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انی 3911  سخن

 طول مرحله دوم و تجربه یبر رو مانیدر مرحله دوم زا یینشسته و زانو یهاتیوضع تأثیر سهیمقا

 در زنان نخست زا مانیزا
 *یاظهر قهیصدگان(: ) سندهینو

 مشهد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 azharis@mums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

کاه ممکان اسات  به خصوص در مرحله دوم است درد زایمان یکی از شدیدترین دردهایی که زن طی زندگی خود تجربه می کند: مقدمه

منجر به اختالل پیشرفت و طوالنی شدن مرحله دوم زایمان شود. یکی از راههای کااهش طاول مرحلاه دوم زایماان اساتفاده از وضاعیت 

که به چرخش و نزول سر جنین و حرکاات لگان کماک باشدمیوضعیتهای قائم  ازجمله . وضعیتهای زانویی و نشستهباشدمیمناسب مادر 

زایماان  روی طول مرحله دوم و تجرباه نشسته و زانویی در مرحله دوم زایمان بر وضعیتهای تأثیر مقایسه با هدفمی کند. لذا این مطالعه 

 .استشدهانجامدر زنان نخست زا 

ساانتیمتر  3-2آساان در دیالتاسایون  گیرینموناهزن نخست زا واجد شارایط را باه روش  21 تعداداین کارآزمایی بالینیروش تحقیق: 

و  وضاعیتهای زاناویی، نشساته تصاادفی در طورباهبخش را دریافت داشتند. پس از اتساع کامل دهانه رحام  معمول یهامراقبتو  انتخاب

تجربه زایمان  نامهپرسشخوابیده به پشت قرار گرفتند وو طول مرحله دوم با زمان سنج تا خروج پاهای جنین ثبت شد. روز بعد از زایمان، 

آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و تی  هایآزمونو  SPSS(06V) افزارنرمبا استفاده از  هادادهتوسط واحد پژوهش تکمیل شد. 

 شدند. وتحلیلتجزیهمستقل 

معنای دار  ( ولی با وضعیت نشسته اخاتالفP <110/1بود )میانگین طول مرحله دوم در وضعیت زانویی کمتر از نشسته و معمول  :نتایج

( ولای اخاتالف آن باا P <110/1باود )و معماول  . میزان رضایت و تجربه زایمان در وضعیت زانویی بیشتر از نشستهP= 0/656)نداشت 

 .(P=168/1معنی دار نبود ) نشسته

و معمول همراه  نسبت به وضعیت نشسته وضعیت زانویی در زنان نخست زا با مرحله دوم کوتاه تر تجربه خوشایندتر: گیرینتیجهبحث و 

 بود.

مانیزا تجربه ،مانینشسته، مرحله دوه زا تیوضع ،ییزانو تیوضع کلمات کلیدی:
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