
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 86 زمستان، چهارم ، شماره  دوره پانزدهم  شگاه علوم پزشكي ايالم                                    مجله علمي دان

 ٤٨

  نخست زا مادرانفاز  فعال مرحله اول زايمان بر نوع زايمان در  دربررسي تاثير راه رفتن 
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  نخست زا ،نوع زايمان ،راه رفتن طي فاز فعال مرحله اول زايمان : يكليدي واژه ها

                                           
  ايرانشهر دانشكده پرستاري و مامايي ،زاهدان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ،كارشناس ارشد آموزش مامايي  :نويسنده مسئول *

Email: Azarkish2005@yahoo.com     

  چكيده

  مـادران كـه بـراي عـده اي از     ي شوندميليون زن در كشورهاي توسعه يافته حامله م 150هر سال بيش از  :مقدمه

زايمـان طـوالني    . اسـت مـرگ همـراه    موارد زيادي نيز در با درد، ترس ومعموالً زايمان خوشحال كننده و راحت نبوده و 

. همچنين عوارض سزارين در مقايسه با زايمان مهبلي به شدت افزايش مي يابد .يكي از علل شايع سزارين اوليه مي باشد

مـادران  از در زايشگاهها مي توان هنگام مراقبت  .استني با مراقبت صحيح و دقيق قابل پيشگيري و درمان زايمان طوال

بـا تاكيـد بـر     .در حال زايمان آنان را تشويق به راه رفتن نمود و بدين ترتيب مي توان طول مدت زايمـان را كـاهش داد  

» مرحله اول زايمان بـر نـوع زايمـان   راه رفتن طي فاز فعال بررسي تأثير «مطالب فوق نياز به انجام تحقيقي تحت عنوان 

  .احساس مي شود

ساله  نخست زا با حـاملگي تـك قلـو و تـرم      18- 35 مادر 70در اين كار آزمايي باليني تصادفي :ها روش مواد و

در گروه تجربي واحدهاي پژوهش بيش از  .دو گروه تجربي و شاهد قرار گرفتند بطور تصادفي در
2

طول مـدت مرحلـه    1

كنترل هاي حين مرحلـه اول  . و در گروه شاهد هيچ مداخله اي انجام نشد .اول زايمان را در پوزيشن راه رفتن قرار داشتند

  .يكسان انجام شدبه طور و دوم زايمان شامل  انقباضات رحمي، كنترل ضربان قلب و معاينات مهبلي در هر دو گروه 

 .نتايج پژوهش نشان داد دو گروه از نظر تعداد زايمان طبيعي تفاوت آماري معني دار داشـتند  :وهشافته هاي پژي

نتايج پژوهش نشان ). P= 0/006( ،نفر در گروه شاهد داراي زايمان طيبعي بودند  24نفر در گروه تجربي و  33بطوريكه 

نفر در گروه شاهد زايمان   11نفر در گروه تجربي و 2كه بطوري .داد دو گروه از نظر سزارين تفاوت آماري معني دار داشتند

نوع زايمان  تفاوت آمـاري معنـي دار    نشان داد دو گروه از نظر يافته ها همچنين .)P= 0/006( ،به روش سزارين داشتند

ـ اين  ).P= 0/006( ،نفردر گروه شاهد زايمان طبيعي داشتند 24نفر در گروه تجربي و  33بطوريكه  .داشتند ايج نشـان  نت

 نفـر  17در گروه تجربـي و   نفر 7بطوريكه  .نياز به تجويز اكسي توسين تفاوت آماري معني دار داشتند داد دو گروه از نظر

طول مرحله دوم زايمان تفـاوت   دو گروه از نظر همچنين). P=0/012(،در گروه شاهد نياز به تجويز اكسي توسين داشتند

  46/47در گروه شاهد  دقيقه و 29/39يانگين طول مرحله دوم زايمان در گروه تجربي بطوريكه م. آماري معني دار داشتند

تعداد ضـربان قلـب جنـين در مرحلـه اول و دوم تفـاوت       نتايج پژوهش نشان داد دو گروه از نظر). P=0/032(،دقيقه بود

و پـنجم تفـاوت آمـاري معنـي دار     دقيقـه اول   آپگار دو گروه از نظرعالوه بر اين  .(P=0/000)،آماري معني دار داشتند

