
 

 

 

Journal of North Khorasan 
Medical Sciences 

No 39, Volume 10, Issue 4 

 

 

The Relationship between Demographic Variables and Religious Attitudes in 
Pregnant Women with Incidence of Infant Colic 

Havva Jalalinia 1, Mohammad Ali Kiani 2,*, Ali Haghbin 3, Masumeh Saeidi 4, Ali Khakshour 5 

 
1 Resident of Pediatrics, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
2 Associate Professor of Pediatric Gastroenterology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 
Mashhad, Iran 
3 Assistant Professor of Pediatrics, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran 
4 PhD Student of Medical Education, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 
5 Assistant Professor of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
* Corresponding author: Mohammad Ali Kiani, Associate Professor of Pediatric Gastroenterology, Faculty of 
Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: kianima@mums.ac.ir 

DOI: 10.21859/nkjmd-10044 
How to Cite this Article: 
Jalalinia H, Ali Khani M, Haghbin A, Saeidi M, Khakshour A. The Relationship between Demographic Variables and Religious 
Attitudes in Pregnant Women with Incidence of Infant Colic. J North Khorasan Univ Med Sci. 2019;10(4):24-27. DOI: 
10.21859/nkjmd-10044 

 

Received: 07 Apr 2018 
Accepted: 25 Jul 2018 

Abstract 
Introduction: Despite years of scientific research, the true cause of neonatal colic is still unclear. 
In fact, the cause of the infantile colic is considered multi-factorial and it is not known whether 
the physiological or psychosocial factors are responsible for creating these conditions. The aim of 
this study was to investigate the relationship between demographic variables and religious 
attitudes in pregnant women with incidence of colic in infants. 
Methods: This analytical cross-sectional study was performed on 300 pregnant women referred 
to women and midwifery departments of educational hospitals affiliated to Mashhad University 
of Medical Sciences. The newborn babies of these mothers from October 2015 to October 2017 
were examined for incidence of colic. The information about the occurrence of colic and religious 
attitude of mothers was done by a researcher-made questionnaire as well as maternal case and 
birth case records. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation 
coefficient test using SPSS software version 20. 
Results: The findings showed that there was a significant relationship between the religious 
attitude of the pregnant mother and the history of colic in her offspring with colic incidence in 
infants (P <0.001). There was no significant relationship between the number of pregnancies, 
feelings about the fetus, life satisfaction and difficulty in the previous pregnancy, and incidence of 
colic in the infancy (P > 0.05). 
Conclusions: Considering the positive impact of mothers' religious attitudes on reducing the 
incidence of neonatal colic, paying more attention to the spiritual dimension of human existence 
and planning to promote it in pregnant women, should be considered. 
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 چکیده

باشد. در واقع علت کولیک نوزادی چند ها تحقیق علمی، علت حقیقی کولیک نوزادی هم چنان نامشخص میسالعلیرغم  :مقدمه

مطالعه  باشند. اینشود و مشخص نشده که عوامل فیزیولوژیکی یا روانی اجتماعی مسئول ایجاد این شرایط میعاملی درنظر گرفته می

 و نگرش مذهبی در مادران باردار با بروز کولیک شیرخواران انجام شده است.با هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 

های زنان و مامایی بیمارستانهای آموزشی زن باردار مراجعه کننده به دپارتمان 311این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی  روش کار:

از لحاظ بروز کولیک مورد  1331تا مهر  1332از مهر دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید و نوزادان این مادران بعد از تولد، 

بررسی قرار گرفتند. اطالعات الزم در مورد بروز کولیک و اعتقادات مذهبی مادران توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخت و نیز پرونده 

اری ضـریب همبسـتگی پیرسـون ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آممادران باردار ونوزادان متولد شده جمع آوری گردید. داده

 تحلیل شد. 41نسخه  SPSSدر نرم افزار 

ها نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین نگرش مذهبی مادر باردار و سابقه کولیک در فرزندان قبلی وی با بروز کولیک یافته ها:یافته

جنین، رضایت از زندگی و مشکل در بارداری قبلی و (. بین تعداد بارداری، احساس در مورد P < 15/1در شیرخواران وجود داشت )

 (.P > 15/1بروز کولیک شیرخوارگی ارتباط معنی داری وجود نداشت )

