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چکیده
مقدمــه: کاهــش درد زایمــان، در ســیر زایمــان و پیشــرفت آن بســیار حائــز اهمیــت اســت، یکــی از روش هــای 
ــه  ــدارد و مقــرون ب ــر مــادر و جنیــن ن ــا روش هــای دارویــی عــوارض ســویی ب غیــر دارویــی کــه در مقایســه ب
صرفــه می باشــد، اســتفاده از حــرکات ورزشــی بــا تــوپ زایمــان حیــن لیبــر می باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف 

بررســی تأثیــر اســتفاده از تــوپ زایمانــی بــر پیامدهــای مــادری و نــوزادی، انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی دو گروهــی می باشــد، کــه بــروی 100 زن نخســت زای 18-45 
ســاله، مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان فاطمیــه شــاهرود طــی ســال 1394 انجــام شــد. افــراد بصــورت تصادفــی 
ــود. کــه در ایــن مطالعــه  ــزار گــرد آوری داده هــا پرسشــنامه محقــق ســاخته ب ســاده وارد پژوهــش شــدند و اب
پایایــی و روایــی آن مــورد تأییــد قــرار گرفــت. دو گــروه از نظــر طــول مــدت مراحــل لیبــر، آپــگار نــوزاد پــس از 
زایمــان، مقایســه شــدند. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS 21 و بــا اســتفاده از آزمون هــای آمــاری تــی 

مســتقل، مــن ویتنــی، کای دو، تســت دقیــق فیشــر، تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافته هــا: میانگیــن طــول مــدت مرحلــه اول لیبــر در گــروه مداخلــه بطــور معنــاداری کمتــر از گــروه کنتــرل 
بــود )P > 0/05(. نیــاز بــه اکســی توســین، آپــگار و وزن نــوزاد، روش زایمــان در دو گــروه تفــاوت معنــی داری 

نداشــت.
نتیجه گیــری: اجــرای حــرکات ورزشــی بــا تــوپ زایمانــی حیــن لیبــر، می توانــد منجــر بــه کاهــش طــول فــاز 
ــه عنــوان یــک روش  ــد ب ــوزاد نداشــت، بنابرایــن می توان ــگار ن ــر آپ فعــال زایمــان شــود و پیامدهــای مضــری ب
درمانــی غیــر دارویــی و کــم عارضــه جهــت کاهــش طــول مــدت زایمــان و کنتــرل درد زایمــان بــکار گرفتــه 

شــود.
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه
پیــش از ایــن، زنــان در خانــه زایمــان می کردنــد ولــی امــروزه وضــع 
حمــل آن هــا در محیــط نــا آشــنای بیمارســتان و بــه دور از خانــواده 
صــورت می گیــرد و اکنــون ایــن پرســتاران و ماماهــا هســتند 
ــی،  ــر از لحــاظ فیزیک ــان را در طــی لیب ــت از زن ــه حمای ــه وظیف ک
ــد. امــا امــروزه عاملیــن زایمــان  ــه عهــده دارن عاطفــی و آموزشــی ب
ــر را در  ــن ام ــه ای ــا عالق ــت ی ــود وق ــی چــون نب ــل مختلف ــه دالی ب
رده پاییــن مســؤولیت های بالینــی خــود قــرار داده انــد]1[. مطالعــات 
ــا  ــه کــردن یــک زن ب ــه تنهایــی مقابل نشــان دهنده آن اســت کــه ب
درد زایمــان در طــی لیبــر می توانــد اثــرات منفــی زایمــان طبیعــی 
و ســطح اضطــراب مــادر را افزایــش داده و باعــث کاهــش بهبــودی 
ــی شــود]2,  ــای زایمان ــر در شــروع فراینده ــان و تأخی ــس از زایم پ

