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بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در
بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار
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مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استادیار گروه دروس عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
استاد گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه :بارداری و زایمان ،علی رغم مفرح بودن می تواند با نگرانی و اضطراب همراه باشد .اضطراب در طوو بوارداری
باعث بروز عوارض مختلف و جبران ناپذیری می شود .تاکنون روش های متفاوتی بورای کواها اضوطراب در بوارداری
مطرح شده است که از جمله این راهکارها ،انجام حرکات ورزشی با توپ زایمان در بارداری می باشد .مطالعه حاضر بوا
هدف تعیین تأ ثیر اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمان بر میزان اضطراب زنان نخست باردار انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی با تخصیص تصوادیی در سوا  1333بور روی  66زن نخسوت بواردار مراجعوه
کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س) انجام شد .ایراد بوا تخصویص تصوادیی در دو گوروه
مداخله و کنتر قرار گریتند .مادران گروه مداخله از هفته  34بارداری توا تورم 4 -6 ،هفتوه برناموه ورزشوی بوا تووپ
زایمانی را انجام دادند و در گروه کنتر مراقبت معمو انجام شد .مقیاس دیداری اضطراب هر هفته در گروه مداخلوه
و کنتر چک شد .ابزار گردآوری داده ها شامل یرم مشخصات یردی و اطالعات بارداری ،یرم ثبوت حرکوات ورزشوی،
یرم مقیاس دیداری اضطراب و مقیاس بورگ بود .تجزیه و تﺤلیل داده ها با استفاده از نرم ایزار آماری ( SPSSنسخه
 )16و آزمون های کای دو ،تی مستقل ،تی زوجی و آزمون های آماری توﺻیفی انجوام شود .میوزان  pکمتور از 6/65
معنی دار در نﻈر گریته شد.
یافته ها :قبل از مطالعه دو گروه از نﻈر میزان اضطراب تفاوت معنی داری نداشتند ( ،)p=6/331ولوی بعود از اجورای
برنامه ورزشی با توپ زایمان ،میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله  2/75 ±6/47و در گوروه کنتور 5/21±6/143
بود که از نﻈر آماری معنی دار بود (.)p>6/661
نتیجه گیری :برنامه ورزشی با توپ زایمانی ،اضطراب مادر را در بارداری کاها می دهد.
کلمات کلیدی :اضطراب ،بارداری ،ورزش ،ورزش با توپ زایمان
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به حمایت اطراییان و دوستان ،توانایی اجتماعی شدن،
تغذیه مناسب ( ،)16آماده سازی ذهنی ،ورزش های
سبک ،موسیقی ،روان درمانی ( ،)11مصرف غذاهای
حاوی ویتامین  Cو غذاهای حاوی ویتامین  Bمانند
مخمرها ،نان و برنج سبوس دار که می تواند هورمون
های ضد استرس (از جمله سروتونین) را ایزایا دهد،
استراحت کایی ،مصرف خواب آورها و آرام بخا ها،
تجویز داروهای ضد اضطراب ( ،)16آموزش های آماده
سازی و تن آرامی ( )12و یعالیت های هوازی ورزشی از
جمله حرکات ورزشی با توپ زایمانی اشاره کرد (.)13
امروزه با توجه به گسترش زیاد هزینه های درمانی و
عوارض جانبی داروها ،به ورزش به عنوان یک روش
درمانی ،اهمیت باالیی داده می شود ( .)14بر اساس
نتایج مطالعه پوررنجبر ( ،)2662ورزش منﻈم باعث
کاها اضطراب می شود ( .)15مطالعه داکوستا و
همکاران ( )2663نشان داد که ایسردگی ،اضطراب و
استرس خاص بارداری در زنان بارداری که ورزش می
کنند نسبت به زنانی که ورزش نمی کنند کمتر
مشاهده می شود ( .)16یکی از ورزش های هوازی و
نوین که امروزه برای مادران باردار استفاده می شود،
انجام حرکات ورزشی با توپ زایمان است (.)17
توپ زایمان ،توپ مﺤکم و بزرگی از جنس پالستیک
نرم است که توسط هوا پر شده و در اقطار مختلف
وجود دارد و تا وزن  136کیلوگرم را تﺤمل می کند که
حرکات ورزشی در وضعیت های مختلف میتواند به
وسیله آن انجام شود ( .)13در دوران بارداری با ایزایا
وزن و جابه جایی مرکز ثقل بدن به طرف جلو ،مکانیک
تنه تغییر مییابد و برای حفظ تعاد  ،به نیروی
بیشتری نیازمند است ،بنابراین حرکات ورزشی با توپ
زایمانی به حفظ این حالت تعاد و هماهنگی بدن
کمک بسزایی میکند و باعث تسهیل انجام حرکات
زایمان می شود (.)10
توپ زایمانی به دلیل ماهیت نرمی و انعطاف پذیر بودن
آن و ایجاد انﺤراف یکر در ذهن می تواند باعث تسکین
و کاها استرس و یشار عصبی در زنان باردار شود

