
 

 

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


 پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي -علمي نشريه                                     
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي   

  7تا 1، صفحات 1389 تابستان، 69، شماره 20دوره                                                  
 29/7/1388تاريخ پذيرش:  25/8/1387تاريخ دريافت:                                                

هاي مادر باردار درزنان مراجعه كننده  پيش بيني وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي
 جهت زايمان به بيمارستان فاطميه شهر همدان

 4مجد،دكتر حميد علوي  3زهره شيخان ,  2منصوره رفايي،  1 محبوبه احمدي
 

 تهران، ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي. ،، دانشكده پرستاري و مامايي مامايي، گروه مربي. 1
 تهران، ايران .شهيد بهشتيو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي  ،دانشكده پرستاري و مامايي ،ماماييكارشناس ارشد . 2
 تهران، ايران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي.، مامايي گروه، استاديار. 3
 تهران، ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي. آمار زيستي، دانشكده پيراپزشكي،گروه دانشيار، . 4

 چكيده
اززايمان مي  تخمين مناسب وزن تولد قبل متغيري موثر در زايمان از اهميت زيادي برخوردار است ، زيرا باوزن جنين به عنوان  :و هدفزمينه 

 توان خطرات قابل پيشگيري را شناسايي كرد و خطر مرگ و عوارض مادري و نوزادي مرتبط با وزن تولد را با ارجاع به موقع به مراكز مجهزتر
وزن تولد قبل از زايمان بر اساس ويژگي هاي مادر باردار در زنان مراجعه كننده جهت زايمان به  كاهش داد. هدف اين مطالعه پيش بيني

 بود. 1387بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 
 همبستگي در زنان مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه همدان با روش نمونه گيري-اين مطالعه به صورت توصيفي مواد وروش ها:

هفته وارد مطالعه شدند . اطالعات با استفاده از  37-41خانم باردار با بارداري بدون عارضه و سن بارداري  220در دسترس انجام شد . كه 
 پرسشنامه و چك ليست اطالعاتي ، سانتيمتر و ترازو جمع آوري شدند جهت اعتبار پرسشنامه و چك ليست مشاهدات از اعتبار محتوا استفاده شد

بود هت اعتبار ترازو نيز از دو ترازوي استاندارد يكي با مارك رسا ساخت ايران كه كاليبراسيون آن توسط شركت مهندسي فريد آزما انجام شده . ج
قابل ، براي اندازه گيري وزن مادر وديگري براي سنجش وزن نوزاد با مارك سكا ساخت آلمان استفاده شد. جهت اعتبار متر از متر استاندارد، محكم

ش انعطاف وغير قابل ارتجاع استفاده شد . براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده شد ، جهت پايايي چك ليست و متر از رو
رد بار مو 5خانم باردار استفاده شد . همچنين جهت پايايي ترازو ، يك فرد را  10مشاهده همزمان توسط پژوهشگر و يك همكار آموزش ديده در 

گرمي مورد ارزيابي مجدد قرار  100كيلوگرمي و ترازو نوزاد با وزنه  1بار توزين ، ترازو بزرگسال با وزنه  10توزين قرار داده و همچنين  پس از هر 
) r=0/99( ) و ضريب همبستگي اسپيرمن α >0/05مي گرفتند كه.كه در نهايت براي اثبات پايايي ، داده ها ي كمي ، توسط آزمون ويلكاكسون ( 

متغير شامل  10بررسي شدند. جهت ارزيابي اثر پيش بيني كنندگي (K=1) )  و ضريب كاپا α >0/05( و داده هاي كيفي توسط آزمون مك نمار
ز روش : وزن ، قد ، ميزان افزايش وزن در بارداري ، شاخص توده بدني ، ارتفاع رحم ، دور شكم ، دور بازو ، پاريتي، سن حاملگي و جنس جنين ا

 استفاده شد.   spss 11/5رگرسيون چندگانه استفاده شد . در اين پژوهش جهت تجزيه وتحليل داده ها از 
متغير : ارتفاع رحم ، جنس جنين ،  سن بارداري و قد مادر در تركيب با يكديگر  4نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي بررسي شده ،  :يافته ها
نشان داد كه اين معادله دقت پيش بيني مناسبي دارد. معادله به دست آمده   Pressتولد را توجيه نمايند و شاخص  % از تغييرات وزن44قادرند 

 + (قد مادر بر حسب سانتيمتر ) 844/46 + (سن بارداري بر حسب روز) 8/02 + 2643/91 -  =  به صورت زير مي باشد : وزن تولد
 پسر 1دختر و  0جنس جنين بر حسب كد  ) 144/25 + ر)سانتيمتارتفاع رحم بر حسب ) 65/23      

با توجه به نتايج پژوهش، وزن تولد مي تواند به طور صحيحي با استفاده از معادله رگرسيوني به دست آمده(بر اساس ويژگي هاي  نتيجه گيري:
 مادر باردار،) قبل از زايمان پيش بيني شود.

