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Abstract

Introduction: Pregnancy is one of the most important and dangerous periods in the life of 

the mother and fetus. Maternal health or illness during this period affects not only the quality 

of life but also the health of the fetus and mother. Therefore, this study aimed to investigate 

the effect of pregnancy education on the health index of infants and the process of childbirth in 

pregnant mothers.

Methods and Materials: This study of double-blind clinical trial was conducted on 187 

pregnant women referred to the pregnancy clinic of Shohada Ghaen Educational and Medical 

Center in 2018. The sample was randomly selected and it was randomly divided into two 

groups of experimental and control. The experimental group took part in preparation classes 

for child birth during 8 sessions of 1.5 hours. Moreover, the control group received the usual 

prenatal care. To collect data, an individual information questionnaire, a physiological index 

record sheet, a partographic form, and a scale were used to weigh the baby. Data analysis 

was performed through statistical experiments of Key and Square test, independent t-test and 

ManWittney using SPSS statistical software (version 16).

Results: In the study of health indexes of infants, statistical results showed that there was 

no significant statistical difference between the two groups in birth weight, head circumference, 

height of the infant and Apgar in the first and fifth minutes. The duration of labor showed that 

the length of the first stage was 184.92± 13 in the experimental group and it was 252.58±14 in 

the control group, which is statistically significant (P = 0.002). However, there was no significant 

difference between the second and third stage in two groups. 

Discussion and Conclusion: Pregnancy classes reduce the duration of childbirth. Thus, 

it is recommended that these classes be more extensively organized in the Pregnancy and 

Childbirth Care Centers.

Keywords: consequence, infant, prenatal care, pregnancy

*(Correspondin Author) Fatemeh Mohalli, Department of Nursing, Faculty qaen School of Nursing and Midwifery, Birjand University of 
Medical Sciences, Birjand, Iran. Email: fatemeh_mohalli@yahoo.com



مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی 

سال شانزدهم، شماره دو، 1400

مقاله
تحقیقاتی

بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری بر شاخص سالمت نوزادان 
و روند زایمان مادران باردار در شهرستان قاین درسال 1397

محمدعلی نژادمقدم1، فاطمه محلی1*، علی دشتگرد1، مريم سادات کاتبی۲، محمد هادی سروری1

1 گروه پرستاری، دانشكده پرستاری و مامايی قاين، دانشگاه علوم پزشكی بیرجند، بیرجند، ايران
۲ گروه مامايی، دانشكده پرستاری و مامايی قاين، دانشگاه علوم پزشكی بیرجند، بیرجند، ايران

چكيد ه
مقدمه: دوران بارداری یکی از مهم ترین و پرمخاطره ترین دوران زندگی مادر و جنین است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی 

تاثیر آموزش های دوران بارداری بر شاخص سالمت نوزادان و روند زایمان در مادران باردار انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی دوسو کور در سال 1397 بر روی 187 نفر از زنان باردار انجام شد، نمونه به روش 

مبتنی برهدف انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون به مدت 8 جلسه 1/5 ساعته 
در کالس های آموزشی آمادگی برای زایمان شرکت کردند و گروه کنترل مراقبت های معمول دوران بارداری را دریافت 
نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اطالعات فردی، برگه ثبت شاخص های فیزیولوژیک ، فرم پارتوگراف و ترازو 
جهت توزین نوزاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه16( وآزمون های آماری 

آزمون کای اسکوئر ، تی مستقل و من ویتنی صورت گرفت.
يافته ها: نتایج آماری نشان داد که در وزن هنگام تولد، دور سر، قد نوزاد و آپگار دقیقه اول و پنجم تفاوت آماری معناداری 

بین دو گروه وجود ندارد. طول مدت زایمان نشان داد که طول مرحله اول در گروه آزمون 13±184/92 و در گروه کنترل 
14±252/58 بود که از نظر آماری معنی دار می باشد )P=0/002( ولی در طول مرحله دوم و سوم زایمان تفاوت آماری 

معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيری: برگزاری کالس های دوران بارداری سبب کاهش طول مدت زایمان می شود، لذا پیشنهاد می گردد این 