  .داشتند

. براساس نتايج پژوهش راه رفتن طي فاز فعال مرحله اول زايمان بر نوع زايمان موثراست :نتيجه گيري بحث و 

  .اين روش در زايشگاههاي كشور استفاده گردد لذا پيشنهاد مي گردد از
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 ٤٩

  مقدمه

ميليــون زن در كشــورهاي  150هــر ســال بــيش از 

لب حاملگي هـا منجـر   توسعه يافته حامله مي شوند و اغ

امـا    .اد زنده از يك مادر سالم مـي شـود  زبه تولد يك نو

زايمان خوشحال كننـده و راحـت    ،براي عده اي از زنان

مـرگ   در مواردي نيـز بـا  با درد، ترس و  معموالً نبوده و

طوري كـه  نـيم ميليـون از زنـان     ه ب). 2)(1(استهمراه 

.  مي برندحامله به علت مشكالت مربوط به حاملگي رنج 

بــر اســاس آخــرين گــزارش ســازمان بهداشــت جهــاني 

خونريزي، سقط، زايمان دشوار، اختالالت فشـار خـون و   

زايمـان  . هسـتند  انپنج علت مرگ و ميـر مـادر  عفونت 

كـه بـا    اسـت دشوار و طوالني يكي از علل عمده مرگ 

و ه مراقبت صحيح و دقيق قابل پيشگيري و درمـان بـود  

امـا بـه درمـان بـه موقـع       تشخيص زودرس آن توسط م

يكـي از   همچنـين زايمان طوالني ). 4)(3(كمك مي كند

  . علل شايع سزارين اوليه مي باشد

همكاران طي تحقيقي نتيجـه   1زنيزر  1922در سال 

درصـد افـزايش يافتـه و     48گرفتند كه ميـزان سـزارين   

درصد  3/3درصد به  16موارد استفاده از كشش وكيوم از 

در حالي كه ميزان بكارگيري  .سيده استاز كل زايمانها ر

و همكـاران   2درصد كاهش يافته است ريد 43فورسپس 

خــانم  350گــزارش نمودنــد كــه از    1994در ســال 

درصــد  58اســتراليايي نخســت زاي داراي خطــر انــدك 

درصد زايمان  34درصد سزارين و  8زايمان خودبخودي، 

  .)6)(5(واژنيال از طريق وكيوم يا فورسپس داشتند

در حال حاضر بنظـر مـي رسـد كـه ميـزان كـاربرد       

 10-15فورسپس و وكيوم در اياالت متحده در مجمـوع  

  .درصد موارد مي باشد

ــال   ــزارين در س ــزان س ــل  1995مي ــط تاف و  3توس

عمل سزارين . درصد گزارش شده است 8/21همكارانش 

هم اكنون شايع ترين عمـل جراحـي در آمريكـا بـوده و     

  ).1(مورد از آن در سال انجام مي شودتقريباً يك ميليون 

برابـر زايمـان    4-6سـزارين   علـت خطر مرگ مـادر بـه   

گـزارش  ) 1990(و همكـاران  liford . واژينال مي باشـد 

  برابر  7 كردند نسبت  مرگ و مير  پري ناتال در سزارين
  

                                           
1-Zahnizer  
2-Read  
