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 يارهاکح انجام یت صحیو وضع یات ساده ورزشکحر تأثیر یبررس
  يامد بارداریبر پ روزانه

  

  2ی، اشرف زمان*1مان زندیسل
  
  كارا یک، دانشگاه علوم پزشییماما و يده پرستارک، دانشینیبال یمرب. 1
  كارا یکدانشگاه علوم پزش ،یکده پزشک، دانشو زایمانزنان هاي  بیماريمان، گروه یزا زنان وهاي  بیماري اریاستاد. 2
  

  18/3/1388  :تاریخ پذیرش مقاله    20/8/1387 :تاریخ دریافت
1  

  
اثبات علل و  يبرا يمطالعات محدود. داشته باشد يرا در سالمت دوران باردار ید نقش مهمتوان میورزش  :مقدمه

 ناگوار در زنان باردار و يامدهایمال پبا توجه به احت. در زنان انجام شده است يامد بارداریاثرات مختلف ورزش در پ
 یات ورزشکانجام حر تأثیرن ییتعمطالعه حاضر با هدف  ،ثر از آنهاأمت یو روح ی، جسمین خسارات مالیهمچن

 توسط و انجام آن شزآمو قیاز طر يباردارامد یبر پ روزانه يها تیح هنگام انجام فعالیصح یت بدنیوضعمناسب و 
  .و اجرا شدطراحی باردار  يها خانم
 براي و هفته بود 12الی  8ن یآنها ب يه سن باردارک يباردار يها خانمنفر از  138، یه تجربدر این مطالع :کار روش

مراجعه  هاي زنان و زایمان درمانی و متخصصین بیماري -یز بهداشتکبه مرا يدوران باردار یافت خدمات بهداشتیدر
با  شده و يساز همسانانتخاب و  ،ورود و خروج يارهایبر اساس معافراد،  این. ، مورد بررسی قرار گرفتندردندک یم

ه از ننامه آگاها تیپس از اخذ رضا .م شدندیتقس گروه مورد و شاهد به دو یتصادف یکص بلویتخص گیري نمونهروش 
  :زیر، اجرا شد پژوهش در چهار مرحلهآنان، 

هفته و هر هفته سه جلسه و  30 یدر طگروه مورد، (پژوهش  ياجرا) 3؛ گروه مورد به آموزش) 2؛ اخذ شرح حال) 1
 یابیارز )4؛ )ندداد میوتراپ انجام یزیف نفر کیر نظر یرا ز يهواز و کسب یت ورزشکنوع حر 10 ،قهیدق 60هر جلسه 

  .مجذور کايو  t هاي آماري از آزمونبا استفاده  و تجزیه و تحلیل نتایج یینها
بین دو گروه، از نظر . ندداشت یعیمان طبیزا ،شاهداز زنان باردار گروه % 1/61و  موردگروه از زنان باردار% 4/98 :نتایج

در  یعـ یمـان طب یمقدار نسبت شانس انجـام زا ). 2χ=5/14 و >05/0p(وجود داشت  يدار آمار یتفاوت معننوع زایمان، 
 قـه اول یدق آپگـار دو گـروه از نظـر   دان نـوزا ن یرا ب يدار یمعن يتفاوت آمار ،tآزمون  .به دست آمد 36/5 ،گروه مورد

)009/0p<  85/0و=t(  قه پنجمیدق آپگارو )001/0p<  80/2و=t( ـ  يدار یمعنـ  يتفاوت آمار. نشان داد ن یانگیـ ن میب
  .وجود نداشت گروهدو ن ین تولد بیو وزن نوزادان ح يش وزن دوران بارداریافزا
ه در کـ ، بلشـد ن و مـادر ن ینه تنها موجب صدمه بـه جنـ   ياردارورزش در دوران بدر افراد مورد بررسی،  :يریگ جهینت
  .جاي گذارد نیز بر يا اثر مثبت قابل مالحظه ،يامد بارداریپ