 گي هاي مادر باردار ، زايمانپيش بيني ، وزن تولد ، ويژ :ها كليد واژه

 0F
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 مقدمه
به عنوان متغيري موثر در زايمان از اهميت زيادي وزن جنين 

بايد قبل از ) . و 1382برخوردار است  (آقابابايي و همكاران 
 4از درصد   20ساالنه  .ها تخمين و ثبت شود همه زايمان
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 2/  بررسي عوامل مرتبط با انجام ورزش...                                   يه دانشكده پرستاري و مامايينشر

ي ميليون نوزاد متولد شده در آمريكا در دو انتهاي طيف رشد
  )etal.& Cuningham 2005( قرار دارند

 مامايي از جمله  پيشرفت در زمينه هاي مدرن  رغميعل
مي اندازه گيري ابعاد جنين در رحم كه قادر به سونوگرافي 

به صورت يك مشكل براي باشد ، تخمين وزن جنين هنوز 
) . با etal&Nahum 2004 (است مامايي امروز باقي مانده 

جنين مي توان از مخاطراتي چون مرگ  مناسب وزن تخمين
ليبر  آسپيراسيون مكونيوم ، ،جنين قلب  ضربان جنين ، افت

و خونريزي پس از زايمان رحم وپارگي وسيع واژن و  طوالني ،
 . )Halask &etala 1F2 2006جلوگيري كرد (... 

از جمله روشهايي كه جهت تخمين وزن جنين به كار مي رود 
جنين ،   ي رشد ، تخمين مادراز وزنمي توان  نمودار منحن

ارزيابي اندازه جنين با معاينه باليني و سونوگرافي را نام برد كه 
 مي باشند    هر يك داراي  محدوديت هايي

)Nahum&etal  2003 . ( 
تا امروزهيچ روشي به اندازه كافي در پيش بيني وزن تولد 

ك ) . يWeiner &etal 2002صحت كافي نداشته است (
 ش جديد براي تخمين وزن جنين كه اخيرا توسعه يافتهرو

باردار مي  هاي مادر ارزيابي ويژگيء بر پايهاست، معادله اي 
روشي عيني است كه نياز به تست و ابزارخاصي  كهباشد 

ندارد، اطالعات مورد نظر به راحتي قابل دستيابي است، كم 
 2004(هزينه و غير وابسته به تجربه پزشك و ماما مي باشد 

Nahum&etal(  در پژوهش حاضر پژوهشگران  مجموعه  .
اي از متغيرها را به منظور پيش بيني وزن تولد در كنار هم 
مورد بررسي قرار مي دهند كه بررسي جامعي مي باشد در 
حاليكه مطالعات ديگر در اين زمينه فقط به بررسي يك يا 

با توجه نابراين چند متغير در رابطه با وزن تولد پرداخته اند . ب
ساده، دقيق ، روش  اهميت تخمين وزن جنين و نياز به يك به

 بهداشتي  كاركنان مراكز    كهكم هزينه ، در دسترس و عملي 
با توجه به  و ازآن استفاده نمايند توانندببه راحتي درماني 

اينكه به نظر مي رسد تا كنون چنين پژوهشي  در كشور انجام 
قبل از تولد وزن ضر با هدف پيش بيني نشده است مطالعه حا

زنان مراجعه كننده درباردار هاي مادر  زايمان بر اساس ويژگي
 در سال بيمارستان فاطميه شهر همدان جهت زايمان به

  .انجام شد 1387
 

 مواد و روش ها
همبستگي درزنان مراجعه -اين مطالعه به صورت توصيفي

همدان با روش كننده جهت زايمان به بيمارستان فاطميه 

2  

نمونه گيري در دسترس انجام شد . كه در فاصله زماني ، 
مورد  1238،  1387تا اواخر اسفند ماه  1387نيمهء دي ماه 