3-Duffel 

ــت   ــال  اس ــان واژين ــال . زايم و  4ليفــورد  1990در س

ران در اثـر انجـام   همكاران، خطر نسبي مرگ و مير مـاد 

همچنـين  . برابر زايمان مهبلي ذكـر كردنـد   7سزارين را 

عوارض سزارين در مقايسـه بـا زايمـان مهبلـي بشـدت      

از علل اصـلي عـوارض مـي تـوان بـه      . افزايش مي يابد

ــتم ادراري و    ــت سيس ــونريزي، عفون ــدوميومتريت، خ آن

گزارشهاي متعددي . ترومبو آمبولي غيركشنده اشاره كرد

ــ ــاير   در زمين ــاي س ــتگي ه ــج ارب و شكس ــوع فل ه وق

ـ   ــبلند در نوزاداني كه ب ياستخوانها ا ـا سـزارين بـه دني

  .  )7(آمده اند وجود دارد

اثرات اقتصادي زايمان از طريق سزارين قابل توجـه  

هزينه متوسط هر عمل سزارين  1993سال  در. مي باشد

دالر هزينه زايمان مهبلي  6430يازده هزار دالر در مقابل

مطـرح   1993شـرمن و همكـاران در سـال    . بوده اسـت 

كردند كه زايمان از طريق جراحي موجب افزايش مـوارد  

انتقال خون به مـادر مـي شـود و ايـن ميـزان در مـوارد       

درصـد و در مـوارد    4/1زايمان سـزارين بـدون عارضـه    

بسياري  .درصد مي باشد 4/0زايمان مهبلي خود بخودي 

توجه در تعداد سزارين ها از محققين امكان كاهش قابل 

را بدون افزايش ميزان عـوارض مـرگ و ميرپـره ناتـال     

جنين، از طريق تشويق مادر به راه رفتن در طي مرحلـه  

  ).9)(8(اول زايمان ثابت كردند

1فلين

طي تحقيقي تحـت   1987همكاران در سال  و 5

 كه :به اين نتيجه دست يافتند» راه رفتن زايمان«عنوان 

در گروه تجربـي خيلـي بهتـر از گـروه      انقباضات رحمي

طـول مرحلـه اول زايمـان در گـروه     . شاهد بـوده اسـت  

ساعت كمتر و ميزان زايمـان طبيعـي در آنهـا     2تجربي 

  ).10(بيشتر بوده است

6مك مانوس
بيان كردنـد   1987و همكاران در سال  2

نوع زايمان تحت تأثير پوزيشن مـادر  بنظر نمي رسد كه 

طـي تحقيقـي    1997مكـاران در سـال   و ه3 7آلبـرز  .باشد

بررسي ارتباط راه رفتن در طي زايمـان بـا   «تحت عنوان 

درصـد   46نتيجه گرفتنـد كـه   » طريق جراحياز زايمان 

مادران بخش عمده اي از طول مدت زايمان خـود را راه  

                                           
 

 
 

 

 رفــان راه رفتند مصــي زايمــمادراني كه در ط. رفتند

1-Zahnizer          2-Read             3-Taffel            4-Liford             5 -Flynn             6-Mc M anvs                7-Albers 
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 ٥٠

