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مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر کاهش آنها
در مادران باردار  42-42هفته شهر مشهد در سال 6931
فاطمه مسعودی ،*6معصومه هاشمیان ،4علی
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دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

تاریخ دریافت2317/12/16 :

تاریخ پذیرش2317/13/25 :

چکیده
مقدمه :بارداری بهعنوان یکی از حساسترین مراحل زندگی زنان با تغییرات فیزیولوژیکی و بیومکانیکی زیادی همراه میباشد که باعث
شکایتهایی میشود .هر نوع برنامه ریزی برای کاهش مشکالت بارداری نیازمند شناخت دقیق این مشکالت و عوامل مؤثر بر آنها است.
در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری و عوامل مؤثر بر آنها در مادران باردار  11-14هفته
شهر مشهد در سال  2316انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی  217زن باردار نخستزا  11-14هفته باردار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع
سالمت شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها نیز از طریق
نرمافزار  SPSS 20صورت گرفت.
یافتهها :حدود  67درصد از زنان باردار تحت مطالعه گرفتار مشکالت شایع بارداری بودند .مشکل شایع نخست ،خستگی غیرمعمول بود
(میانگین نمره  ) 1/72±2و ورم پاها کمترین میزان فراوانی را داشت (میانگین نمره  .)4/22±1/2در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش
شکایات نیز برخی از عوامل مؤثرتر شناخته شدند؛ از جمله در شکایت ورم پا :نگهداشتن پاها کمی باالتر از سطح بدن ( 33درصد) ،در
گرفتگی عضالت پا :مصرف روزانه شیر و لبنیات ( 34/1درصد) ،در سوزش سر دل :پرهیز از خالی یا پر نگهداشتن معده ( 18/5درصد) و
در یبوست :مصرف میوه و سبزی ( 43/3درصد) و مایعات فراوان ( 38/3درصد) مؤثرتر از سایر عوامل بودند.
نتیجهگیری :با بررسی مادران باردار نتیجه گرفته میشود که بر مبنای سه ماههای که مادران باردار در آن قرار دارند و نیز به دلیل
عوامل فردی ،زنان باردار دچار برخی از شکایتهای شایع می گردند .در نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر  67درصد از مادران دچار
این مشکل بودند که شایعترین آن خستگی غیرمعمول بود .با ارائه توصیهها و تمرینات بدنی مؤثر بر کاهش شکایتها میتوان بدن زن
باردار را با تغییرات بارداری هماهنگ نمود و بروز شکایتهای شایع را به حداقل رساند.
کلمات کلیدی :بارداری ،شکایتهای شایع ،مادران باردار

* نویسنده مسئول :فاطمه مسعودی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران .تلفن11253357116 :؛ ایمیلmasoudif1@mums.ac.ir :

فاطمه مسعودی و همکاران

مقدمه
سالمت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سالمت
زنان استوار است ( .)2با توجه به اینکه حاملگی و زایمان