نفر  312بستري جهت زايمان وجود داشت و پژوهشگر با 
خانم سالم با محدودهء سني   220مصاحبه نمود و از اين ميان 

 37-41سن بارداري سال با بارداري بدون عارضه و  35-18
با قاعدگي  آخرين دوره قاعدگيهفته بر اساس تاريخ دقيق 

بارداري و هفته  8-16يا بر اساس سونوگرافي  هاي منظم
بارداري و داشتن  12قبل از هفته مراقبت بارداري  شروع

وعدم آنگاژمان  مايش سربا ن حاملگي تك قلوپرونده بارداري ، 
، حجم مايع آمنيون  جنينيهاي  سالم بودن پردهسر جنين ، 

طبيعي ، نوزاد سالم بدون ناهنجاري كه رضايت شركت در 
 پژوهش را داشتند وارد مطالعه شدند .

اطالعات با استفاده از پرسشنامه و چك ليست اطالعاتي ، 
سانتيمتر و ترازوي نوزاد و بزرگسال جمع آوري شدند.كه 

عاتي ، اطالعات با استفاده از پرسشنامه و چك ليست اطال
سانتيمتر و ترازوي نوزاد و بزرگسال جمع آوري شدند.كه 
جهت اعتبار پرسشنامه و چك ليست مشاهدات از اعتبار محتوا 
استفاده شد بدين معني كه ابتدا با مطالعه منابع و مقاالت 
موجود ، پرسشنامه و چك ليست توسط پژوهشگر تنظيم شده 

ده  پرستاري تن از اساتيد محترم دانشك10و سپس به نظر
نفر متخصص  1نفر متخصص آمار ،  1ومامائي شهيد بهشتي ،

تن از نمونه ها رسانيده شد .. جهت اعتبار ترازو نيز از  5زنان و 
دو ترازوي استاندارد يكي با مارك رسا ساخت ايران كه 
كاليبراسيون آن توسط شركت مهندسي فريد آزما انجام شده 

وديگري براي سنجش وزن  بود براي اندازه گيري وزن مادر
نوزاد با مارك سكا ساخت آلمان استفاده شد. جهت اعتبار متر 
از متر استاندارد ، محكم ، قابل انعطاف وغير قابل ارتجاع 
استفاده شد در اين پژوهش براي تعيين پايايي پرسشنامه از 
روش آزمون مجدد استفاده شد بدين طريق كه پرسشنامه ها 

 2با فاصله  "ر ، تكميل شده و مجدداخانم باردا 10توسط 
هفته توسط همان افراد تكميل شدند .، جهت پايايي چك 
ليست و متر از روش مشاهده همزمان توسط پژوهشگر و يك 

خانم باردار استفاده شد . همچنين  10همكار آموزش ديده در 
بار مورد توزين قرار داده و  5جهت پايايي ترازو ، يك فرد را 

 1بار توزين ، ترازو بزرگسال با وزنه  10پس از هر  همچنين 
گرمي مورد ارزيابي مجدد  100كيلوگرمي و ترازو نوزاد با وزنه 

قرار مي گرفتند .كه در نهايت  براي اثبات پايايي ، داده ها ي 
) و ضريب  α >0/05كمي ، توسط آزمون ويلكاكسون ( 

وسط ) و داده هاي كيفي  ت r=0/99همبستگي اسپيرمن (
بررسي (K=1) )  و ضريب كاپا α >0/05( آزمون مك نمار
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شدند.  ابتدا اطالعات پرسشنامه با مصاحبه ، تكميل شد. 
، ارتفاع بدون كفشويژگيهاي مادر باردار شامل : قد مادرسپس 

به صورت فاصله سمفيز پوبيس تا قله رحم در وضعيت  رحم
ه صورت ها و پاها ب خوابيده  به پشت با قرار گرفتن دست

كشيده و تخليه مثانه در عرض نيم ساعت گذشته با رحم 
در همين  شكم نيز در محدوده ناف دور بدون انقباض ، 

با سنجش محيط قسمتي از  ، دور بازوشرايط اندازه گيري شد 
بازو كه در قسمت وسط زائده آكروميون استخوان اسكاپوال و 

كه  روع بارداريوزن ش . نوك آرنج قرار دارد ، اندازه گيري شد
است ، با  12وزن مادر در اولين ويزيت پره ناتال قبل از هفته  