راه . آنالژزيك و ديسترس جنيني در آنها كمتر بوده اسـت 

زايمان از طريق  ددرص 50رفتن در طي زايمان به ميزان 

  ).3(جراحي را كاهش مي دهد

در زايشگاهها مي تـوان هنگـام مراقبـت مـادران در     

حال زايمان آنان را تشويق بـه راه رفـتن نمـود و بـدين     

ترتيب مي توان طول مدت زايمان مادران را كاهش داده 

ا اين اقدام عوارض ناشي از اعمـال جراحـي تقليـل    ــو ب

ي مـدت بسـتري در بيمارسـتان    از جنبه اقتصاد .مي يابد

در زمينه خدمات آموزشـي راه رفـتن در   . كاهش مي يابد

طي زايمان مي تواند بعنـوان يـك اقـدام در زايمانهـاي     

طوالني و عدم پيشرفت، جهت تقليـل مـوارد زايمـان از    

همچنين مي تـوان از آن   .طريق جراحي بكار گرفته شود

طـول   بعنوان وسيله اي بي خطر بـراي كوتـاهتر كـردن   

بـه ايـن طريـق    . زايمان و اداره بهتـر آن اسـتفاده كـرد   

دانشجويان با يـك روش طبيعـي و مطلـوب بـراي اداره     

زايمان آشنايي پيدا مي كننـد كـه ايـن خـود مـي توانـد       

  .راهگشايي جهت انجام مطالعات بعدي باشد

در زمينه خدمات باليني، راه رفتن در طي مرحله اول 

احل زايمان شده و از سوي زايمان مانع طوالني شدن مر

ديگر از ايجاد مشكالت روحي مادر و عوارض حاصـل از  

. مصرف داروهاي محرك زايمان و ضد دردها مي كاهـد 

بـد در   هبه اين ترتيب عالوه بر آنكه از جا گذاشتن خاطر

مادر جلو گيري مي شـود بـا اسـتفاده كمتـر از امكانـات      

صـاد  بيمارستاني گامي مهم جهـت صـرفه جـوئي در اقت   

  .خانواده و جامعه برداشته مي شود

با توجه به مطالب فوق اهميت اساسـي راه رفـتن در   

ص ـــ ان مشخـان بر نوع زايمـ ـول مرحله اول زايمــط

مرحله اول و دوم زايمـان   با كوتاه شدن طول. مي گردد

عالوه بر اثرات روحي مثبـت در مـادر، طـول مـدت درد     

و از خسـتگي   كشيدن در هنگام زايمان كاهش مي يابـد 

از سوي ديگر با كـاهش طـول    .وي نيز كاسته  مي شود

مراحل زايمـان مـدت بسـتري بـودن مـادر در زايشـگاه       

كاهش مي يابد كه اين نكتـه بـدليل ازدحـام موجـود در     

عالوه بر فوايد موجود، . زايشگاهها حائز اهميت مي باشد

دليل قاطعي دال بر مضر بودن راه رفتن در طـي مرحلـه   

بـا تاكيـد بـر    . مان براي مادر و جنين وجود ندارداول زاي

تمام مطالب فوق نياز به انجـام تحقيقـي تحـت عنـوان     

» بررسي تأثير راه رفتن طي فاز فعال مرحله اول زايمان«

احساس مي شود به اميـد اينكـه نتـايج حاصـل از ايـن      

پژوهش گامي مؤثر در جهت ارائه بهتر مراقبتهاي حـين  

  . زايمان باشد

  رروش كا

پس از ارائه معرفي نامه، به زايشگاه هفده شهريور 

ايرانشهر و با هماهنگي مركز فوق و توضيح پژوهش بـه  

مسئولين زايشگاه ابتدا خانم هاي نخست زا را كه جهـت  

زايمان به آن مركز مراجعه كرده و واجد مشخصات واحد 

پژوهش بوده اند انتخاب و سـپس بطـور تصـادفي در دو    

پس از آن مصاحبه . داده شدندهد قرار گروه تجربي و شا

با هر يك از واحدهاي پژوهش انجام و اطالعات مربوط 

به سير پيشرفت زايمـان و مـدت زمـان پوزيشـن هـاي      

مادراني كه در گروه  .گرفتمختلف هر يك ساعت انجام 

تجربي قرار داشتند در طي مرحله اول زايمان بيش از 
2

1 

رگاه ـــ ال راه رفتن بودند و هـيمان را در حطول مدت زا

كردنـد، بـه تخـت برگشـته و      ميگي ــاس خستــاحس

كنترلهاي حين زايمان مرحلـه اول  . مي نمودنداستراحت 

كه مربوط به انقباضات رحمـي، كنتـرل ضـربان قلـب و     

ت ـــ ام و ثبـــ سـاعت انج  معاينات مهبلي است هر يك

   .مي گرديد

و پـذيرش و پـس از آن   كنترل عالئم حياتي در بد

 ،در طـول مطالعـه   .ساعت انجام و ثبـت مـي شـد    2در 

اطالعـات مربـوط بـه    . مادران تغذيه دهاني نمـي شـدند  

نـوع   ،مرحله دوم زايمان شامل طـول مـدت مرحلـه دوم   

زايمان، وزن نوزاد به گرم، جنس نوزاد، آپگار دقيقـه اول  

ـ ـــ م، تعداد حلقه هاي بنــو پنج ردن، ــــ اف دور گـد ن

زارين و نـوع  ـــ دت ســـ رش سزارين، طول مــوع بــن

الزم به ذكر است سزارين توسـط  . اپي زياتومي مي باشد

عات به دست آمده اطال. مي گرفتيك متخصص انجام 

استيودنت -و با استفاده از آزمون  تي SPSS با نرم افزار

      . و كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  يافته ها 
  

رسي واحدهاي پـژوهش از نظـر سـن نتـايج     در بر

آزمون تي دانشـجويي نشـان داد دو گـروه از نظـر سـن      

ودند و تفاوت آمـاري معنـي داري ندارنـد بـه     ـهمسان ب

و در  17/23گونه اي كه ميانگين سـن در گـروه تجربـي   

بر اسـاس نتـايج آزمـون     . سال بود 09/24د  گروه شاه
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صـيالت مـادر   كاي اسكوئر افراد تحت مطالعه از نظر تح

