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 .1کارشناس ارشد مامایی ،دانشكده پرستاري و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،اصفهان ،ایران.
 .2دکتراي آمار حياتی ،دانشكده پرستاري و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،اصفهان ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت1921/8/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1921/11/18 :

مقدمه :فعاليت هاي ورزشی ،نقش مهمی در سالمت زنان باردار ایفا می کنند .بدیهی است که کادر بهداشتی  -درمانی
به خصوص ماماها ،بيشترین نقش تشویقی را در انجام فعاليت هاي ورزشی توسط زنان باردار بر عهده دارند ،لذا مطالعه
حاضر با هدف تعيين عملكرد ماماها و عوامل مرتبط با آن در زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري انجام شد.
روشكار :این مطالعه توصيفی همبستگی در سال  1921بر روي  01نفر از پرسنل مامایی شاغل در مراکز بهداشتی،
درمانی شهر اصفهان انجام شد .افراد به روش سرشماري انتخاب و طی سه بار مشاهده مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار
گردآوري داده ها شامل  2پرسشنامه و یک چک ليست مشاهده بود .داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار
آماري ( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي تی مستقل ،آناليز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفت .ميزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :اکثر واحدهاي پژوهش ( )%15/1از عملكرد ضعيفی ( )%111در زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري برخودار
بودند و اغلب افراد ( ،)%91کمبود آموزش و کمبود زمان را به عنوان موانع آموزش ورزش در مادران باردار مطرح کردند.
عالوه بر این ،اکثر افراد ،آگاهی متوسط ( )%11و نگرش خنثی ( )%22/1در زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري
داشتند و تنها بين عملكرد و متغيرهاي فردي (سابقه ورزش و سابقه شرکت در دوره هاي آموزشی مرتبط با ورزش)
ارتباط آماري معنی داري وجود داشت ( .)p=1/10 ،p=1/11همچنين افرادي که کمبود زمان را به عنوان یكی از موانع
آموزش ورزش در مادران باردار ذکر کردند ،از عملكرد ضعيف تري نسبت به سایر افرادي که موانع دیگر را ذکر کرده
بودند ،برخوردار بودند که این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود (.)p=1/112
نتيجهگيري :همه واحدهاي پژوهش عملكرد ضعيف و اکثر افراد ،اگاهی متوسط در زمينه آموزش ورزش در دوران
بارداري داشتند.
كلمات كليدي :بارداري ،پرسنل بهداشتی درمانی ،عملكرد ،ورزش
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سابقه  9زایمان یا بيشرتر ،در دوران برارداري یرا زایمران
خود این ورزشها را انجرام نمریدهنرد در حرالی کره در
معرض خطر بيشتري جهت ابتالء بره کراهش تونيسريته
عضالت کف لگن و عوارض ناشی از آن مریباشرند ( .)2از
این رو با توجه به ناراحتیهایی که زنران براردار را تهدیرد
میکند ،آگاه ساختن زنان باردار جهت انجام حرکات بری
خطر در این دوران به خوبی احسراس مریشرود .بردیهی
است مادر بارداري که به مدت  2ماه ،خود را از فعاليرت و
حرکت محروم کند ،کيفيت زندگی او در تمرام ابعراد بره
حداقل می رسد .در واقرع آمروزش زنران براردار و ایجراد
عادات صحيح ورزشی در آنها ،احتمال زایمران طبيعری و
پرهيز از سزارین را باال میبرد و با در نظر گررفتن سربک
زنرردگی ماشررينی و امررروزي زنرران ،بایسررتی متخصصرين
مراکز بهداشتی بر فرآیندهاي آگهری بخشری ،یراددهی و
تشررویق زنرران برراردار جهررت ورزش در دوران بررارداري،
غربررالگري زنرران برراردار در معرررض خطررر و همچنررين
تمرینررات و فعاليررتهرراي مناسررب تمرکررز کننررد ( .)1در
مطالعاتی که به منظور بررسی عملكرد کارکنان بهداشتی
از جمله ماماها در این زمينه انجام شده ،نتایج مطلوبی به
دست آمده؛ به گونهاي که در مطالعه پائولين و همكراران
( ،)2112از بين  911مامرا ،تنهرا  11درصرد آنهرا برا 81
درصد زنان براردار راجرع بره ورزش در برارداري صرحبت
میکردند و اکثر افراد ،آگاهی کافی و نگررش مناسربی در
این زمينه نداشتند ( ،)5همچنرين در مطالعره دانكروب و
همكاران ( ،)2112از جمله دالیرل عردم انجرام ورزش در
دوران بارداري توسط زنان باردار ،عدم دریافرت مشراوره و
آموزش کافی از سوي ماماهرا بيران شرد ( .)1در مطالعره
ریاضی و همكراران ( ،)2115یكری از دالیرل عردم انجرام
ورزش در دوران بارداري توسط زنان براردار ،عردم توجره
کافی پرسنل بهداشتی  -درمانی نسبت به ورزش بود و بر
اساس نتایج مطالعه ،اکثر آموزشهایی که مرادران براردار
در این زمينه دریافت کرده بودند ،از طریق مطالعه کترب
و رسانههاي جمعی حاصل شده بود ( .)2از آنجایی که در
سيستم بهداشتی  -درمانی ایران ،ماماها در درمانگاه ها با
بيماران و مادران باردار تماس مستقيم دارند و میتواننرد
در برنامررههرراي مراقبترری و آموزشرری خررود ،زمررانی را برره

