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تأثير حمایت ماماي همراه در ليبر بر طول مدت زایمان در
زنان با حاملگی اول
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مربي گروه بهداشت مادر و كودك ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل ،اردبيل ،ایران.
كارشناس ارشد مامایي ،دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ،اردبيل ،ایران.
كارشناس ارشد مامایي ،دانشكده پرستاري و مامایي ،دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ،اردبيل ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1333/11/13 :تاریخ پذیرش1332/3/22 :

مقدمه :زایمان ،یكي از مهمترین وقایع زندگي زنان ميباشد ،لذا عواملي كه با حداقل مداخله منجر به كاهش درد و
طول مدت زایمان شود ،همواره مورد توجه محققين بوده است .از آنجا كه وجود یک همراه حمایت كننده آموزش دیده
(دوال) در بالين زائو ممكن است از طریق كاهش اضطراب مادر ،فعاليت هاي انقباضي و جریان خون رحم را تسهيل كند،
مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير مراقبت مداوم توسط ماماي همراه آموزش دیده بر طول مدت زایمان انجام شد.
روش کار :این مطالعه كارآزمایي باليني تصادفي در سال  1333بر روي  08نفر از مادران نخست زایي كه جهت
زایمان به بيمارستان علوي شهرستان اردبيل مراجعه و بستري شده بودند ،انجام شد 28 .نفر در گروه كنترل (بدون
همراه) مراقبت هاي معمول اتاق زایمان را دریافت مي كردند و  28نفر در گروه آزمون (همراه دار) عالوه بر مراقبت
هاي معمول اتاق زایمان ،توسط یک ماماي همراه آموزش دیده مورد حمایت و مراقبت قرار مي گرفتند .ابزار گردآوري
داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردي ،زمان سنج استاندارد ،برگه ثبت طول مدت فاز فعال و طول مدت مرحله
دوم زایمان بود .تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي تي مستقل،
كاي اسكوئر و آزمون دقيق فيشر انجام شد .ميزان  pكمتر از  8/80معني دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :بر اساس نتایج آزمون تي مستقل ،ميانگين طول مدت فاز فعال زایمان در گروه مداخله و كنترل تفاوت
آماري معني داري داشت ( .)p>8/881همچنين ميانگين طول مدت مرحله دوم زایمان نيز در دو گروه تفاوت آماري
معني داري را نشان داد ( )p>8/881كه نشانگر تأ ثير حضور دوال بر كاهش طول مدت زایمان مرحله اول و دوم
زایمان در گروه مداخله مي باشد.
نتيجه گيري :حمایت ماماي همراه آموزش دیده بر بالين زائو باعث كاهش طول مدت زایمان مي شود كه این امر
باعث تأ ثير مثبت بر روابط مادر و نوزاد بدون مداخله قابل توجه ماماي همراه در مراقبت هاي مامایي و پزشكي مي
شود .از این رو پيشنهاد مي شود از این روش جهت حمایت از زائو و افزایش تجربيات مثبت زایماني و كاهش عوارض
مادري و نوزادي به دنبال كاهش طول مدت زایمان در مددجویان بهره گرفت.
کلمات کليدي :بارداري اول ،ماماي همراه (دوال) ،طول مدت زایمان ،ليبر