نفـر    2 نفر در گروه  تجربي  و 5بطوريكه : همسان بودند

  8از افراد گروه تجربي و  نفر 7 -در گروه شاهد بي سواد 

 13 -نفر از افراد گروه شاهد داراي تحصـيالت ابتـدايي   

نفر در گـروه شـاهد تحصـيالت     7نفر در گروه تجربي و 

گـروه  نفـر در   18نفر در گـروه تجربـي و    10-راهنمايي

يـك از افـراد دو گـروه     و هيچ شاهد داراي ديپلم  بودند

بر اساس نتـايج آزمـون فيشـر     .تحصيالت عالي نداشتند

: افراد تحت مطالعه از نظـر شـغل مـادر همسـان بودنـد     

نفر درگروه شـاهد   33نفر در گروه تجربي و 31بطوريكه 

نفـر درگـروه شـاهد     2نفر درگروه تجربي و 4خانه دار و 

بر اساس نتايج آزمون تي دانشجويي افـراد  . شاغل بودند

تحت مطالعه از نظر ميانگين مدت زمـان پـارگي كيسـه    

بطوريكه ميانگين مدت زمـان پـارگي   : آب همسان بودند

دقيقــه و در گــروه   45±15كيسـه آب در گــروه تجربــي  

بر اساس نتايج آزمون تي  . دقيقه بود 5/37± 6/8شاهد 

نظـر ميـانگين اتسـاع     افراد تحـت مطالعـه از   دانشجويي

بطوريكه ميانگين اتسـاع  : دهانه سرويكس يكسان بودند

سانتيمتر و در  14/4 ±692/0سرويكس در گروه تجربي 

  . سانتيمتر بود 17/4 ±707/0گروه شاهد 

مقايسـه زايمـان   «در ارتباط با هدف اول پـژوهش 

 »طبيعي در زنان نخست زا در دو گروه شـاهد و تجربـي  

نفـر در    24نفر در گـروه تجربـي و    33: نتايج نشان داد

گروه شاهد داراي زايمان طيبعي بودنـد كـه  تسـت تـي     

اري معنـي دار  ـــ اوت از آمـــ ان اين تفــدانشجويي نش

  .)1نمودار(مي باشد

مقايسـه زايمـان بوسـيله     «در ارتباط با هـدف دوم  

 »سزارين در زنان نخست زا در دو گروه شاهد و تجربـي 

دو گروه از نظـر   «:  جويي نشان دادنتايج آزمون تي دانش

نفـر   2بطوريكـه   .سزارين تفاوت آماري معني دار داشتند

نفر در گروه شاهد زايمان به روش  11در گروه تجربي و 

ــژوهش   .ســزارين داشــتند ــا هــدف ســوم پ ــاط ب در ارتب

مقايسه نوع  زايمـان در زنـان نخسـت زا در دو گـروه     «

 دو گروه از نظر نتايج پژوهش نشان داد »شاهد و تجربي

 33 بطوريكـه  .نوع زايمان تفاوت آماري معني دار داشتند

ر گـروه شـاهد زايمـان    د نفـر  24نفر در گروه تجربـي و  

در ارتبـاط بـا هـدف  چهـارم      .)2نمـودار (طبيعي داشـتند 

مقايسه نياز به اكسي توسين در زنان نخسـت  « پژوهش

 رنتايج آزمون كاي اسكوئ »زا در دو گروه تجربي و شاهد

نشان داد دو گروه از نظرنياز بـه تجـويز اكسـي توسـين     

در گـروه   نفـر  7بطوريكه .تفاوت آماري معني دار داشتند

در گروه شاهد نيـاز بـه تجـويز اكسـي      نفر 17تجربي و 

  .)3نمودار(توسين داشتند

مقايسـه طـول   «در ارتباط با هدف پنجم پژو هش 

تـايج  ن  »مر حله دوم زايمان در دو گروه تجربي و شـاهد 

آزمون تي دانشـجويي  نشـان داد دو گـروه از نظرطـول     

. مرحلــه دوم زايمــان تفــاوت آمــاري معنــي دار داشــتند

بطوريكه ميـانگين طـول مرحلـه دوم زايمـان در گـروه      

. دقيقه بود 46/47در گروه شاهد  دقيقه و 29/39تجربي 

مقايسه تعـداد  « در ارتباط با هدف ششم و هفتم پژوهش

ر فاز فعال مرحله اول و مرحلـه دوم  ضربان قلب جنين د

نتـايج آزمـون تـي     »شـاهد  زايمان در دو گروه تجربي و

تعداد ضـربان قلـب    دانشجويي نشان داد دو گروه از نظر

ــي دار   ــاري معن ــاوت آم ــه اول و دوم تف ــين در مرحل جن

مقايسه آپگار نوزاد در «در ارتباط با  هدف هشتم  .داشتند

نتايج آزمون  »ي و شاهدزنان نخست زا در دو گروه تجرب