اضطراب عبارت است از حالت ناخوشایند و ناشناخته
ای که به یرد دست می دهد و با عالئمی مانند احساس
خستگی ،بی قراری و تپا قلب همراه است .در سبب
شناسی اضطراب ،عوامل ژنتیکی ،ارثی ،مﺤیطی ،روانی،
اجتماعی و بیولوژیکی مطرح می باشند ( .)1از حوادث
مهم استرس زا در زندگی اغلب زنان ،بارداری و زایمان
است که علی رغم مفرح بودن می تواند همراه با نگرانی و
اضطراب باشد ( .)2نتایج مطالعات ،شیوع اختالالت
اضطرابی در دوران بارداری را باالتر از  36درﺻد نشان
داده اند .در ایران نیز شیوع اختالالت اضطرابی در
بارداری باال و به  64درﺻد می رسد ( .)3به طور کلی در
مطالعات انجام شده شیوع اضطراب در مراحل مختلف
بارداری متفاوت ذکر شده است؛ به طوری که بابانﻈری و
همکار ( )2660شیوع اضطراب در سه ماهه او و سوم
بارداری را بیشتر از سه ماهه دوم ذکر کردند ( .)4مطالعه
یروزنده و همکاران ( )2664نیز نشان داد که شایع
ترین اختالالت روانی در طو بارداری ،اضطراب و
ایسردگی می باشد که در سه ماهه سوم ،بیشتر از سه
ماهه او و دوم بارداری می باشد ( .)5اضطراب در
بارداری باعث ایجاد عوارض مختلف و جبران ناپذیر نﻈیر
تهوع و استفراغ شدید در اوایل بارداری ،بروز مسمومیت
بارداری ،مﺤدودیت رشد جنین ،شکاف کام ،لب شکری
و حتی ایزایا میزان زایمان زودرس ،مرده زایی و
مرگ نوزاد می شود ،از این رو کنتر اضطراب در طو
بارداری اهمیت دارد ( .)7 ،6برخی مﺤققین نیز
معتقدند که اضطراب شدید در دوران بارداری بر
ارتباط مادر و نوزاد لطمه وارد کرده و توانایی مادر را
در ایفای نقا مادری کاها می دهد ( .)3 ،0سطوح
باالی اضطراب در طو بارداری نه تنها باعث ایزایا
خطر ایسردگی ،اضطراب و کاها تولید و ترشح شیر
مادر در طو دوره نفاس شده ،بلکه در نوزاد نیز منجر به
تﺤریک پذیری ،گریه بیشتر ،وضعیت ناپایدارتر و حتی
کاها رشد ذهنی کودك در سن  2سالگی می شود (،6
.)7
تاکنون روش های متفاوتی برای کاها اضطراب در
بارداری به کار گریته شده است که از آن میان می توان
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مقدمه

