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بررسی وضعيت اضطراب مادران باردار در سه ماهه
سوم بارداری و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان
به بيمارستان های شهر بندرعباس در سال 1931
نرگس صادقی ،1شيالن عزیزی ،*2ميترا مالئی نژاد

9

 .1دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران.
 .3دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت1333/3/11 :

1
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مقدمه :اضطراب ،از شایع ترین اختالالت روانی در طول بارداری به ویژه در سه ماهه سوم بارداری میباشد و عوامل
مختلفی در بروز این اختالل نقش دارند .مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم
بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار :این مطالعه طولی در سال 1331بر روی  51مادر باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان های
شهر بندرعباس جهت مراقبت های معمول بارداری انجام شد .داده ها از طریق پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر در سه
نوبت (هفته های  33-33 ،23-32و  35-22بارداری) و پرسشنامه اطالعات فردی گردآوری شد .تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمون های آنالیز واریانس ،تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه
انجام شد .میزان  pکمتر از  2/21معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد ،حدود نیمی از مادران ،دارای نمرات متوسط به باالی اضطراب آشکار ( )%22/3و
پنهان ( )%21/3بودند .ولی بین میانگین اضطراب آشکار و پنهان مادران در سه نوبت اندازهگیری تفاوت معنی داری
مشاهده نشد ( .)p=2/125 ،p=2/13همچنین ارتباط معنی داری بین سن ،تحصیالت مادر ،وضعیت اشتغال ،تعداد
زایمان ها و سقط ،نوع بارداری و جنسیت نوزاد با اضطراب آشکار و پنهان آن ها در سه ماهه سوم بارداری مشاهده
نشد (.)p<2/21
نتيجهگيری :اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری در سطح باالیی است .بنابراین تدوین برنامه های
مربوط به ارزیابی سالمت روانی مادران در مراقبت های دوران بارداری منطقی به نظر می رسد.
کلمات کليدی :اضطراب ،بارداری ،عوامل خطر
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مقدمه
در جامعه رو به رشد کنونی که انسانها بیش از گذشته
در برابر شرایط نامساعد و فشارآور زندگی قرار گرفتهاند،
افزایش مشکالت ،پیچیدگی و آمیختگی آنها با
یکدیگر ،افراد را در شرایطی قرار میدهد که به طور
دائم انواع فشارهای روانی را تجربه میکنند .اضطراب،
یکی از شایع ترین بیماریها و مهم ترین اختالالت
عصبی روانی است که برخی روان پزشکان و روان کاوان
 ،بخش اعظم اختالالت روانی را در آن جستجو میکنند
(.)1
شواهد نشان میدهد رویداد های آسیب زای زندگی و
فشارهای روانی ،در سبب شناسی اختالالت اضطرابی
اهمیت دارند ( .)2بارداری ،یکی از دوره های با اهمیت
زندگی و یک دوره آسیبپذیر در زندگی زنان به شمار
میرود که زنان در این دوران در معرض شرایط
جسمی ،روانی و اجتماعی ناسازگاری قرار میگیرند و
نیازهای جسمی و عاطفی آنان افزایش مییابد .از این