  بارداريت روزانه، ی، فعاليامد بارداریپ ورزش، :يدیلکلمات ک
  

                                   
  ؛ دانشگاه علوم پزشکی اراك، دانشکده پرستاري و مامایی، )سردشت سابق(سلیمان زند؛ اراك، میدان بسیج  :مکاتباتنویسنده مسئول *

  slmnzand@yahoo.com :پست الکترونیک
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  قدمهم
دوران بارداري یکی از مراحل حساس زندگی بانوان 

در بطن خود  است که در این دوران، موجودي دیگر را
 ،حاصل کیولوژیزیرات فییل تغیبه دل و پروراند می
  ).1( شتر داردیاج به مراقبت بیاحت

بدن در  یکیولوژیزینش فکه در مورد واک ییها پژوهش
انجام شده است نشان  یورزش يها تمرین يبرابر اجرا

 يها فعالیتن یند بتوان میدهند مادران باردار سالم  یم
ي ن سازگاریخود و جن یکیولویزیف يازهایبا ن یورزش

موجب  ،یت ورزشیه فعالک از آنجا). 2(د ایجاد کنن
 یافکژن یسکدن ایو رس یرگیان خون مویش جریافزا

در اثر تبادل مناسب  ،جهیدر نت ،دشو میها  به بافت
د یشدن اس از انباشته ،ها ه مناسب بافتیو تغذ يازگ
ر یخأعضله به ت یشده و خستگ يریشگیپ کیتکال
ش گردش خون یافزا همراه با كن تحریهمچن .افتد یم

عضله شده و در  یعیسبب حفظ توان طب یرگیمو
و  یمفصل یاز شل یوب ناشیل معکیس ،جهینت
از  یکی ،نیهمچن). 3(ند ک یرا مهار م یکتحر مک

از جمله  ياهش اثرات نامطلوب باردارکمناسب  يها راه
ن مادر، ه وزیرو یش بی، افزای، احساس خستگیخواب یب

، بوستی، یلگن يمر، دردهاکن ییپشت و پا يدردها
ابت یش فشار خون، دیافزا ،نترل ادرارک توانایی عدم

  ).4(د باش میورزش  ،و اضطراب ی، افسردگیحاملگ
ه در ک ییزا اند زنان نخست از مطالعات نشان داده یبرخ

 30حداقل سه جلسه در هفته و هر هفته  ين بارداریح
اضـافه وزن   ي، داراانـد  انجـام داده  يزقه ورزش هـوا یدق
دوران  ،متـر کمـان  یو زا يباردار ناشی از عوارض ،مترک

ثـر  کا. )4(ند ا هبود يتر کوتاهتر و نوزادان سبک يباردار
آمـوزش   ،يمربوط به مراقبت دوران بـاردار  یمنابع علم

. انـد  ردهکه یرا توص یت بدنیح ورزش و فعالیاصول صح
 يبـرا  یکـ یزیت فیـ زدارنـده فعال از عوامل با یکی معموالً

 شـود  تصـور مـی  ه کـ اسـت   یغلط يباورها ،زنان باردار
 یسـالمت  يروبر ا ید و شو مین یورزش باعث سقط جن

ماندن مادر  سالم حال آنکه. گذارد ین اثر نامطلوب میجن
درست در مـورد نـوع و نحـوه     یمستلزم آگاه ،نیو جن

س بــر اســا). 5( اســت يردن در دوران بــاردارکــ ورزش
 یران آگـاه یـ ثر زنان بـاردار در ا کا ،شده قات انجامیتحق
ش یدارند و ب ينسبت به ورزش در دوران باردار یفیضع

ــام ورزش در دوران    % 80از  ــزوم انج ــورد ل ــان در م آن
 .انـد  قـرار نگرفتـه   رسانی و آمـوزش  اطالعمورد  ،يباردار

و  یچ نوع منبع اطالعاتیثر زنان باردار به هکا همچنین،
 یدسترسـ  يبـاردار ورزش دوران  بـراي  يا نندهک هیتوص

 یانجام ورزش را نه ،قاتیاز تحق کیچیدر ه). 6(ندارند 
بـا  . اند را بدون ضرر دانسته انجام آن همگی، اند و ردهکن

