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دٍ رٍػ رایح خْت خارج کزدى خٌیي تاؽذ کِ ّای افلی عشاریي هیتَلف ًشٍل خٌیي، یکی اس اًذیکاعیَى مقدمٍ:

Push  ٍPull هؾکالت ًاؽی اس عشاریي ٍ مزٍرت یک راّکار هٌاعة خْت کاّؼ تا تَخِ تِ ػَارك ٍ  تاؽذ.هی

تؼییي ًوزُ آپگار ًَساداى ٍ  ، هطالؼِ حامز تا ّذففَل ارعت ؽذُ گیز ًَساداى ایي هؾکالت ٍ هؾکالتی کِ گزیثاى

 اًدام ؽذ. Pull  ٍPushّای ّای اًدام ؽذُ تِ رٍػهمایغِ پیاهذّای هادری ٍ ًَسادی در عشاریي

اتي اتیطالة  دلیل تَلف ًشٍل در تیوارعتاى ػلی سى کِ تِ 126تز رٍی  1395-96عال در یي هطالؼِ همطؼی : اکبر ريش

 اًغشیَى آعیة تِ هثاًِ، اکغتٌؾيساّذاى تحت عشاریي اٍرصاًغی لزار گزفتِ تَدًذ، اًدام ؽذ. پیاهذّای هادری )

ّای حاٍی تا اعتفادُ اس فزم Pull  ٍPushًَسادی )ًوزُ آپگار( در عشاریي تِ رٍػ ( ٍ رحوی، هذت سهاى تغتزی ؽذى

ّای ( ٍ آسهَى21)ًغخِ  SPSSافشار آهاری  ّا تا اعتفادُ اس ًزمآٍری ؽذ. تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ایي اطالػات خوغ

  .تَفیفی، کای اعکَئز ٍ تی هغتمل اًدام ؽذ

طَر  تِ ،Pushًغثت تِ رٍػ  Pullًَساداى عشاریي ؽذُ تِ رٍػ  اٍل ٍ پٌدن در هیاًگیي ًوزُ آپگار دلایك: َب یبفتٍ

داری کوتز اس  طَر هؼٌی تِ Pull. ّوچٌیي اکغتٌؾي رحوی در عشاریي تِ رٍػ (>001/0p)داری تیؾتز تَد  هؼٌی

 (.>001/0pتَد ) Pushرٍػ 

 تاؽذ.ارخح هی Pushّای تْتز ًَسادی ٍ هادری، تز رٍػ تِ دلیل ػَارك کوتز ٍ پیاهذ Pull: رٍػ گیزی وتیجٍ
 

 : تزیچ، عشاریي، عفالیککلمبت کلیدی
 

 

                                                 
. زاىیساّذاى، ساّذاى، ا یداًؾگاُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،یزیٍ گزهغ یػفًَ یّا یواریت ماتیهزکش تحم ؛دکتز فزحٌاس فزساًِ ًل مکبتببت:ئوًیسىدٌ مس *

 farahnaz1826@yahoo.com پست الکتزيویك: ؛054-33295531: تلفه
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 مقدمٍ

ّا اس طزیك ػول عشاریي تِ خزٍج خٌیي، خفت ٍ پزدُ

 (.1ؽَد )تزػ خذارُ ؽکن ٍ رحن اطالق هی

ّای لثلی،  ّای اًدام ایي ػول ؽاهل عشاریي اًذیکاعیَى

(. در 2سایواى عخت، سخز خٌیٌی ٍ ًوایؼ تزیچ اعت )