3[. محیــط بیمارســتان و تجهیــزات اســتفاده شــده توســط عاملیــن 
زایمــان، اغلــب بــرای زنــان ناآشــنا بــوده و مداخــالت عاملیــن زایمان 
در طــی لیبــر نیــز خــود می توانــد تهدیــد آمیــز باشــد]1[. همچنیــن 
جــدا شــدن زن از خانــواده عاملــی دیگــر در جهــت افزایــش حــس 
انــزوا و تنــش در مــادر اســت. در طــول لیبــر افزایــش ســطح اضطراب 
مــادر باعــث افزایــش درک درد توســط مــادر، افزایــش طــول مــدت 
ــه  ــم ب ــه آن ه ــود ک ــا می ش ــح کاتکول آمین ه ــش ترش ــر و افزای لیب
ــر  ــه خــود باعــث کاهــش جریــان خــون رحــم می شــود؛ ایــن اث نوب
ــش طــول مــدت  باعــث کاهــش اثربخشــی انقباضــات رحــم و افزای
ــرای  ــادی ب لیبــر می شــود ]1, 2, 4[. زایمــان بحــران و اســترس زی
ــه دوم  ــوص مرحل ــل آن بخص ــام مراح ــراه دارد و تم ــه هم ــان ب زن
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ــی مراحــل بســیار ســختی  زایمــان از نظــر فیزیکــی و عاطفــی روان
ــالالت  ــا اخت ــد ب ــادر می توان ــترس م ــد ]5[. اس ــان می باش ــرای زن ب
ــن، ســالمت  ــل جنی ــر تکام ــراه باشــد و ب ــن وی هم ــی در جنی روان
تأثیــر می گــذارد ]6, 7[ همچنیــن  توانایی هــای ادراکــی وی  و 
اپــی نفریــن باعــث افزایــش قنــد خــون مــادر و آن هــم منجــر بــه 
ــاال  ــود. ب ــز می ش ــت مغ ــن و در باف ــون جنی ــز در خ ــش گلوک افزای
بــودن ســطح قنــد خــون جنیــن، توانایــی ســلول های مغــز جنیــن را 
کــه مســئولیت رســیدگی بــه هیپوکســی را بــه عهــده دارنــد کاهــش 
داده و بدیــن ترتیــب ســلول های مغــزی جنیــن در معــرض آســیب 
ــش  ــب کاه ــا موج ــن ه ــن کاتکوالمی ــد ]8[ همچنی ــرار می گیرن ق
انقباضــات رحمــی، کنــدی پیشــرفت زایمــان، افزایــش طــول لیبــر و 
کاهــش آپــگار نــوزاد می شــود. طوالنــی شــدن لیبــر بــا نگرانــی مادر، 
خونریــزی بعــد از زایمــان، تأخیــر در شــروع تغذیــه بــا شــیر مــادر و 
ــوع و بســیار هســتند  .... همــراه اســت]9, 10[ درمان هــای درد متن
ــدی  ــیم بن ــی تقس ــر داروی ــی و غی ــای داروی ــروه روش ه ــه دوگ و ب
ــی  ــی فیزیک ــه حس ــط جنب ــی فق ــای داروی ــوند]11[. روش ه می ش
درد را از بیــن می برنــد، در صورتــی کــه روش هــای غیــر دارویــی از 
طریــق بهبــود جنبه هــای روانــی- عاطفــی زایمــان، از رنــج کشــیدن 
ــئله درد  ــرا مس ــد، زی ــری می کنن ــان جلوگی ــن زایم ــادران در حی م
ــان در نظــر  ــد زایم ــی در فراین ــوارض جانب ــده ع ــل ایجــاد کنن عام
گرفتــه می شــود. روش هــای دارویــی ماننــد مخدرهــا و بــی حســی 
ــراه  ــه هم ــن ب ــادر و جنی ــرای م ــز ب ــی نی ــوارض جانب ــدورال ع اپی
ــزم،  ــه هیپنوتی ــوان ب ــی می ت ــر داروی ــای غی ــد ]8[. از روش ه دارن
تکنیک هــای تنفســی، طــب ســوزنی، فشــار درمانــی، تحریــک 
اعصــاب از طریــق پوســت، آب درمانــی، تزریــق داخــل جلــدی آب، 
و ورزش جهــت کاهــش طــول زایمــان. اشــاره کــرد ]12[. یکــی از 
روش هــای ورزشــی، اســتفاده از تــوپ زایمانــی اســت کــه توســط آن 
حــرکات ورزشــی متنــوع حیــن زایمــان و در طــول بــارداری انجــام 
می شــود ]13[. حــرکات ورزشــی بــه شــکل عمــودی بــر روی تــوپ 
انجــام می شــود و منجــر بــه تقویــت عضــالت لگــن، افزایــش اقطــار 
لگــن و شــلی عضــالت، و درنهایــت بهبــود عضــو پرزانتــه در کانــال 
ــرم  ــتیک ن ــس پالس ــان از جن ــوپ زایم ــود ]14[. ت ــان می ش زایم
اســت کــه توســط هــوا پــر شــده و در اقطــار مختلــف وجــود دارد، 
ــارداری کمــک  ــدن و هماهنگــی آن در دوران ب ــادل ب ــه حفــظ تع ب
ــود ]15[.  ــان می ش ــرکات زایم ــهیل ح ــه تس ــر ب ــد و منج می کن
ــد  ــری آن می توان ــرم و انعطــاف پذی ــت ن ــل ماهی ــه دلی ــن ب همچنی
از طریــق انحــراف  فکــر باعــث تســکین و کاهــش اســترس و فشــار 
 )Mathew( و ومــات )Leung( عصبــی مــادران شــود]16[. لیانــگ
)2012( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد اســتفاده از تــوپ زایمــان در 
لیبــر، باعــث احســاس آرامــش و کاهــش اضطــراب و اســترس مــادر 
 )Garcia( می شــود ]16, 17[. در مطالعــه ای کــه توســط  گارســیا

