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چکیده

هدف :مطالعه حاضر با هدف مروری بر عوامل
تشدیدکننده اضطراب زنان باردار در پاندمی ویروس کرونا

با توجه به معیارهای ورود ،طبقهبندی شدند .یافتهها :با
طبقهبندی نتایج حاصل از مطالعات عوامل تشدیدکننده
اضطراب در زنان باردار در پاندمی ویروس کرونا در سه
طبقه الف) عوامل مرتبط با زن باردار؛ ب) عوامل مرتبط با
همسر و ج) عوامل مرتبط با جامعه طبقهبندی شد.
نتیجهگیری :از نتایج این مطالعه میتوان در برنامهریزی
طراحی و اجرای مداخالت مؤثر برای کنترل و کاهش
اضطراب زنان در دوره پاندمی کرونا استفاده نمود.
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* .1نویسنده مسئول :استادیار گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
ساری ،ایران
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Abstract
Aim: The present study aimed to review the
anxiety-exacerbating factors in pregnant
women in the Coronavirus pandemic.
Methods: We conducted the present scoping
review at 5 stages by reviewing the published
sources in Persian and English in the available
databases from 2019 to 2020 according to the
relevant keywords. We classified 5 out of 151
articles relating to the purpose according to the
inclusion criteria. Results: According to the
classification of the results of studies. We
classified the factors of exacerbating anxiety
in pregnant women in the coronavirus
pandemic into three groups: A) factors related
to pregnant women, B) Factors related to
husbands, and C) factors related to society.
Conclusion: The results can be used in
planning to design and implement effective
interventions to control and reduce women's
anxiety in the coronavirus pandemic period.
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انجام شده است .روش :این مطالعه مروری اسکوپینگ در
 5مرحله و با مرور منابع منتشر شده به زبان فارسی و
انگلیسی در پایگاههای در دسترس و بین سالهای 2019
تا  2020با توجه به کلیدواژههای مربوطه انجام شد .از
میان  151مقاله جستجو شده  5مقاله مرتبط با هدف و
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بیماری کرونا ( ) COVID19ابتدا در ووهان چین و سپس در مناطق مختلف چین در سال 2019
گسترش یافت .اولین بیمار تائید شده از نظر آلودگی به ویروس کرونا در  21ژانویه سال 2020
گزارش شد .در  30ژانویه تائید شده که  31استان در چین و  18کشور در سراسر جهان آلوده به این
ویروس شدهاند  .در همان روز سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که شیوع این ویروس یک نگرانی
بینالمللی و اورژانس بهداشتی است (یو ،ایو ،وانگ ،ژانگ و همکاران .)2020 ،امروزه شیوع کرونا به
عنوان یکی از نگرانیهای بهداشتی در ایران و جهان بشمار میرود .تا تاریخ  27مارچ  2020بیشترین
آمار مرگ و میر در کشورهای ایتالیا ( ، )8215اسپانیا ( ، )4365چین ( ، )3292ایران ( )2234و
فرانسه ( ) 1696دیده شد .کشور عزیز ما ایران بر اساس تعداد موارد مرگ و میر در رتبه  4ام و موارد
مبتال  6ام بود (مسکرپور-امیری ،شمس و نصیری .)2020 ،این بیماری بر سالمت جسمانی تأثیر
میگذارد و حتی موجب مرگ افراد میشود .قابل ذکر است این بیماری میتواند عامل تهدید کننده
ایی برای سالمت روان باشد و موجب افزایش میزان اضطراب و استرس در افراد شود .با توجه به
سرعت انتشار بیماری و توصیه به قرنطینه در پاندمی کرونا میتوان گفت ماندن در خانه و عدم
برقراری ارتباط میتواند عامل مهمی در ایجاد افسردگی و اضطراب در افراد شود (رحیمینژاد ،دواتی و
گرشابی .)1398 ،بارداری یکی از دورههای گذرای زندگی یک زن است که میتواند با تغییرات
فیزیولوژیکی ،شناختی و هیجانی همراه باشد .بهطور کلی این تغییرات جسمی و روانی میتواند بر
سطح اضطراب و استرس دوره بارداری تأثیر بگذارد .مادران معموالً دچار اضطراب دوره بارداری می
شوند که حالت خاص هیجانی گفته میشود که مرتبط با نگرانیهای دوره بارداری همچون سالمت