از ، افزايش وزن در كل بارداري استفاده ازپرونده مادر ثبت شد 
تفاضل وزن فعلي مادر از وزن ابتداي بارداري به دست آمد 

بر حسب تاريخ اولين روز آخرين ،سن بارداري موقع زايمان 
هفتگي بر حسب روز محاسبه  8-16رافي قاعدگي و يا سونوگ

جنس  پس از زايمان الفاصلهگرديد . همچنين پژوهشگر پ
اندازه گيري  بدون پوشش را وزن نوزادنوزاد را مشاهده و 

نموده و در چك ليست ثبت مي نمود . و در نهايت داده ها با 
مورد تجزيه و تحليل قرار   SPSS 11.5استفاده از نرم افزار 

 گرفتند. 
 

 بحث 

يافته هاي پژوهش نشان داد كه اكثر واحدهاي مورد پژوهش  
درصد  ، نولي پار مي باشند. در واحدهاي مورد پژوهش  6/58

روز ، ميانگين وزن مادر  9/276±43/7ميانگين سن بارداري
كيلوگرم ، ميانگين افزايش   35/60 ±01/11در شروع بارداري

نگين قد كيلوگرم، ميا 96/11±54/3وزن در بارداري
سانتيمتر، ميانگين شاخص توده بدني در  58/1± 05/0مادر

كيلوگرم بر متر مربع، ميانگين  91/23 ±17/4ابتداي بارداري
 38/8سانتيمتر، ميانگين دور شكم 14/35± 11/3ارتفاع رحم

 08/28 ±99/2دور بازو سانتي متر، ميانگين ±05/102
ورد پژوهش درصد از واحدهاي م 5/50مي باشد. در  سانتيمتر

در اكثر واحدهاي مورد پژوهش،  نوزادوزن جنس نوزاد دختر و 
گرم، با  3000-3499، درصد 50

 . بود 68/3305±13/356ميانگين

بر اساس بر اساس آن آن   ميزان  كاراييميزان  كاراييرگرسيوني و رگرسيوني و   معادلهمعادله  تعيينتعييندر 
 10از  تولد،تولد،وزن وزن   پيش بينيپيش بينيبراي براي   باردارباردارهاي مادر هاي مادر   ويژگيويژگي

قرار گرفتند ( وزن ،  متغيري كه در رگرسيون  مورد بررسي
قد، ميزان افزايش وزن در بارداري، شاخص توده بدني ، ارتفاع 
رحم، دور شكم، دور بازو ، پاريتي، سن حاملگي و جنس 

متغير   شامل :  سن بارداري ، قد مادر ، ارتفاع رحم  4جنين) 
 )   1و جنس جنين معنا دار شدند.( جدول 

 
 

 1387درماني فاطميه همدان در سال –ون در زنان مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان آموزشي : جدول ضرايب رگرسي1شماره  جدول
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 و معادله رگرسيوني به صورت زير به دست آمد :
 + (سن بارداري ) 8/02 + 2643/91 - = وزن تولد

جنس  ) 144/25 + (ارتفاع رحم  + (قد مادر ) 844/46
 (جنين

، كه ميزان  (R2)ميزان ضريب تعيين اصالح شده و 
همبستگي بين مقادير وزن تولد واقعي و وزن تولد پيش بيني 

به دست آمد و  به منظور تشخيص  44/0شده مي باشد ،  
استفاده  PRESS *دقت پيش بيني هاي مدل از معيار پرس

شد كه نشان داد كه مدل انتخابي مدل مناسبي از نظر توانايي  
 بيني كنندگي مي باشد .پيش 

Prediction sum of squares* 
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 2/  بررسي عوامل مرتبط با انجام ورزش...                                   يه دانشكده پرستاري و مامايينشر

 بحث: 
مطالعه حاضرنشان داد كه وزن تولد مي تواند به طور صحيحي 
با استفاده از معادله رگرسيوني به دست آمده بر اساس  

 ويژگيهاي مادر باردار، قبل از زايمان پيش بيني شود . 
ورد بررسي متغيري كه در رگرسيون  م 10دراين مطالعه از 

متغير : سن بارداري ، قد مادر ، ارتفاع رحم و  4قرار گرفتند ، 
) در etal) Nahum 1999جنس جنين معنا دار شدند . 