مقدمه
دوران بارداري ،یكی از حساس ترین و مهمتررین مراحرل
زندگی زنان است که برخورد مناسب با آن میتواند باعث
شكوفایی جسم و روان زن باردار شرده و او را متكامرلترر
سررازد ( .)1مطالعررات متعررددي در مررورد نقررش تغذیرره و
رعایت دستورات بهداشتی در دوران برارداري وجرود دارد
اما در این ميان ،ورزش و فعاليت هاي بدنی نيرز اهميرت
ویژه اي یافته است ( .)2امروزه کرامال مشرهود اسرت کره
ورزش و فعاليت بدنی ،نه تنها براي مرادران مفيرد اسرت؛
بلكه تأثير مثبتی در سالمت جنرين دارد .در واقرع ورزش
براي زنان باردار فقط براي تناسب اندام و یا انرریي زایری
نيست ،بلكه کمک می کند تا اثرات نرامطلوب برارداري از
جملرره یبوسررت ،تهرروت و اسررتفرا  ،برریخرروابی ،تررنش و
اضطراب ،بیاشتهایی ،افزایش بی رویه وزن مادر ،دردهاي
پشررت و کمررر ،عرردم کنترررل ادرار ،افررزایش فشررارخون و
دیابت بارداري کاهش یابد ( .)9بر اساس نتایج مطالعرات،
ميزان بروز افسردگی و اضطراب در زنان باردار ورزشكاري
که حداقل  9مرتبه در هفته برنامه ورزشی مرنظم دارنرد،
کمتر است ( .)2از طررف دیگرر فعاليرت بردنی ،ترأثيرات
مثبتی در سالمت جنرين دارد و باعرث افرزایش سررعت
گردش خرون در بردن و بره ویرژه در رحرم شرده و ایرن
افزایش گردش خون و تغذیه بهتر ،باعث رسيدن اکسيژن
به سلول ها شده که مهمتررین قسرمت آن ،مغرز جنرين
است و این خود باعث کم شدن ناراحتیهراي عصربی در
هنگام تولد میشود ( .)9ولی علی رغم منافع اثبات شرده
در زمينرره ورزش در دوران بررارداري ،تعررداد محرردودي از
مادران باردار به این امر مریپردازنرد ،بره طروري کره برر
اسرراس مطالعررات انجررام شررده حرردود  %21زنرران برراردار،
فعاليتهاي ورزشی خود را در زمان بارداري کراهش داده
و یا حذف میکنند ( .)0در مطالعره دانكروب و همكراران
( ،)2112از بين  112زن باردار استراليایی کره در هفتره
 20-91بارداري قرار داشتند ،تنها  %20/8درصرد از آنهرا
گاه گاه ورزش مریکردنرد ( .)1همچنرين نترایج مطالعره
ریاضی و همكار ( )2115کره بره منظرور بررسری ورزش
کگل در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده بره مراکرز
بهداشتی درمانی همدان انجام شد ،نشان داد که زنران برا
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آموزش ورزش هاي دوران بارداري اختصراص دهنرد ،لرذا
مطالعه حاضر با هدف بررسری عملكررد ماماهرا و عوامرل
مرتبط با آن در زمينه آمروزش ورزش در دوران برارداري
انجام شد.