دردها در برخی از مواقع  2تا  3سال پﺲ از زایمان نیز
ادامه پیدا میکند (.)23

تأثیر چشمگیری بر سالمت و بهداشت زنان دارد و از

مطابق با آمار ،حدود یک سوم مرخصیهای استعالجی

شاخص های مهم سالمت ملی محسوب میشود ،اهمیت

مربوط به زنان باردار  11تا  31ساله طی  31هفته

دوران بارداری و سالمت زنان باردار بیش از گذشته آشکار

بارداری میباشد .همچنین  63درصد از زنان باردار به

میگردد ( .)2در حقیقت بارداری بهعنوان یکی از

دلیل بیماری در محل کار غیبت داشتهاند ()5؛ بنابراین

حساس ترین مراحل زندگی یک زن بوده که با تغییرات

دستیابی به این موضوع که معموالً کدام مشکل در بین

جسمی و روانی بسیاری همراه میباشد ( .)1-4این

مشکالت شایع مادران باردار رایجتر است و میتواند برای

تغییرات منجر به بروز مشکالتی میگردند که برخی از

ارائه راهبرد به برنامهریزان و سیاستگذاران بهداشتی و

آنها عبارت هستند از :تهوع و استفراغ ،خستگی ،درد (در

سازمانهای مراقبت سالمتی کشور کمککننده باشد،

ناحیه کمر ،پشت پا و کشاله ران) ،کرامﭗ و واریﺲ پا ،درد

گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت زندگی زنان باردار

ناگهانی زیر دنده ،ادم ،افزایش ترشحات واژینال و گیجی

محسوب میشود (.)24

( .)4-6بروز این مشکالت توانایی زن باردار را در انجام

از آنجایی که پژوهشهای خارجی و داخلی اندکی در

فعالیتهای روزمره زندگی تحت تأثیر قرار داده و در نهایت

ارتباط با بررسی میزان شیوع شکایتهای اصلی دوران

بر سالمت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و در مجموع بر

بارداری با ابعاد مختلﻒ در بین زنان باردار صورت گرفته

کیفیت زندگی وی در مراحل مختلﻒ بارداری اثر

است و در شهر مشهد مطالعه مشابهی در ارتباط با

میگذارند ( .)5،7،8مطالعات نشان دادهاند که عملکرد

شکایتهای دوران بارداری گزارش نشده است ،پژوهش

جسمانی بدن بهعنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی در طول

حاضر با هدف تعیین فراوانی شکایتهای شایع دوران

دوره بارداری طبیعی کاهش مییابد ( .)5برخی از

بارداری در سنین بارداری  11-14هفته و عوامل مؤثر بر

پژوهشها نیز حاکی از آن هستند که محدودیت در

آنها انجام شد.

عملکرد فیزیکی و دیگر مشکالت جسمانی مرتبﻂ با دوران
بارداری بر وضعیت روانشناختی زنان باردار اثرگذار
میباشند (.)1،21

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  2316در ارتباط

کمردرد یکی از شایعترین مشکالت اصلی دوران

با  217مادر باردار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع

بارداری است که اغلب خود را به دو شکل دردهای ناحیه

سالمت شهری انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل:

کمر و دردهای ناحیه لگن نشان میدهد ( .)22طبق

بارداری اول و تکقلو ،سن بارداری  11-14هفته ،داشتن

مطالعات انجامشده طی سالهای  2111تا 51 ،1118

سواد خواندن ،سن زیر  45سال و عدم شرکت در

درصد از زنان باردار از درد کمر شکایت دارند .تغییرات

کالسهای آمادگی برای زایمان بود .افراد واجد شرایﻂ در

فیزیولوژیک مرتبﻂ با حاملگی باعث برهمخوردن وضعیت

در سه منطقه برخوردار ،حاشیهنشین و متوسﻂ طبقهبندی

بدن و ایجاد کمردرد میشود ( )21که عوارض ناشی از این

گشته و به نسبت تقریباً مساوی نمونهگیری شدند.
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با توجه به اینکه شکایتهای شایع مورد بررسی در این

جدول اعداد تصادفی انتخاب گشت .با حضور پژوهشگر در

مطالعه غالباً از نیمه دوم بارداری آغاز شده و یا تشدید

مراکز منتخب ،در هر مرکز  35مادر باردار بهصورت

میگردید و همچنین براساس دستورالعملهای وزارتی

نمونهگیری آسان و در دسترس براساس چکلیست انتخاب

مبنی بر اینکه زمان مداخله مؤثر جهت کاهش این

شدند .این چکلیست شامل :حاملگی اول ،تمایل به شرکت

شکایتها نیمه دوم بارداری است و مشخصاً اولین جلسه

در مطالعه ،داشتن حداقل مدرک ابتدایی ،سن زیر  45سال

کالسهای آمادگی برای زایمان که یکی از اهداف مهم آنها

و سن بارداری  11-14هفته بود.