متغير پرداختند كه  9مطالعه اي به بررسي رابطه وزن تولد با 
متغير شامل : سن بارداري ، جنس جنين ،  6در مطالعه آنها 

ماهه سوم ، و پاريتي  3 قد مادر ، وزن ، افزايش وزن در
متغير ديگر شامل : سن مادر ، شاخص  3معنادار شدند . ( 

 توده بدني ، نتايج تست غربالگري گلوكز معنادار نشدند )
) با انجام رگرسيون Ihunnaya &etal)  2008در مطالعه

چندگانه براي تعيين رابطه شاخص توده بدني به تنهايي و در 
شاخص توده بدني، : متغير شامل 5رابطه با ديگر متغيرها ، 

سن حاملگي ، جنس جنين ، پاريتي وپره كلمسي معنادار 
 شدند . 

)  Nahum&etal2007   دراين مطالعه ، مانند مطالعه (
رابطه بين  سن بارداري ، جنس جنين و قد مادر با وزن تولد       

  etal& Ihunnayaمعنا دار مي باشد و مانند مطالعه (
بارداري  و جنس جنين  در رابطه با وزن تولد )، سن 2008

) بيان مي Nahum )2007معنا دار شده اند . در اين زمينه 
كند كه سن حاملگي در زمان زايمان مهمترين تعيين كننده 

هفته بارداري بزرگترين  37وزن تولد مي باشد و تولد قبل از 
 گرم مي باشد . 2500علت براي تولد نوزاد با وزن كمتر از 

  Coad &,Dunstall2F3همچنين  در رابطه با قد مادر 
) بيان مي كنند كه جثه كوچك مادر اثري محدود 2001(

كننده بر رشد جنين دارد ، در رابطه با جنس جنين نيز بيان 
مي كنند كه نوزادان پسر به طور متوسط سنگين تر از دخترها 

ها داراي توانايي محدود كردن سنتز  هستند زيرا تخمدان
هاي استروئيدي مي باشند ، در حاليكه بيضه ها  هورمون

 تستوسترون توليد مي كنند كه اثرات آنابوليك دارد .
اما در اين پژوهش، پاريتي، وزن مادر و ميزان افزايش وزن  

مادر در بارداري و شاخص توده بدني مادر معنادار نشدند. علت 
دليل تفاوت تفاوت مطالعه حاضر با اين مطالعات مي تواند به 

در نوع متغيرهايي كه در كنار هم سنجيده شده اند ، باشد . 
 يكي از داليلي كه پاريتي بر وزن تولد تاثير دارد، بنا بر گفته(

&etal Nirangan 2005(3F4  وضعيت تغذيه اي مادر مي ،

3  
 

باشد، دراين مطالعه وضعيت تغذيه توسط متغيرهاي ديگر 
ني سنجيده شده است و چون قد مادر ، وزن و شاخص توده بد

بنابراين پاريتي در كنار متغيرهاي ديگري  كه بهتر توانسته اند 
وزن تولد را توجيه نمايند، معنادار نشده است . همچنين 
دراين مطالعه ، متغير ديگري كه همان ارتفاع رحم است ، نيز 

) دريافتند كه Westin،1977 (مورد بررسي قرار گرفته است،
هاي كم خطر  يس تا قله رحم در حاملگيفاصله سمفيز پوب

نسبت به افزايش وزن مادر ، دور شكم مادر ، و آناليزهاي 
بيوشيميايي براي تعيين نوزادان كوچك براي سن حاملگي 
ارجح مي باشد . كه نتايج ان ها با مطالعه حاضر همخواني دارد 

 . 
مي باشد.  44/0دراين مطالعه ميزان ضريب تعيين اصالح شده 

 درصد از تغييرات وزن تولد توسط  44ي يعن
متغير معنادار شده توضيح داده مي شود . ولي در  مطالعه  4 
)etal  Nahum  2007  به دست آمد. كه  33/0) اين ميزان

تفاوت آن با  مطالعه حاضر  مي تواند به دليل تفاوت در نوع 
 متغيرهاي مورد نظر بوده باشد .

 تشكر و قدرداني
تمامي كساني كه در انجام اين پژوهش به  در پايان، از

پژوهشگران ياري رساندند از جمله مسئولين محترم آموزشي و 
پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي و 
كاردكنان  محترم بيمارستان فاطميه تشكر و قدرداني  مي 

طرح پژوهشي نتيجه پايان نامه دوره كارشناسي  شود .  اين 
وده است كه طرح تحقيقاتي  شماره ارشد مامايي ب

 مي باشد.  9/9/88/پ تاريخ 7842/12/25
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