 کبری میرزاخانی و همکاران

با توپ زایمانی جهت کاها اضطراب زنان باردار
تمایل به همکاری و  1نفر به دلیل زایمان زودرس) از
مطالعه خارج شدند .در نهایت تجزیه و تﺤلیل داده ها
بر روی  63نفر انجام شد.
معیارهای ورود شامل :سن بین  10-35سا  ،زنان
نخست زا با بارداری تک قلو و نمای سر ،سن بارداری
 34هفته کامل بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی و
سونوگرایی سه ماهه او بارداری ،نداشتن هرگونه
مشکالت طبی یا مامایی در ابتدای مطالعه ،عدم
استعما سیگار ،قلیان و مواد مخدر ،عدم انجام یعالیت
ورزشی منﻈم در طو بارداری و نداشتن مﺤدودیت
ارتوپدیک برای انجام حرکات ورزشی با توپ زایمان بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :انصراف مادر از ادامه
شرکت در مطالعه ،عدم اجرای حرکات ورزشی به مدت
سه جلسه یا بیشتر در طی مطالعه ،برآورد نمره بیشتر
از  14بر اساس مقیاس بورگ برای تعیین شدت سختی
حرکات ورزشی ،زایمان قبل از  37هفته کامل و
مواجهه با هرگونه مشکالت طبی یا بارداری در طو
مطالعه بود.
پس از کسب مجوز از کمیته اخالق در پﮋوها های
پزشکی و پس از تکمیل یرم رضایتنامه آگاهانه توسط
واحدهای پﮋوها و اعالم آمادگی جهت ورود به
مطالعه ،نمونه گیری انجام شد .ابزار مورد استفاده در
این مطالعه شامل یرم مشخصات یردی (اطالعات یردی
و اطالعات بارداری) ،یرم ثبت تعداد حرکات ورزشی با
توپ زایمان در منز  ،مقیاس دیداری اضطراب برای
ثبت شدت اضطراب در بارداری ( 66-16سانتی متر) و
مقیاس بورگ بود.
روایی یرم های پرسشنامه ،یرم ثبت تعداد حرکات
ورزشی با توپ زایمان در منز و یرم ثبت مراقبت های
هفتگی بارداری به روش روایی مﺤتوا تعیین شد .روایی
مقیاس تطابق دیداری اضطراب توسط هورن بلو و
کیدسون ( )1376تأیید شده است .جهت سنجا
میزان اضطراب ،از مقیاس تطابق دیداری استفاده شد.
مقیاس بورگ جهت سنجا میزان درك تالش اولین
بار به وسیله بورگ تأیید شد و روایی اﺻالح شده آن
توسط هولی و یرانک ( )1337تأیید شد و پایایی یرم

( ،)26با این حا مطالعات انجام شده در زمینه مداخله
مﺤدود می باشد و در اکثر مطالعات در دسترس ،تأثیر
توپ زایمانی بر اضطراب لیبر بررسی شده است .به
طوری که لئونگ و همکاران ( )2613نشان دادند که
استفاده از توپ زایمانی در لیبر ،باعث ایجاد وضعیت
مطلوب و کاها اضطراب در طی زایمان می شود
( .)13ماتو و همکاران ( )2612نیز نشان دادند که
استفاده از توپ زایمانی در طی مراحل زایمانی ،باعث
احساس آراما و کاها اضطراب و راحتی مادران در
زایمان می شود ( .)26با توجه به اینکه تاکنون استفاده
از یک برنامه ورزشی منﻈم با توپ زایمانی منﺤصراً در
بارداری ،بر میزان اضطراب بارداری مورد مطالعه قرار
نگریته است و از آنجاییکه مطالعه ای با هدف تأثیر
ورزش با توپ زایمان ﺻریاً در بارداری در بانک های
اطالعاتی معتبر یایت نشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمان در
اواخر بارداری بر میزان اضطراب بارداری در زنان نخست
باردار انجام شد تا در ﺻورت مؤثر بودن این روش بر
میزان اضطراب بارداری ،بتوان آن را به عنوان یک روش
آسان و در دسترس در دوران بارداری به مادران توﺻیه
کرد.