*
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مقدمه
زایمان یكي از مهمترین وقایع زندگي زنان ميباشد ،به
همين دليل عواملي كه با حداقل دخالت منجر به
كاهش درد و طول مدت زایمان شود ،براي محققان در
اولویت ميباشد ( .)2 ،1عليرغم اینكه تا به حال
فيزیولوژي طول مدت زایمان كامالً شناخته نشده است،
اما عوامل متعددي از قبيل مداخالت درماني ،خستگي،
داروها ،كشش بيش از حد رحم ،نمایش غير طبيعي
جنين ،استرس و اضطراب و  ...مي توانند طول مدت
زایمان را تغيير دهند ( .)2 ،3از جمله عواملي كه مي
توانند بر طول مدت زایمان مؤثر باشند عوامل روحي
رواني ،بيوشيميایي ،فيزیولوژیكي ،فرهنگي و نژادي
است .ترس و اضطراب ،از جمله عوامل روحي  -رواني
مي باشند كه باعث افزایش طول مدت زایمان مي
شوند ،زیرا ترس و اضطراب معموالً منجر به كاهش
فعاليت هاي انقباضي و جریان خون رحم و افزایش
مقاومت در مقابل دیالتاسيون سرویكس شده و در
نهایت منجر به طوالني شدن زایمان مي شوند (.)0
زایمان طوالني مي تواند با عوارض مادري و جنيني از
قبيل افزایش ميزان خستگي مادر ،افزایش اینداكشن،
افزایش ميزان سزارین و زایمان ابزاري ،آتوني رحم،
مرگ و مير مادر و همچنين افزایش ميزان دیسترس
جنيني ،هيپوكسي ،آپگار پایين و در نهایت مرگ جنين
همراه باشد ()1؛ به طوري كه بر اساس بررسي هاي
انجام شده ،علت مرگ و مير  %28/3زنان زیر  10سال
و مرگ و مير  %8/3زنان باالي  10سال در كشورهاي
در حال توسعه ،زایمان طوالني ميباشد ( .)8از آنجایي
كه مراقبت مداوم حين زایمان باعث كاهش پيامدهاي
مادري و نوزادي زایمان مي شود ( ،)0اداره و كنترل
مداوم ليبر و زایمان از اهداف عمده مراقبت هاي مامایي
خوب مي باشد ( .)3سازمان جهاني بهداشت اعالم مي
كند كه مادران باید در هنگام ليبر و زایمان مورد
حمایت قرار گيرند و این حمایت باید توسط افرادي
باشد كه زائو با آنان احساس راحتي مي كند ( .)18بر
همين اساس در كشورهاي توسعه یافته در  %30موارد
زائو مورد حمایت همسر و یا سایر اعضاء خانواده قرار
مي گيرد ( .)3بنابراین به نظر مي رسد وجود یک

روش کار
این مطالعه كارآزمایي باليني تصادفي دوسوكور در سال
 1333بر روي  08نفر از مادران نخست زایي كه جهت
زایمان به بيمارستان علوي شهر اردبيل مراجعه و
بستري شده بودند ،انجام شد .حجم نمونه با توجه به
مطالعات قبلي ،با ضریب اطمينان  %30و توان آزمون
 %08و با استفاده از فرمول مقایسه ميانگين 28 ،نفر در
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 تأثير حضور ماماي همراه در طی ليبر بر طول مراحل زایمان

ماماي همراه آموزش دیده در بالين زائو با كاهش
اضطراب مادر و افزایش جریان خون رحمي و فعاليت
هاي انقباضي رحم ،منجر به كاهش طول مدت زایمان
شود (.)11
مطالعه الندگرین ( )2818نشان داد كه مراقبت مداوم
حين زایمان توسط ماماي همراه (دوال) ،باعث كاهش
طول مدت زایمان ،ميزان مصرف اكسي توسين ،ميزان
سزارین ،زایمان با ابزار و افزایش زایمان طبيعي و
رضایت مندي از زایمان مي شود ( .)12كلوز و كنل در
تركيب  11كارآزمایي كنترل شده در سال 1338
نتيجه گرفتند كه طول مدت زایمان ،ميزان استفاده از
بي دردي ،زایمان واژینال ،زایمان با فورسپس و واكيوم
و در اكثر مطالعات ميزان سزارین در گروهي كه در طي
زایمان داراي ماماي همراه (دوال) بوده و تحت حمایت
قرار گرفته بودند ،كاهش مي یابد ( .)13در مطالعه
بروگمن و همكاران ( )2888تفاوت آماري معني داري
در طول مدت زایمان بين زناني كه حين ليبر و زایمان
توسط ماماي همراه (دوال) حمایت مي شدند ،با زناني
كه توسط دوال حمایت نمي شدند وجود نداشت ،اما در
گروه حمایت شده ،ميزان رضایت مندي از زایمان
بيشتر و دفع مكونيوم توسط جنين كمتر بود (.)18
از آنجایي كه با توجه به نتيجه مطالعات انجام شده،
تأثير ماماي همراه (دوال) به طور قطعي بر كاهش طول
مدت زایمان اثبات نشده است و با توجه به تمایل روز
افزون به حضور ماماي همراه در ليبر و اتاق زایمان و
نيز با توجه به مناسب ترین ،قابل اجراترین و كم هزینه
ترین الگو جهت حمایت زایمان ،مطالعه حاضر با هدف
تعيين تأ ثير حمایت ماماي همراه در ليبر بر طول مدت
زایمان در زنان نخست زا انجام شد.