آپگار دقيقه اول  تي دانشجويي نشان داد دو گروه از نظر

نتايج آزمون تـي  . و پنجم تفاوت آماري معني دار داشتند

طـول مرحلـه اول    دانشجويي نشان داد دو گروه از نظـر 

زايمان تفاوت آماري معني دار داشتند بطوريكه ميـانگين  

و در گروه شـاهد   33/3طول مرحله اول در گروه تجربي 

ساعت بود نتايج آزمون تي دانشـجويي نشـان داد    34/4

 ،دو گروه از نظر وزن نوزاد تفاوت آماري معني دار داشتند

و در گـروه   3021بطوريكه ميانگين وزن در گروه تجربي

نتايج آزمون براساس  .)p=0.318( ،گرم بود 2917شاهد 

آمـاري   كاي اسكوئر دو گـروه از جنسـيت نـوزاد تفـاوت    

  .معني دار نداشتند
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  توزيع فراواني مطق ونسبي واحد هاي پژوهش بر حسب زايمان طبيعي در دو  گروه تحت مطالعه:  1نمودار

  

  
  

  

  

  

  

   

  

  

  زايمان طبيعي

  

  

  

  

  توزيع فراواني مطق ونسبي واحد هاي پژوهش بر حسب نوع زايمان در دو  گروه تحت مطالعه: 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وع زايمانن

  

  

  

  

  

  نسبي واحد هاي پژوهش بر حسب نياز به تجويز اكسي توسين در دو  گروه تحت مطالعه توزيع فراواني مطق و: 3نمودار

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نياز به تجويز اكسي توسين

  

    

T student = 7.652          df= 1    p= 0.006 

T  student  = 7.652          df= 1   p= 0.006 

X² = 6.341      df= 1     p= 0.012 
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  بحث

نتايج پژوهش نشان داد دو گروه از نظر تعداد زايمان 

نفـر   33يكه بطور .طبيعي تفاوت آماري معني دار داشتند

نفر در گروه شـاهد داراي زايمـان    24در گروه تجربي و 

در مطالعـه اي بـا   ) 1978(فلين و همكاران .طيبعي بودند

در  تعداد زايمـان طبيعـي   »راه رفتن طي زايمان«عنوان 

گروه تجربي را بيشتر از گروه شاهد گزارش نمودنـد كـه   

 بـدين ترتيـب   .اين اختالف از نظر آماري معنـي دار بـود  

 .)9(نتايج مطالعه فلين با پژوهش حاضـر همخـواني دارد  

دو گـروه از نظـر سـزارين تفـاوت     براساس همين نتـايج  

نفر در گروه تجربـي   2بطوريكه  .آماري معني دار داشتند

 .نفر در گروه شاهد زايمان به روش سزارين داشتند 11و 

بررسي «در مطالعه اي با عنوان  )1997(آلبرز و همكاران

نشـان   »فتن طي دردهاي زايماني بر نوع زايمان اثر راه

درصـد و در   97.3زايمان طبيعي در گروه تجربـي  : دادند

درصد بود كه اين تفاوت از نظر آماري  94.5گروه شاهد 

بنابراين نتايج پژوهش آلبرز بـا مطالعـه     .معني دار است

نشـان  يافته هاي ايـن تحقيـق    .)3(حاضر همخواني دارد

نظرنوع زايمان تفـاوت آمـاري معنـي دار    داد دو گروه از 

در  نفـر  24نفر در گـروه تجربـي و    33 بطوريكه .داشتند

  .گروه شاهد زايمان طبيعي داشتند

راه «در مطالعه اي با عنوان ) 1978(فلين و همكاران

تعداد زايمان طبيعي در گروه تجربـي   »رفتن طي زايمان

تالف از را بيشتر از گروه شاهد گزارش نمودند كه اين اخ

بدين ترتيب نتايج مطالعه فلين  .نظر آماري معني دار بود

نتايج پژوهش نشان داد  .با پژوهش حاضر همخواني دارد

نياز به تجويز اكسي توسين تفاوت آماري  دو گروه از نظر

 17در گـروه تجربـي و    نفر 7 بطوريكه .معني دار داشتند

و  شـتند در گروه شاهد نياز به تجويز اكسي توسين دا نفر

طـول مرحلـه دوم زايمـان تفـاوت      دو گروه از نظراينكه 

  . آماري معني دار داشتند

  