هنـوز   ،يورزش در دوران بـاردار هـاي   هویش تنوع وجود
روش بـر  مستندات علمی کـافی در مـورد برتـري یـک     

شگران، با توجه به تجـارب و  دیگري وجود ندارد و پژوه
دریافت بازخورد از بیماران خود و یا به  ،نظرات شخصی

نـوع، شـدت و مـدت تمرینـات      ،صورت آزمایش و خطا
علت ایـن  . کنند ورزش را براي تحقیقات خود تعیین می

است که هنوز شناخت کـاملی از مکـانیزم تـأثیر     آن امر
 ي دیگر،سواز . ورزش بر پیامدهاي بارداري وجود ندارد

هـاي مختلـف، اثـرات     در وضـعیت نیـز  قرارگرفتن بـدن  
  .تواند داشته باشد متفاوتی بر ساختار بدن می

نه ین زمیقات محدود در ایه در تحقکآنچه  ،جهیدر نت
در خصوص اثرات  وجود ابهام ،خورد یبه چشم م

و توجه  يمتفاوت انواع ورزش در دوران مختلف باردار
 یه توجهکبدون آن ؛است یات ورزشکصرف به انجام حر

 روزانه يها فعالیتح هنگام انجام یصح یبدن به وضعیت
ت مطالعات یبنابراین با توجه به محدود. داشته باشند

ش روزافزون زنان ینه و افزایش گراین زمیشده در ا انجام
ن و وجود عوارض یصورت سزاره مان بیباردار به انجام زا

بت به انجام غلط نس يهان باوریهمچن ،ناشی از آن
این  ،ن دورانین در ایسالمت مادر و جن يورزش بر رو

و  یات ساده ورزشکحر تأثیر یتحقیق با هدف بررس
مان و یروزانه در نوع زا يارهاکح انجام یت صحیوضع

ز کننده به مراک در زنان باردار مراجعه يامد بارداریپ
 و زنانهاي  بیمارين یو متخصص یدرمان - یبهداشت

  .ام شدمان انجیزا
  

 روش کار
 72عنوان مورد و ه نفر ب 66، بر روي این مطالعه تجربی

 ه براي اخذک ییها خانمبین از  عنوان شاهده نفر ب
 و درمانی -یز بهداشتکبه مرا ين بارداریح يها مراقبت

مان یزنان و زاهاي  بیماريان متخصص کا مطب پزشی
 ورود به مطالعه معیارهاي. انجام شد ،ردندکمراجعه 
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ن هفته هشتم تا یب يسن باردار :از ندعبارت بود
 در درد ت ازیاکچگونه شینداشتن ه ،يدوازدهم باردار

برخورداربودن از سالمت عمومی و  ،مرک ه پشت ویناح
نداشتن  ،ناتیانجام تمر برايالزم  یجسم ییتوانا

 ،هنگام گرفتن شرح حال يچگونه عارضه بارداریه
الی  20بین  سن ارابودند ،بار دو یثر نوبت حاملگکحدا
معیارهاي خروج از مطالعه  .قلو کت یحاملگو  ،سال 30

 يها عدم حضور مستمر در برنامه :از عبارت بودند
انصراف  ،)ر ممتدیجلسه غ 5یا جلسه ممتد  3( یآموزش
ط یشرادادن  از دستو  ،یآموزش يها ت در برنامهکاز شر

  .زنان یها از نظر مشاورتخصص ادامه آموزش
 ،از داوطلبان آگاهانه کتبی نامه تیاز اخذ رضاپس 

  :شد اجرا ریمرحله ز 4 پژوهش در
 يها خانمست یل ،ن مرحلهیدر ا: گرفتن شرح حال) 1

و از گردید ه یته ،ط ورود به پژوهشیواجد شراداوطلب 
بر اساس افراد مورد بررسی،  .شدشرح حال گرفته  ،آنان

و ت ثب ،گیري اندازه ،ورود و خروج يارهایمع
 گیري نمونهن افراد با روش یا. شدند يساز همسان