ــه اول و  ــول مرحل ــن  ط ــد، میانگی ــام ش ــکاران )2011( انج و هم
ــر، در دو  ــن لیب ــان حی ــوپ زایم ــال اســتفاده از ت ــان، بدنب دوم زایم
گــروه آزمــون و کنتــرل تفــاوت معنــاداری نداشــت ]18[، در حالیکــه 
ــا  ــه ورزشــی ب ــر بخشــی برنام ــا هــدف اث ــه ب ــات ک در ســایر مطالع
ــر انجــام  ــارداری و لیب ــد در هفته هــای آخــر ب ــوپ تول اســتفاده از ت
ــروه  ــال در گ ــاز فع ــول ف ــان، ط ــل زایم ــول مراح ــود، ط ــده ب ش
مداخلــه بطــور معنــاداری کمتــر از گــروه آزمــون بــود ]16, 19[. بــا 
توجــه بــه اینکــه روش هــای غیــر دارویــی بــه دلیــل عــوارض جانبــی 
ــان  ــارداری و زایم ــا، در ب ــوی آنه ــده از س ــزارش ش ــم گ ــیار ک بس
ــات  ــج مطالع ــن نتای ــت و همچنی ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی
ــر  ــی ب ــا تــوپ زایمان انجــام شــده در زمینــه بررســی تأثیــر ورزش ب
پیامدهــای حاملگــی و زایمــان ضــد نقیــض اســت، مطالعــه حاضــر 
ــر پیامدهــای  ــی ب ــوپ زایمان ــر اســتفاده از ت ــا هــدف بررســی تأثی ب