  

  

  

در مطالعــه اي بــا عنــوان  )1997(آلبــرز و همكــاران

بررسي اثر راه فتن طي دردهاي زايماني بر زايمـان بـه   «

طول مرحله دوم زايمـان در  : نشان دادند »روش جراحي

. ري معني دار داشتگروه تجربي و گروه شاهد تفاوت آما

بنابراين نتايج پژوهش آلبرز با  مطالعه حاضـر همخـواني   

دو گروه از نظرتعداد ضـربان  براساس اين يافته ها،  .دارد

قلب جنين در مرحله اول و دوم تفاوت آمـاري معنـي دار   

كــه نتــايج پــژوهش حاضــر بــا مطالعــه آلبــرز  . داشــتند

  .)3(همخواني دارد

آپگار دقيقـه   گروه از نظرنتايج پژوهش نشان داد دو 

فلـين و  . اول و پنجم تفـاوت آمـاري معنـي دار داشـتند    

راه رفتن طـي  «در مطالعه اي با عنوان ) 1978(همكاران

گزارش نمودند دو گروه تجربي و شاهد از نظـر   »زايمان

پـنجم  تفـاوت آمـاري معنــي داري     آپگـار دقيقـه اول و  

بـا   در مطالعـه اي  1978همچنين مك مـانوس  . داشتند

بيان كردند آپگار  ليبرعنوان پوزيشن ايستاده و اثر آن بر 

شـاهد تفـاوت آمـاري معنـي      نوزاد در دو گروه تجربي و

ــر   ــژوهش حاض ــا پ ــوق ب ــات ف داري داشــت كــه مطالع

  .همخواني دارد

  نتيجه گيري

تعيين تأثير راه رفتن طي  «اين پژوهش با هدف كلي

و در  »زافاز  فعال مرحله اول زايمـان در زنـان نخسـت    

يزان زايمان از طريق سزارين در م« جهت آزمون فرضيه

زنان نخست زا  كه در طول فاز  فعال مرحله اول زايمان 

راه مي روند، نسبت به گروهي كه در وضـعيت خوابيـده   

با توجـه بـه يافتـه     .انجام گرفت »قرار دارند، كمتر است

مـورد تاييـد   مـذكور   پژوهش ،هاي  بدست آمده فرضيه

بدين ترتيب اميد مي رود راه رفتن طـي فـاز   . گرفتقرار 

فعال مرحله اول زايمـان بـه عنـوان راهكـاري مـوثر در      

كاهش ميزان سزارين و جهت باال بردن سـطح سـالمت   

  .رواني مادران در زايشگاههاي كشور بكار گرفته  شود
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Effects of ambulation during the active phase   
of  first stage of labor on the type of  delivery 
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Abstract 
 
Introduction: Every year 150 million women become pregnant, but some of 
them do not have easy labors and have pain or even may die. Prolonged 
labor is one of the reasons for undergoing cesarean sections. Morbidity of 
CS is more than normal vaginal delivery. Prolonged labor will be 
preventable through special care in the maternity hospital so as to 
encourage   mothers to walk during the first stage of labor, because this 
action shortens the course of labor. Therefore, we decided to study on 
ambulation effects during the active phase of first stage labor on the type of 
delivery. 
 
Materials & methods: In this randomized clinical trial, 70 women of age 18 
-35 years and primipara, gestational age 37 were divided randomly in two 
groups (35 experimental and 35 control). The women in the experimental 
group walked more than ½ course of labor, while there was no intervention 
in the control group.  
 
Findings: Findings showed that the rate of normal vaginal delivery was 
significantly    different between the experimental group and the control 
one (33 people v/s 24 people      p=0/006). The results also showed that rate 
of cesarean sections were significantly different in the two groups (2 person 
v/s 11 person p=0/006). It was, furthermore, found out that need of 
oxytocin was significantly different in the groups (7 people v/s 17 people 
p=0/012). Also, the time of second stage of labor was significantly different 
between the cases (39/29 minutes VS 47/46 minutes p=0/032).   

 
Conclusion: We came to the conclusion that ambulation during active phase 
of first  stage of labor is effective on the type of delivery so we  
recommend  maternity  hospital administrators to urge pregnant mothers to 
ambulate at this stage of active delivery as a helpful factor. 
 

*  *  * 
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