کالس ها به طور گسترده تری در مراکز مراقبت بارداری و زایمان تشکیل گردد.
کلمات کليدی: پیامد، نوزاد، مراقبت های دوران بارداری، بارداری
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مقدمه
دوران بارداری يكی از مهم ترين و پرمخاطره ترين دوران زندگی 
فرد،  برای  اجتماعی  و  بهداشتی  نظر  از  که  است  و جنین  مادر 
خانواده و جامعه اهمیت زيادی دارد. سالمتی يا بیماری مادر در 
اين دوران نه تنها کیفیت زندگی او بلكه وضع سالمت جنین و 
نسل آينده را تحت تأثیر قرار می دهد )1(. اين دوران به دلیل ايجاد 

تغییرات دائمی در زندگی زنان و مسئولیت جديد نگهداری از 
کودک درگیری ذهنی زيادی ايجاد می کند و احساسات دوگانه 
زنان باردار يك روند طبیعی اين دوران است. اما اين احساسات 
در برخی زنان شديدتر است و آنان را به سوی ترس از زايمان 
و اضطراب مرتبط با بارداری سوق می دهد )۲(. مطالعات نشان 
داده اند که نزديك به يك چهارم از زنان باردار عالئم افسردگی را 
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در دوران بارداری خود تجربه می کنند )۳(. هم چنین نشان داده اند 
که عدم آگاهی و ترس از ناشناخته های دوران بارداری و زايمان، 
باعث اضطراب مادران در اين دوران می شود. درنتیجه استرس و 
اضطراب طوالنی مدت با تحريك سیستم عصبی اتونوم و انقباض 
عضالت صاف شريان ها سبب کاهش جريان خون رحمی جفتی 
و کاهش خون رسانی به رحم شده و الگوی ضربان قلب جنین 
غیرطبیعی می گردد )۴( و اين امر سبب بروز پارگی زودرس کیسه 
آب و زايمان زودرس )۵، ۶( و وزن کم هنگام تولد )۷( و کاهش 
نمره آپگار )۸( می شود. هم چنین با برخی از نقايص جسمانی، مانند 
شكاف کام و تنگی پیلور مرتبط است )۸(. از طرفی اثرات استرس 
در مادران باعث تضعیف سیستم ايمنی شده و درنتیجه مادران را 
نسبت به بیماری های عفونی آسیب پذيرتر می سازد )۴(. همچنین 
می تواند باعث عالئم جسمی، عاطفی، شناختی و رفتاری در مادر 
شده و در پذيرش بارداری و پذيرش کودک از سوی مادر اخالل 
ايجاد کند )9(، به عالوه ترس و اضطراب در هنگام زايمان باعث 
ترشح هورمون هايی مانند کاتكوالمین ها، کورتیزول، اپی نفرين و 
بتا آندروفین ها می شود که می توانند باعث اختالل در پیشرفت میزان 
اتساع دهانه رحم گرديده و با اثر بر عضالت صاف رحم باعث 
کاهش قدرت انقباضی رحم و کارايی آن در روند زايمان می شود 
به  طوری که در نهايت باعث طوالنی شدن مراحل زايمان، افزايش 

درد و ايجاد اضطراب می گردد )1۰(.
ازآنجا که رابطه مادر و جنین بسیار نزديك است، بهگونهای که 
تولد نوزاد سالم درگرو حفظ سالمت مادر است، از اين رو بهبود 
وضعیت سالمت مادران و توانمندسازی آنان در راستای اين هدف 
يكي از پیش نیازهای توسعه جوامع و از ارکان اساسي مراقبت های 

بهداشتي است )11(.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمريكا، بهبود آگاهی، نگرش 
و رفتار زنان در خصوص لزوم مراقبت های بارداری به  موقع را جزء 
اهداف چهارگانه بهبود نتايج زايمان و تولد ايمن اعالم کرده است 
و هم چنین اين مراقبت ها را برای به حداقل رساندن مشكالت 

سالمتی مادران و فرزندان آينده ضروری می داند )1۲(.
افزايش آگاهی و مهارت در دوران بارداری باعث آمادگی مادر 
برای زايمان و ارتقای سالمت وی می گردد. امروزه يادگیری يكی 
از اجزای جدايی ناپذير زندگی انسان است و از مواردی است که 

توسط سازمان يونسكو بر آن تأکید شده است )۵(.
بنابراين کالس های آمادگی برای زايمان در دوران بارداری ممكن 
است راه حل مناسبی برای رفع مشكالت زياد در دوران بارداری و 
زايمان و پس از زايمان باشد )1۳(. استفاده از کالس های آموزشی 
شايد بتواند زايمان را به يك فرايند خوشايند و لذت  بخش برای 
مادر تبديل کرده و با کاستن از شدت ترس و اضطراب، تمايل 