رٍػ عشاریي اًدام  ّا تِ% سایواى10-30دًیا حذٍد 

ّا در کؾَر ها تِ % سایواى50-65اکٌَى  ؽَد، اها ّنهی

% آى در ؽْزّا ٍ 90فَرت عشاریي تَدُ کِ 

 (.4، 3ؽَد )ّای خقَفی اًدام هی تیوارعتاى

هتزی عزٍیکظ ّوزاُ تا اًمثامات  عاًتی 3-5اتغاع 

ای لاتل اػتواد اس آعتاًِ سایواى تَاى ًؾاًِ رحوی را هی

(، لذا در هزحلِ دٍم سایواى 5ًظز گزفت ) فؼال در

طثیؼی تا تکویل اتغاع عزٍیکظ ٍ آغاس هزحلِ دٍم 

سایواى، تیوار هتَخِ ًشٍل ػنَ ًوایؼ تِ داخل ٍاصى 

کٌذ کِ تایذ ّوزاُ تا اًمثامات، سٍر ؽذُ ٍ احغاط هی

 تشًذ. در ایي سهاى تایذ الذام تِ هؼایٌِ عزٍیکظ ٍ ارسیاتی

نَ ًوایؼ کزدُ ٍ اتغاع کاهل هَلؼیت ٍ لزارگاُ ػ

عزٍیکظ ٍ ًشٍل ػنَ ًوایؼ را تأییذ ًوَد، حال در 

 کِ دیالتاعیَى رحن کاهل ؽَد، ٍلی اعتیؾي فَرتی

ػنَ ًوایؼ تغییزی ًکٌذ، خٌیي فَل ارعت ؽذُ ٍ السم 

تاؽذ کِ عشاریي اٍرصاًغی هذًظز  تِ الذام حیاتی هی

فؾار تا  ّزحال خارج کزدى خٌیي تحت تِ .(6تاؽذ ) هی

تزٍها تِ خٌیي، افشایؼ خطز ػفًَت، ػَارمی ّوچَى 

گغتزػ تزػ رحن ٍ خًَزیشی تیؼ اس حذ ّوزاُ اعت. 

ّای خارج کزدى خٌیي در ایي ؽزایط، رٍػتزای 

( عز Pushّل دادى )عفالیک یا هختلفی ّوچَى 

 خٌیي اس پاییي تا کوک یک ّوکار، تزػ ػوَدی تز رٍی

کزدى خٌیي تا پا، ّل دادى عگواى تحتاًی رحن ٍ خارج 

 System Disimpacting ٍعیلِ عز خٌیي اس پاییي تِ

Fetal ٍ ّای هخقَؿ تاال تزدى عزخٌیي یا تالؾتک ،

)کِ یک دعت خزاح در ٍاصى ٍ  Push دٍدعتیهذل 

یک دعت رٍی رحن( ٍ خزٍج خٌیي تا پزساًتاعیَى 

کِ دٍ رٍػ  (7رٍد ) کار هی عفالیک تِ رٍػ تزیچ تِ

 2ٍ تزیچ 1خْت خارج کزدى خٌیي، عفالیک رایح

تاؽذ، عز هی Pushتز کِ رٍػ  تاؽذ. در رٍػ رایح هی

                                                 
1 Push 
2 Pull 

خٌیي اس طزیك ٍاصى فؾزدُ ؽذُ ٍ اداهِ عشاریي تِ رٍػ 

 Pullگیزد. در رٍػ دٍم کِ رٍػ هؼوَل اًدام هی

ؽَد، خزاح پظ اس دادى تزػ رحوی، دعتاى ًاهیذُ هی

تزدُ ٍ پظ اس گزفتي ّای فَلاًی خَد را تِ عوت لغوت

پاّای خٌیي، تِ آراهی خٌیي را اس حفزُ رحوی تیزٍى 

 (.8کؾذ ) هی

خارج کزدى خٌیي تِ رٍػ تزیچ، یک رٍػ اهي ٍ آعاى 

اعت کِ گغتزػ تزػ رحن ٍ خًَزیشی در آى 

غیزهؼوَل اعت. تا ایي حال، هَرتیذیتی ٍ هَرتالیتی آى 

 (. 7ًاهؾخـ اعت )

( ًؾاى داد 2014ًتایح هطالؼِ هتاآًالیش تزّي ٍ ّوکار )

کاّؼ لاتل تَخْی در تا  Pullکِ عشاریي تِ رٍػ 

اکغتٌؾي اًغشیَى رحوی، اس دعت دادى خَى ٍ سهاى 

ًتایح هتاآًالیش خَ ٍ ّوکاراى  .(7)ػول ّوزاُ اعت 

( ٍ Pull) تِ رٍػ تزیچ ( ًؾاى داد کِ در عشاریي2016)

شاى اًتمال خَى ٍ پیاهذ ًَسادی (، هیPushعفالیک )