ــوزادی طراحــی گردیــده اســت. مــادری و ن

روش کار
ــی )2  ــی دوگروه ــه تجرب ــوع نیم ــه ای از ن ــر مطالع ــش حاض پژوه
ــه  ــده ب ــه کنن ــکم اول، مراجع ــروی 100 زن ش ــره(، ب ــروه 50 نف گ
بیمارســتان فاطمیــه شــاهرود طــی ســال 1394، بصــورت تصادفــی 
ــوپ زایمــان  ــه توســط ت ــن مطالعــه مداخل ســاده انجــام شــد. در ای
ــد  ــام ش ــون انج ــروه آزم ــان در گ ــاز اول زایم ــو ف ــه اکتی در مرحل
ــه  ــرل مقایس ــروه کنت ــا گ ــگار ب ــره آپ ــان، نم ــول زایم ــر ط و از نظ
ــنی  ــدوده س ــا مح ــاردار ب ــان ب ــامل: زن ــای ورود ش ــدند. معیاره ش
45-18 ســال، شــروع زایمــان خــود بــه خــودی، ســن حاملگــی 42-
ــده  ــن زن ــک و دو، جنی ــان ی ــابقه زایم ــر، س ــش س ــه، نمای 38 هفت
 )Reactive Non Stress Test( واکنشــی NST تــک قلــو و
در هنــگام پذیــرش، و معیارهــای خــروج از پژوهــش: زایمــان چنــد 
قلــو، جفــت ســر راهــی، اینداکشــن در بــدو ورود، دکولمــان جفــت، 
ــای  ــزارین، ناهنجاری ه ــابقه س ــن(، س ــا لگ ــر ب ــق س ــدم تطاب )ع
ــو،  ــتر از 4 کیل ــوزاد بیش ــی، ن ــی و اکالمپس ــره اکالمپس ــی، پ جنین
ــر  ــی )زی ــن حاملگ ــر از س ــن کوچک ت ــی، جنی ــی لگن ــابقه جراح س
2500 گــرم(، اولیگــو و هیدرآمنیــوس، مشــکالت طبــی مــادر )آســم، 
ــن  ــرای تعیی ــود. ب ــی ب ــکل مامای ــه مش ــود هرگون ــت و..(، وج دیاب
تعــداد نمونــه بیمــاران مــورد بررســی بــا اســتفاده از مطالعــه تعاونــی 
 α = 0/05 ،Power = %80 و همــکاران]23[، و بــا در نظــر گرفتــن
و 10 درصــد ریــزش، تعــداد نمونــه الزم بــرای هــر گــروه برابــر 50 
نفــر بدســت آمــد. پــس از مجــوز کتبــی و کــد اخــالق شــروع طــرح 
توســط معاونــت محتــرم پژوهــش وکســب اجــازه از ریاســت و ســایر 
مســئوالن بیمارســتان فاطمیــه شــاهرود وکســب رضایتنامــه کتبــی 
از مــادر زائــو واجــد شــرایط، پژوهــش شــروع گردیــد. هــدف مطالعــه 
ــا  ــان )دیالتاســیون 4 ت ــال زایم ــاز فع ــه وارد ف ــی ک ــرای نمونه های ب
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10 ســانتیمتر( شــده بودنــد، توضیــح داده شــد و فــرم رضایــت نامــه 
توســط آنــان امضــا گشــت. مــادران بــه شــکل تصادفــی در دو گــروه 
50 نفــری مداخلــه بــا تــوپ زایمــان و گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد، 
از بیــن دو کارت مخصــوص کــه یکــی مربــوط بــه گــروه مداخلــه و 
دیگــری مربــوط بــه گــروه کنتــرل بــود، بطــور تصــادف یــک کارت 
ــدند.  ــن ش ــا جایگزی ــپس در گروه ه ــاب، و س ــادران انتخ ــط م توس
ــی  ــوپ زایمان ــات ت ــام تمرین ــان انج ــل زم ــه حداق ــروه مداخل در گ
30 دقیقــه طــی فــاز فعــال در نظــر گرفتــه شــد. مادرانــی کــه فــاز 
ــه مــدت 30 دقیقــه بــروی  ــه کــرات ب فعــال را ســپری می کردنــد ب
تــوپ زایمانــی نشســته و لگــن را بــه ســمت عقــب و جلــو یــا راســت 
و چــپ حرکــت می دادنــد. در گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای صــورت 
ــان در  ــرای آن ــان ب ــام زایم ــت انج ــول جه ــات معم ــت و اقدام نگرف
نظــر گرفتــه شــد. پژوهشــگران در تمــام شــرایط بــه عنــوان حمایــت 
ــت  ــتند. ثب ــور داش ــان، حض ــوپ زایم ــتفاده از ت ــت اس ــده جه کنن
ــه اول  ــی )مرحل معاینــات بالینــی، بررســی پیشــرفت مراحــل زایمان
ــد در دو گــروه،  ــوزادان پــس از تول ــگار ن و دوم و ســوم(، بررســی آپ
ــای  ــد. جهــت بررســی طــول فازه ــت گردی توســط پژوهشــگران ثب
ــع  ــزار جم ــد. اب ــتفاده ش ــمار اس ــه ش ــروه، از ثانی ــی در دو گ زایمان
آوری اطالعــات شــامل چــک لیســت خصوصیــات دموگرافیــک 
ــد ســن، شــغل، تحصیــالت، ســابقه  ــی مانن ــه در آن اطالعات ــود ک ب
بــارداری، اطالعــات لیبــر افــراد در بــدو ورود ثبــت می شــد. اطالعــات 
جمــع آوری شــده و بــا اســتفاده از آزمون هــای آمــاری تــی مســتقل، 