کاهش شکایتهای شایع بارداری و از جمله شکایتهای

ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساختهای بود

مورد بررسی در این مطالعه میباشد ،در هفتههای 11-14

که روایی آن از طریق پانل خبرگان و پایایی آن توسﻂ

بارداری برگزار شده و تا  8جلسه ادامه مییابد ،این زمان از

آلفای کرونباخ تأیید گردید.

بارداری جهت بررسی شیوع شکایتهای مذکور مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفت.

پژوهشگر به مدت سه ماه در این مراکز حضور یافت و
نمونهگیری را براساس معیارهای ورود از بین مادران باردار

حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت در یک

انجام داد.

جامعه با ضریب اطمینان  15درصد معادل  16نفر برآورد

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای پژوهشگرساخته

گردید که در نهایت با درنﻈرگرفتن  21درصد ریزش ،حجم

حاوی سؤاالتی مرتبﻂ با اطالعات فردی و  46سؤال در

نمونه نهایی  217نفر در نﻈر گرفته شد که برای هر مرکز

ارتباط با فراوانی شکایتهای شایع این دوران و عوامل مؤثر

 35نفر لحاظ گردید.

بر آنها ،انجام تمرینات بدنی مؤثر بر کاهش آنها و
همچنین حمایت همسر در رعایت توصیهها و انجام
تمرینات بدنی بود .شکایتهای مورد بررسی نیز خواب

=

نامناسب ،خستگی غیرمعمول ،مورمورشدن ،خوابرفتگی و
بیحسی انگشتان دست ،گرفتگی عضالت پا ،سوزش سر

=
42+42%=92

دل ،یبوست ،ورم پاها ،کمردرد و پشتدرد ،بواسیر و درد
کشاله ران را شامل می شد که براساس بررسی منابع،

این پژوهش یک مطالعه نیمهتجربی بود که جهت انجام

نﻈرات کارشناسان و همچنین نیازسنجی از  15نفر از گروه

آن و بهمنﻈور تعمیم بیشتر یافتهها از بین مراکز خدمات

هدف طراحی گردید .در بخش بررسی شکایتها ،عبارات

جامع سالمت ،مرکز بهداشت شماره یک مشهد با توجه به

پرسشنامه براساس مقیاس پنج نقطهای لیکرت از گزینه

اینکه در مناطق مسکونی تحت پوشش خود از نﻈر مسائل

"همیشه" تا "اصالً" و بهترتیب بین  2تا  5نمرهگذاری

اجتماعی و اقتصادی گروههای مختلﻒ را شامل میشود،

شده بود.

پﺲ از مشورت با متخصصان ،مراکز مستقر در سه منطقه

روایی پرسشنامه شکایتهای شایع دوران بارداری با

شهری (برخوردار ،متوسﻂ و حاشیهنشین) مشخص

استفاده از روایی محتوا و صوری به روش کیفی و کمی

گردیدند و از بین مراکزی که حجم مراجعهکنندگان

تأیید گردید و پایایی آن از طریق همسانی درونی با

مشابهی داشتند ،در هر منطقه یک مرکز با استفاده از

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( )α=1/611مورد تأیید قرار
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گرفت .این پرسشنامه به روش خودایفا پﺲ از بیان هدف

راستای کاهش شکایتهای شایع دوران بارداری در سطح

پژوهش و تکمیل فرم رضایت داوطلبانه تکمیل گردید.