 (.9داری ٍخَد ًذارد ) تفاٍت آهاری هؼٌی

تا تَخِ تِ اّویت هَرتیذتی ٍ هَرتالیتی هادری ٍ ًَسادی 

در خارج کزدى خٌیي در ایي ؽزایط ٍ ًتایح هتٌالل 

هطالؼِ حامز تا ّذف هطالؼات هختلف در ایي سهیٌِ، 

ای اًدام ّ پیاهذّای هادری ٍ ًَسادی در عشاریيهمایغِ 

 .اًدام ؽذ Pull  ٍPushّای ؽذُ تِ رٍػ
 

 کبر ريش
ایي هطالؼِ همطؼی پظ اس اخذ هدَس اس کویتِ اخالق 

سًاى اس  ًفز 126 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى تز رٍی

 یتا اًتْا 1395کٌٌذُ کِ در اتتذا عال  تاردار هزاخؼِ

ػلت ػذم پیؾزفت ٍ ارعت ًشٍل تحت  تِ 1396عال 

در تیوارعتاى  ،اٍرصاًغی لزار گزفتٌذػول عشاریي 

اتي اتیطالة ساّذاى اًدام ؽذ. در هطالؼِ حامز  ػلی

دلیل تَلف ًشٍل ٍاخذ  ّای اًدام ؽذُ تِتوام عشاریي

  ؽزایط ٍرٍد تِ هطالؼِ، هَرد تزرعی لزار گزفتٌذ.

هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ ؽاهل: اعتیؾي خیلی پاییي 

اعتیؾي ففز تذٍى عز خٌیي در هزحلِ دٍم سایواى )

+ تا تَط ٍ هَلذیٌگ(، 2تَط ٍ هَلذیٌگ، اعتیؾي تا 

هذت تیؼ اس یک عاػت در  تَلف ًشٍل تِدیغتَؽی )

عاػت در  2پار، تَلف ًشٍل تِ هذت تیؼ اس  هَلتی

پار. در فَرت دریافت آًالضسی یک عاػت تیؾتز تِ  ًَلی
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تکظ تَد. ؽذ( ٍ پزساًتاعیَى ٍرتَلف ًشٍل سهاى دادُ هی

هؼیارّای خزٍج اس هطالؼِ ؽاهل: حاهلگی چٌذللَیی، 

 ًاٌّداری خٌیٌی ٍ سایواى سٍدرط تَد.

سًاى تارداری کِ تِ ػلت هؾکالت سایواى ٍاصیٌال تحت 

 گزفتٌذ، تِ دٍ گزٍُ درهاًی تمغینػول عشاریي لزار 

ؽذًذ. گزٍُ اٍل ؽاهل سًاًی تَدًذ کِ ًَساداى آى تِ 

خارج ؽذُ ٍ گزٍُ دٍم ؽاهل سًاًی ( pullرٍػ تزیچ )

تَدًذ کِ ًَساداى آًْا تِ ٍعیلِ دیغلَج اس پاییي تِ 

خارج ؽذُ تَدًذ. توام  (push) طزیمِ عفالیک

کِ ّز دٍ ّا تَعط پضٍّؾگز ٍ کوک پضٍّؾگز ) عشاریي

 ( اًدام گزفت. تَدًذ هتخقـ سًاى

عشاریي تِ رٍػ  110سى تاردار ٍاخذ ؽزایط،  126اس 

ػ تزیچ اًدام ؽذُ تَد. تا عشاریي تِ رٍ 16عفالیک ٍ 

تَخِ تِ ؽزایط حیي ػول عشاریي، رٍػ خارج کزدى 

ؽذ. در ایي خٌیي حیي عشاریي تَعط خزاح تؼییي هی

هطالؼِ هیشاى آعیة تِ هثاًِ، اکغتٌؾي رحوی، هذت 

سهاى تغتزی ؽذى ٍ آپگار ًَساداى در دٍ گزٍُ ارسیاتی ٍ 

 همایغِ لزار گزفت. 