 سيما خاوندي زاده اقدم و همكاران

هر گروه تعيين شد كه تا انتهاي مطالعه ریزش در
تعداد نمونه ها وجود نداشت.
ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه شامل؛ فرم ثبت
اطالعات و زمان سنج استاندارد بود .فرم ثبت اطالعات
مشتمل بر دو بخش بود ،قسمت اول آن شامل
مشخصات فردي واحدهاي پژوهش (سن ،ميزان
تحصيالت ،شغل و  )...و قسمت دوم شامل ثبت طول
مدت فاز فعال (از دیالتاسيون  3سانتي متر تا
دیالتاسيون  18سانتي متر) ،طول مدت مرحله دوم
زایمان (از دیالتاسيون كامل تا خروج جنين) بود كه با
مشاهده و انجام معاینه در این قسمت ثبت مي شد.
فرم ثبت اطالعات با توجه به اهداف مطالعه و با استفاده
از كتب ،مقاالت و منابع معتبر علمي تهيه شد و سپس
با نظرخواهي از  18نفر از اساتيد هيأت علمي و اعمال
اصالحات الزم ،اعتبار علمي آن تأیيد شد .در خصوص
اعتماد فرم ثبت اطالعات از روش ارزیابي همزمان
استفاده شد؛ بدین ترتيب كه پژوهشگر نتایج حاصل از
بررسي هاي باليني خود را در افرا د مشابه واحدهاي
پژوهش (به تعداد  18نفر) ثبت كرد و سپس از  2نفر از
همكاران ماما خواست تا آنها نيز بررسي هاي باليني
خود را یادداشت كنند ،سپس از مقایسه بررسي هاي
باليني ،با ضریب همبستگي  ،%00اعتماد علمي فرم
ثبت اطالعات مشخص شد .در مورد زمان سنج ،كنترل
و تنظيم ساعت سنجش به وسيله ساعت رسمي كشور
به صورت روزانه انجام مي شد.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل :زنان نخست زاي -38
 10سال ،بارداري  30-22هفته با  LMPدقيق یا
سونوگرافي ،شروع خودبخودي دردهاي زایماني،
دیالتاسيون  3سانتي متري سرویكس ،جنين زنده تک
قلو ،نمایش سر و كيسه آب سالم در بدو معاینه بود.
معيارهاي خروج از مطالعه شامل :پارگي خودبخودي
كيسه آب قبل از دیالتاسيون  3سانتي متري ،كاهش یا
افزایش بيش از حد طبيعي مایع آمنيوتيک ،تشخيص