باالیی عنوان نمودند (جدول .)2

دادهها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی

میانگین شکایتهای شایع دهگانه زنان باردار 33/5±2/12

SPSS 20

بود که نشان میدهد حدود  67درصد از زنان باردار دارای

همچون کای اسکوئر و رگرسیون در نرمافزار
تجزیه و تحلیل شدند (.)P>1/15

مشکالت شایع بارداری میباشند .شایعترین شکایت مربوط
به خستگی غیرمعمول ( )1/72±2بود که در این راستا

نتایج

بیشتر پاسخدهندگان (حدود  31/7درصد) گزینه "بیشتر

در مطالعه حاضر  217مادر باردار  11الی  14هفته

اوقات" را انتخاب کردند .در بین مشکالت شایع ،کمترین

مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین سنی زنان باردار

مقدار متعلق به ورم پاها ( )4/22±1/2بود .همچنین یبوست

 15/5±4/45سال بود و تقریباً  76درصد از آنها دارای

با میانگین نمره  3/55و انحراف معیار استاندارد 2/24

تحصیالت دیپلم تا کارشناسی بودند .منطقه مسکونی به

مشکل نسبتاً شایعی در بین مادران باردار  11الی  14هفته

تناسب بین نمونهها یکسان توزیع شده بود .غالب

تحت مطالعه بود .شایان ذکر میباشد که شیوع شکایت

پاسخدهندگان در هفته  11بارداری قرار داشتند .حدود 17

بواسیر نزدیک به صفر بوده و قابل بررسی نبود (جدول .)1

درصد از این نمونهها در هفتههای  11الی  14بارداری

در بررسی درجه معناداری سه شکایت مورمورشدن،

تمرینات بدنی خاصی را بهمنﻈور کاهش شکایتهای دوران

خوابرفتگی و بیحسی انگشتان دست ( ،)1/231ورم پاها

بارداری انجام نمیدادند و  3درصد دیگر تنها  2تا  1روز در

( )1/171و درد کشاله ران ( )1/112مشخص شد که میزان

هفته به انجام این تمرینات میپرداختند .باید خاطرنشان

ابتال به این شکایتها در حد بسیار کمی (غیرشایع) است

ساخت که  46درصد از مادران باردار حمایت همسر را در

(جدول .)3

جدول  :6مشخصات فردی زنان باردار مورد مطالعه
متغیر
سن

تحصیالت

وضعیت منطقه مسکونی

سن بارداری

02

تعداد

درصد

زیر  28سال
 28-35سال
باالی 35

4
16
7

3/7
81/7
6/5

زیر دیپلم
دیپلم -کارشناسی
کارشناسی ارشد

12
82
5

21/6
75/7
4/7

برخوردار
متوسﻂ
حاشیهنشین

36
35
36

33/6
31/7
33/6

 11هفته
 12هفته
 11هفته
 13هفته
 14هفته

16
28
11
27
14

14/3
26/8
11/6
25/1
11/4
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جدول  :4فراوانی شکایتهای شایع دوران بارداری در افراد تحت مطالعه در هفته  11-14بارداری
مشکل

تعداد معتبر

جوابهای بیپاسخ

میانگین

انحراف معیار

216
214
215
217
216
211
216
216
214
215

2
3
1
1
2
5
2
2
3
1

2/11
1/72
1/17
3/11
3/41
3/55
3/71
3/84
3/81
4/22

1/18
2/11
2/17
2/11
2/12
2/23
2/124
2/18
2/11
2/17

بواسیر (هموروئید)
خستگی غیرمعمول
کمردرد و پشتدرد
خواب نامناسب
سوزش سر دل
یبوست
گرفتگی عضالت پا
مورمورشدن ،خوابرفتگی و بیحسی انگشتان دست
درد کشاله ران
ورم پاها

جدول  :9رگرسیون شکایتهای شایع دوران بارداری
فاصله اطمینان  32درصد
شکایت بارداری

سطح معناداری

تفاضل میانگین

1
1
1/231
1/137
1
1
1/171
1
1
1/112

-1/721
-2/188
-1/261
-1/118
-1/614
-1/452
1/224
-2/111
-1/185
-1/223

خواب نامناسب
خستگی غیرمعمول
مورمورشدن ،خوابرفتگی و بیحسی انگشتان دست
گرفتگی عضالت پا
سوزش سر دل
یبوست
ورم پاها
کمردرد و پشتدرد
بواسیر (هموروئید)
درد کشاله ران