رو یک فرصت منحصر به فرد برای بروز اضطراب و
افسردگی که از شایع ترین اختالالت روانی دوران
بارداری محسوب میشوند ،فراهم میشود (.)2 ،3
مطالعات متعددی در زمینه اختالالت روانی از جمله
اضطراب دوران بارداری انجام شده است و شیوع
متفاوتی از اضطراب گزارش شده است .به عنوان مثال
شیوع اضطراب در سوئد  ،)1( %22در بنگالدش %23
( ،)3در پاکستان  ،)5( %22/2در برزیل %13/1
(اضطراب آشکار) و ( %21/3اضطراب پنهان) ( )8و در
ایران ،در بابل ( %23/3اضطراب آشکار) ( ،)3در الر %38
(اضطراب آشکار) و ( %23اضطراب پنهان) ( ،)12در
ساری ( %33اضطراب آشکار) و ( %22اضطراب پنهان)
( )11و در قم ( %22/2اضطراب پنهان) و %32/5
(اضطراب آشکار) ( )12گزارش شده است .برخی
پژوهشگران بر این باورند که میزان اضطراب در زنان
باردار که در سه ماهه اول باال است ،در سه ماهه دوم
کاهش می یابد ،اما در سه ماهه سوم بارداری و با
نزدیک شدن به زمان زایمان دوباره به سطح اولیه بر
میگردد ( .)13برخی دیگر معتقدند که شیوع اضطراب
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در سه ماهه سوم بارداری نسبت به سه ماهه اول و دوم
بارداری بیشتر است (.)11 ،12
زنان در سه ماهه اول بارداری احساس خستگی شدید
میکنند و افزایش سطح استروژن ،باعث بیثباتی خلق
در آن ها میشود .تهوع ،استفراغ و ترس از سقط،
مشکالتی را ایجاد میکند ،ولی اکثر زنان با آن خو
میگیرند .سه ماهه دوم بارداری برای زنان ،بیشتر
پاداش دهنده است ،زیرا با رفع مشکل تهوع ،استفراغ،
بازگشت نیروی قبلی و احساس حرکات جنین ،احساس
راحتی و هیجان میکنند ( .)2سه ماهه آخر بارداری،
فشارآورتر و مضطرب کننده تر است ( ،)13با وارد شدن
تدریجی زن به سه ماهه سوم بارداری و رشد جنین به
همراه بزرگ شدن شکم و اضافه شدن وزن ،فشار بر
روی کمر و اعصاب پا بیشتر شده و حرکت و فعالیت
مادر کند میشود و فکر رسیدن زمان زایمان ،زن باردار
را دچار اضطراب میکند .مشکالت جسمی و اضطراب،
باعث کاهش خواب در ماه های آخر میشود و نگرانی
هایی که در سه ماهه دوم کاهش یافته بود ،در این
دوره مجدداً افزایش مییابد (.)15
همچنین برداشت زن از بارداری و درد های زایمانی،
ترس از زایمان ( ،)15سن ،میزان تحصیالت و رضایت
زناشویی پایین ( ،)13سطح سواد مادر ،وضعیت
اقتصادی پایین ،حمایت ناکافی ،ارتباط ضعیف با همسر
و خشونت جسمی از جانب همسر نیز با اضطراب دوران
بارداری ارتباط تنگاتنگی دارند (.)3
به گزارش سازمان جهانی بهداشت ( ،)2228بارداری در
نوجوانی ،بارداری ناخواسته ،سابقه قبلی فرزند مرده یا
سقط مکرر ،نخستزا بودن ،بارداری در اثر تجاوز
جنسی ،روابط ضعیف و نامناسب با اعضاء فامیل و زنانی
که ازدواجشان به ثبت نرسیده یا جدا شدهاند ،از عوامل
خطر در بروز اضطراب دوران بارداری میباشد (.)3
شواهد فراوانی از مشکالت سالمت روان در طول
بارداری خصوصاً پیرامون زایمان وجود دارد که بر
بهبودی ،تعادل روانی ،نگرش مادران و سازگاری با
وظایف مراقبت از فرزند تأثیر میگذارد ( ،)3اما عوارض
اضطراب در سه ماهه سوم بارداری ،تنها معطوف به
خودِ مادر نیست ،بلکه باعث بروز پیامد هایی نظیر