روش كار
این مطالعه توصيفی همبستگی در سال 1921بر روي
 01نفر از پرسنل مامایی شاغل در مراکز بهداشتی-
درمانی اصفهان انجام شد .معيارهاي ورود به مطالعه
شامل کليه پرسنلی بودند که در زمان گردآوري داده ها،
به عنوان ماما در واحد مامایی مراکز بهداشتی  -درمانی
مشغول به کار بودند .در این مطالعه همه ماماها ( 01نفر)
به صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتند و
پژوهشگر پس از ارائه توضيحاتی در رابطه با مطالعه،
اهداف آن و جلب رضایت از افراد ،اقدام به تكميل فرم
گردآوري داده ها کرد.
در این مطالعه ،ابزار گردآوري داده ها شامل  2پرسشنامه
و یک چک ليست مشاهده بود .یكی از پرسشنامه ها
حاوي سؤاالت مربوط به مشخصات فردي افراد ،منبع
کسب اطالعات واحدهاي پژوهش در زمينه ورزش در
دوران بارداري و موانع آموزش ورزش از دیدگاه افراد
مورد مطالعه و پرسشنامه دیگر شامل سؤاالتی در زمينه
آگاهی و نگرش آنها در زمينه آموزش ورزش در دوران
بارداري بود .چک ليست مشاهده نيز که محقق ساخته
بود ،به صورت  0گزینه اي و حاوي سؤاالت مربوط به
عملكرد پرسنل مامایی در زمينه آموزش ورزش در دوران
بارداري بود که ضرایبی از  1تا  1به آنها تعلق داشت و
انتظار می رفت واحدهاي پژوهش ،هر آیتم موجود در
چک ليست را براي مراجعين به طور کامل انجام دهند از
این رو در مقابل هر آیتم موجود در چک ليست گزینه
بلی (کامل -ناقص) ،خير در نظر گرفته شده بود و
امتيازات به شرح ذیل قابل توصيف بود:
انجام کامل آیتم مورد نظر در چک ليست= گزینه بلی:
کامل ( 2امتياز) ،انجام ناقص آیتم مورد نظر= گزینه بلی:
ناقص ( 1امتياز) ،عدم انجام آیتم مورد نظر در چک
ليست= گزینه خير (صفر امتياز).