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادیی در
سا  1333بر روی  66زن نخست باردار مراجعه کننده
به درمانگاه مامایی بیمارستان تخصصی زنان ام البنین
(س) از هفته  34بارداری تا ترم ،طی  4-6هفته انجام
شد .حجم نمونه برای متغیر اضطراب با توجه به مطالعه
ماتو و همکاران ( )2611و با در نﻈر گریتن  α=6/65و
 β=6/2و با استفاده از یرمو مقایسه میانگین ها36 ،
نفر در هر گروه برآورد شد .با در نﻈر گریتن %16
ریزش نمونه ،ابتدا  66نفر وارد مطالعه شدند که به
روش آسان با شیوه تخصیص تصادیی با استفاده از
جدو اعداد تصادیی در دو گروه  33نفره مداخله و
کنتر قرار گریتند که  1نفر در گروه مداخله (به دلیل
عدم اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمانی بیشتر از سه
جلسه و  2نفر در گروه کنتر ( 1نفر به دلیل عدم
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ها به روش توایق ارزیابان تأیید شد (،r=6/06 ،r=6/07
 r=6/35و .)r=6/03
پس از تکمیل یرم مشخصات یردی در هر دو گروه ،ایراد
در گروه مداخله تﺤت آموزش برنامه ورزشی با توپ
زایمان قرار گریتند .برنامه ورزشی شامل 16حرکت
ورزشی در  4وضعیت نشسته ،ایستاده ،زانو زدن و
چمباتمه زدن بود که به ﺻورت چهره به چهره و عملی و
نمایا ییلم ( 26دقیقه) به ﺻورت گروهی در واحد
زایمان ایمن زایشگاه ام البنین (س) به ایراد واجد شرایط
مطالعه و یرد همراه آن ها در حضور و با توضیﺤات
تکمیلی پﮋوهشگر در طی یک جلسه به مدت  1ساعت
آموزش داده شد ،سپس ییلم آموزشی 26دقیقه ای که
شامل آموزش  16حرکت ورزشی در  4وضعیت نشسته،
ایستاده ،زانوزدن و چمباتمه زدن بود ،در غالب  CDو
بوکلت آموزشی که توسط پﮋوهشگر آماده شده بود ،در
اختیار واحدهای پﮋوها در گروه مداخله قرار گریت و از
آن ها خواسته شد که برنامه ورزشی را به ﺻورت یک
جلسه در هفته تﺤت نﻈر مﺤقق در کالس مادران باردار
واقع در بخا زایمان ایمن بیمارستان ام البنین (س) و
 3جلسه در هفته در منز به کمک یرد آموزش دیده در
جلسه آموزشی انجام دهند؛ به طوری که واحد های
پﮋوها در گروه مداخله  16-24جلسه حرکات ورزشی
با توپ را هر بار به مدت  26دقیقه انجام و پس از انجام
برنامه ورزشی در منز در یرم مربوطه ثبت کنند و در
مراجعه هفتگی به بیمارستان ام البنین (س) آن را همراه
خود داشته باشند .ایراد گروه مداخله در مراجعات
هفتگی از نﻈر مراقبت های معمو دوران بارداری نﻈیر
کنتر وزن ،ضربان قلب جنین ،حرکات جنین ،بررسی
عالئم خطر نﻈیر لکه بینی ،خونریزی ،آبریزش توسط
پﮋوهشگر بررسی می شدند .همچنین قبل و بعد از انجام
حرکات ورزشی با توپ زایمانی ،عالئم حیاتی (یشارخون،
نبض ،درجه حرارت ،تنفس) کنتر و ثبت می شد.
شدت سختی حرکات ورزشی بر اساس مقیاس بورگ
قبل و بعد از انجام حرکات ورزشی با توپ زایمانی ثبت
می شد .مقیاس بورگ از یک خط عمودی تشکیل شده
که در طو مﺤور خود از عدد  6تا 26درجه بندی شده
است .از ایراد گروه مداخله خواسته شد که از نﻈر شدت