 نرگس صادقی و همكاران

دارای درمانگاه زنان (تنها سه بیمارستان اجازه انجام
پژوهش را دادند) تشکیل می داد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :ملیت ایرانی ،عدم سابقه بیماری اختالل
خلق یا تفکر شناخته شده ،عدم مصرف داروهای ضد
اضطراب و ضد افسردگی و قرار داشتن در هفته 23-32
بارداری بود .مادرانی که به هر دلیل پرسشنامه را ناقص
تکمیل کردند ،از مطالعه حذف شدند .نمونهگیری از
اواسط مرداد تا اواخر آذر ماه سال  1331ادامه یافت.
یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه،
پرسشنامه اطالعات فردی بود و شامل اطالعاتی نظیر:
سن تقویمی مادر ،وضعیت اشتغال ،میزان تحصیالت،
تعداد زایمانها ،سابقه سقط جنین ،خواسته یا ناخواسته
بودن بارداری و جنسیت نوزاد بر اساس سونوگرافی بود
که پس از بیان اهمیت و اهداف پژوهش برای نمونهها و
کسب رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان توسط آنها
تکمیل میشد .اضطراب آشکار و پنهان مادران توسط
پرسشنامه اضطراب صفت و حالت اشپیل برگر سنجیده
شد که مشتمل بر  22سؤال است که  22سؤال مربوط
به اضطراب آشکار و  22سؤال مربوط به اضطراب پنهان
میباشد و در طیف  2گزینهای لیکرت از  1تا  2و در
مقیاس کلی  22تا  82نمره سنجیده میشود .اضطراب
آشکار ،احساس اضطراب را در یک مقطع زمانی
میسنجد و در آن پاسخ هر سؤال به صورت چهار
گزینه ای (اصالً ،تا حدی ،متوسط و خیلی زیاد)
میباشد ،اما اضطراب پنهان ،احساس کلی و همیشگی
را در بر میگیرد و در واقع شخصیت مضطرب را نشان
میدهد و دارای پاسخهای چهار گزینه ای (تقریباً
هرگز ،گاهی اوقات ،بیشتر اوقات و تقریباً همیشه) می
باشد .در این مطالعه ،از نسخه ترجمه شده به زبان
فارسی آن استفاده شد( .)21از این پرسشنامه در
مطالعات مختلف برای تعیین اضطراب مادران باردار
استفاده شده است ( .)23 ،22 ،12 ،3جهت تعیین پایایی
ابزار ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،پایایی 2/81
برای سؤاالت اضطراب آشکار و  2/83برای اضطراب
پنهان محاسبه شد .مادران مورد مطالعه پس از تکمیل
کردن پرسشنامه اطالعات فردی ،نسبت به تکمیل
پرسشنامه اضطراب اقدام میکردند.

اختالل در تکامل سیستم عصبی ( ،)18اختالل در
سالمت جسمی و روانی نوزاد ( )13و اختالالت رفتاری
مانند مشکالت توجه و رفتارهای پرخاشگری در
دختران میشود (.)22
امروزه در مراکز بهداشتی درمانی کشور ،به مراقبت
های دوران بارداری در زمینه بهداشت روان مادران
کمتر پرداخته شده است ،در حالی که سالمت جسم،
در گرو سالمت روان و سالمتی روان مادر ،ضامن
سالمت خانواده و فرزندی است که بزودی متولد خواهد
شد ( )13 ،12و مطالعاتی که در این زمینه انجام
گرفته ،آن را تأیید میکند.
با توجه به نقش عوامل مختلف در تعیین سطح تجربه
های عاطفی زن در دوران بارداری ،اضطراب و سالمت
روان وی ،مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت
اضطراب مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری و
عوامل مرتبط با آن انجام شد.

روش کار
در این مطالعه طولی ،مادران بارداری که بر اساس تاریخ
اولین روز آخرین قاعدگی یا سونوگرافی نیمه اول
بارداری در هفته  23-32بارداری قرار داشتند و در سال
 1331جهت مراقبت های معمول بارداری به درمانگاه
زنان بیمارستان های شهر بندرعباس مراجعه کرده
بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
حجم نمونه در این مطالعه با در نظر گرفتن سطح
اطمینان  2/31و دقت  2/11و با استفاده از فرمول
حجم نمونه 51 ،نفر به دست آمد.
با توجه به طوالنی بودن روند انتخاب نمونه ها و
محاسبه میزان احتمالی ریزش نمونه در ماه اول112 ،
مادر انتخاب شدند که تنها  51نفر از آن ها تا انتهای
مطالعه باقی ماندند .در این مطالعه ،اضطراب مادران در
سه نوبت (هفته  ،23-32هفته  33-33و هفته 35-22
بارداری) در طول زمان اندازه گیری شد و ارتباط بین
میانگین اضطراب سه نوبت با متغیرهای فردی مادر
بررسی شد .محیط پژوهش در این مطالعه را درمانگاه
زنان بیمارستان های دکتر شریعتی ،خلیج فارس و
خاتم االنبیاء شهر بندرعباس از مجموع پنج بیمارستان
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نتایج مطالعه حاضر در مورد  51مادر شرکت کننده در
مطالعه نشان داد که میانگین سنی مادران مورد مطالعه
 28/28±3/13سال و در محدوده  15-22سال بود21 .
نفر ( )%28آن ها نخست زا و  15نفر ( )%53بدون
سابقه سقط بودند .بارداری در اکثر مادران ()%53/3
خواسته بود و  12نفر ( )%13از آن ها تحصیالت
دانشگاهی داشتند.
توزیع فراوانی مادران باردار با شدت های مختلف نمره
اضطراب نشان داد که  32نفر ( )%22/3از افراد مورد
مطالعه دارای اضطراب آشکار متوسط و شدید و  32نفر
( )%21/3دارای اضطراب پنهان متوسط و شدید بودند.
اضطراب آشکار و پنهان آزمودنی ها بر اساس نمرات به
دست آمده در  3سطح خفیف ( ،)22-22متوسط (-12
 )23و شدید (بیشتر یا مساوی  )13مورد بررسی قرار
گرفت (جدول .)1
جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی شدت های مختلف
نمره اضطراب آشكار و پنهان مادران باردار در سه ماهه
سوم بارداری
آشکار
(درصد) تعداد

