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در ،nCoV-2019، کروناا ورروساج یدراد ، ر  اج 2019در سال 
از رک سو و نبود دارو  COVID-19گسترش سررع . چین کشف شد

ر و واکسن از سوی درگر مویب ارجاد ترس و اضطراب گساترد  ای د
اضاطراب در دورا  باارداری باـ  اار . بین یوامع مختلف شد  است

ج دلیل و میزانج کـ ارجاد شد  باشد، دارای عوارض مااادری و ی ی ا
ل مغاز تاوا  بـ بروز اختالل در تکامفراوانج بود  کـ در ارن رابطـ مج

ب ظار ماج. اشاار  کارد... و اعصاب، پر  اکالمپسج، زارما  زودرس و 
باعث ارجاد اساترس و اضاطراب 19رسد ارن روز ا کـ بیماری کوورد

در زنا  باردار در یها  شد  اسات، ممارات ایتمااعج بتواناد ن ا  
اران مطال اـ باا . موثری در ت درل اضطراب  ای آناا  داشاتـ باشاد

از بررسج ن   ممارت ایتماعج ادراک شد  بر اضطراب ناشج دف
.در زنا  باردار انجام شد19بیماری کوورد 

ـ ی در یهت بررساج ساطا اضاطراب مارتب  باا بیمااری  ارن مطال 
در خانم  ای باردار نشا  داد کـ اضطراب بیمااری کووراد 19کوورد 

درصاد آنهاا در 4/7درصد آنها  در سطا متوسا  و در 15/2در 19
.  مد شدرد بود  است

تماعج نتارج مطال ـ ماضر  مبستگج م فج م  اداری بین ممارت ای
اب درک شد  و سطا اضطراب نشا  داد بـ گونـ ای کـ سطا اضاطر

کا   رافت کاـ 0/95با رک وامد افزار  در نمر  ممارت ایتماعج 
ب در نشا  د  د  ن   مثبت ممارت ایتماعج در ک ترل ارن اضطرا

ارن مطال ـ نشاا  داد کاـ میاانگین نمار  ممارات. زنا  باردار است
ا شرکت ک  دگا  باالتررن ساط. است4±0/6ایتماعج درک شد  

/ مماراات ایتماااعج را از خااانواد  و کمتااررن مماراات را از دوسااتا  
وصایـ با تویـ بـ نتارج بدست آمد  ، ت.  مساال  خود دررافت کردند

مج شود کـ از طررق آموزش  مسر و اعضای خانواد  و دوستانشاا  ،
.  ممارت ایتماعج از زنا  باردار بیشتر مورد تویـ قرار گیرد

سال و میانگین سن 28/8±5/6میانگین س ج شرکت ک  دگا  
رگرسیو  خطج ساد  رواب  . سال بود22/9±9/1ماملگج آنها 

و ممارت COVID-19م  ج داری را بین سطا اضطراب ناشج از 
تجزرـ و تحلیل خطج چ دگانـ . ایتماعج درک شد  نشا  داد

 مبستگج م فج م  اداری را بین ممارت ایتماعج درک شد  و 
 مچ ین، زنا  (. β = 0.08  ،P = 0.035)سطا اضطراب نشا  داد 

، با ( β = 0.08  ،P = 0.034)باردار با سطا تحصیالت دانشگا ج 
، و با قرار گرفتن ( β = 0.08  ،P = 0.016)ساب ـ تولد نوزاد مرد  

از ( COVID-19 β = 0.10 ) ،P = 0.005در م رض بیمارا 
.سطا اضطراب باالتری رنج برد
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ز  بااردار از 801بار روی 2020ارن مطال ـ م ط ج آنالرن در ساال 
داد   اا باا اساتفاد  از ساـ پرسشا امـ. سراسر اررا  انجام شد  است

یم یت ش اختج ، م یاس چ د ب دی ممارت ایتماعج درک شاد  و
ز  لی اک آ  ا...م یاس اضطراب بیماری ورروس کرونا یمع آوری شاد

ای دو اپلیکیشان پار کااربرد باـ ناام  ا) طررق شبکـ  ای ایتماعج 
ـ بارای کلیاـ زناا  باارداری کاو  مچ ین پیاماک( واتساپ و تلگرام 

بارای افارادی کاـ باـتمارل بـ شرکت در مطال اـ داشات د ارساال و 
لف اج ار ترنت دسترسج نداشت د، توسا  مح اق بصاورت مصاامبـ ت

ک شاد  برای ش اسارج ارتباط بین ممارت ایتماعج در.تکمیل گردرد
م  ج P<0/05. و اضطراب از مدل  ای رگرسیو  خطج استفاد  شد

.دار در نظر گرفتـ شد

Variable

Multiple linear regression 

analysis 

B Beta S.E. t P

Age (year) 0.04 0.03 0.05 0.70 0.487

Residence area: Urban a 1.05 0.06 0.64 1.63 0.104

Maternal educational level: 

University b
1.26 0.08 0.59 2.12 0.034

History of abortion: Yes c 0.79 0.04 0.69 1.15 0.250

History of stillbirth: Yes 4.87 0.08 2.01 2.42 0.016

Underlying medical condition: Yes c 1.14 0.04 0.92 1.25 0.212

History of mental disorder: Yes c 3.07 0.06 1.91 1.60 0.109

Exposure to COVID-19 patient: Yes c 4.64 0.10 1.64 2.82 0.005

Perceived social support -0.07 -0.08 0.04 -2.11 0.035