مادران را نسبت به سزارين انتخابی کاهش دهد.
مطالعات بسیاری در سطح جهان در مورد تأثیرات اين کالس ها 
مثبت آموزش و  نقش  انجام شده است. که در مطالعات زيادی 
حمايت های دوران بارداری را بر روند زايمان و پیامدهای بارداری 
ازجمله افزايش وزن نوزادان، تأثیر مثبت بر نمره آپگار دقیقه اول و 
پنجم، کاهش میزان خونريزی، تشنج در طول زايمان، میزان سزارين 
و کاهش طول مدت زايمان شده است را نشان دادند )1۲، 1۶-1۴(. 
ولی از طرفی مطالعات ديگر انجام شده در اين زمینه نشان دادند 
که اين آموزش ها و مراقبت های دوران بارداری تأثیر چندانی در 
نمره آپگار، وزن، قد، دور سر نوزادان و طول مراحل زايمان و نوع 

زايمان نداشته است )1۷(.
با توجه به نتايج متناقض مطالعات و با توجه به اين واقعیت که 
برخی عوامل خطر از طريق آموزش و مراقبت های قبل از زايمان 
قابل اصالح هستند و در اين زمینه مطالعات کمی انجام شده است. 
بارداری بر  تأثیر آموزش های دوران  اين مطالعه به منظور تعیین 

شاخص های نوزادی و روند زايمان مادران انجام شد.

مواد و روش ها
اين پژوهش يك مطالعه نیمه تجربی دوسو کور در سال 1۳9۷ 
بر روی 1۸۷ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بارداری 
مرکز آموزشی درمانی شهداء قاين از شهريور 1۳9۶تا شهريور 
1۳9۷ انجام شد. برای تعیین حجم نمونه در دو گروه بر اساس 
نتايج حاصل از مطالعه صحتی شقايی و همكاران )1۸( و فرمول 
مقايسه دو میانگین با توان آزمون 9۰% و ضريب اطمینان 99%، با 
احتساب 1۰% ريزش برای هر گروه 9۵ نفر برآورد شد. واحدهای 
پژوهش به روش در دسترس انتخاب و برای تخصیص تصادفی 
افراد از روش بلوک های جايگشتی تصادفی استفاده شد. اين روش 
تضمین می کند که تعداد افراد در دو گروه آزمون و کنترل مساوی 
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شوند که اين امر منجر به افزايش توان آزمون ها می گردد. به  عنوان  
بلوک ها شامل  اين  داديم.  تشكیل  نفر  با چهار  بلوک هايی  مثال 
جايگشت های مختلف چهارنفری )۲ نفر آزمون، ۲ نفر کنترل( 
بودند. سپس بلوک ها را به تصادف شماره گذاری و انتخاب کرده و 

روش اجرا مبتنی بر جايگشت درون بلوک، انجام شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل سطح تحصیالت مادر حداقل پنجم 
ابتدايی، سن حاملگی در شروع کالس ها باالی ۲۰هفته، شرکت در 
کالس ها حداقل ۵ جلسه عدم وجود عوارض بارداری شناخته شده، 
عدم سابقه بیماری طبی، عدم مصرف مواد مخدر در طول دوران 
بارداری و معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمايل به شرکت 

در پژوهش و مرده زايی بود.
برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اطالعات فردی، برگه ثبت 
شاخص های فیزيولوژيك، فرم پارتوگراف )Partograph( و ترازو 
جهت توزين نوزاد استفاده شد. فرم پارتوگراف در مطالعات مختلف 
از نظر  ازجمله مطالعه مارکوس )Markos( و همكاران )۲۰1۶( 
روايی و پايايی درونی اجزای پرسشنامه مورد تايید قرارگرفته است 
)19( و جهت پايايی فرم پارتوگراف در 1۰ تن از مددجويان، ابتدا 
معاينات توسط محقق انجام و در فرم مذکور ثبت گرديد و بالفاصله 
1۰ دقیقه ای مجدداً توسط فرد همكار پژوهش با سابقه يكسان با 
محقق معاينات تكرار و در فرم مربوطه ثبت گرديد. سپس امتیازات 
محاسبه شده و ضريب همبستگی بین آن ها بررسی شد و ضريب 