تالش برای اجرای این تمرینات از بین اعداد  ،6-26یک
عدد را به دلخواه خود انتخاب کنند .ضمناً به واحد های
پﮋوها تأکید شد که توجه خود را معطوف به احساسی
کنند که تمرینات ورزشی به طور کلی در بدن ایجاد می
کند .اعداد  6و  7نشان دهنده عدم هیچ گونه یشار
تمرینات ورزشی بر روی یرد ،عدد  0یوق العاده سبک،
اعداد  3و  16بسیار سبک ،اعداد  11و  12سبک ،اعداد
 13و  14کمی سخت ،اعداد  15و  16سخت ،اعداد 17
و  10بسیار سخت ،عدد  13یوق العاده سخت و عدد 26
حداکثر یشار را نشان می داد.
ایراد گروه کنتر نیز هر هفته از نﻈر مراقبت های
معمو دوران بارداری نﻈیر عالئم حیاتی (یشارخون،
نبض ،درجه حرارت ،تنفس) ،وزن ،ضربان قلب جنین،
حرکات جنین ،لکه بینی ،خونریزی و آبریزش توسط
پﮋوهشگر بررسی می شدند و موارد مربوطه ثبت می
شد.
مقیاس تطابق دیداری استفاده شده برای سنجا
میزان اضطراب ،مقیاسی استاندارد است .همبستگی
امتیاز حاﺻل از این مقیاس در سنجا اضطراب با
پرسشنامه های مطرح سنجا اضطراب از جمله
پرسشنامه اشپیل برگر سنجیده شده و در مطالعات
مختلف ،جهت سنجا اضطراب مورد استفاده قرار
گریته است و از روایی و پایایی مناسب برخوردار است
( .)21مقیاس دیداری اضطراب از یک خط عمودی
تشکیل شده که در طو مﺤور خود از عدد  6تا 16
درجه بندی شده است .در مراجعات هفتگی از واحد
های پﮋوها در گروه کنتر و مداخله قبل و بعد از
انجام حرکات ورزشی با توپ زایمانی خواسته می شد
که توجه خود را معطوف به احساس اضطراب درك
شده در آن هفته بارداری کنند و از نﻈر احساس
اضطراب در بارداری از بین اعداد  6تا  ،16یک عدد را
به دلخواه خود انتخاب کنند ،سپس این اعداد توسط
پﮋوهشگر در یرم مربوطه ثبت می شد.
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم ایزار آماری
( SPSSنسخه  )16و آزمون های کای دو ،تی مستقل،
تی زوجی و آزمون های آماری توﺻیفی مورد تجزیه و

تﺤلیل قرار گریت .میزان  pکمتر از  6/65معنی دار در
نﻈر گریته شد.
 کبری میرزاخانی و همکاران

برای مراقبت های بارداری ( )p=6/471و مﺤل مراجعوه
برای دریایت مراقبت های بوارداری ( )p=6/721بوا هوم
اخووتالف آموواری معنووی داری نداشووتند .طووی مطالعووه
میانگین شدت سختی انجام حرکوات ورزشوی بوا تووپ
زایمووان بوور اسوواس مقیوواس بووورگ در گووروه مداخلووه
 0/00±2/36بووود کووه در مﺤوودوده خیلووی سووبک قوورار
داشت.در گروه مداخله میانگین نمرات مربوط به عالئوم
حیاتی مادر و ضربان قلب جنین قبل و بعود از مداخلوه
تفاوت آمواری معنوی داری نداشوت ( .)p<6/65توزیوع
یراوانی مرتبط بوا لکوه بینوی ،خوون ریوزی ،آبریوزش و
انقباضات رحم طوی  4-6جلسوه بعود از اجورای برناموه
ورزشی با توپ زایمان نشان داد کوه  %166واحود هوای
پﮋوها در گروه مداخله ( 32نفر) پس از انجام حرکات
ورزشی با توپ زایمان ،لکه بینی ،خون ریزی ،آبریزش و
انقباضووات رحمووی نداشووتند .مطالعووه میووانگین نمووره
اضطراب قبل از شوروع مطالعوه در دو گوروه مداخلوه و
کنتر تفاوت آماری معنوی داری نداشوت (،)p=6/331
ولی بعد از اتمام مطالعه (اجرای حرکات ورزشی با تووپ
زایمانی به مدت  4-6هفته) میانگین نمره اضوطراب در
گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گوروه کنتور
بود (( )p>6/661جدو .)1

یافته ها
میووانگین سوون واحوود هووای پووﮋوها در گووروه مداخلووه
 23/26±4/36سا و در گوروه کنتور 22/64± 5/612
سا بود که بر اساس آزمون من ویتنوی دو گوروه از نﻈور
سن اختالف آماری معنی داری نداشوتند ( .)p=6/166در
گروه مداخله  15نفور ( )%56/6از همسوران در مﺤودوده
سنی  26-36سا و در گروه کنتر  16نفور ( )%53/3از
همسران در مﺤدوده سونی  21-25سوا بودنود کوه بور
اساس آزمون تی دانشجویی دو گروه از نﻈر سون همسور
همگن بودند ( .)p=6/166میوانگین شواخص تووده بودنی
مادر در بارداری در گروه مداخله  26/23±1/33کیلووگرم
بر متر مربع و در گروه کنتور  26/66±2/667کیلووگرم
بر متر مربع بود که بر اسواس آزموون توی دانشوجویی دو
گروه از نﻈر شاخص توده بدنی با هم تفاوت معنی آمواری
داری نداشتند ( )p=6/223بر اساس آزمون دقیق ییشر،
دو گروه از نﻈر وضعیت شغلی ( )p=6/321و بور اسواس
آزمون من ویتنوی ،دو گوروه از نﻈور سوطح تﺤصویالت
( )p=6/503و سطح درآمد خانواده ( )p=6/760بوا هوم
همگن بودند .همچنین دو گروه از نﻈر دیعوات مراجعوه