یافته ها
بر اساس نتایج مطالعه ،اکثر واحدهاي پژوهش ()%15/1
محدوده سنی  01-02سال داشتند و اکثر افراد مورد
مطالعه متأهل ( )%21و داراي مدرک کارشناسی ()%22
بودند .ميانگين تجربه بارداري اکثر واحدهاي پژوهش 2
بار با انحراف معيار 1/12بود .اکثر افراد ،سابقه کلی کار و
سابقه کار در مرکز مربوطه را بين  11-21سال گزارش
کردند و ميانگين متوسط پذیرش روزانه باردار توسط
اکثر واحدهاي پژوهش 2/2 ،با انحراف معيار  9/5بود.
عالوه بر این ،اکثر افراد مورد مطالعه عدم سابقه ورزش
( )%11و عدم شرکت در دوره هاي آموزشی مرتبط با
ورزش ()%82/1را بيان کردند و اکثر افراد ( )%51در
71
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روایی ابزارها به روش روایی محتوا بررسی شد .جهت
تعيين پایایی چک ليست مشاهده ،از روش سنجش بين
مشاهدهگران و جهت تعيين پایایی پرسشنامه آگاهی و
نگرش ،از روش آزمون مجدد استفاده شد که با به دست
آمدن ضریب همبستگی پيرسون  r=1/21بين نمرات
مشاهده کنندگان و نمرات کسب شده از پاسخ دهندگان،
پایایی ابزارها تأیيد شد .روش گردآوري داده ها بدین
صورت بود که همكاران پژوهشگر با مراجعه به مراکز
بهداشتی-درمانی ،ضمن هماهنگی با رئيس مرکز و
توضيح هدف از حضور خود به پرسنل مامایی ،گردآوري
داده ها را آغاز کردند .بدین صورت که براي هر واحد
پژوهش ،چک ليست مربوط به عملكردشان  9بار ،در
مقابل  9مراجعه کننده باردار که براي اولين بار جهت
معاینات بارداري به درمانگاه مراجعه کرده بودند تكميل
شد .سپس در پایان  9بار مشاهده واحدهاي پژوهش یک
مرکز ،هدف اصلی مطالعه براي آنها توضيح داده شد و
جهت اطالت از آگاهی و نگرش نمونهها در زمينه مورد
نظر ،همكاران پژوهشگر اقدام به توزیع پرسشنامه ها بين
پرسنل مامایی کردند و پس از تكميل پرسشنامه ها ،به
جمعآوري آنها پرداختند.
داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
( SPSSنسخه  )11و آزمون هاي آماري تی تست
مستقل ،آناليز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی
مورد تحليل قرار گرفتند .ميزان  pکمتر از  1/11معنی
دار در نظر گرفته شد.
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( )p=1/18و نگرش ( )p=1/52وجود نداشت .ولی از نظر
ارتباط بين عملكرد و مشخصات فردي ،تنها بين عملكرد
و سابقه ورزش ( )p=1/10و سابقه شرکت در دوره هاي
آموزشی مرتبط با ورزش ( )p=1/11ارتباط آماري معنی
داري وجود داشت .شاخص هاي آماري ميزان عملكرد
ماماها بر حسب موانع آموزش ورزش با مراجعين در
جدول  2ارائه شده است .ماماهایی که موانع مختلفی را
در مورد آموزش ورزش با مراجعين باردار ذکر کرده بودند
از نظر عملكرد تفاوت آماري معناداري داشتند
( )p=1/112و با استفاده از روش دانكن مشخص شد
عملكرد افرادي که پاسخ آنها کمبود زمان می باشد
نسبت به بقيه ضعيف تر است.

پاسخ به سؤال مطرح شده در زمينه کسب اطالعات در
زمينه ورزش در بارداري اظهار داشتند که اطالعاتی در
این زمينه دارند و منبع کسب این اطالعات را مطالعه
کتب ذکر کردند .همچنين اکثر افراد ( )%91در پاسخ به
موانع موجود جهت آموزش ورزش به مراجعين خود ،به
کمبود آموزش و کمبود زمان اشاره کردند (نمودار .)1
توزیع فراوانی ميزان آگاهی ،نگرش و عملكرد ماماها در
زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري در جدول  1ارائه
شده است .از نظر ميزان آگاهی ،نگرش و عملكرد ،اکثر
افراد ( )%11از آگاهی متوسط 21 ،نفر ( )%22/1نگرش
خنثی و تمام افراد ( )%111از عملكرد ضعيفی در زمينه
آموزش ورزش در دوران بارداري برخوردار بودند و هيچ
ارتباط آماري معناداري بين عملكرد افراد با آگاهی

جدول  -0توزیع فراواني ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد ماماها در زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري در مراكز بهداشتي،
درماني شهر اصفهان
متغير
اگاهی

نگرش
عملكرد

تعداد(درصد)
خوب

(12 )05/1

متوسط

(21 )11

ضعيف

(1 )2/1

مثبت

(11 )95/1

خنثی

(21 )22/1

ضعيف

(01 )111

جدول  -2شاخص هاي آماري ميزان عملكرد ماماها بر حسب موانع آموزش ورزش با مراجعين باردار در مراكز بهداشتي ،درماني
شهر اصفهان
موانع موجود

تعداد (درصد)

ميانگين (انحراف معيار)

عدم عالقه
کمبود آموزش
کمبود زمان
سایر موارد
عدم عالقه و کمبود آموزش
عدم عالقه و کمبود زمان
کمبود آموزش و کمبود زمان
عدم عالقه ،کمبود آموزش و کمبود زمان