 افشار آهاری اعتفادُ اس ًزم ّا پظ اس گزدآٍری تادادُ

SPSS  ِکای  تی هغتمل ّای ( ٍ آسهَى21)ًغخ ٍ

  اعکَئز هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
 

 َب یبفتٍ
سًی کِ تِ ػلت تَلف ًشٍل تحت  126در ایي هطالؼِ 

غی لزار گزفتِ تَدًذ، هَرد تزرعی لزار  ػول عشاریي اٍرصًا

 ًفز 111رٍػ تزیچ ٍ %( تِ 5/12ًفز ) 15گزفتٌذ کِ 

  %( تِ رٍػ عفالیک تحت عشاریي لزار گزفتِ تَدًذ.5/87)

در  5ٍ  1در ایي هطالؼِ هیاًگیي ًوزُ آپگار دلایك 

طَر  ًَساداًی کِ تِ رٍػ تزیچ خارج ؽذُ تَدًذ، تِ

داری تیؾتز اس ًَساداًی تَد کِ تِ رٍػ عفالیک  هؼٌی

هیاًگیي هذت سهاى . (p<001/0) عشاریي ؽذُ تَدًذ

داری  طَر هؼٌی تغتزی سًاى در رٍػ عشاریي تزیچ تِ

( )خذٍل p<003/0)کوتز اس رٍػ عشاریي عفالیک تَد 

داری تیي درفذ اکغتٌؾي  اختالف هؼٌی(. ّوچٌیي 1

%( ٍخَد 2/6%( ٍ تزیح )90رحن در عشاریي عفالیک )

 (.>001/0p( )2داؽت )خذٍل 
 

 مقبیسٍ آپگبر دقبیق ايل ي پىجم در دي گزيٌ مًرد مطبلعٍ  -1جديل 

*داری عطح هؼٌی
   رٍػ عشاریي اًحزاف هؼیار ±هیاًگیي 

001/0>p 
 عفالیک 55/7 ± 12/1

 دلیمِ اٍل

 آپگار
 تزیح 0/9 ± 03/1

001/0>p 
 عفالیک 91/8 ± 86/0

 دلیمِ پٌدن
 تزیح 69/9 ± 70/0

003/0;p 
 عفالیک 46/2 ± 67/0

 هادراى یتغتز یرٍسّا تؼذاد
 تزیح 12/2 ± 34/0

 تی تغتآسهَى  *                               

 مقبیسٍ فزاياوی اکستىشه رحمی در دي ريش مًرد مطبلعٍ -2جديل

 *داری عطح هؼٌی خوغ دارد ًذارد اکغتٌؾي رحوی

 )درفذ(  تؼذاد )درفذ(  تؼذاد )درفذ(  تؼذاد رٍػ عشاریي

001/0> 
 ( 0/100) 110 ( 0/90) 99 (10) 11 عفالیک

 ( 0/100) 16 ( 2/6) 1 ( 8/93) 15 تزیح

 ( 0/100) 126 ( 4/79) 100 ( 6/20) 26 خوغ
 کای اعکَئزآسهَى  *                                     

 

در ایي هطالؼِ فزاٍاًی آعیة هثاًِ در دٍ رٍػ عشاریي 

داری ًذاؽت  عفالیک ٍ تزیچ تفاٍت آهاری هؼٌی

(229/0;p) ( 4/6هَرد ) 7؛ ّزچٌذ در رٍػ عفالیک%

آعیة هثاًِ اتفاق افتادُ تَد، ٍلی در رٍػ تزیچ، ّیچ 

 .اًِ ٍخَد ًذاؽتهَردی اس آعیة هث

 بحث
خیلی  در هَارد دیغتَؽی ٍ تَلف ًشٍل تا اعتیؾي

پاییي، اًدام عشاریي دؽَار تَدُ ٍ تا گغتزػ اًغشیَى 

رحوی، افشایؼ هیشاى ػفًَت ٍ طَالًی ؽذى هذت سهاى 
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تاؽذ. خْت اًدام عشاریي در ایي هَارد اس ػول ّوزاُ هی