پنهان
(درصد) تعداد

نمره اضطراب
خفیف

(23 )15/3

(21 )12/3

متوسط

(13 )21/3

(13 )21/3

شدید

(13 )15/3

(11 )22

جمع

(51 )122

(51 )122

شدت

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازههای
تکراری برای مقایسه میانگین اضطراب در سه نوبت از
سه ماهه سوم بارداری ،بین میانگین اضطراب آشکار و
پنهان مادران در سه نوبت تفاوت معنیداری وجود
نداشت (( )p=2/125 ،p=2/13جدول .)2

جدول  -2مقایسه ميانگين اضطراب آشكار و پنهان مادران در سه نوبت از سه ماهه سوم بارداری

اضطراب آشکار

زمان اندازه گیری

میانگین  ±انحراف معیار

نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری

هفته 23-32

33/38±11/23
22/21±8/32
35/55±13/38

F=2/32
p=2/13

22/18±8/11
22/21±12/11
33/31±18/33

F=2/18
p=2/125

هفته 33-33
هفته 35-22

اضطراب پنهان

هفته 23-32

00
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از جمله عوامل مداخله گر احتمالی که می بایست به
آن اشاره کرد این است که به دلیل بیاطالعی برخی
مادران باردار از میزان اهمیت مطالعه حاضر ،ممکن بود
برخی مادران نسبت به تحقیق بیتفاوت بوده و این امر
در پاسخگویی آنان مؤثر باشد که پژوهشگر با تشریح
اهمیت پژوهش و اهداف آن ،سعی در به حداقل
رساندن این معضل کرد .اما رفع کامل آن که در صحت
اطالعات کسب شده از مادران باردار بیتأثیر نیست ،از
عهده پژوهشگر خارج بود .برخی دیگر از عوامل مداخله
گر به روش حذف کردن کنترل شدند .از جمله
متغیرهای حذف شده می توان به ملیت غیر ایرانی،
سابقه اختالل خلق یا تفکر شناخته شده و مصرف
داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی ،بروز حوادث
ناگوار شدید در طی مطالعه مانند مرگ عزیزان و یا از
دست دادن جنین اشاره کرد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )22و روش های آمار توصیفی مانند
شاخص های توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار
استفاده شد .جهت بررسی میانگین اضطراب مادر در سه
مرحله از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری،
جهت بررسی ارتباط اضطراب آشکار و پنهان مادر با نوع
بارداری ،وضعیت اشتغال مادر و جنسیت نوزاد ،از آزمون
تی تست و جهت بررسی ارتباط سایر عوامل مانند میزان
تحصیالت ،سن مادر ،تعداد زایمان ،دفعات سقط با
اضطراب آشکار و پنهان مادر از آزمون آنالیز واریانس یک
طرفه استفاده شد .در این مطالعه جهت محفوظ ماندن
نام شرکت کنندگان ،از کد استفاده شد و به آن ها
اطمینان داده شد که در هر مرحله از تحقیق در مورد
انصراف از ادامه همکاری مختار میباشند .میزان  pکمتر
از  2/21معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