(2)%1
(8)%21
(9)%8
(0)%11
(1)%9
(2)%1
(10)%91
(2)%11

10/12±1/15
19/51±91/51
1±./89
10/95±2/08
12/11
12/21±1/91
12/91±9/82
12/21±9/29

02

تعداد ( درصد) ماماها

8
2

3

4

6

2

%15 %35 %5 %31%10 %8 %20 %5

موانع موجود

نمودار  -0موانع ذكر شده توسط ماماها در زمينه آموزش ورزش به مراجعين باردار

در مطالعه خسروي نسب ( )2118نيز مشخص شد که
به وسيله آموزش ،می توان سطح دانش و تخصص افراد
را باال برد تا بتوانند به نحو بهتري وظایف شغلی خویش
را انجام دهند ( .)2در مطالعه لوئيس و همكار ()2111
نيز اکثر پزشكان ،کمبود زمان را به عنوان عامل دخيل
در عدم توصيه هاي ورزشی به مراجعين باردار خود ذکر
کردند ( .)11عالوه بر این سطح آگاهی متوسط نمونه ها
می تواند ناشی از مطالعه ضعيف یا ناکامل کتب توسط
واحدهاي پژوهش باشد ،با نظر به اینكه ،ارتباط آماري
معنی داري نيز بين آگاهی با کسب اطالعات در زمينه
ورزش در بارداري وجود نداشت .همسو با مطالعه اخير،
پائولين و همكاران ( )2112و بایوئر و همكاران ()2111
نيز در مطالعه خود بر روي ماماها و دیگر اعضاء کادر
بهداشتی درمانی در ایاالت متحده و شهر ميشيگان نيز
به نتایج مشابهی دست یافتند ( .)11 ،5در مطالعه حاضر
در ارتباط با سطح نگرش ،اکثر واحدهاي پژوهش از
نگرش خنثی ( )%22/1برخوردار بودند که با توجه به
سطح آگاهی واحدهاي پژوهش ،این سطح از نگرش ،دور
از انتظار نيست زیرا بر اساس گفته کریمی (،)1981
تغيير در نگرش بدون فراهم آوردن زمينه اي جهت باال
بردن سطح آگاهی ،امكانپذیر نخواهد بود و در صورتی که

بحث
در مطالعه حاضر با توجه به سؤال مطرح شده در زمينه
منبع کسب اطالعات در زمينه ورزش در بارداري،
مشخص شد که اکثر افراد از مطالعه کتب ،چنين
اطالعاتی را به دست آورده بودند .با توجه به اینكه اکثر
افراد ،عدم آموزش و کمبود زمان را عامل دخيل در عدم
ارائه توصيه هاي ورزشی به مادران باردار ذکر کردند و با
توجه به این موضوت که اکثر افراد دوره هاي آموزشی را
در این زمينه نگذرانده بودند ،منطقی به نظر می رسد
یكی از موانع مطرح شده توسط واحدهاي پژوهش کمبود
آموزش باشد زیرا اگر چه افراد اطالعاتی را از طریق
مطالعه کتب به دست آورده بودند ،ولی عدم آموزش
خاص در این زمينه می تواند اهميت این کار را بی رنگ
کرده باشد و باعث شود اکثر واحدهاي پژوهش در این
زمينه ،محافظه کارانه عمل کنند .در مطالعه ویلفورد و
همكاران ( ،)2119تنها  9درصد از پزشكان در دانشگاه
یک دوره آموزشی را تحت عنوان فيزیولویي ورزش در
دستورالعمل هاي مربوط به برنامه هاي ورزشی گذرانده
بودند و اکثر افراد ( )%58عقيده داشتند نياز به گذاشتن
چنين دوره هایی در دانشكده هاي پزشكی می باشد (.)8
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 مرضيه شایان منش و همكاران

