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 دهیچک

 و هدف:  مقدمه

دهد و هر سال نوزادی همچنان به طور شایع رخ می -های مادران، مرگ و میر جنینیعلیرغم بهبود درکیفیت مراقبت

و  ینامطلوب جسم یامدهایبا پ رانگریورویدادی  نیوالد یناتال برا یپر گذارد. فقدانبر زندگی هزاران زوج تاثیر می

 نییبا هدف تب حاضر مطالعهتواند با تجارب حمایتی نامناسب تشدید شود. لذا که می مدت است دراز یاجتماع -یروان

 .انجام شد نوزادی -حمایت اجتماعی در مادران با تجربه فقدان جنینیفرآیند 

   -1398( در سالهای 2015) نسخه و اشتراوس نینسخه کورب یگراندد تئورحاضر به روش  یفیپژوهش ک :روش

مادر با سابقه فقدان  20کنندگان محل انجام مطالعه مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز بود. مشارکت. گرفتانجام 1401

ماما( بودند  2پزشک و 1تن از پرسنل بهداشتی درمانی) 3و  خواهر( 1، همسر 3نفر از اعضای خانواده ) 4 ،جنین و نوزاد

، افتهیساختار مهیمصاحبه ن ها ازدادهی جهت جمع آور کننده انجام شد.مشارکت 27مصاحبه با  28در مجموع و 

ها و طبقات نمونه گیری در آغاز بصورت هدفمند و سپس با هدایت داده .در عرصه استفاده شد ادداشتیو  یادآورنویسی

 ها به روش مقایسه مداوم صورت گرفت.آنالیز داده نظری انجام شد. گیری به روشر حال شکلد

مراقبت انگاری فقدان در نظام سالمت، ناتال متشکل از نادیدهای حمایت اجتماعی در سوگ پریعوامل زمینه :هایافته

، عدم حمایت همسر، حمایت همسر، بسترحمایتی نامساعد اطرافیان، محیط حمایتی پیرامون فرد کارا و موثرکادر درمان

و  "بانیخویشتن"، "های ناصواب دیگراندر حصار انگاره"، "های شروع مصیبتزمزمه"بود و فرآیند این حمایت 

-شروع شده و بعلت فقدان جنینشد. فرآیند حمایت اجتماعی با درک خبر فقدان را شامل می "زندگی در لوای فقدان

شود و برای حفظ و صیانت خود از راهبرد خویشتن بانی نوزاد فرد در معرض انگاره های ناصواب دیگران واقع می

کند. در نهایت همه زنان زندگی در لوای فقدان را ادامه می دهند. عوامل زمینه ای بطور مثبت و منفی بر استفاده می

 گذارند. لوای فقدان تاثیر می خویشتن بانی و زندگی در

ماهیت و چگونگی  ،شدهاز طبقات منتج ی در پاسخ به سوال اصل "خویشتن بانی "تحت عنوان پژوهش یمرکز ریمتغ

حمایت اجتماعی در زنان با تجربه فقدان را بیان نمود. این طبقه کلیه طبقات را بهم ارتباط داده و پدیده مورد مطالعه را 

  توضیح داد.

ای است. مادران پس از فقدان از دریافت حمایت محروم فرآیند حمایت اجتماعی وابسته به عوامل زمینه :یریگ هجینت

هستند. لذا آنان در شرایط فقدان برای مواجه نشدن با عدم حمایت و یا حمایت ناخوشایند دیگران از طریق رویکرد 

ان ادامه داده و با آن سازگار شوند. بطور کلی شناسایی این قدتوانند خود را حفظ و به زندگی در لوای فخویشتن بانی می

ای مرتبط و پیامدهای حاصل از آنها در جهت حل آنها و تسهیل فرآیند دریافت حمایت اجتماعی فرآیند، عوامل زمینه

 ثمربخش خواهد بود. 
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Abstract 

 

Background: Despite improvements in the quality of maternal care, fetal-
neonatal deaths still occur frequently and affect the lives of thousands of 
couples every year. Perinatal loss is a devastating episode for parents with 
long-term adverse physical and psychosocial consequences which could 
exacerbate by unfavourable support experiences. The current study carried out 
for exploration of the process of social support of women with perinatal loss 
experiences. 
 
Methods:The current qualitative research was conducted using the grounded 
theory method of Corbin and Strauss version (2015) in 2019-2022. The setting 
of the study was Ahvaz health centers. Participants were 20 mothers with 
history of perinatal loss, 4 family members (3 spouses and 1 sister) and 3 
health care providers (1 obstetrician, 2 midwives) and overall 28 interviews 
carried out with 27 participants. Semi-structured interview, memo writing and 
field note was applied for data collection. The recruitment was initially 
purposeful sampling then gradually as the data collection proceeded and the 
categories emerged, theoretical sampling was applied. Data analysis was done 
through constant comparison of data. 
 
Results: Contextual factors of social support in prenatal loss was including “lack 
of attention to the loss in the healthcare system”, “Efficient and effective care 
of the medical staff”, “lack of husband’s support”,” husband’s support”, 
“supportive environment around”, “unfavourable support of important others” 
and process of this support was included “beginning of the whispers of 
trouble”, “trapped by misconception of important others”, “self-help” and, 
“living with loss”. The main category of “self-help” was extrapolated in 
response to the main research question from the categories and elucidated the 
quality of social support in women with the experience of perinatal loss. The 
category of "living with loss" was the consequence of the social support 
process. This category played a central role in linking all other categories in 
explaining the phenomenon under the study. The process of social support 
starts with “beginning of the whispers of trouble” and loss of the baby expose 
the women to “trapped by misconception of important others”. Women use 
“self-help” strategy to preserve themselves. Utmost all women live with loss. 
Contextual factors positive or negatively affect “self-help” and “living with 
loss”.  
 



Discussion: contextual factors shape the process of social support. Mothers 
following loss, deprive of receiving social support. They adopt a self-help 
approach to avoid more unpleasant experiences such as lack of or unpleasant 
support from important others”, so through that could protect themselves and 
survive a life in loss and deal to it. Generally, identification of this process, 
contextual relevant factors and the consequences would be helpfuf for 
facilateing social support process. 
 
Key words: Social support, Mothers, Perinatal loss, Grounded theory  