 نرگس صادقی و همكاران

تقویمی ،میزان تحصیالت ،تعداد زایمان ها و تعداد
سقط ها نشان داد ارتباط معنیداری بین هیچ کدام از
عوامل با اضطراب آشکار و پنهان مادران باردار در سه
ماهه سوم بارداری وجود نداشت (( )p<2/21جدول .)3

نتایج آزمون تی تست برای برخی عوامل فردی مادران
نشان داد بین جنسیت نوزاد ،خواسته یا ناخواسته بودن
بارداری و خانه دار یا شاغل بودن مادر با اضطراب
آشکار و پنهان مادران و نتایج آزمون آنالیز واریانس
برای برخی دیگر از متغیرهای فردی مادران مانند سن

جدول  -9بررسی ارتباط متغيرهای فردی مادران با اضطراب آشكار و پنهان آن ها در سه ماهه سوم بارداری
فراوانی
مطلق

فراوانی
نسبی

اضطراب آشکار
میانگین  ±انحراف معیار

اضطراب پنهان
میانگین  ±انحراف معیار

پسر

22

18/5

21/22±12/13

21/22±3/23

دختر

31

21/3

22/33±12/11

21/11±12/52

زیر دیپلم

22

13/3

23/32±11/13

23/85±8/81

متغیرها
جنسیت نوزاد

تحصیالت مادر

وضعیت
اشتغال

تعداد زایمان

تعداد سقط

نوع بارداری

سن مادر

دیپلم

23

32/5

33/23±12/31

33/22±8/31

فوق دیپلم

1

3/5

25/22±18/33

21/22±13/22

لیسانس و باالتر

5

3/3

33/81±12/22

33/28±3/53

شاغل

5

3/3

32/28±1/28

33/28±3/23

خانه دار

38

32/5

21/15±12/28

22/25±3/38

2

21

28

22/15±12/33

33/23±3/12

1

25

33

22/21±3/21

21/33±8/33

2

12

18/3

22/32±12/32

21/23±11/21

 3و باالتر

13

15/3

22/13±11/38

22/53±11/33

2

15

53

21/33±11/32

22/83±12/13

سطح معنی
داری
2/33
2/31

*

**

*

2/33
2/212
2/12
2/21

**

*

**

2/11
2/28

*

**

1

12

18/3

38/22±11/32

21/21±8/33

2

3

2

21/33±18/22

22/33±3/11

**

 3و باالتر

1

1/3

23/22±2

12/22±2

خواسته

11

53/3

33/53±12/32

33/52±8/53

*

ناخواسته

22

23/5

22/33±12/32

21/22±11/22

 22سال و کمتر

3

12

21/81±13/11

21/35±3/33

21-21

18

22

21/18±3/35

22/25±3/52

23-32

13

21/3

33/12±12/23

38/25±13/83

31-31

13

21/3

22/23±12/85

22/31±12/53

بیشتر از 31

12

13/3

21/13±8/33

21/13±12/12

2/31
2/33

*

2/33
**
2/11

*

2/35
**
2/32

 pمربوط به اضطراب آشکار*
 pمربوط به اضطراب پنهان**

بهداشت ،شیوع اختالالت روانی مادران باردار در
کشورهای با درآمد پایین و متوسط به طور معنی
داری بیشتر بوده و حدود  12/1-22درصد می باشد
( .)3پژوهشگران بر این باورند که شیوع باالی اضطراب
در مادران مورد مطالعه میتواند به دلیل شرایط محیطی
فرهنگی -اجتماعی و عدم آشنایی تمام مادران در طول
بارداری با فیزیولوژی بارداری ،زایمان و سایر مسائل پس

بحث
در این مطالعه  22/3درصد از افراد مورد مطالعه دارای
اضطراب آشکار متوسط به باال و  21/3درصد دارای
اضطراب پنهان متوسط به باال بودند .این یافته ها در
راستای تأیید نتایج به دست آمده از مطالعاتی است که
نشان دهنده شیوع باالی اضطراب در زنان باردار ایرانی
می باشند ( .)12-12به گزارش سازمان جهانی
01