جدول  -1مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله در واحد های پژوهش به تفکیك گروه
مداخله
انﺤراف معیار  ±میانگین

کنتر
انﺤراف معیار ±میانگین

نتیجه آزمون تی مستقل

گروه
قبل از مداخله

4/256 ± 1/64

4/67±2/57

p=6/331

بعد از مداخله

2/75 ±6/47

5/21±6/143

p<6/661

شدت اضطراب

اضطراب هفتگی واحودهای پوﮋوها در گوروه مداخلوه
نشان داد که از لﺤاظ آماری میانگین نمره اضطراب قبل
و بعد از مداخله تفاوت معنوی داری داشوت ()p>6/65؛
به طوری که انجوام حرکوات ورزشوی بوا تووپ زایموانی
میزان نمره اضطراب را کاها داد (جدو .)3

بررسی میزان اضطراب هفتگی واحد هوای پوﮋوها بور
اساس مقیاس دیوداری اضوطراب نشوان داد کوه انجوام
حرکات ورزشی با توپ زایمانی ،میانگین میزان اضطراب
در بارداری را نسبت به گروه کنتر به طور معنی داری
کوواها داد (( )p>6/65جوودو  .)2بررسووی میووزان
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گروه
شدت اضطراب

مداخله
انﺤراف معیار  ±میانگین

کنتر
انﺤراف معیار ±میانگین

نتیجه آزمون تی مستقل

هفته او مداخله

2/11±1/66

4/67±2/57

p<6/661

هفته دوم مداخله

2/13±2/67

5/52±6/56

p=6/667

هفته سوم مداخله

2/21±1/30

6/66±6/23

p=6/664

هفته چهارم مداخله

2/35±1/21

7/13±6/47

p=6/660

هفته پنجم مداخله

2/44±1/36

7/36±6/66

p<6/661

هفته ششم مداخله

2/53±1/04

0/12±6/23

p<6/661

جدول  -3مقایسه میانگین نمرات هفتگی اضطراب قبل و بعد از انجام حرکات ورزشی با توپ زایمانی در گروه مداخله
نمره اضطراب

قبل از مداخله
انﺤراف معیار  ±میانگین

بعد از مداخله
انﺤراف معیار  ±میانگین

نتیجه آزمون تی زوجی

هفته او

4/25 ± 1/64

2/11 ± 1/66

p=6/666

هفته دوم

5/65 ± 1/65

2/13 ±2/67

p=6/667

هفته سوم

6/10 ± 1/53

2/21±1/30

p=6/664

هفته چهارم

6/07 ± 1/42

2/35±1/21

p=6/660

هفته پنجم

7/31 ± 1/15

2/44±1/36

p<6/661

هفته ششم

7/45 ± 1/21

2/53±1/04

p=6/663

بووارداری بووه طووور معنووی داری ایووزایا نشووان داد
( ،)p>6/65در حالی که در گروه مداخله ایزایا میزان
اضووطراب بووا ایووزایا سوون بووارداری معنووی دار نبووود
(( )p<6/65نمودار .)1

بررسی تغیرات میانگین اضطراب واحدهای پوﮋوها در
طو مطالعه نشان داد در هر دو گروه مداخله و کنتور
بووا گذشووت زمووان و ایووزایا سوون بووارداری ،میووانگین
اضطراب مادر ایزایا یایت کوه بور اسواس آزموون توی
زوجی ،در گروه کنتر میزان اضطراب با ایوزایا سون

نمودار  -1تغییرات اضطراب مادران باردار در طول مطالعه در گروه مداخله و کنترل
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 تاثیر برنامه ورزشی با توپ زایمانی در اضطراب بارداری زنان نخست زا