همچنین در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش برخی از
شکایتهای دهگانه ،مؤثرترین عوامل بدین شرح مشخص
گردیدند:
 .2خواب نامناسب :صرف شام حداقل دو ساعت قبل از
خواب ( 37/63درصد)
 .1گرفتگی عضالت پا :مصرف روزانه شیر و لبنیات (34/1
درصد)
 .3سوزش سر دل :پرهیز از خالی یا خیلی پر نگهداشتن
معده ( 18/57درصد)
 .4یبوست :مصرف سبزی و میوه ( 43/37درصد) و مایعات
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تفاضل میانگین
حد پایینی

فوقانی

-1/11
-2/48
-1/37
-1/41
-1/84
-1/67
-1/11
-2/14
-1/24
-1/31

-1/51
-2/11
1/15
-1/12
-1/37
-1/13
1/31
-1/81
-1/13
1/21

فراوان ( 38/37درصد)
 .5ورم پاها :نگهداشتن پاها کمی باالتر از سطح بدن در
هنگام استراحت ( 33درصد)
 .6کمردرد و پشتدرد :پرهیز از خوابیدن به پشت (32/15
درصد) و پوشیدن کفشهای پاشنه بلند ( 48درصد)،
عدم رعایت و استفادهنکردن از تشک سفت و محکم و
عدم گذاشتن بالش در گودی کمر هنگام نشستن باعث
افزایش این مشکل شایع در بین مادران باردار گردید.
 .7بواسیر (هموروئید) :پیشگیری از ایجاد یبوست (31/36
درصد) و مصرف بیشتر روزانه میوه و سبزیجات (41
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مادران باردار ساکن در مناطق برخوردار ( )1/56مشخص

درصد)