ؽَد کِ اگزچِ اعتفادُ هی Push  ٍPullدٍ رٍػ 

ػَارك هادری ٍ خٌیٌی در ّز دٍ رٍػ ٍخَد دارد، اها 

 (. 12تاؽذ )رٍػ ارخح هی Pullرعذ کِ رٍػ ًظز هی تِ

ًتایح هطالؼِ حامز ًؾاى داد کِ اًدام عشاریي تِ رٍػ 

Pull داری در ًوزُ آپگار دلایك اٍل ٍ  تاػث افشایؼ هؼٌی

دار هذت سهاى  پٌدن در ًَساداى ٍ ّوچٌیي کاّؼ هؼٌی

گزدد. ّوچٌیي هی Pushتغتزی سًاى ًغثت تِ رٍػ 

طَر  تِ Pushهیشاى گغتزػ اًغشیَى رحوی در رٍػ 

 (.p<001/0داری تاالتز تَد ) هؼٌی

عشاریي تِ هؼٌای تِ دًیا آٍردى خٌیي اس طزیك ایداد تزػ 

تاؽذ. هیشاى عشاریي در  دیَارُ ؽکن ٍ دیَارُ رحن هی

عزاعز دًیا در طی دٍ دِّ گذؽتِ افشایؼ ثاتتی ًؾاى 

پَر ٍ ّوکاراى  (. هطالؼِ هزٍری دادی10دادُ اعت )

% 16در ایزاى هیشاى ًزخ عشاریي اس ( ًؾاى داد کِ 2016)

 (.11رعیذُ اعت ) 1392% در عال 60تِ  1364در عال 

( در هقز کِ تا ّذف 2017در هطالؼِ ًَح ٍ ّوکاراى )

تا عشاریي تِ  pull تزرعی ٍ همایغِ عشاریي تِ رٍػ

سى اًدام ؽذ، فزاٍاًی  192تز رٍی  pushرٍػ 

اکغتٌؾي اًغشیَى رحوی در گزٍُ سًاى عشاریي ؽذُ تِ 

داری تیؾتز اس رٍػ تزیچ تَد.  طَر هؼٌی رٍػ عفالیک تِ

فزاٍاًی ًیاس تِ اًتمال خَى ٍ ػفًَت هحل ّوچٌیي 

داری  طَر هؼٌی ّای عفالیک تِاًغشیَى در عشاریي

 7اس عشاریي تِ رٍػ تزیچ تَد. ًوزُ آپگار کوتز اس  تیؾتز

طَر  در دلیمِ پٌدن در گزٍُ عشاریي تِ رٍػ عفالیک تِ

 تا کِ (13داری تیؾتز اس عشاریي تِ رٍػ تزیچ تَد ) هؼٌی

 داؽت. حامز ّوخَاًی هطالؼِ ًتایح

( ًؾاى داد 2014ًتایح هطالؼِ هتاآًالیش تزّي ٍ ّوکار )

کاّؼ لاتل تَخْی در تا  pullکِ عشاریي تِ رٍػ 

اکغتٌؾي اًغشیَى رحوی، اس دعت دادى خَى ٍ سهاى 

در هطالؼِ فاعَتا ٍ ّوکاراى  (.7ػول ّوزاُ اعت )

عز ( در ًیدزیِ کِ تا ّذف همایغِ عشاریي 2002)

خٌیي پظ اس لیثز طَالًی تِ  ایوپکت ؽذُ یا فؾزدُ ؽذُ

در  سى اًدام ؽذ، 108دٍ رٍػ عفالیک ٍ تزیچ تز رٍی 

سًاى گزٍُ عشاریي تِ رٍػ عفالیک، هَرتیذیتی هادری 

)ؽاهل طَل هذت ػول، هذت تغتزی در تیوارعتاى، 

اکغتٌؾي اًغشیَى رحوی، اًذٍهتزیت ٍ خَى اس دعت 

داری  طَر هؼٌی رفتِ( ٍ ّوچٌیي هَرتیذیتی ًَسادی تِ

تیؾتز اس سًاى گزٍُ تزیچ تَد. هیاًگیي آپگار ًَساداى در 

طَر  ٌدن در گزٍُ عشاریي تزیچ تِدلیمِ اٍل ٍ پ

حامز  هطالؼِ ًتایح تا کِ( 14داری تاالتز تَد ) هؼٌی

( 2009پزا ٍ ّوکاراى )چًَتایح هطالؼِ  داؽت. ّوخَاًی

در عشاریي تِ  اکغتٌؾي اًغشیَى رحویًؾاى داد کِ 

 تا کِ( 15داری تیؾتز اعت ) طَر هؼٌی تِ pushرٍػ 

ًتایح هطالؼِ  داؽت. حامز ّوخَاًی هطالؼِ ًتایح

( ًؾاى داد کِ در عشاریي 2016هتاآًالیش خَ ٍ ّوکاراى )