وجود  یبه بعد معنو شتریتوجه ب ،یرخوارگیبا توجه به تأثیر مثبت نگرش مذهبی مادران در کاهش بروز کولیک ش نتیجه گیری:

 جهت ارتقاء آن در زنان باردار را مورد توجه قرار داد. یزیانسان و برنامه ر

 :کلیدی واژگان

 کیکول

 رخوارانیش

 زنان باردار

 ینگرش مذهب
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

کولیک شیرخوارگی که با گریه شدید یا نق نق بدون دلیل بیشتر از 

ساعت در روز، برای بیش از سه روز یا بیشتر در هفته، به مدت  سه

حداقل یک هفته که در یک نوزاد سالم کمتر از سه ماه که خوب تغذیه 

دهد درصد از شیرخواران زیر سه ماه رخ می 41شده تعریف شده، در 

[1-2]. 

هم چنان  سال تحقیق، علت حقیقی کولیک نوزادی 51علیرغم 

باشد. برخی از علل پیشنهادی شامل تغییر فلور روده، نامشخص می

تولید بیش از حد گازهای روده، انقباضات شدید روده، ارتباط ناکافی 

بین مغز و روده، حساسیت شدید به پروتئین شیر گاو، التهاب سیستم 

های گوارشی و سیستم عصبی نابالغ ذکر شده است. هم چنین تئوری

اجتماعی به علل بحث برانگیزی از جمله اضطراب مادر، دلبستگی روانی 

والدی متزلزل، پیوند منفی و ناکافی مادر و کودک و خلق و خوی سخت 

کنند. عوامل خطر برای گسترش کولیک و چالشی نوزاد اشاره می

ناشناخته است، اما مادران سیگاری، افزایش سن مادر و وضعیت نخست 

تاثیرگذار در گسترش کولیک در نظر گرفته شده زایی به عنوان عوامل 

 شود واست. در واقع علت کولیک نوزادی چند عاملی درنظر گرفته می

مشخص نشده که عوامل فیزیولوژیکی یا روانی اجتماعی مسئول ایجاد 

 .[5, 3, 4]باشند این شرایط می

ای است که به طور طبیعی باعث تغییرات جسمی، روانی ارداری، تجربهب

تغییرات فیزیولوژیک و  شود. گاهیو اجتماعی زیادی در زنان باردار می

در دوران حاملگی باعث تطابق زن با مسأله  روانشناختی طبیعی که

تواند حالت احساس خوشایند مادری می گردد، علیرغم ایجادبارداری می

گیرند و موجب اضطراب مادر باردار شوند که طبق ونه و جدی میبیمارگ
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تواند با بروز کولیک شیرخواران در ارتباط های روانی اجتماعی میتئوری

 .[1]باشد 

یان ای در متوجه به ارتباط بین معنویت و سالمتی به شکل گسترده

. [1]های علوم پزشکی، روانشناسی و آموزشی افزایش یافته است رشته

واند با تارتباط با پرودگار عالم یکی از مؤثرترین روابطی که انسان می

محیط خارجی خود داشته باشد. خواندن قرآن، نماز، دعا و راز و نیاز، 

ا حضور قلب انجام گیرد، قلب انسان را به نیروی زمانی که آگاهانه و ب

ود کند که بهببی نهایت خالق هستی پیوند می زند و آرامشی ایجاد می

های روحی انسان است. در مطالعاتی که بر دهندة بسیاری از نابسامانی

روی مادران باردار انجام شده است رابطه معنی دار بین نگرش مذهبی 

گزارش  [1]و وزن تولد نوزاد  [1]ادمانی مادر مادران باردار با سطح ش

 .[3]شده است 

و  دموگرافیکای که به بررسی ارتباط بین متغیرهای تاکنون مطالعه

نگرش مذهبی در مادران باردار با کولیک شیرخواران پرداخته باشد 

یافت نشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک و 

 انجام شده است. نگرش مذهبی مادران با بروز کولیک شیرخواران

 روش کار

نده زن باردار مراجعه کن 311این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی تعداد 

های زنان و مامایی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم به دپارتمان

تا مهر  1332پزشکی مشهد و نوزادان این مادران بعد از تولد، از مهر 

انجام شد. تعداد حجم نمونه بر اساس مطالعات گذشته نگر و  1331

 %5شیوع کولیک در جامعه ایرانی برآورد گردیده است. بر اساس آلفای 

. [11]نفر تعیین گردید  311، تعداد حجم نمونه %41تای و ب

گیری مبتنی بر هدف انجام شد، بدین صورت که پس از اخذ نمونه

رضایت، زنان واجد شرایط )مادران باردار در سه ماه آخر بارداری، سن 

سال، ایرانی و ساکن در مشهد و عالقه مند به شرکت در  45-21بین 

 مطالعه( مورد مطالعه قرار گرفتند.