میشود ،خستگی غیرعادی توسﻂ تعداد بیشتری از مادران

 .8درد کشاله ران :استراحت ( 3/24درصد)
از جدول آنالیز واریانﺲ یکطرفه ( )ANOVAبرای

باردار منطقه حاشیننشین گزارش گشته و در سطح

مقایسه میانگین جوابهای گروه برخوردار و حاشیهنشین

شایعتری طبقهبندی شده است؛ بنابراین بین نمره میانگین

استفاده شد .همانطور که از مقایسه میانگین نمره متعلق به

شکایت خستگی غیرعادی در مناطق حاشیهنشین و برخوردار

مادران باردار حاشیهنشین ( )1/36و میانگین نمره متعلق به

تفاوت معناداری وجود دارد (( )P>1/112جدول .)4

جدول  :2مقایسه میانگین جوابهای گروه برخوردار و حاشیهنشین
جدول آنوا

خستگی
غیرعادی و نوع
سکونت

بین
گروهها

مجذور مربعات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

ترکیبی
خطیت
انحراف معیار از خطیت

24/542
1/788
23/753

1
2
2

7/171
1/788
23/753

8/161
1/816
25/641

1
1/346
1

درون گروهها
جمع

88/816
213/346

212
213

1/871

بحث
میانگین شکایات شایع دهگانه زنان باردار 33/5±2/12

در مطالعه  Vangenو همکاران ( )1121خستگی نامعمول

بود که نشان میدهد حدود  67درصد از زنان باردار گرفتار

در دوران بارداری در  12/2درصد از زنان نروژی گزارش شد

مشکالت شایع بارداری میباشند .در این راستا ،شایعترین

که این مهم با سن باالتر از  18سال ارتباط داشت

شکایت مربوط به خستگی غیرمعمول ( )1/72±2بود و

( .)26،27میتوان گفت خستگی بهعنوان یکی از

بیشتر پاسخدهندگان (حدود  31/7درصد) گزینه "بیشتر

شکایتهای شایع دوران بارداری تأثیری منفی بر کیفیت

اوقات" را در این ارتباط انتخاب کرده بودند .در بین

زندگی زنان باردار دارد (.)5

مشکالت شایع ،کمترین مقدار متعلق به ورم پاها

در مطالعه حاضر سه شکایت مورمورشدن /خوابرفتگی/

( )4/22±1/2بود .از سوی دیگر ،یبوست با میانگین نمره

بیحسی انگشتان دست ،ورم پاها و درد کشاله ران حاد و

 3/55و انحراف معیار استاندارد  2/24مشکل نسبتاً شایعی

شایع نبود و از بین آنها کمترین مقدار به ورم پاها تعلق

در بین مادران باردار  11الی  14هفته تحت مطالعه بود.

داشت .بهطور کلی ادم اندام تحتانی به ندرت شکایت شایع

شیوع شکایت بواسیر نیز نزدیک به صفر بوده و قابل بررسی

اصلی مادران را حتی در اواخر دوران بارداری تشکیل

نبود .در این راستا در مطالعه کریمی و همکاران نیز

میدهد (.)28

شایعترین شکایت مربوط به خستگی ( 81/3درصد) بود که

در پژوهش حاضر غالب مادران باردار تحت مطالعه

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)25در مطالعه

گاهی اوقات به مشکل شایع "خواب نامناسب" مبتال بودند

 Chouو همکاران ( 73/5 )1113درصد از زنان در دوران

( 33/6درصد) که این یافته با نتایج مطالعه

بارداری احساس خستگی در حد متوسﻂ تا شدید داشتند و

و همکاران ( )1111که نشان دادند  51درصد از زنان باردار
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در  14هفتگی بارداری از بیخوابی شکایت دارند ()21

میباشند ( .)13در پژوهش حاضر نیز مؤثرترین عامل در

همخوانی دارد .همچنین با نتایج مطالعه  Izciو همکاران

کاهش یبوست ،مصرف میوه ،سبزیجات و مایعات فراوان بود

( )1115که گزارش کردند بیخوابی در دوران بارداری تا

که خود به حرکات دودی دستگاه گوارش و انتقال سریع

حد زیادی به دلیل عواملی به غیر از خرناسکشیدن شبانه

محتویات به انتهای آن بسیار کمک میکند .در این زمینه

و یا مکثهای تنفسی رخ میدهد همسو میباشد ( .)2در

یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از هموروئید ،پیشگیری از

مطالعه حاضر مؤثرترین عامل در مورد این شکایت از بین

یبوست تعیین گردید.

گزینههای داشتن خواب کوتاه ،صرف شام حداقل دو ساعت

عالوهبراین ،بر مبنای مطالعات صورتگرفته رعایت

قبل از خواب و پرهیز از مصرف مایعات قبل از خواب،

نکاتی چون :داشتن خواب کافی ( 21ساعت خواب در

گزی نه دوم مشخص گردید .در این راستا در مطالعه جهدی

شبانهروز) ،مصرف مقادیر کافی مایعات و مواد غذایی حاوی

و همکاران ( )2311شایعترین دالیل اختالالت خواب باز

فیبر و سبوس ،باال نگهداشتن پاها و پوشیدن جوراب

بین گزینههای تکرر ادرار ،کمردرد ،خوابیدن و خستگی

واریﺲ ،استفاده از گرمای موضعی و ماساژ ،مصرف

زیاد ،سوزش سر دل و گرفتگی پا ،تکرر ادرار عنوان شد

وعدههای غذایی در حجم کمتر و دفعات بیشتر و پیشگیری

( .)11علت این عدم همخوانی میتواند این باشد که در

از خمشدن یا درازکشیدن پﺲ از صرف غذا و غیره به

شرایﻂ ورود به مطالعه مذکور مادران با هر تعداد بارداری و

مادران توصیه میشود که هریک از این عوامل بر کاهش

در سن بارداری  26-11هفته مورد بررسی قرار گرفتند؛

مشکالت شایع بارداری مؤثر هستند (.)28

درحالی که در مطالعه حاضر فقﻂ مادران شکم اول با سن
بارداری  11-14هفته وارد مطالعه شدند.