همبستگی ۰/۸ به دست آمد.
مداخله شامل ۸ جلسه 9۰ دقیقه ای بود که در ابتدای هر جلسه 
1۵ دقیقه اول سالم و احوالپرسی، ۳۰دقیقه بعد مطالب تئوری و 
سپس 1۵ دقیقه پرسش و پاسخ و ۳۰ دقیقه تمرين ارائه شد که 
اين آموزش ها توسط ۳ مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامايی در 
مرکز آموزشی درمانی شهداء قاين توسط يك ماما ارائه شد، که اين 

آموزش ها در هر جلسه به شرح ذيل بوده است:
جلسه اول )23-20 هفته(: هدف از برگزاری کالس ها، معارفه 
مادران، بهداشت فردی بر اساس تغییرات جسمی دوران بارداری، 

شكايات شايع تمرين های کششی، تنفسی و تن آرامی
تمرين های  بارداری،  تغذيه دوران  هفته(:  جلسه دوم )24-27 

کششی، تنفسی و تن آرامی
جلسه سوم )29-28 هفته(: بهداشت روانی، رشد و تكامل جنین، 

تمرين های  همسران(،  )آموزش  بارداری،  در  وضعیت  اصالح 
کششی، تنفسی و تن آرامی

جلسه چهارم )31-30 هفته(: عالئم خطر در دوران بارداری، 
تمرين های کششی، تنفسی و تن آرامی

جلسه پنجم )33-32 هفته(: فوايد و مشكالت زايمان طبیعی و 
سزارين، روش های بی دردی و کاهش درد زايمان، انتخاب روش 
زايمان، برنامه ريزی برای زايمان، تمرين های کششی، تنفسی و تن 

آرامی، بازديد از مراکز زايمانی
جلسه ششم )35-34 هفته(: آشنايی با مراحل زايمان و وضعیت های 
همراه،  نقش  زايمان،  مداخالت ضروری حین  زايمان،  مختلف 
نمايش فیلم زايمان طبیعی، تمرين های کششی، تنفسی و تن آرامی، 

نمايش فیلم روش های کاهش درد
جلسه هفتم )36 هفته(: مراقبت پس از زايمان و عالئم خطر پس 
از زايمان، ورزش های پس از زايمان، آموزش شیردهی و نمايش 

فیلم آن، تمرين های کششی، تنفسی و تن آرامی
جلسه هشتم )37 هفته(: مراقبت از نوزاد و عالئم خطر نوزاد، 
شیردهی، آمادگی ساير اعضای خانواده، تمرين های کششی، تنفسی 
و تن آرامی بود و در شروع هر جلسه مطالب آموزشی هفته قبل 

مرور و به سئوال های افراد پاسخ داده می شد.
بعد از زايمان پژوهشگر با مراجعه به بخش زايمان، اطالعات دقیق 
تمامی نوزادان ازجمله ضريب آپگار، وزن، اندازه قد و دور سر و 

طول مراحل زايمان را ثبت کرد.
پس از جمع آوری و واردکردن داده ها در نرم افزار SPSS، نسخه 
1۶، داده های خام مورد تجزيه  و تحلیل قرار گرفت. داده های کمی 
به صورت میانگین )انحراف معیار( و متغیرهای کیفی به صورت 
تعداد )درصد( توصیف شدند. جهت مقايسه متغیرهای کیفی در 
دو گروه از آزمون کای اسكوئر استفاده شد. متغیرهای کمی ابتدا 
با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیر نوف از نظر نرمال بودن 
بررسی شدند، در مواردی که متغیر کمی و نرمال بود، از آزمون تی 
مستقل و در صورت غیر نرمال بودن از آزمون من ويتنی استفاده 
شد. در تمام آزمون ها سطح معنی داری )P= ۰/۰۵( در نظر گرفته شد.