نوزاد و زایمان است .معمو ًال سطح باالی اضطراب در مادران مبتال به بیماریهای زمینهایی همچون
دیابت ،فشار خون و ...افزایش مییابد (شاکر دولق ،حسینزاده و نبیزاده .)1397 ،استرسها و
اضطراب دوران بارداری موجب کاهش وزن نوزاد و زایمان پیش از موعد میشود .همچنین ریسک
خطر اسکیزوفرنی ،اختالالت عاطفی و بیش فعالی در فرزندانی که مادرانشان تحت اضطراب زیادی
بودند افزایش یافت (عابدیان و خالدیان.)1397 ،
در مطالعهایی که قبل از پاندمی کرونا انجام شد ،عوامل تشدیدکننده اضطراب شامل نیاز به حمایت
اجتماعی ،تجربه اخیر مشکالت زناشویی یا عاطفی در طی و قبل از این حاملگی  ،تجربه استرس
اخیر در زندگی ،داشتن درک منفی از خود  ،تجربه خشونت جسمی و تجربه فیزیکی مشکالت دوران
بارداری بود (کرچاک و آنچل .)2009 ،از این رو ،پاندمی کرونا موجب افزایش اضطراب و استرس در
افراد شده است (سانگ و وانگ .)2020 ،با عنایت به اینکه مادران باردار با توجه به شرایط حاملگی
در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ لذا توجه و حمایت از آنان در این دوره بسیار حائز اهمیت است .با
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این مطالعه از نوع مروری مفهومی است .مطالعه در پنج مرحله انجام شده است که شامل-1 :طراحی
سؤال تحقیق  -2 ،جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق -3 ،انتخاب مطالعات مرتبط-4 ،
جدول زمانبندی و خالصه کردن دادهها و اطالعات و  -5گزارش نتایج است.
-1طراحی سؤال تحقیق
عوامل تشدیدکننده اضطراب در زنان باردار در پاندمی ویروس کرونا چیست؟
 -2جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق
در ابتدا جستجوی مقاالت توسط محققین صورت گرفت .به گونهایی که جمعآوری دادهها در خصوص
مقاالت فارسی در گوگل اسکوالر ،بانک اطالعات نشریات کشور ( ، )Magiranپایگاه اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی ( ، )SIDسامانه دانشگستر برکت  ،پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران
 ))IranDocانجام شد .در رابطه با مطالعات انگلیسی هم جستجو در پایگاههای Scopus
 Embase،Google scholar ،PubMed ،و  Science Directدر محدوده سالهای  2019تا
 2020صورت گرفت .جستجوی الکترونیکی مطالعات با استفاده از کلیدواژههای:
pregnant women , pregnant Female , anxiety , coronavirus , Covid19 ,
aggravating factors
کلیدواژههای مورد استفاده برای جستجو در پایگاههای فارسی عبارتاند زنان باردار ،زنان حامله ،
اضطراب  ،ویروس کرونا و عوامل تشدیدکننده بود .معیارهای ورود شامل تمامی مقاالتی است که
عوامل ایجاد تشدیدکننده اضطراب را در مادران باردار در پاندمی کرونا را بررسی میکند و متن کامل
آنها در دسترس و به زبان فارسی و انگلیسی نگارش شده بود؛ و معیار خروج نیز مطالعات غیر مرتبط
با عنوان بوده است.
-3استخراج مطالعات مطابق با معیارهای ورود
با بهرهگیری از کلیدواژههای باال در انتهای جستجو در مجموع تعداد  144مطالعه جمعآوری شد.
مطالعات بر اساس معیارهای ورود بررسی قرار گرفتند .انتخاب مطالعات مرتبط به گونهایی صورت
گرفت که ابتدا فهرستی از عناوین و چکیده تمام مقاالت موجود در پایگاههای اطالعاتی توسط
پژوهشگران تهیه شد .در ادامه با مرور دقیق بر عنوان و چکیده مقاالت ،تعداد زیادی از آنها به علت
غیر مرتبط بودن با هدف مطالعه کنار گذاشته شد و در صورتی که پس از مطالعه عنوان و چکیده،
امکان تصمیمگیری در مورد مطالعه وجود نداشت ،متن کامل آن مورد مطالعه قرار گرفت .سپس
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توجه به تأثیرات منفی اضطراب بر سالمت جسمی و روانی مادران و نوزادان مطالعه حاضر با هدف
مروری بر عوامل تشدیدکننده اضطراب زنان باردار در پاندمی کرونا انجام شده است.
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-5نتایج گزارش شده از یافتههای مطالعه :پس از مطالعه خالصه و متن کامل مقاالت مرتبط با موضوع
تحقیق اطالعات مورد نظر برای انجام نگارش استخراج شد .اطالعات الزم برای هر مطالعه شامل نام
نویسنده ،سال ،مکان ،نوع مطالعه ،تعداد شرکتکنندگان  ،ابزار گردآوری اطالعات و نتایج بود .در
انتها ،اطالعات حاصل از مقاالت طبقهبندی شد و در نهایت به صورت متن کامل یک مقاله مروری
گزارش شد.