بهطور کلی بروز ناراحتیها و مشکالت دوران بارداری
هریک به نوبه خود بر کیفیت زندگی زنان باردار تأثیرگذار

نتایج بهدستآمده در این مطالعه در مورد بیشترین

هستند؛ زیرا این تغییرات میتوانند اثر قابل مالحﻈهای بر

عوامل مؤثر بر کاهش شکایات گوارشی با نتایج مطالعات

فعالیتهای روزانه زنان باردار داشته باشند و توانایی زنان

قبلی همخوانی داشت .از جمله آنکه طبق مطالعه خرشه،

باردار را برای انجامدادن نقشهای معمول زندگی تغییر

علل عمده سوزش سر دل هورمونی ،افزایش حجم رحم،

دهند .عالوهبراین ،کاهش کیفیت زندگی در دوران بارداری

رشد جنین و فشار آن به معده و دستگاه گوارش و در

میتواند بر سالمت جنین و ارتباط زنان با کودکان خود در

نتیجه ریفالکﺲ اسید معده به قسمت تحتانی مری بودند

آینده اثر منفی بگذارد ()25؛ از این رو بهمنﻈور تأمین

( .)12بر مبنای پژوهش حاضر نیز تعدد وعدههای غذایی و

سالمت زنان باردار ضروری است طی مراقبتهای دوران

پرهیز از خالی یا خیلی پر نگهداشتن معده مؤثرترین عامل

بارداری بر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی آنها که

در پیشگیری از این شکایات شناخته شدند .همچنین طبق

شکایات شایع از مهمترین آنها میباشد ،توجه بیشتری

مطالعه  Rungsiprakarnو همکاران ( )1124از دالیل بالقوه

معطوف گردد .در این راستا پیشنهاد میشود مطالعاتی در

یبوست ،زمان انتقال کندتر گوارشی ،سطح پالسمای باالتر

ارتباط با راههای آموزشی مناسب و فراگیر برای آموزش

پروژسترون و انسداد مکانیکی میباشد ( .)11در این راستا،

کاهش و بهبود شکایتهای شایع دوران بارداری در سه

 Poskusو همکاران ( )1124در پژوهشی عنوان نمودند که

ماهه های مختلﻒ بارداری به مادران باردار انجام شود تا

رایجترین پیامدهای یبوست بلندمدت ،هموروئید و فیشرها

دسترسی همه مادران به این مطالب آموزشی را فراهم
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نماید و بتواند به ارتقای کیفیت زندگی آنها منجر شود.

از مادران دچار این مشکالت بودند که شایعترین آن

از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر این است که از معدود

خستگی غیرمعمول بود .البته خستگی غیرمعمول با

مطالعاتی میباشد که صرفاً به بررسی شکایتهای

بیخوابی و کمردرد ،مورمورشدن ،گرفتگی عضالت پا و

شایع دوران بارداری و بررسی دالیل مساعدکننده و

بهویژه با سوزش سر دل نیز همبستگی معنادار و مثبتی

پیشگیریکننده اینگونه مشکالت پرداخته است.

داشت که نشان میدهد خود بهعنوان یک عامل مستقل

از سوی دیگر ،اعتماد به صحت پاسخهای دادهشده
توسﻂ واحدهای پژوهش یکی از محدودیتهای این

اثرگذار بر مشکالت شایع دیگر میتواند در مطالعات آینده
بررسی گردد.