يافته ها
نتايج مطالعه نشان می دهد که میانگین سن مادران در گروه آزمون 
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۴/۷۵±۲۷/۰۷ و در گروه کنترل ۴/۴۵±۲۸/۲۶ بود که از نظر آماری 
اختالف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت )P= ۰/۸۶( و همچنین 
دو گروه از نظر میزان تحصیالت مادر، شغل مادر، شغل همسر، 
محل زندگی و زايمان تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن 

بودند. )جدول شماره1(
در بررسی شاخص های سالمت نوزاد، نتايج آماری نشان داد که 
در وزن هنگام تولد، دور سر، قد نوزاد و آپگار دقیقه اول و پنجم 
تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود ندارد. )جدول شماره۲(
نتايج مطالعه از نظر بررسی طول مدت زايمان نشان داد که طول 

مرحله اول در گروه آزمون 1۳±1۸۴/9۲ دقیقه و در گروه کنترل 
 )P=۰/۰۰۲( 1۴±۵۸/ ۲۵۲ دقیقه بود که از نظر آماری معنی دار است
ولی در طول مرحله دوم و سوم زايمان تفاوت آماری معنی داری 

بین دو گروه مشاهده نشد. )جدول شماره۳(
هم چنین نتايج پژوهش نشان داد که میانگین مدت زمان شروع 
شیردهی در هنگام تولد در گروه آزمون 9/۶±۴۶/1 دقیقه و در گروه 
کنترل 1۵/۳±۴۶/۵۳ دقیقه بود که از آماری تفاوت معنی داری بین 
دو گروه مشاهده نشد )P=۰/۳(. هم چنین مقايسه نوزادان از نظر 
نیاز به احیا در گروه آزمون 1/1 درصد و در گروه کنترل ۵/۶ درصد 

P.value 
 کنترل 

 ( درصد) تعداد

 آزمون 
 ( درصد) تعداد

 ر ی متغ گروه

336/0P= 
2 =df 

 ییابتدا  ( 1/19) 17 ( 7/30) 27

 مادر التیسطح تحص
 ییراهنما ( 7/15) 14 ( 4/28) 25

 متوسطه  ( 7/24) 22 ( 5/12) 11

 ی دانشگاه ( 4/40) 36 ( 4/28) 25

672/0=P 
2 =df 

 دار خانه ( 9/80) 72 (2/85)  75
 شغل مادر 

 شاغل  ( 1/19) 17 ( 8/14) 13

293/0=P 
4= df 

 کارگر  ( 8/25) 23 ( 5/37) 33

 کارمند  ( 8/34) 31 ( 4/28) 25 شغل پدر

 آزاد ( 3/39) 35 ( 1/34) 30

262/0=P 
2 =df 

 شهر ( 8/43) 39 ( 4/53) 47
 یمحل زندگ

 روستا (2/56) 50 ( 6/46) 41

336/0=P 
2 =df 

 پار  یمیپرا  ( 7/51) 46 ( 2/43) 38
 یتیراپ

 پار  یمولت ( 3/48) 43 (8/56) 50

 

جدول 1- توزيع فراوانی اطالعات دموگرافيک واحدهای پژوهش

p-value 

 مطالعه  موردگروه 
 آزمون  کنترل شاخص 

 ن یانگیم  ±اریانحراف مع  ن ینگایم  ±اریانحراف مع 
 )گرم( وزن هنگام تولد 3125/ 556±21/ 8 3021/ 439±64/ 1 0/ 08

 ( cm) قد هنگام تولد 50/ 1±7/ 8 50/ 2±2/ 3 0/ 23
 (cm) دور سر هنگام تولد 34/ 1±4/ 1 34/ 1±2/ 0 0/ 317
 اول  قهیآپگار دق  8/ 0±95/ 2 8/ 0±86/ 40 0/ 91
 جمنپ قهیآپگار دق  9/ 0±97/ 14 9/ 0±8/ 3 0/ 30

 

جدول 2- مقايسه شاخص های رشد و فيزيولوژيک نوزادان مادران گروه آزمون و کنترل
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بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت )P=۰/۰9۷( و از نظر 
میزان بستری نوزادان در بخش مراقبت های ويژه نوزادان ۵/۶ درصد 
از نوزادان گروه کنترل در اين بخش بستری شدند ولی هیچ کدام از 
نوزادان گروه آزمون نیازی به بستری در بخش مراقبت های ويژه 
نوزادان پیدا نكردند ولی اختالف آماری معنی داری از اين نظر در 
دو گروه مشاهده نشد )P=۰/1۶9(. هم چنین مقايسه نوع زايمان 
در دو گروه آزمون و کنترل نشان داد که ۰/۲۷درصد مادران گروه 
آزمون و ۳۰/۳درصد مادران گروه کنترل زايمان به روش سزارين 
داشتند که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده 