فشارخون و دیابت ،دیسترس جنيني ،جداشدن زودرس
جفت و عدم تمایل مادر از ادامه شركت در مطالعه بود.
از مادراني كه واجد شرایط ورود به مطالعه بودند
رضایت نامه آگاهانه كتبي اخذ گردید .نمونه گيري به
طریق تصادفي با استفاده از بلوك بندي انجام شد .از
واحدهاي پژوهش خواسته شد یكي از پاكت هایي كه
در بلوك هاي  0تایي بودند را به صورت تصادفي بردارد.
در این بلوك ها پاكت ها به صورت  2گروه مداخله و 2
گروه شاهد بود .بعد از برداشتن پاكت توسط مادر
مشخص مي شد كه جزء كدام گروه است.
نمونه هاي مورد پژوهش به صورت تصادفي در گروه با
ماماي همراه (گروه آزمون) و یا بدون ماماي همراه (گروه
كنترل) قرار گرفته و وارد ليبر شدند .گروه آزمون از
ابتداي ورود به ليبر عالوه بر كنترل معمول اتاق زایمان،
توسط یک ماماي همراه آموزش دیده (كه دوره 18
ساعته زایمان فيزیولوژیک را گذرانده بود) مورد حمایت
قرار مي گرفتند .گروه كنترل فقط مراقبت هاي معمول
مامایي را توسط كادر مامایي اتاق زایمان دریافت مي
كردند .هر دو گروه از نظر دریافت اقدامات معمول اتاق
زایمان و معاینات لگني و كنترل ليبر به طور یكسان
مراقبت مي شدند .پاره كردن كيسه آب طبق معمول
بيمارستان در دیالتاسيون  0سانتي متر براي هر دو گروه
انجام گرفت .معاینات واژینال توسط كمک پژوهشگر هر
یک ساعت انجام مي شد و با استفاده از آن طول مدت
فاز فعال زایمان از دیالتاسيون  3سانتي متر تا  18سانتي
متر سرویكس محاسبه و ثبت مي شد ،همچنين محاسبه
طول مدت مرحله دوم زایمان از دیالتاسيون كامل
سرویكس تا خروج جنين انجام و ثبت مي شد .انجام
زایمان در هر دو گروه توسط ماماي كادر اتاق زایمان
صورت گرفت ،ولي در گروه آزمون ماماي همراه آموزش
دیده تا زمان خروج جفت در كنار زائو حضور داشت.
داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي تي مستقل ،كاي

عدم تناسب سر جنين با لگن مادر ،زایمان تسریع شده،
استفاده از داروهاي ضد درد ،ناهنجاري هاي واضح
جنين ،داشتن هرگونه بيماري زمينه اي مانند

اسكوئر و آزمون دقيق فيشر مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفت .ميزان  pكمتر از  8/80معني دار در نظر گرفته
شد.
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یافته ها
در این مطالعه  08نفر مورد بررسي قرار گرفتند.
ميانگين سن گروه مداخله  22/08±2/08سال و گروه
كنترل  22/18±2/38سال بود .بر اساس آزمون تي ،دو
گروه از نظر سن تفاوت آماري معني داري نداشتند
( .)p<8/80اساس آزمون كاي دو ،دو گروه از نظر
تحصيالت ( )p<8/80و بر اساس آزمون دقيق فيشر ،دو
گروه از نظر شغل ( )p<8/80با هم همسان بودند.
شغل همسر  82نفر ( )%32از مادران آزاد بود.
تحصيالت اكثر آنها در سطح راهنمایي بود .دو گروه از
لحاظ محل سكونت و ميزان درآمد ماهيانه تفاوت
آماري معني داري نداشتند (.)p<8/80

جدول  -1ميانگين طول فاز فعال زایمان ،طول مرحله دوم و طول زایمان بر حسب دقيقه در دو گروه آزمون و کنترل
آزمون
ميانگين ±انحراف معيار

كنترل
ميانگين ±انحراف معيار

سطح معني دار

گروه
طول فاز فعال زایمان

238/0 ± 32/ 82

238/2 ±38/ 3

p>8/881

طول مرحله دوم زایمان

21/8 ± 3/ 2

23/3 ±0/ 13

p>8/881

طول زایمان (فاز فعال +مرحله دوم)