 SPSS مــن ویتنــی، کای دو،، تســت دقیــق فیشــر، و برنامــه آمــاری
ــرار گرفــت. ــه و تحلیــل ق نســخه 21 مــورد تجزی

یافته ها
ــرل  ــه و کنت ــروه مداخل ــدگان در دو گ ــرکت کنن ــن ش ــن س میانگی
بــه ترتیــب، 5/01 ± 27/12 و 4/76 ± 26/48 ســال بــود. بجــز 
یــک نفــر در گــروه مداخلــه، بقیــه افــراد مشــارکت کننــده در ایــن 
ــه و  ــراد گــروه مداخل ــد. بیــش از دو ســوم اف ــه دار بودن ــه خان مطالع
نیمــی از افــراد گــروه کنتــرل دارای تحصیــالت دیپلــم و باالتــر بودند. 
اکثریــت افــراد گــروه کنتــرل ســابقه زایمــان نداشــتند ولــی در گــروه 
ــاًل ســابقه زایمــان طبیعــی داشــتند. در  ــراد قب ــت اف ــه اکثری مداخل
مــوارد نرمــال بــودن داده هــا از آزمونهــای پارامتریــک )تــی مســتقل( 
و در مــوارد غیــر نرمــال بــودن از آزمونهــای غیــر پارامتریــک )مــن 
ویتنــی( اســتفاده شــده اســت. طبــق جــدول 1 افــراد از تمــام جهــات 

همگــن بودنــد.
مقایســه دو گــروه از نظــر طــول مــدت مرحلــه اول لیبــر نشــان داد 
کــه در گــروه مداخلــه ایــن مــدت زمــان بطــور معنــادار کوتاهتــر از 
ــان داد  ــن نش ــا همچنی ــت )P = 0/002(. یافته ه ــرل اس ــروه کنت گ
ــر از گــروه کنتــرل  ــه کمت ــه دوم لیبــر در گــروه مداخل طــول مرحل
ــود.  ــادار نب ــاری معن ــر آم ــاوت از نظ ــن تف ــه ای ــت گرچ ــوده اس ب
نمــرات آپــگار دقایــق 1 و 5 نیــز در اکثــر افــراد دو گــروه در محــدوده 
7 ≥ قــرار داشــت. بقیــه یافتــه در جــدول 2 قابــل مشــاهده اســت.

جدول 1: مشخصات دموگرافیک و مامایی شرکت کنندگان در پژوهش

N = 50 گروه مداخلهN = 50 گروه کنترلP

mean ± SD ،0/51*4/76 ± 5/0126/48 ± 27/12سن مادر، سال

)%( n ،شغل

1/00**)100/0( 50)98/0( 49خانه دار

)0/0( 0)2/0( 1شاغل

)%( n ،تحصیالت

0/06†)46/0( 23)28/0( 14کمتر از دیپلم

)54/0( 27)72/0( 36دیپلم و باالتر

mean ± SD ،0/80‡1/12± 1/1639,22± 39/20سن بارداری، هفته

)%( n ،سابقه زایمان

0/07†)60/0( 30)42/0( 21ندارد

)40/0( 20)58/0( 29دارد

mean ± SD ،0/16‡1/24± 1/632/86± 3/30دیالتاسیون در زمان پذیرش، سانتیمتر
* آزمون تی مستقل، ** تست دقیق فیشر، †آزمون کای دو،‡آزمون من ویتنی
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جدول 2: مقایسه گروههای مورد مطالعه از نظر پیامدهای لیبر و زایمان