.)P=۰/۶19( نشد

بحث و نتيجه گيری
دوران بارداری يك دوره مهم و پرخطر برای زنان است. با توجه 
به اهمیت رشد و نمو مناسب جنین در دوران بارداری، هرگونه 
کاهش يا افزايش غیرطبیعی میزان رشد با مرگ  و میر و عوارض 
ناخواسته بارداری همراه است )۴(. لذا اين مطالعه باهدف تأثیر 
آموزش های دوران بارداری بر شاخص های سالمت نوزاد و طول 

روند زايمان انجام شد.
در اين مطالعه ۸9 خانم باردار در گروه آزمون در فاز فعال زايمان 
با ۸9 خانم باردار در گروه کنترل در فاز فعال بستری  شده بودند 
و از نظر شاخص های نوزادی و طول روند زايمان مورد مقايسه 
قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان داد که از نظر شاخص های وزن 
هنگام تولد، قد و دور سر نوزادان بین دو گروه تفاوت معنی داری 
مشاهده نشد که با نتايج مطالعه طوسی و همكاران )1۳9۲( که به 
بررسی تاثیر تمرينات آرام سازی بر شاخص های سالمت نوزادان 
و مادران باردار پرداختند )۲۰(، فیروز بخت و همكاران )۴(، مهدی 

زاده و همكاران )1۳9۲( با مطالعه ای تحت عنوان تاثیر کالس های 
 )Galiano( گالیانو ،)آموزشی دوران بارداری بر روند زايمان )1۲
و همكاران )۲۰1۶( که به بررسی آموزش های دوران بارداری بر 
پیامدهای نوزادی پرداختند، همخوانی داشت )۲۲(. هم چنین در 
مطالعه ای دالرام )1۳91( و همكاران، پیندو )Pinedo( و هم کاران 
که به بررسی تاثیر آموزش بر نتايج بارداری پرداختند، نتايج نشان 
داد که اين آموزش ها بر نتايج قد، وزن، دور سر و نمره آپگار تأثیری 

نداشته است )۲۳-۲۴(.
از نتايج مطالعات فوق می توان نتیجه گرفت که عوامل متعددی 
از جمله وضعیت تغذيه ای، شرايط اجتماعی و اقتصادی و فردی 
مادر، بیماری های جنینی، فاکتور ژنتیك، شاخص توده بدنی و میزان 
اضافه وزن در طی بارداری بر وزن و رشد جنین تأثیر دارد )۲۵-۲۷(.
نتايج مطالعه قلعه خانی و همكاران )1۳9۷( تحت عنوان اثربخشی 
درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی، با افزايش نمره 
آپگار در گروه مداخله همراه بود. اين اختالف نتايج ممكن است 
به دلیل درمان شناختی رفتاری با محتوای آموزشی متفاوت باشد. 
تكنیك های آرام سازی عضالنی و تنفسی باعث کاهش تنش مادر 
باردار و کاهش ترشح هورمون اپی نفرين در پالسما و بالطبع الگوی 
منظم ضربان قلب جنین و بهبود نمره آپگار شده بود )۲(.در مطالعه 
دا سیلوا و همكاران )۲۰1۷( که به بررسی تأثیر تمرينات ورزشی بر 
شاخص سالمت مادران و نوزادان پرداختند، نتايج نشان دهنده عدم 
تأثیر مثبت بر قد، وزن، دور سر و نمره آپگار بود که با مطالعه حاضر 
همسو می باشد )۲۸(. هم چنین در مطالعه فرگوسن )Ferguson( و 
همكاران )۲۰1۳( نتايج نشان داد که آموزش های دوران بارداری 
با تأثیر کاهش اضطراب در مادران باعث بهبود نتايج بارداری شده 
است )1۶(. در مطالعه بستانی و همكاران )1۳۸۴( در شاخص قد 

p-value 

 مطالعه   موردگروه 
 آزمون  کنترل  مان ی طول مراحل زا

 نیانگیم  ±اریانحراف مع  نینگایم  ±اریانحراف مع 
 (قهی)دق  از زمان شروع فاز فعال مرحله اول 13±92/184 14±58/252 002/0

