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مقدمه
بارداري و زايمان ،عليرغم مفرح بودن مي تواند همراه با نگراني و اضطراب باشد .اضطراب در طول بارداري سبب بروز عوارض مختلف و
جبران ناپذير مي شود .از سوي ديگر افزايش تعداد سزارين يکي از مواردي است که مي تواند به کاهش فعاليت بدني مفادران در دوران
بارداري نسبت داده شود .تا کنون روش هاي متفاوتي براي کاهش اضطراب و نوع زايمان در بارداري مطرح شفده اسفت .از جملفه ايفن
راهکارها انجام حرکات ورزشي با توپ زايمان در بارداري مي باشد ،ولي مطالعات محدودي در ايفن زمينفه در دسفترس اسفت .مطالعفه
حاضر با هدف تعيين تاثير اجراي حرکات ورزشي با توپ زايمان بر ميزان اضطراب و نوع زايمان زنان نخست زا انجام شد.
روش شناسی
در اين پژوهش کارآزمايي باليني  63زن مراجعه کننده به درمانگاه مامايي بيمارستان ام البنين(س) با تخصيص تصفادفي در دو گفروه
مداخله( 22نفر) و کنترل ( 36نفر ) قرار گرفتند .درگروه مداخله مادران  4 -6هفته برنامه ورزشي با توپ زايمفاني را انجفام دادنفد و در
گروه کنترل مراقب ت روتين انجام شد .ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات فردي و اطالعات بارداري ،فرم ثبت حرکات ورزشي ،
معاينه و مشاهده  ,فرم مقياس ديداري اضطراب و مقياس بورگ بود .داده ها توسط آزمون تي مستقل و تي زوجي و با اسفتفاده از نفرم
افزار SPSSويرايش  16تحليل شد.
یافته ها
قبل از مطالعه دو گروه از نظر ميزان اضطراب تفاوت معني داري نداشتند ( )p=0/131ولي بعد از اجراي برنامه ورزشي با توپ زايمان،
ميفانگين نمره اضطراب در گروه مداخله  2/27 ±0/42و در گروه کنترل 7/21±0/143بود که از نظر آماري معني دار بود
( .)p>0/001همچنين يافته ها نشان داد که زايمان به شيوه سزارين در گروه مداخله و کنترل به ترتيب 2/4درصد و  30/6درصد بود
که بر اساس آزمون من ويتني معني دار بود (.)p=0/026
بررسي تغيرات ميانگين اضطراب واحدهاي پژوهش در طول مطالعه نشان داد در هفر دو گفروه مداخلفه و کنتفرل بفا گذشفت زمفان و
اف زايش سن حاملگي ميانگين اضطراب مادر افزايش يافت که در گروه کنترل اين افزايش با ميزان بيشتري بود و از نظر آماري اخفتالف
معني داري داشت ( )p>0/07در حالي که در گروه مداخله اين افزايش ميزان اضطراب معني دار نبود (( ،)p<0/07نمودار.)1
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قبل از مداخله

نمودار  .1تغييرات اضطراب مادران باردار در طول مطالعه در گروه مداخله و کنترل

نتايج مطالعه نشان داد ميانگين نمره اضفطراب قبفل از مطالعفه در دو گفروه مداخلفه و کنتفرل تففاوت آمفاري معنفي داري نداشفت
( ،(p=0/131ولي بعد از اتمام مطالعه ( اجراي حرکات ورزشي با توپ زايماني به مفدت  4-6هفتفه) در گفروه مداخلفه ميفانگين نمفره
اضطراب به طور معني داري از گروه کنترل کمتر بود (( ،)p>0/001جدول.)1
جدول :1مقايسه ميانگين نمره اضطراب قبل و بعد از مطالعه در گروه مداخله و کنترل
مداخله
M ± SD

کنترل
M ± SD

قبل از مداخله

4/276 ± 1/04

4/62±2/72

p=0/131

بعد از مداخله

2/27 ±0/42

7/21±0/143

p<0/001

گروه

شدت اضطراب

نتيجه آزمون تي

مستقل

نتايج مطالعه نشان داد که  12/0درصد مادران در گروه مداخله ( 27نفر) و  61/4درصد مادران در گروه کنترل ( 27نفر) زايمان مهبلي
و 2/4درصد افراد در گروه مداخله ( 2نفر) و  30/6درصد افراد در گروه کنترل ( 11نفر) زايمان سزارين داشتندکه بر اساس آزمون من
ويتني دو گروه مداخله و کنترل از نظر نوع زايمان اختالف معني داري داشتند ( ( ،)p=0/026جدول.)2
جدول .2توزيع فراواني نوع زايمان در واحدهاي پژوهش به تفکيک گروه
گروه

مداخله
درصد
تعداد

کنترل
درصد
تعداد

واژينال
سزارين

12/6
2/4

61/4
30/6

نوع زايمان

27
2

27
11

معني داري
p=0/026

نتیجه گیری
بر اساس يافته هاي حاصل از اين مطالعه ،برنامه ورزشي با توپ زايماني اضطراب مادر را دربارداري کاهش مي دهد .و برنامه ورزشي با
توپ زايماني مي تواند به عنوان يک روش غيردارويي مفيد و کم هزينه جهت کاهش سزارين توصيه شود.
واژه های کلیدی :اضطراب ،بارداري ،نوع زايمان ،ورزش ،توپ زايمان
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