281/2 ± 21/ 38

333/2 ±22/ 1

p>8/881

متغير

آزمون تي

و برقراري رابطه اي صميمي با زائو در حين زایمان،
قسمت مهمي از یک مراقبت مامایي خوب و صحيح
ميباشد ( .)11به نظر مي رسد یک ماماي همراه
آموزش دیده در بالين زائو بتواند منجر به حمایت،
پشتيباني و مراقبت مداوم حين زایمان شده و از این
طریق باعث افزایش انقباضات رحم و پيشرفت
دیالتاسيون سرویكس و در نتيجه كاهش طول مدت
زایمان شود (.)28-18 ،13 ،12
در مطالعه حاضر ،حضور ماماي همراه بر بالين زائو باعث
كاهش طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان و در
نهایت طول زایمان شد .مطالعه الندگرین ()2818
نشان داد كه مراقبت مداوم حين زایمان توسط ماماي
همراه (دوال) ،باعث كاهش طول مدت زایمان و ميزان
مصرف اكسي توسين مي شود ( .)12( )p>8/81كلوز و
همكار ( )1338در تركيب  11كارآزمایي كنترل شده
در سال  1338نتيجه گرفتند كه طول زایمان در
گروهي كه در طي زایمان داراي ماماي همراه (دوال)

بحث
ترس و اضطراب از جمله عوامل روحي و رواني هستند
كه باعث افزایش طول مدت زایمان مي شوند ( ،)0زیرا
در پاسخ به ترس و اضطراب ،هورمون هایي مانند
كاتكوالمين ها ،اپي نفرین و بتا اندورفين در حين
زایمان ترشح مي شوند و باعث كاهش قدرت انقباضي
عضالت صاف رحم و ميزان پيشرفت دیالتاسيون
سرویكس شده و از این طریق باعث طوالني شدن
زایمان مي شوند ( .)12به همين دليل سازمان جهاني
بهداشت اعالم مي كند كه مادران جهت كاهش ترس و
اضطراب شان ،باید در هنگام ليبر و زایمان مورد حمایت
قرار گيرند ( .)18در این زمينه بوراس ( )1338بيان مي
كند كه باید براي مادران در هنگام زایمان حمایت كافي
فراهم ساخت تا از زایمان تجربه اي مثبت و رضایت
بخش داشته باشند ( .)10بنابراین مي توان گفت كه
مهارت در حمایت و پشتيباني مداوم زائو و جلب اعتماد
00

 تأثير حضور ماماي همراه در طی ليبر بر طول مراحل زایمان

ميانگين طول فاز فعال در گروه آزمون 238/0± 32/82
دقيقه و در گروه كنترل  238/2 ±38/3دقيقه بود .بر
اساس آزمون تي ،دو گروه از نظر ميانگين طول مدت
فاز فعال اختالف معني داري داشتند (.)p>8/881
ميانگين طول مرحله دوم زایمان در گروه آزمون
 21/8±3/2دقيقه و در گروه كنترل  23/3±0/13دقيقه
بود كه دو گروه از این نظر اختالف آماري معني داري
داشتند ( .)p>8/881همچنين ميانگين طول مدت
زایمان در گروه آزمون  281/2±21/38دقيقه و در
گروه كنترل  333/2±22/1دقيقه بود كه بر اساس
آزمون تي ،دو گروه از نظر ميانگين طول زایمان (فاز
فعال  +مرحله دوم) اختالف معني داري داشتند
(( )p>8/881جدول .)1

 سيما خاوندي زاده اقدم و همكاران

بود كه پژوهشگر نمي توانست ویژگي هاي شخصيتي
افراد و پاسخگویي سرویكس آنها را نسبت به انقباضات
رحمي ،همگون سازد .از آنجایي كه در مطالعه حاضر
فقط زنان نخست زا در نظر گرفته شده بود ،لذا توصيه
مي شود كه مطالعه اي بر روي زنان چندزا نيز صورت
گيرد .همچنين با توجه به اینكه ممكن است شماري از
اثرات مفيد دیگر حضور ماماي همراه بر بالين زائو وجود
داشته باشد كه در كوتاه مدت و یا طوالني مدت حاصل
شود ،پيشنهاد مي شود مطالعه اي در مورد تأثير حضور
ماماي همراه بر نوع زایمان ،ميزان استفاده از اكسي
توسين ،آپگار نوزاد ،عفونت و افسردگي بعد از زایمان،
تداوم شيردهي و ارتباط قوي تر مادر و كودك انجام
شود .در نهایت اینكه پيشنهاد مي شود جهت كاهش
طول مدت زایمان ،ماماي همراه آموزش دیده بر بالين
زائو در بيمارستان هاي كشور مورد استفاده قرار گيرد.
مالحظات اخالقي این مطالعه ،دریافت مجوز كتبي از
معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،
ریاست محترم بيمارستان علوي اردبيل و كسب رضایت
آگاهانه كتبي از شركت كنندگان و اعالم نتایج به
مسئولين ذیربط بود.

