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انی 3919  سخن

 یمقابله با استرس باردار یبا راهبردها یاجتماع تیارتباط حما یبررس
 مظلوم درضایس، یاظهر قهیصد *,یساران آزادهگان(: ) سندهینو

 مشهد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 sarania911@mums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

یکای از  شاودمیای پار اساترس تلقای باشدولی در عین حال تجرباهبارداری یک رویداد طبیعی در چرخه زندگی زنان مطرح می: مقدمه

بررسای ارتبااط  با هادفهمین راستا، مطالعه حاضر  در عواملی که نقش مهمی در کاهش استرس زنان باردار دارد حمایت اجتماعی است،

 .حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری در زنان باردار انجام شد

در دسترس انجام شد. ابتدا شهر مشهد  گیرینمونهزن باردار که به روش  211روی  بر 0323این پژوهش توصیفی در سال روش تحقیق: 

تجدیاد نظار شاده  نامهپرسشبهداشتی انتخاب شدند. ابزار ها شامل  پایگاه 01و  مرکز 01تصادفی  صورتبهبه پنج منطقه تقسیم سپس 

هاا از ضاریب همبساتگی اسپیرمنتوساط ¬تحلیل داده تجزیه منظوربهبود.  راهبردهای مقابله با استرس بارداری و حمایت اجتماعی دوک

 اس پی اس استفاده افزارنرم

باود و میاانگین نماره راهبارد آماادگی  2-011دامناه  باا 0/21 ± 6/08پاژوهش میانگین نمره حمایت اجتماعی کال واحادهای نتایج: 

میانگین نماره راهبارد معناوی  و 1-61دامنه با  3/06± 2/2 راهبرد اجتنابی ، میانگین نمره6-22با دامنه  2/36± 3/08شده  ریزیبرنامه

و راهبرد معناوی  (>r= ،0.0001 p 1,22شده ) ریزیبرنامهحمایت اجتماعی و راهبرد آمادگی  بودبین 8-86دامنه  با 3/06 ±6/2مثبت 

( >r=،0.0001 p ?1,26)اجتناابی ( رابطه خطی مستقیم و معنی دار و بین حمایت اجتماعی و راهبارد >r= ،0.0001 p 1,28مثبت )

 رابطه خطی معکوس و معنی دار وجود داشت

وجاود دارد و باا  داریمعنایبین حمایت اجتماعی مادران باردار با راهبردهای مقابله با استرس بارداری همبساتگی  :گیرینتیجهبحث و 

 کنندمیافزایش حمایت اجتماعی مادران باردار از راهبردهای مناسب تری برای مقابله با استرس بارداری استفاده 

مقابله با استرس یراهبردها ،یمقابله با استرس باردار یراهبردها ،یاجتماع تیحما :کلمات کلیدی
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