارد(.)61

پژوهشها مورد حمايت سـازمانهـا قـرار گرفتـه و بـه

پژوهش انجام شده ي پژوهش گذشتهنگر است

صورت طولي انجام شوند.

و محدوديتهای اين نوو پژوهش ميتوان به نكات زيـر
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نشانهها در اسرو وقت به روانشـناس مراجعـه کـرده و

نتیجهگیری
نتايج حاصل نشان داد که مسـمومیت بـارداری

آن را درمان کنند.

که با دريافت داروی سولفات منیزيوم همـراه اسـت بـر
رشد شناختي تأثیرگذار است ،اگر کودک از نظر ژنتیكي

تقدير و تشكر

مشكلي نداشته و در محیطـي سـالم و غنـي رشـد کنـد،

ايــن مقالــه قســمتي از پايــان نامــه دکتــرای

و عوامـل فرهنگـي،

روانشناســي تخاا ـي دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد

چون عوامل زيادی از جمله ژنتیـ

اجتماعي مي توانند هوش را تحت تأثیر قرار دهند ،پـس

مرودشـــت بـــا کـــد اخـــالق

اگر اين کودکان مشـكالت ژنتیكـي نداشـته باشـند و در

ميباشـد ،از همكـاری کلیـه مراکـز و واحـدهای مـورد

محیط سالم و غني رشـد کننـد ،والـدين نبايـد در مـورد

پژوهش صمیمانه سپاسگزاری ميشود.

IR.SUMS.REC.1397.146

رشــد شــناختي آنهــا در آينــده نگــران باشــند ،امــا
مسمومیت بـارداری بـا نشـانههـای اخـتالالت رفتـاری
کودکان ارتباط معنيدار و معكوس دارد ،به علت جدايي
مادر و نوزاد رابطه عاطفي اولیه شكل نگرفتـه و ممكـن
است سب دلبستگي نا ايمن شكل بگیرد که ممكن است
اين سب

منجر بـه اخـتالالت رفتـاری در آينـده شـود،

برای پیشگیری از شكل گیری سب

دلبستگي ناايمن در

کودکاني که طوالني مدت در بخـش مراقبـتهـای ويـژه
نوزادان بستری مـيشـوند بهتـر اسـت در کنـار بخـش
مراقبــتهــای ويــژه نــوزادان اتــاقهــايي بــرای مــادران
اختاا

داده شود که چند ساعت در روز بتواننـد بـا

نوزاد خـود ارتبـاط عـاطفي برقـرار کننـد و بـه وسـیله
روانشناس آموزش ببیند که ابتدا بعد از ترخیص نـوزاد
از بیمارســتان مــادر يــا مراقــب اصــلي کــودک بايــد
پــیشبینــيپــذير ،در دســترس و پاســخگو باشــد ،ثانی ـاً
مادران در مورد اختالالت رفتاری ،عاليم و نشـانههـای
آن آمــوزش الزم را ببیننــد تــا در صــورت بــروز ايــن
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Abstract:
Background & aim: Maternity events such as preterm birth, low birth weight and low Apgar score
can affect postpartum life. Therefore, the aim of the present study was to determine the relationship
between pregnancy poisoning and cognitive development and symptoms of behavioral disorders in
children.
Methods: The present descriptive correlation study was conducted in 2017. The statistical
population included 1500 children born in 2007, 2006 and 2010 at Hafez hospital, Shiraz. The
selected sample was 306 according to Morgan table, but due to the samples decrease, 300
children were included in the study. Our sample is limited to children with information about
maternal preeclampsia. Cognitive development of these children was measured by a children's
Raven color questionnaire with 41% validity and 62% reliability. Symptoms of behavioral disorders
were also assessed by the Rutter Behavioral Disorders Questionnaire, a special form for parents
with 97% validity and 92% reliability. The collected data were analyzed using Pearson correlation
coefficient test.
Results: A significant and positive relationship was observed between pregnancy poisoning and
children's cognitive development. The correlation coefficient between the two is 0.187, which is
significant at the level of p <0.01. Moreover, the correlation between pregnancy poisoning with
aggression is equal to 0.317, with child anxiety is equal to 0.247, with maladaptation is equal to
0.240 and with attention deficit-hyperactivity disorder is -0.212, all of which are significant at the
level of p <0.01. It was indicated that there was an inverse and significant relationship between
pregnancy poisoning with aggression, anxiety, maladaptation and attention deficit hyperactivity
disorder, but the correlation between pregnancy poisoning and child antisocial behavior was 0.107
and no significant relationship was observed.
Conclusion: The results indicated that pregnancy poisoning affects cognitive development and
symptoms of behavioral disorders in children. On the other hand, more hospitalization of these
infants in the intensive care unit can lead to behavioral disorders in the child in the future.
Keywords: Pregnancy poisoning, Cognitive development, Symptoms of behavioral disorders in
children
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