العات دموگرافیک، ها در این مطالعه پرسش نامه اطابزار گردآوری داده

سؤال در مورد اعتقادات مذهبی مادران، پرونده مادران باردار و  3

نوزادان متولد شده و برگه ثبت موارد )میانگین طول گریه و تعداد 

ها با استفاده از آمار ساعت( بود. تحلیل آماری داده 42دفعات آن در 

 SPSS ارتوصیفی، آزمون آماری ضـریب همبسـتگی پیرسـون و نرم افز

در نظر گرفته  15/1انجام گرفت. سطح معنـاداری کمتر از  41نسخه 

مورد تصویب شورای پژوهشی  341121شد. این مطالعه با کد پژوهشی 

باشد و رضایت مادران جهت شرکت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد می

 15/1کمتر از  P-valueمطالعه قبل از انجام مطالعه کسب شده است. 

 ماری معنی دار تلقی گردید.از لحاظ آ

 هایافته

تا  41سن بین  %3/55مادر باردار شرکت کننده در این مطالعه  311از 

دومین بارداری خود را  %3/21خانه دار بوده و %1/14سال داشتند،  35

کردند. کولیک در شیرخوارانی که مادرشان نگرش مذهبی تجربه می

کمتر از شیرخوارانی بود  خیلی قوی و قوی داشتند به شکل معناداری

که مادرشان نگرش مذهبی متوسط و ضعیف داشتند. بین نگرش 

(. بین P < 111/1مذهبی و بروز کولیک ارتباط معکوس وجود داشت )

تعداد بارداری، احساس در مورد جنین، رضایت از زندگی و مشکل در 

بارداری قبلی و بروز کولیک شیرخوارگی ارتباط معنی داری وجود 

شت. همچنین سابقه قبلی کولیک در فرزندان ارتباط مستقیم و ندا

جدول ( )P < 111/1معنی داری با بروز کولیک شیرخوارگی داشت )

1.) 

 بحث

بروز کولیک شیرخوارگی ارتباط  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