از آن ،از جمله مراقبت از نوزاد می باشد .این مشکل به
ویژه در سه ماهه سوم بارداری به دلیل نزدیکی به زمان
زایمان ،بیشتر نمود پیدا میکند.
در این مطالعه نتایج مقایسه اضطراب آشکار و پنهان
مادران در سه نوبت تعیین شده از سه ماهه سوم
بارداری با یکدیگر نشان داد بین میانگین اضطراب
آشکار و پنهان مادران در سه نوبت تفاوت معنی داری
وجود ندارد .در این مطالعه افزایش اضطراب آشکار و
پنهان در هفته  33-33بارداری نسبت به هفته -32
 23مشاهده شد ،ولی در هفته  35-22کاهشی در
میانگین اضطراب مشاهده شد که مقایسه میانگین ها
از نظر آماری معنیدار نبود .این یافته ها با نتایج
مطالعه دیویس و همکاران ( )2211همخوانی داشت
که تفاوتی در میزان اضطراب هفته  31 ،21و 35
بارداری مشاهده نکردند .آنها که اضطراب را در 1
مرحله طی سه ماهه دوم و سوم اندازهگیری کردند،
اظهار داشتند اضطراب مادر در همه مراحل تقریباً
ثابت است ( .)22همچنین مطالعه باس و همکاران
( )2211نشان داد که با پیشرفت سن بارداری ،میزان
اضطراب آشکار کاهش مییابد که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت ( .)22البته آن ها به اندازهگیری
اضطراب پنهان نپرداختند.
نتایج مطالعه حاضر در راستای بررسی ارتباط اضطراب
مادران در سه ماهه سوم بارداری با عوامل فردی
مادران نشان داد ،هیچ کدام از عوامل فردی مادران
باردار ارتباط معنی داری با نمره اضطراب آشکار و
پنهان آن ها نداشتند.
در مطالعه باس و همکاران ( )2211نیز بین اضطراب
آشکار مادر با جنسیت نوزاد و در مطالعه کیم و
همکاران ( )2211بین اضطراب پنهان مادر با جنسیت
نوزاد ارتباط معنی داری مشاهده نشد ( .)23 ،22در
مطالعه حاضر نیز بین اضطراب آشکار و پنهان مادر با
جنسیت نوزاد ( %18/5پسر و  %21/3دختر) ارتباطی
مشاهده نشد.
در مطالعه حاضر حدود نیمی از مادران ()%13/3
تحصیالت زیر دیپلم و تنها  %13آن ها تحصیالت
دانشگاهی داشتند و بین سطح تحصیالت و اضطراب
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مادران ارتباطی وجود نداشت .برخی محققان بین
اضطراب آشکار مادران و میزان تحصیالت آن ها ارتباط
معنیداری گزارش کردند ( )12 ،12و عقیده داشتند که
مادران با سطح تحصیالت پایینتر ،اضطراب آشکار و
پنهان باالتری را در دوران بارداری تجربه میکنند (.)8
همچنین در مطالعه ناسرین و همکاران ( )2211مادران
روستایی بنگالدش از نظر دارا بودن یا نبودن سواد
خواندن و نوشتن در دو دسته جای گرفتند که ارتباط
شدیدی بین اضطراب و سطح سواد مشاهده شد ( .)3اما
در دیگر مطالعات نتایج متفاوتی مشاهده شد که با
نتیجه مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)12 ،5 ،1
در مطالعه حاضر میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان
در مادران خانه دار کمی باالتر از مادران شاغل بود
ولی بر اساس نتایج آزمون تی تست ،ارتباطی بین
اضطراب آشکار و پنهان مادران با وضعیت اشتغال آن
ها وجود نداشت .در مطالعه علی و همکاران ( )2212و
بابا نظری و همکار ( )2228نیز نتایج مشابه به دست
آمد ( .)13 ،5اگرچه برخی پژوهشگران در مطالعات
خود به ارتباط بین وضعیت شغلی و اضطراب بارداری
دست یافتند و بیان کردند که زنان شاغل ،اضطراب
کمتری را نسبت به زنان خانه دار تجربه میکنند که
با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی نداشت (.)3 ،1
در مطالعه حاضر بارداری در اکثر مادران ()%53/3
خواسته و در  22نفر ( )%23/5نیز ناخواسته بود ،ولی
ارتباطی بین خواسته یا ناخواسته بودن بارداری
مشاهده نشد که با نتایج سایر مطالعات همخوانی
داشت (.)12 ،13
در مطالعه حاضر  %28از مادران نخست زا بودند و
 %12/5از مادران ،بارداری دوم و سوم خود را
میگذراندند و  %15/3از مادران 3 ،بار و بیشتر زایمان
داشتند ،ولی ارتباطی بین اضطراب آشکار و پنهان
مادران و تعداد زایمان ها یافت نشد .که با نتایج
مطالعات ناسرین و همکاران ( )2211که  28درصد از
مادران نخست زا بودند ،فروزنده و همکاران ( )2233و
بابانظری و همکار ( )2228همخوانی داشت (.)12 ،13 ،3
در مطالعه حاضر  %12از مادران ،زیر  22سال و %13
باالی  31سال سن داشتند و باالترین میانگین
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سوم بارداری نقش دارند .بنابراین انجام مطالعات
بیشتر با نمونه های بزرگتر جهت بررسی تأثیر عوامل
مختلف در بروز اضطراب که در این مطالعه به آن
پرداخته نشد ،پیشنهاد میشود.