جدول  -2مقایسه میانگین نمرات اضطراب هفتگی واحد های پژوهش به تفکیك گروه

پیامدهای مادری ،توپ زایمانی باعث احساس آراما و
راحتی  %35مادران در طی لیبر شد (.)26
در مطالعه حاضر با ایزایا سن بارداری و نزدیک
شدن به زمان زایمان ،میانگین نمره اضطراب در
واحدهای پﮋوها ایزایا یایت .البته ایزایا اضطراب
در گروه کنتر مشهود بود؛ به طوری که مقایسه
میزان اضطراب گروه کنتر در هفته او و دوم
مطالعه ،هفته دوم و سوم مطالعه ،هفته سوم و چهارم
مطالعه ،هفته چهارم و پنجم مطالعه و هفته پنجم و
ششم مطالعه از نﻈر آماری تفاوت آماری معنی داری
داشت .این در حالی است که در گروه مداخله میزان
اضطراب با ایزایا سن بارداری ایزایا جزئی داشت و
از نﻈر آماری تفاوت بین هفته های بارداری معنی دار
نبود ،به عبارتی ورزش با توپ زایمان ،اضطراب دوران
بارداری را کنتر می کند ( .)p<6/661مارکز و
همکاران ( )2664طی مطالعه ای در یرانسه بر روی
 437زن باردار گزارش کردند که اضطراب در سه ماهه
سوم بارداری بیشتر از سه ماهه های دیگر است ،در
واقع با ایزایا سن بارداری و نزدیک شدن به زمان
زایمان ،میزان اضطراب زنان بیشتر می شود (.)23
مطالعه یروزنده و همکاران ( )2664نیز نشان داد که
شیوع اختالالت روانی در سه ماهه سوم بارداری نسبت
به سه ماهه او و دوم بارداری بیشتر است و بیشتر
این اختالالت در طو بارداری ،اضطراب و ایسردگی
می باشد (.)5
تأثیر ضد اضطرابی ورزش را بر اساس سازوکارهای
مختلفی می توان تبیین کرد که از آن جمله می توان
به ساز و کارهای زیستی -ییزیولوژیک و روانی ورزش
اشاره کرد .از جنبه زیستی ،ورزش از طریق یراهم
سازی امکان دستیابی یرد به آمادگی جسمانی ،تأثیر
بر سطح انتقا دهنده های عصبی دخیل در اضطراب،
تأثیر بر سطح هورمون های استرسی و کاها تنا
عضالنی به دنبا انجام یعالیت های ورزشی می تواند
تأثیرات ضد اضطرابی داشته باشد ( .)24از بُعد روانی،
ورزش با ایزایا سطح یعالیت و به دنبا آن ایزایا
تقویت های مثبت مشروط به پاسخ ،یراهم ساختن
موقعیتی که باعث منﺤرف شدن توجه یرد از برگه