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.52

یافتهها
با بکار گیری استراتژی جستجو در ابتدا تعداد  151مقاله به دست آمد؛ که از این تعداد با حذف موارد
غیر مرتبط و تکراری 5مطالعه باقی ماند .در فلوچارت شماره یک خالصهایی از فرآیند انتخاب مقاالت
نشان داده شده است .این  5مطالعه به صورت مقطعی انجام شد .جامعه آماری شامل زنانی بود که

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.5.3

شکل  .1نمودار مربوط به تعداد مطالعات وارد شده

] [ Downloaded from jarcp.ir on 2022-08-19

مقاالت مرتبط به طور مستقل وارد فرآیند پژوهش شدند و در نهایت  5مقاله وارد مطالعه شد (تصویر
شماره .)1
-4خالصه کردن و جدولبندی دادهها :مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفتند که در جدول  1آورده شد.
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در پاندمی کرونا در یکی از سه ماهههای بارداری قرار داشتند .با طبقهبندی نتایج حاصل از مطالعات
عوامل تشدیدکننده اضطراب در زنان باردار در پاندمی ویروس کرونا در سه طبقه تقسیم شد که
شامل الف) عوامل مرتبط با زن باردار ب) عوامل مرتبط با همسر ج) عوامل مرتبط با جامعه بود.
طبقه اول که عوامل مرتبط با زن باردار است خود به  6زیر طبقه تقسیم میشود .این  6زیر طبقه
شامل فعالیت فیزیکی ،وضعیت شغلی ،سابقه بیماری روانپزشکی ،تعداد حاملگی ،راحت نبودن برای
مراجعه به مراکز درمانی و نداشتن اطالعات کافی در مورد کرونا تقسیم شد .در این طبقه نشان داده
شد که زنان باردار با فعالیت فیزیکی مطلوب  ،شاغل ،بدون سابقه بیماریهای روانپزشکی که مولتی
پار بودند میزان اضطراب کمتری داشتند .یکی از مسائل مهم اضطراب زا آلودگی مراکز درمانی بود که
مادران باردار از رفتن به آنجا برای دریافت مراقبتهای پره ناتال خودداری میکردند .همچنین میزان
اطالعات آنها در مورد بیماری کرونا کم بود که این خود عامل مهمی در تشدید اضطراب آنها به
شمار میرفت .طبقه دوم که به بررسی عوامل مرتبط با همسر پرداخت شامل حمایت و درآمد ماهیانه
و تحصیالت بود  .همسر و شریک جنسی مادران باردار نقش مهمی در کنترل یا تشدید اضطراب آنها
دارند .هرچه حمایتهای عاطفی از سوی همسر بیشتر باشد میزان اضطراب کاهش مییابد .همسران
با درآمد و تحصیالت باال موجب کاهش اضطراب در زنان باردار میشوند .طبقه سوم مرتبط با جامعه
بود که شامل حمایت اجتماعی و پشتیبانی از سوی سازمانها بود .همانطور که در مطالعات باال گفته
شد هرچه حمایت و پشتیبانی از سوی سازمانها و جوامع بیشتر باشد موجب آرامش و کاهش
اضطراب در مادران باردار میشود.
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Chongyu
Yue et al.