N = 50 گروه مداخلهN = 50 گروه کنترلP

طول مرحله اول لیبر )از زمان پذیرش تا دیالتاسیون 10 سانتیمتری 
mean ± SD ،سرویکس(، ساعت

8/59 ± 3/3511/08 ± 4/39*0/002

mean ± SD ،0/93**30/47 ± 24/3043/78 ± 41/30طول مرحله دوم لیبر، دقیقه

)%( n ،نیاز به اکسی توسین

0/09†)42/0( 21)26/0( 13بله

)58/0( 29)74/0( 37خیر

)%( n ،آپگار نوزاد دقیقه اول

> 72 )4/0(6 )12/0(‡0/26

≤ 748 )96/0(44 )88/0(

)%( n ،آپگار نوزاد دقیقه پنجم

> 70 )0/0(2 )4/0(‡0/49

≤ 750 )100/0(48 )96/0(

*آزمون تی مستقل، ** آزمون من ویتنی،†آزمون کای دو،‡ تست دقیق فیشر

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر اســتفاده از تــوپ زایمانــی 
ــول  ــن ط ــد. میانگی ــام ش ــوزادی انج ــادری و ن ــای م ــر پیامده ب
مــدت مرحلــه اول زایمــان در مادرانــی کــه در فــاز فعــال زایمــان 
از تــوپ زایمــان اســتفاده کــرده بودنــد نســبت بــه مادرانــی کــه از 
ــد، بطــور معنــاداری کمتــر  حــرکات ورزشــی اســتفاده نکــرده بودن
ــوپ  ــگ )Chang( )2010(، ت ــه چان ــود )P = 0/002(. در مطالع ب
ــال  ــاز فع ــول ف ــن ط ــث کاهــش شــدت درد و میانگی ــی باع زایمان
ــر شــده  ــد لیب ــر طــی رون ــان، و انقباضــات مؤثرت ــه اول زایم مرحل
بــود ]20[. اســمیت )Smith( و همــکاران )2006( در مطالعــه خود 
ــی موجــب  ــوپ زایمان ــه اســتفاده از ت ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ب
چرخــش بهتــر ســر در لگــن مــادر و کوتــاه شــدن لیبــر می گــردد 
]21[. همچنیــن در مطالعــه میرزاخانــی و همــکاران )2015(، افــراد 
در 2 گــروه 52 نفــری مداخلــه و کنتــرل قــرار گرفتنــد و از هفتــه 
ــروی  ــم ب ــای منظ ــه ورزش ه ــدت 24-16جلس ــه م ــارداری ب 34 ب
ــه  ــان ادام ــا شــروع زایم ــن حــرکات ت ــد و ای ــوپ انجــام می دادن ت
یافــت. میانگیــن طــول مرحلــه اول زایمــان در گــروه مداخلــه بطــور 
ــزول جنینــی در گــروه  ــود و ن معنــاداری کمتــر از گــروه آزمــون ب
ــا  ــات همســو ب ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــود ]22[ ک ــه بیشــتر ب مداخل
ــی ورزش  ــده اثربخش ــان دهن ــت و نش ــر اس ــش حاض ــج پژوه نتای