اضطراب آشکار و پنهان در مادران زیر  22سال
مشاهده شد .با این حال نتایج آزمون آنالیز واریانس
نشان داد بین سن مادر در زمان بارداری و اضطراب
آشکار و پنهان ارتباطی وجود نداشت .در مطالعات
مشابه که  52درصد مادران در محدوده سنی 22-31
سال و سایر مادران زیر  22سال بودند نیز بین سن
مادر و اضطراب مادر ارتباط معنی داری مشاهده نشد
( .)12،3ولی مطالعه علی و همکاران ( )2212نشان
داد سن باالی مادر با اضطراب و افسردگی در بارداری
ارتباط دارد (.)21 ،5
در مطالعه حاضر  15نفر از افراد ،سابقهای از سقط
جنین نداشتند و در مقابل 22 ،درصد از آنان سابقه
حداقل یک بار سقط را داشتند ،ولی میانگین نمره
اضطراب آشکار و پنهان در مادرانی که سابقه سقط
داشتند باالتر از مادران بدون سابقه سقط بود که با
نتیجه مطالعه بابانظری و همکار ( )2228همخوانی
داشت ( .)13در عین حال بین دفعات سقط با
اضطراب آشکار و پنهان مادران ارتباط معنی داری
مشاهده نشد .این یافته ها با نتایج مطالعه ناسرین و
همکاران ( )2211از نظر فراوانی سابقه از دست دادن
فرزند (سقط و فرزند مرده متولد شده) و نوع ارتباط
همخوانی داشت ( .)3این در حالی است که برخی
دیگر از مطالعات نشان دادند که سابقه سقط مکرر ،از
عوامل خطر در بروز اضطراب بارداری است (.)23 ،8 ،3
از نقاط قوت این مطالعه این است که پرسشنامهها در
سه نوبت زمانی از سه ماهه سوم بارداری تکمیل شد.
از محدودیت های مطالعه حاضر ،عدم بررسی حمایت
عاطفی و اجتماعی از سوی خانواده و جامعه بود که
میتواند در ایجاد اضطراب دخیل باشد.
از آنجایی که پژوهشگران عقیده دارند احتماال عوامل
دیگری وجود دارد که بر بروز اضطراب در سه ماهه

نتيجه گيری
هیچ کدام از عوامل دموگرافیک مادر که در این
پژوهش به آن پرداخته شد ،با اضطراب آشکار و پنهان
مادران باردار ارتباطی نداشت و سطح اضطراب در
طول سه ماهه سوم بارداری تغییر چندانی نکرد اما
اضطراب مادران باردار در این دوره در سطح باالیی
بود .لذا پیشنهاد میشود در مراقبت های دوران
بارداری ،مادران از نظر وضعیت روانی با پرسشنامه
های معتبر دیگری مورد غربالگری قرار گیرند تا در
صورت وجود اضطراب ،روش های تعدیل و مقابله با
عوامل اضطراب زا ،جهت ارتقا بهداشت روان مادران
باردار آموزش داده شود.
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 23812223322218مورخ  1331/2/22میباشد.
بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشکده
پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
(خوراسگان) ،معاونت پژوهشی و کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،ریاست
محترم بیمارستان های شریعتی ،خاتم االنبیاء و خلیج
فارس بندرعباس ،تمام مادران باردار و کسانی که ما را
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