پژوهش بود .در این راستا تالش شد با ارائه توضیحات و
جلب اطمینان مادران از صداقت واحدهای پژوهش در

حمایت مالی

پاسخدهی به پرسشنامهها و انعکاس واقعیتها اطمینان

این مطالعه برگرفته از پایاننامه دانشجویی میباشد که

حاصل گردد .بروز ،ابتال و میزان شیوع و شایعبودن

کلیه هزینههای آن توسﻂ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مشکالت برای مادران باردار طی هفتههای  11الی 14

تأمین شده است.

بارداری به برخی از تدابیر و توصیههای پیشگیرانه قبلی
وابسته میباشد؛ از این رو آگاهی مراقبین سالمت از این
عوامل ،کمرنگکننده مشکالت شایع بارداری جهت

مالحظات اخالقی
این مطالعه با کد اخالق

IR.Medsab.Rec.1395.128

برنامهریزی و اقدامات در این زمینه بوده و توصیههای

انجام شده است .بهمنﻈور رعایت مالحﻈات اخالقی،

مراقبتی در دوران بارداری اهمیت بهسزایی در بهبود

آگاهیهای الزم به شرکتکنندگان داده شد و رضایتنامه

کیفیت زندگی زنان باردار خواهد داشت .در این راستا

کتبی از آنها دریافت گردید .الزم به ذکر است که

میتوان با برنامهریزی مناسب طی مراقبتهای دوران

پرسشنامهها بدون نام بودند و پﺲ از اتمام مطالعه از بین

بارداری در جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان باردار و

برده شدند.

برطرفکردن شکایتهای شایع دوران بارداری گام برداشت.
نتایج این مطالعه در برنامهریزی برای مراقبتهای مادران
و درک و فهم ضرورت وجود این مراقبتها برای

تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی با یکدیگر ندارند.

سیاستگذاران حوزه سالمت اهمیت دوچندانی دارد.

تشکر و قدردانی
نتیجهگیری

بدینوسیله از پرسنل مراکز خدمات جامع سالمت تحت

با بررسی مادران باردار  11تا  14هفته مشخص شد

پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد که امکان دسترسی

که با توجه به سه ماهه ای که مادران باردار در آن قرار

به افراد تحت مطالعه را فراهم نمودند و نیز مادران بارداری

دارند و نیز به دلیل برخی از عوامل فردی دچار برخی از

که با شرکت در این مطالعه ما را یاری رساندند ،تشکر و

مشکالت شایع می گردند .در نمونه تحت مطالعه  67درصد

قدردانی میگردد.
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Abstract
Introduction: Pregnancy, as one of the most sensitive stages of women's lives, is associated with a
plethora of physiological and biomechanical changes, which leads to complaints. Any type of
planning for the elimination of pregnancy problems requires exact recognition of these problems and
their effective factors. Therefore, this study was carried out to determine the common complaints
during pregnancy and their effective factors among pregnant mothers at 24-20 weeks gestation in
Mashhad, Iran, 2017.
Materials and Methods: In the cross-sectional descriptive study, 107 primiparous women at 20-24
weeks gestation who presented to comprehensive health care centers in Mashhad were selected
through the simple random sampling method and then were assessed. Data analysis was performed in
SPSS version 20.
Results: About 67% of the participants had common complaints during pregnancy. The first most
frequent complaint was exhaustion and fatigue (mean: 2.71±1) and swollen feet had the least
frequency rate (mean: 4.11±0.1). Also, in the investigation of the factors affecting the reduction of
complaints some factors were more effective (i.e., swollen feet: keeping the legs slightly higher than
the body level [33%], leg cramps: daily intake of milk and dairy products [34.9%], heartburn:
avoiding empty or full stomach [28.5%], and constipation: consuming plenty of fruits and vegetables
[37.3%) and fluids (38.3%]).
Conclusion: Based on trimester, pregnant women have some common complaints due to their
individual characteristics. For instance, 67% of the participants complained of unusual fatigue. By
providing recommendations and physical exercises effective on reducing complaints, the body of
pregnant women can adapt to pregnancy changes, which minimizes the incidence of common
complaints.
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