ــان می باشــد.  ــه اول زایم ــدت مرحل ــر طــول م ــان ب ــوپ زایم ــا ت ب
ــن  ــف لگ ــالت ک ــت عض ــث تقوی ــوپ باع ــا ت ــی ب ــرکات ورزش ح
بخصــوص لواتورانــی و عضــالت پوبوکوکســیژئوس و فاســیای لگــن 
می شــود ]14[.  از طرفــی در مطالعــه تعاونــی و همــکاران )2010(، 
بــروی 60 زن نخســت زا حــرکات ورزشــی بــروی تــوپ زایمــان بــه 
مــدت 30 دقیقــه انجــام شــد ولــی تاثیــری بــر فاصلــه انقباضــات و 
طــول فــاز فعــال نداشــت و تفــاوت آمــاری معنــاداری ذکــر نگردیــد. 
ــه  ــه و حجــم نمون ــورد مطالع ــت م ــودن جمعی ــا وجــود مشــابه ب ب
ــوپ  ــروی ت ــی ب ــرکات ورزش ــام ح ــان انج ــدت زم ــن م و همچنی
ــر  ــش حاض ــا پژوه ــج آن ب ــاوت نتای ــل تف ــا دلی ــه(، ام )30 دقیق
ــش،  ــای پژوه ــی نمونه ه ــرکات ورزش ــودن ح ــاوت ب ــد متف می توان
ــد ]23[.  ــش و ... باش ــای پژوه ــه نمونه ه ــگ و جامع ــاوت فرهن تف
در پژوهــش حاضــر تــوپ زایمــان تاثیــری بــر طــول مــدت مرحلــه 
دوم زایمــان نداشــت کــه علــت آن می توانــد عــدم انجــام حــرکات 
ــروی تــوپ در مرحلــه دوم زایمــان بعلــت  ــان ب ورزشــی توســط زن
ــان در انجــام  خســتگی و افزایــش شــدت درد و عــدم همــکاری آن
ــان باشــد. دو  ــه دوم زایم ــان در مرحل حــرکات ورزشــی توســط آن
ــم(،  ــه اول و پنج ــگار دقیق ــوزادی )آپ ــای ن ــر پیامده ــروه از نظ گ
تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــتند. همچنیــن در مطالعــات دیگــر 
نشــان داده شــد تمرین هــای کششــی بــروی تــوپ زایمــان، تأثیــر 



مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، دوره 25، شماره 1، بهار 1396

22

ــدارد، و  ــوزاد جفــت و رشــد جنیــن ن ــگار ن ــر نمــره آپ ــی ب نامطلوب
حتــی می توانــد ســودمند باشــد ]24[. از محدودیت هــای پژوهــش 
ــی و  ــمی و ژنتیک ــردی، جس ــای ف ــه تفاوت ه ــوان ب ــر می ت حاض
وضعیــت ســرویکس و رحمــی افــراد در پاســخگویی بــه انقباضــات 
رحمــی، عــدم اســتفاده از تــوپ زایمــان طــی دوران بــارداری اشــاره 
کــرد. پیشــنهاد می شــود مطالعــات آینــده تأثیــر اســتفاده از تــوپ 
زایمــان طــی بــارداری و در طــول مراحــل زایمانــی بــر پیامدهــای 

ــوزادی را مــور مطالعــه قــرار دهنــد. مــادری و ن

نتیجه گیری
ــی  ــوپ زایمان ــا ت ــج پژوهــش، اجــرای حــرکات ورزشــی ب ــق نتای طب
حیــن لیبــر، می توانــد منجــر بــه کاهــش طــول فــاز فعــال مرحلــه اول 
زایمــان، شــود ولــی پیامدهــای مضــری بــر آپــگار و وزن نــوزاد نداشــت، 
بنابرایــن می توانــد بــه عنــوان یــک روش درمانــی غیــر دارویــی و کــم 

ــان  ــرل درد زایم ــان و کنت ــدت زایم ــت کاهــش طــول م عارضــه جه
بــکار گرفتــه شــود.
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Abstract
Introduction: Using exercise with birth ball during labor leads to labor pain relief and 
improvement in the labor process, and is a very important non-medication method, look-
ing into the chemical medications side-effects on mother and fetus, plus being affordable. 
This study aimed to investigate the effects of using birth ball on maternal and neonatal 
outcomes.
Methods: In this clinical trial, 100 primiparous women, 45-18 years old, were admitted 
to Fatemiyeh hospital in 2015, and were randomly divided into two groups of 50 tests and 
controls. The data collection instrument was questionnaire. In the duration of labor, the 
need for oxytocin, Apgar score after the delivery, and birth weight were compared between 
the two groups.
Results: The mean duration of labor was significantly lower in the intervention group 
compared with the control group (P > 0.05). The need for oxytocin, Apgar score, birth 
weight and mode of delivery were not significantly different between the two groups.
conclusions: Performing exercise with birth ball during labor can decrease the active 
phase of labor, with no harmful consequences on the Apgar score; so, it can be used as a 
non-medication treatment to reduce labor pain and the duration of delivery.
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