( هیشاى اًتمال push( ٍ عفالیک )pull) تِ رٍػ تزیچ

داری ٍخَد  خَى ٍ پیاهذ ًَسادی تفاٍت آهاری هؼٌی

( کِ تا 2012در هطالؼِ تاعتاًی ٍ ّوکاراى ) (.9ًذارد )

ای ّپیاهذّای هادری ٍ خٌیٌی در عشاریيّذف همایغِ 

سى اًدام ؽذ، فزاٍاًی ػفًَت  59تزیچ ٍ عفالیک تز رٍی 

 هحل سخن، تشریك خَى، هیاًگیي هذت سهاى تغتزی هادر

در تیوارعتاى ٍ آپگار دلیمِ پٌدن ًَساد در دٍ گزٍُ 

 ػذم ایي کِ( 12داری ًذاؽت ) تفاٍت آهاری هؼٌی

دلیل  تِ اعت هوکي هطالؼِ حامز ًتایح تا ّوخَاًی

هَرد تزرعی اس پیاهذّای هادری ٍ ّای تفاٍت آیتن

در حدن ًوًَِ تاؽذ.  ًَسادی ٍ ّوچٌیي تفاٍت در

( کِ تا ّذف همایغِ دٍ 2005هطالؼِ لَی ٍ ّوکاراى )

( push( ٍ عفالیک )pull) رٍػ عشاریي تِ رٍػ تزیچ

سى اًدام ؽذ، آپگار دلایك اٍل ٍ پٌدن در دٍ  48تز رٍی 

 ػذم ایي کِ( 16داری ًذاؽت ) گزٍُ تفاٍت آهاری هؼٌی

دلیل  تِ اعت هوکي هطالؼِ حامز ًتایح تا ّوخَاًی

 حدن ًوًَِ تاؽذ.  تفاٍت در

طَر کلی تا تزرعی ًتایح ایي هطالؼِ ٍ عایز هطالؼات  تِ

، Pullرعذ کِ رٍػ ًظز هی اًدام ؽذُ در ایي سهیٌِ، تِ

ؽَد کِ در رٍػ ارخح عشاریي تَدُ ٍ تَفیِ هی

دلیل تَلف ًشٍل فَرت  ّای اٍرصاًغی کِ تِعشاریي

گیزد، اس ایي رٍػ خْت کاّؼ ّزچِ تیؾتز ػَارك هی

اس  ّای خٌیٌی ٍ هادری اعتفادُ ؽَد.ٍ هَرتیذیتی

تَاى تِ ػذم تَخِ تِ ّای هطالؼِ حامز هییتٍدهحذ

عایز ػَاهل هخذٍؽگز هؤثز تز پیاهذّای هادری ٍ 

 گزددپیؾٌْاد هی  ّا اؽارُ کزد، لذاآىًَسادی ٍ کٌتزل 

هطالؼات تیؾتزی تا کٌتزل کزدى ػَاهل هخذٍؽگز ٍ تا 
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تزرعی عایز پیاهذّای هادری ٍ ًَسادی در ایي سهیٌِ 

 اًدام گزدد.
 

 گیزی وتیجٍ
ّای تْتز تِ دلیل ػَارك کوتز ٍ پیاهذ Pullرٍػ 

 تاؽذ.ارخح هی Pushًَسادی ٍ هادری، تز رٍػ 

 

 

 

 

 تشکز ي قدرداوی
در  هقَب تحمیماتی طزح اس تخؾی حافل هطالؼِ ایي

 اس ٍعیلِ تاؽذ. تذیيساّذاى هی پشؽکی ػلَم داًؾگاُ

 کِ ساّذاى پشؽکی ػلَم داًؾگاُ هحتزم پضٍّؾی هؼاًٍت

 اس ّوچٌیي ٍ داؽتٌذ ػْذُ تز را طزح هالی ایي حوایت

 .ؽَدهی لذرداًی ٍ تؾکز، هادراى ّوکاری فویواًِ
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