 (قه ی)دق  مانیمرحله دوم زا  3/2±88/16 3/2±2/17 39/0

 (قهی)دق  مانیمرحله سوم زا  72/0±2/5 71/0±2/5 74/0
 

جدول 3- نتايج مربوط به طول مراحل زايمان در دو گروه آزمون و کنترل
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و دور سر نوزاد تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد، ولی 
از نظر شاخص وزن موقع تولد، تفاوت معنی داری بین دو گروه 
مشاهده شد )9(. در مطالعه موسوی اصل و همكاران )1۳۸9( نیز به 
بررسی تأثیر آموزش آرامش مادران باردار بر شاخص های سالمت 
نوزادان پرداختند که نتايج در شاخص وزن هنگام تولد، قد و دور 
سر نوزاد تفاوت معنی داری را نشان داد )۸( که با نتايج مطالعه حاضر 
همسو نیست. علت آن می تواند اختالف در نوع مداخله باشد و 
مداخالت ريلكسیشن که با تكرار و استمرار بیشتر ارائه  شده و 
آرامش روانی کسب  شده توسط مادر از اين آموزش ها توانسته از 

تولد نوزاد زودرس و با وزن کم جلوگیری نمايد.
نتايج مطالعه از نظر مدت زمان مراحل زايمان نشان داد که در طول 
مرحله دوم و سوم زايمان نتايج بین دو گروه تفاوت معنی داری 
نداشته است ولی در طول مرحله اول زايمان نتايج بین دو گروه 
معنی دار بوده و در گروه مداخله با دريافت آموزش طول مدت 
اين مرحله کوتاه تر شده بود. با توجه به اينكه عوامل مؤثر بر طول 
مدت مراحل اول و دوم و سوم زايمان با يكديگر متفاوت می باشند، 
می توان نتیجه گرفت که آموزش ها از طريق کاهش سطح استرس و 
اضطراب مادر سبب کاهش چرخه معیوب درد و ايجاد انقباضات 
مؤثر شده و طول مدت مرحله اول را کاهش داده است. هم چنین اين 
آموزش ها میزان همكاری مادران جهت انجام تكنیك های تنفسی، 
پوزيشن ها را افزايش داد که با نتايج مطالعه محمد خانی )1۳9۲( 
درمطالعه ای تحت عنوان تاثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر کاهش 
طول مدت مرحله اول و دوم زايمان نخست زا همسو است )۲9(. 
نتايج مطالعه هوهارن )Howharn( و همكاران )۲۰1۲( نشان داد که 
کالس های دوران بارداری سازگاری زنان را با درد زايمان افزايش 
داده و ترس آن ها را کاهش می دهد، ولی بر انتخاب نوع زايمان و 

طول زايمان تأثیر نداشته است )۳۰(. هم چنین نتايج مطالعه دالرام 
تأثیر آموزش های دوران  با عنوان »بررسی  )1۳91( و همكاران 
داده شده  داد که آموزش های  نشان  بارداری«  نتايج  بر  بارداری 
تاثیری بر طول مدت مرحله اول زايمان نداشته است )۲۳( که با 
نتايج مطالعه حاضر غیرهمسو می باشد که علت اين امر را می توان 

تفاوت در حجم نمونه بیان نمود.
اگرچه نتايج اين مطالعه کاهشی را در شاخص های نوزادی ازجمله 
قد، وزن و دور سر نوزادان نشان نداده است اما طول مدت زايمان 
را در مرحله اول کاهش داده است. از آنجا که مدت طوالنی زايمان 
و شدت درد آن، از داليل اصلی ترس مادران از زايمان و رو آوردن 
آن ها به سزارين می باشد و از طرفی طوالنی شدن مراحل زايمان 
عوارضی برای مادر، جنین و نوزاد به همراه دارد اين کالس ها 
می تواند با توانمند ساختن مادران باردار موجب کاهش مشكالت 
دوران بارداری، پس از زايمان و انتخاب آگاهانه و صحیح زايمان 
شود. از اين  رو تشويق مادران به شرکت فعال در اين کالس ها و 
توسعه اين کالس ها برای آمادگی زايمان توصیه می شود و از آنجا که 
نتايج اين کالس ها و آموزش ها منوط به مراحل زايمان و پیامدهای 
نوزادی در بدو تولد است، لذا پیشنهاد می گردد که ساير شاخص ها 

در دوران شیرخوارگی و نوپايايی بررسی گردد.
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