متفاوت عملكرد واحدهاي پژوهش در این مطالعه در
مقایسه با مطالعه اخير باشد و دليل دیگر اینكه کل نمونه
هاي مطالعه اخير از عملكرد ضعيفی برخوردارند و این
ارتباط عمال معنی دار نخواهد شد .در مطالعه بایوئر و
همكاران ( )2111نيز ارتباط معنی داري بين نگرش کادر
بهداشتی درمانی (پزشكان عمومی ،ارتوپد ،پرستار ،ماما)
و عملكرد آنها در زمينه آموزش ورزش وجود نداشت که
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)11در مطالعه
حاضر ارتباط آماري معنی داري بين عملكرد و سابقه
ورزش و سابقه شرکت در دوره هاي آموزشی مرتبط با
ورزش وجود داشت .در مطالعه جهرمی و همكار ()2115
که به منظور بررسی رابطه ویژگی هاي فردي با مهارت
هاي شخصی انجام شد ،بين عملكرد مدیران ورزشی با
سابقه ورزشی آنها ارتباط آماري معنی داري وجود داشت
( .)11در مطالعه لوئيس و همكار ( )2111نيز بين
عملكرد پزشكان و سابقه شرکت آنها در دوره هاي
آموزشی مرتبط با ورزش ارتباط آماري معنی داري وجود
داشت ( .)11طبق گفته لوئيس ،زمانی که پزشكان به
این امر آموزش داده شوند عملكرد آنها در این زمينه
بهتر می شود .ویلفورد ( )2119نيز بيان کرد که یكی از
دالئل عدم توصيه پزشكان به ورزش می تواند عدم
شرکت آنها در دوره هاي آموزشی باشد ( .)8از جمله
محدودیت هاي این مطالعه ،عدم دقت و عدم صحت
نمونه هاي مورد مطالعه در پاسخگویی به سؤاالت بود.

آگاهی خوب وجود داشته باشد آنگاه نگرش ها شكل
گرفته و انتظار رفتارهاي مناسب را خواهيم داشت (.)12
در مطالعه کالرک ( )2110که در زمينه نگرش مادران
باردار نسبت به انجام ورزش در بارداري در آمریكا انجام
شد نيز نتایج مشابهی به دست آمد .در این مطالعه
محقق معتقد بود آموزش صحيح و بهبود کيفيت
اطالعات توسط کادر درمانی که با مادران باردار بيشترین
تماس را دارند ،جهت تصحيح نگرش غلط ضروري است
( )19بر اساس گفته گلی ( ،)1982نگرش از یک طرف
با آموخته ها و تجارب قبلی ما و از سوي دیگر با برداشت
ذهنی حال ما در مورد موضوت نگرش در ارتباط است
( .)10براین اساس و با توجه به اینكه اکثر واحدهاي
پژوهش از دوره هاي آموزشی استفاده نكرده بودند ،این
امر نيز می تواند مزید بر علت باشد .این در حالی است
که در مطالعه بایوئر و همكاران ( )2111که در زمينه
آگاهی و نگرش کادر بهداشتی درمانی در شهر ميشيگان
انجام شد ،اکثر واحدهاي پژوهش از نگرش مثبتی
برخوردار بودند ( )11که علت آن می تواند تعداد نمونه
بيشتر و ارزیابی متفاوت نگرش واحدهاي پژوهش در این
مطالعه در مقایسه با مطالعه حاضر باشد .در مطالعه
حاضر تمام واحدهاي پژوهش ( )%111از عملكرد
ضعيفی برخوردار بودند که موانع موجود مطرح شده
توسط نمونه ها می تواند مزید بر علت باشد .در مطالعه
پائولين و همكاران ( %11 ،)2112ماماها به طور معمول
توصيه هاي ورزشی را به مراجعين باردار خود ارائه نمی
دادند ( )5در حالی که در مطالعه بایوئر و همكاران
( 21 ،)2111درصد واحدهاي پژوهش توصيه هاي
ورزشی را به مراجعين باردار ارائه می کردند که علت آن
می تواند تعداد نمونه بيشتر واحدهاي پژوهش در این
مطالعه در مقایسه با مطالعه اخير باشد ( .)11در مطالعه
حاضر بر اساس ضریب همبستگی پيرسون ،ارتباط معنی
داري بين دو متغير آگاهی و نگرش با عملكرد وجود
نداشت این در حالی است که در مطالعه پائولين و
همكاران ( ،)2112ارتباط معنی داري بين ميزان آگاهی
ماماها در زمينه ورزش در بارداري و درصد بيمارانی که
با آنها در این زمينه صحبت می کردند ،وجود داشت ()5
که یكی از دالئل این تناقض می تواند به دليل ارزیابی

نتيجه گيري
همه واحدهاي پژوهش عملكرد ضعيف و اکثر افراد،
اگاهی متوسط در زمينه آموزش ورزش در دوران بارداري
داشتند.
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.دانشرگاه آزاد اسرالمی نجرف آبراد ترأمين شرده اسرت

هزینره هراي ایرن طررح بره وسريله معاونرت پژوهشری
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