2020

China

با طبقهبندی نتایج حاصل از مطالعات عوامل تشدیدکننده اضطراب در زنان باردار در پاندمی ویروس
کرونا در سه طبقه تقسیم شد که شامل الف) عوامل مرتبط با زن باردار ب) عوامل مرتبط با همسر
ج) عوامل مرتبط با جامعه بود .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه در طبقه اول یکی از عوامل
تشدیدکننده اضطراب تعداد بارداری بود؛ اما در مطالعه گرشاسبی و همکاران که در سال  1396بر
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بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.5.3
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- Self-Rating
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Support
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نتایج حاصل از مطالعه
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در این پژوهش موازین اخالقی شامل اصالت متن ،راستی آزمایی و ترجمه دقیق متون اصلی رعایت
شد.

] [ DOR: 20.1001.1.27831787.1399.2.4.5.3

موازین اخالقی

] [ DOI: 10.52547/jarcp.2.4.52

روی  170زن باردار مراجعهکننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در تهران انجام شد ،هیچ
رابطهایی بین تعداد بارداری و میزان اضطراب دیده نشد ( .)3میتوان گفت نتایج مطالعه گرشاسبی و
همکاران همسو با مطالعه ما نبود .یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده اضطراب نداشتن اطالعات کافی در
مورد این بیماری است که در طبقه اول قرار گرفت .در مطالعه راه نجات و همکاران که در سال 1399
به صورت مروری بر روی  75مقاله انجام شد ،نتایج حاصل از مطالعات نشان داد یکی از عوامل ایجاد
کننده اضطراب و استرس نداشتن اطالعات کافی در این زمینه بود (شاهد حق قدم و همکاران،
 .)1399یافتههای حاصل از مطالعه راه نجات و همکاران همسو با مطالعه ما بود .وضعیت شغلی از
جمله عوامل ایجاد کننده اضطراب است که در طبقه اول مطالعه به آن پرداخته شد .مطالعه عزیزی و
همکاران در سال  1391بر روی  75زن باردار مراجعهکننده به درمانگاه زنان بیمارستانهای شهر
بندرعباس انجام شد .در این مطالعه بین اضطراب و وضعیت شغلی رابطه معنیداری دیده نشد
(صادقی و همکاران .)1393 ،در مطالعه کاراسام و همکاران که در سال  2007بر روی  1039زن
باردار در ترکیه انجام شد ،یکی از عوامل پیشبینی کننده اضطراب در زنان باردار ،میزان حمایت
اجتماعی بود که رابطه معکوسی داشت .بدین معنا که با ارتقا حمایت اجتماعی ،میزان اضطراب در
زنان باردار کاسته میشد (کارچام و آنجل .)2009 ،طبقه سوم مطالعه به عوامل مرتبط با جامعه
پرداخته شد که حمایت اجتماعی به عنوان یکی از زیر طبقههای آن بود .میتوان گفت نتایج مطالعه
کاراسام و همکاران همسو با مطالعه ما است .مطالعه دیگری توسط ون دیلو و همکاران در سال
 2017بر روی  2897زن باردار در هلند انجام شد .نتایج حاصل از مطالعات نشان داد سطح تحصیالت
پایین ،سابقه بیماریهای روانشناختی و افسردگی و نداشتن فعالیتهای ورزشی موجب افزایش بروز
افسردگی و عالئم اضطراب میشوند (ول دیلو و همکاران )2018 ،یافتههای به دست آمده از این
مطالعه نیز همسو با مطالعه ما است.
با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه بخصوص به زبان فارسی ،توصیه میشود مطالعات
بیشتری در این زمینه جهت شناخت عوامل ایجاد کننده اضطراب در زنان در پاندمی کرونا انجام شود.
کاربرد در بالین :از نتایج به دست آمده این مطالعه میتوان در برنامهریزی طراحی و اجرای مداخالت
مؤثر بر ای کنترل و کاهش اضطراب زنان در دوره پاندمی کرونا استفاده نمود .ارائهکنندگان خدمات
بهداشتی  ،میتوانند از این مرور جهت تهیه بستههای آموزشی متناسب با فرهنگ جهت کنترل
اضطراب زنان در هنگام مراجعه به مراکز درمانی استفاده کنند.
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بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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