بحث
 کبری میرزاخانی و همکاران

در مطالعه حاضر دو گوروه مداخلوه از نﻈور مشخصوات
یردی و وضعیت اقتصادی و اجتمواعی بوا هوم همگون
بودند ( ،)p<6/65که این عوامل می توانند بور میوزان
اضطراب بارداری تأثیرگذار باشند؛ به طوری که مطالعه
بابانﻈری و همکار ( )2660نشان داد که ارتباط معنوی
داری بین سن پایین موادر ،تﺤصویالت کمتور و طبقوه
اجتموواعی اقتصووادی پووایین توور بووا اضووطراب مووادر در
بارداری وجود دارد (.)4
در مطالعه حاضر اضطراب قبل از شروع مطالعه در دو
گروه مداخله و کنتر تفاوت آماری معنی داری نداشت.
با شروع مطالعه و کنتر هفتگی اضطراب و مقایسه آن
در دو گروه ،در هفته او  ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم و
هفته ششم مطالعه ،گروه مداخله اضطراب کمتری را
نسبت به گروه کنتر گزارش کردند که از نﻈر آماری
معنی دار بود .پور رنجبر و همکاران ( )2662در مطالعه
خود نشان دادند که تمرین بدنی تأثیر بسزایی در
کاها اضطراب دارد ( .)15ﺻداقتی ( )2663نیز در
مطالعه خود به این نتیجه رسید که یعالیت بدنی منﻈم
در بارداری بر روی سطح اضطراب مادر تأثیر مثبت دارد
و باعث کاها اضطراب مادر می شود (.)11
مطالعات در دسترس با هدف بررسی اثر ورزش با توپ
زایمانی برای کاها اضطراب در دوران بارداری
مﺤدود می باشد ،اما بسیاری از مطالعات با بررسی اثر
ورزش با توپ زایمانی در لیبر ،کاها اضطراب در لیبر
را نشان داده اند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
داشت .در این راستا در مطالعه لئونگ و همکاران
( )2613که با هدف بررسی اثر تمرینات ورزشی با
توپ زایمانی در لیبر بر روی  263زن باردار در چین
انجام شد ،انجام حرکات ورزشی با توپ زایمانی در
لیبر حداقل به مدت  36دقیقه توانست باعث کاها
اضطراب مادر در طی روند زایمان شود ( .)13مطالعه
تسانگ و همکاران ( )2612که بر روی  217زن
نخست باردار در چین انجام شد ،نشان داد استفاده از
توپ زایمانی در طی لیبر باعث کاها اضطراب زایمان
می شود ( .)22در مطالعه ماتو و همکاران ()2612
مبنی بر تعیین تأثیر استفاده از توپ زایمانی در لیبر بر
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های تهدیدآور و اضطراب می شود و یراهم ساختن
زمینه ای برای ایزایا اعتماد به نفس و احساس خود
توانمندی می تواند باعث کاها اضطراب شود (.)25
توپ زایمانی به دلیل ماهیت گرد و بزرگ بودن آن
برای مادران باردار ،یک وسیله جالب و سرگرم کننده
است .بنابراین به دلیل ایجاد انﺤراف یکر در ذهن و
نرمی و انعطاف پذیر بودن آن باعث تسکین و کاها
استرس و یشار عصبی در زنان باردار می شود (.)10
در مطالعه حاضر میانگین شدت سختی انجام حرکات
ورزشی با توپ زایمان بر اساس مقیاس بورگ در
مﺤدوده خیلی سبک بود و مقایسه هفتگی عالئم
حیاتی مادر و ضربان قلب جنین قبل و پس از انجام
اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمانی در گروه مداخله
تفاوت آماری معنی داری نداشت ،به عبارت دیگر
اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمانی اثر نامطلوبی بر
عالئم حیاتی مادر و ضربان قلب جنین نداشت .کالج
آمریکایی متخصصان بیماری زنان و کارشناسان زایمان
بیان می کند به تمام زنان باید ورزش در سطح خفیف
یا متوسط توﺻیه شود تا بتوانند به مزیت های
سالمتی همراه آن دست یابند و از انجام ورزش های
شدید که موجب خستگی مادر می شود ،اجتناب شود
(.)26
بر اساس نتایج مطالعه حاضر اجرای حرکات ورزشی با
توپ زایمانی می تواند گزینه مناسبی برای کاها
اضطراب مادران در اواخر بارداری باشد و با توجه به
موارد بیان شده نتایج این مطالعه می تواند مورد توجه
ﺻاحب نﻈران و پﮋوهشگران حریه مامایی در انجام
مراقبت های دوران بارداری قرار گیرد.
از نقاط قوت مطالعه حاضر می توان به نمایا ییلم
آموزشی تهیه کتابچه آموزشی ،کنتر هفتگی

نتیجه گیری
اجرای حرکات ورزشی با توپ زایموانی بوه مودت 4-6
هفته در بارداری اثر قابل تووجی در کواها اضوطراب
دوران بارداری مادران دارد .بنابراین تووپ زایموانی می
تواند به عنوان یک روش درمانی غیردارویی مفید و کم
هزینه در کواها اضوطراب مادران بواردار در بوارداری
به کار گریته شود.

تشکر و قدردانی
این مطالعه برگریته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد با کد طرح
 326656است که با حمایت مالی معاونت پﮋوهشی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد .بدین وسیله از
شورای مﺤترم پﮋوها و کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و
همچنین از کارکنان زایشگاه ام البنین (س) که در
انجام این مطالعه ﺻمیمانه همکاری کردند ،نهایت
تشکر و قدردانی می شود.
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