گروهي كه در طي زایمان داراي ماماي همراه (دوال)
بوده و تحت حمایت قرار گرفته اند ،كاهش مي یابد
( .)13( )p>8/81ژانگ و همكاران ( )1331در تركيب
نتایج  2ك ارآزمایي تصادفي در گواتماال ،تگزاس و آفریقا
نتيجه گرفتند كه حمایت مداوم حين زایمان به وسيله
همراهان ،باعث كاهش طول مدت زایمان مي شود
( .)18( )p>8/81سوسا و همكاران ( )1308طي
مطالعه اي در گواتماال نتيجه گرفتند كه بين حضور
یک همراه حمایت گر طي زایمان و شيوع كمتر
مشكالت زایمان ارتباط معني داري وجود دارد؛ به
طوري كه طول مدت زایمان در گروه حمایت شده
كمتر مي باشد (.)10( )p>8/881
مطالعه جواد نوري و همكاران ( )2880كه با هدف تأثير
حمایت مداوم همراه بر روند ليبر انجام شد نشان داد
كه حمایت مداوم همراه ،باعث كاهش طول مدت
زایمان مي شود ( .)13مطالعه سميعي زاده طوسي و
همكاران ( )2811كه با هدف بررسي تأثير حضور همراه
بر طول مدت زایمان و تمایل به شيردهي در مادران
نخست زا انجام شد ،نشان داد كه حمایت مداوم زائو
توسط همراه باعث كاهش مدت زایمان مي شود
(.)28( )p>8/81
در مطالعه حاضر طول زایمان در گروه آزمون (همراه
دار) به طور معني داري كوتاه تر بود ( )p=8/88كه
نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه الندگرین ،كلوز و
كنل ،ژانگ و همكاران ،سوسا و همكاران ،جواد نوري و
سميعي زاده و همكاران ،مبني بر كمتر بودن طول
زایمان در گروه حمایت شده مطابقت داشت (،13 ،12
 .)28-18همچنين در مطالعه بروگمن ( ،)2888زناني
كه در حين زایمان توسط ماماي همراه حمایت مي
شدند از لحاظ طول مدت زایمان تفاوت آماري معني
داري با گروه بدون همراه نداشتند كه شاید این تفاوت
با مطالعه حاضر به دليل تفاوت هاي فرهنگي و
اجتماعي و نژادي دو جامعه باشد (.)18

نتيجه گيري
حضور ماماي همراه از ابتداي پذیرش تا زمان زایمان
باعث كاهش طول مدت زایمان مي شود كه این امر
باعث تأ ثير مثبت بر روابط مادر و نوزاد بدون مداخله
قابل توجه ماماي همراه در مراقبت هاي مامایي و
پزشكي مي شود .از این رو پيشنهاد مي شود از این
روش كه یک روش مناسب ،قابل اجرا ،آسان ،بدون
عارضه جانبي و كم هزینه ،جهت حمایت از زائو و
كاهش طول مدت زایمان در مددجویان بهره گرفت.

تشكر و قدردانی
بدین وسيله از مسئولين و همكاران محترم اتاق زایمان
بيمارستان علوي اردبيل كه ما را در انجام این مطالعه
یاري نمودند ،تشكر و قدرداني مي شود.

از جمله محدودیت هاي این مطالعه متفاوت بودن
وضعيت روحي  -رواني واحدهاي پژوهش و درك و
برداشت شخصي آنها از زایمان و همچنين متفاوت
بودن پاسخ دهي سرویكس نسبت به انقباضات رحمي
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