معکوس با نگرش مذهبی مادر و ارتباط مستقیم با سابقه کولیک در 

فرزندان قبلی وی دارد. مطالعات در کشورهای در حال توسعه نشان 

های تواند بر جنبهداده خلق مادر از جمله افسردگی پس از زایمان می

هش وزن گیری و مختلفی از سالمتی نوزاد از جمله کولیک، خواب، کا

 .[11]مشکالت بهداشتی و جسمی تأثیر بیشتری داشته باشد 

از شیرخواران کولیکی،  %5/14ای دیگر نشان داد که نتایج مطالعه

مادرانی با سبک دلبستگی متزلزل داشتند و افسردگی پس از زایمان 

. [14]مادر و سبک دلبستگی متزلزل با کولیک شیرخوارگی همراه است 

ای نشان داد احساس خوشبختی بعد از زایمان مادر با نتایج مطالعه

ه در ندهمسرش به عنوان فاکتوری که بیشترین اثر پیشگیری کن

کولیک شیرخوارگی را داشت گزارش شده است. این ارتباط بین 

احساس خوشبختی با بروز کولیک شیرخوارگی حتی در صورتی که 

نوان تواند به عمادر تجربه افسردگی پس از زایمان را داشته باشد نیز می

یک فاکتور پیشگیری کننده قوی در نظر گرفته شود. هم چنین سطوح 

ت اجتماعی مادران در طی بارداری و بعد از زایمان با باالیی از حمای

. [13]تر کولیک شیرخوارگی گزارش شده همراه بوده است میزان پایین

 های بهداشتیهاست که پایه و اساس مراقبتدین و معنویت، برای قرن

های مهمی از زندگی روزمره برای بسیاری از مردم جهان تلقی و جنبه

مردم از سراسر جهان خود را صرف نظر از حضور منظم  %53گردد. می

 .[15, 12]کنند های مذهبی، مذهبی معرفی میمهدر برنا

بر طبق مطالعات موسیقی درمانی روشی ارزان، غیرتهاجمی و آسان 

شود و آوای قرآن به عنوان یک برای کاهش اضطراب افراد محسوب می

خصوص به موسیقی عرفانی دلپذیر با خواص ویژه و ملودی و ریتم م

 تواند در کاهشعنوان یکی از با شکوه ترین ابعاد اعجاز قرآن کریم می

 .[11]اضطراب مؤثر باشد 

دهد که استفاده از آوای قرآن کریم به عنوان مطالعات نشان می

ای مؤثر و بی خطر در کاهش مشکالتی از قبیل استرس، احساس مداخله

. [11]تواند تاثیرگذار باشد تنهایی، بهبود خلق و تعدیل هیجانات می

های مذهبی و انس با قرآن در دوران بارداری، تأثیر مثبتی بر فعالیت

و هم چنین گوش نمودن به آوای  [1]سطح شادمانی مادران داشته 

قرآن موجب کاهش اضطراب مادران قبل از عمل سزارین شده است 

[11]. 
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 همکارانو  اینیجالل

 ارتباط کولیک شیرخواران با متغیرهای دموگرافیک و نگرش مذهبی مادران باردار: 0جدول 

 P-Value جمع کل خیر بله متغیر

  فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( 

 (131/1) 5/1    تعداد بارداری

  11( 2/41) (3/41) 12 12( 2/41) اول

  123( 3/21) (3/21) 115 41( 1/54) دوم

  51(3/13) (3/13) 21 11( 3/11) سوم

  11( 1/1) (1/1) 11 1( 3/1) چهارم

  431 (1/111) (1/111) 423 53( 1/111) جمع کل

 (-112/1) 3/1   احساس در مورد جنین

  411( 1/13) 111( 1/13) 21( 1/12) خیلی خوب

  14( 1/41) 54( 1/41) 11( 5/11) خوب

  15( 1/5) 11( 1/2) 2( 2/1) بدون احساس

  432( 1/111) 421( 1/111) 52( 1/111) جمع کل

 (-115/1) 3/1    رضایت از زندگی

  425 (2/15) 412( 2/11) 21( 2/11) بله

  24( 1/12) 34( 1/13) 11( 1/13) خیر

  411( 1/111) 431 (1/111) 51( 1/111) جمع کل

 (-513/1* ) 111/1 <    نگرش مذهبی

  13( 1/43) 11( 1/41) 1( 3/1) خیلی قوی

  155( 1/51) 122( 5/51) 11( 2/41) قوی

  51( 1/13) 31( 1/14) 41( 1/21) متوسط

  13( 3/1) 3( 4/1) 11( 1/43) 11 ضعیف

  311( 1/111) 421( 1/111) 52( 1/111) جمع کل

 (153/1) 2/1    بارداری قبلی مشکل در

  111( 1/31) 15( 1/32) 44( 5/21) بله

  131( 1/12) 153( 4/15) 31( 5/51) خیر

  431( 1/111) 422( 1/111) 53( 1/111) جمع کل

 (515/1* ) 111/1 <    سابقه کولیک در فرزندان قبلی

  14( 1/41) 42( 1/3) 31( 2/11) بله

  431( 3/13) 444( 4/31) 11( 1/43) خیر

  311( 1/111) 421( 1/111) 52( 1/111) جمع کل

 گیرینتیجه

با توجه به تأثیر مثبت نگرش  های این پژوهش نشان داد کهیافته

ر توان توجه بیشتمذهبی مادران در کاهش بروز کولیک شیرخوارگی می

ریزی جهت ارتقاء آن در زنان به بعد معنوی وجود انسان داشته و برنامه 

باردار را به عنوان روشی ارزان و غیرتهاجمی در کاهش کولیک 

 شیرخوارگی مورد توجه قرار داد.

 سپاسگزاری

پزشکی مشهد که حمایت  از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم

عهده  ( را بـه341121 مالی پایـان نامـه تخصصی )با کد پژوهشی

مادران بارداری که در این مطالعه شرکت نمودند، داشته و از تمام 

 .نماییممی قـدردانی و تشـکر
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