گروه مورد و شاهد  به دو ،یتصادف یکص بلویتخص
 3و  2وارد مرحله  ،گروه مورداعضاي  .م شدندیتقس
 4فقط در مرحله  شاهدگروه اعضاي  یول ،دهیگرد

قرار  مجدد یابیمورد ارز ،پژوهش همزمان با گروه مورد
  .گرفتند

جلسه  کی در ،دران گروه موردتمام ما: میتعل) 2
ه نات را بیه بتوانند تمرک يبه نحو آموزش داده شدند،

  .امل انجام دهندک ح ویطور صح
 30 یافراد در ط ،ن مرحلهیدر ا :ي پژوهشاجرا) 3

 10 ،قهیدق 60، سه جلسه و هر جلسه ،هفته و هر هفته
موجب  ه عموماًکرا  يهواز و کسب یت ورزشکنوع حر

 ،ها، ران ستون مهره ف عضالت پشت،انعطا ت ویتقو
 و ينفر 16 يها را در قالب گروه شد میباسن  م وکش
 ،هدف پژوهش اطالع نداشت ه ازک یوتراپیزیف نظر ریز

ي ان اجراکه امک یز بهداشتکاز مرا یکیدر محل 
درمانگاه ارسطو و (بود  یبه صورت گروه ها آموزش

) كاراعصر شهر یول درمانی -آموزشیز کسالن ورزش مر
 5: عبارت بودند از ینیتمر يها برنامه. دادند یانجام م

رفتن  راه و یششکات کحر، یردن عمومک قه گرمیدق
 5ثر کشده به مدت حدا ینیب شین پیانجام هر تمر .آرام

نات یقه تمریدق 5مرتبه و  10 به تعداد ای قه ویدق
شدت . شد میانجام ) ردنکسرد(ه یبرگشت به حالت اول

ها  یبا گرفتن ضربان قلب آزمودن ینیتمر يها برنامه
ن یه ضربان قلب افراد در حک يطور؛ به شد مینترل ک

 براي. رفت یقه باالتر نمیضربه در دق 140ن از یتمر
ن ین و بعد از تمریح ،قبل ،رفته جبران آب از دست

  .شد نوشیده می مایعات یورزش
شامل (روزانه  ارکح انجام یت صحین وضعیهمچن

 دادن هل ،دنیخواب ،ستادنیا ،ایح اشیصحردن کبلند
ه ب افرادز به ین... )  و ،یجاروبرقاشیایی چون  صحیح

ح یصح دادن و انجام داده شده آموزش ،يصورت حضور
قرار  یابیمورد ارز ،پوترایزیتوسط فاین حرکات 

 برايز ین يمصور یه جزوه آموزشکضمن آن .گرفت یم
داده  قرارافراد  اریستفاده در منزل در اختا و يادآوری

از آنجا که حضور در تمام جلسات براي گروه مورد  .شد
هاي ورزشی  مشکل بود، انجام دو جلسه از فعالیت

هفتگی با ارایه دستورالعمل تصویري به فرد، در منزل 
 ،یشروع هر جلسه ورزش قبل از یول .گرفت صورت می

ال ؤآن توسط پژوهشگر س یچگونگ و ها ورزشانجام 
از عدم انجام  یناش یاحتمال يزان خطاهایاز م تا شد می

  .استه شودکورزش در منزل 
به منظور ارزیابی پیامد  ،در این مرحله: یابیارزش) 4

بارداري، متغیرهاي طول مدت بارداري و تغییرات وزن 
ار ، آپگدوران بارداري در پایان هر ماه و نوع زایمان

پایان دوره  و وزن بدو تولد نوزاد در ،دقیقه اول و پنجم
توسط یک کارشناس دیگر و متخصص بارداري 

ابزار . بررسی و ثبت شد ،زایمان هاي زنان و بیماري
متغیرهاي پژوهش عبارت  مورد استفاده براي سنجش

پرسشنامه اطالعات فردي، فرم امتیاز آپگار و : بودند از
به منظور ارزیابی طول . اطالعات مربوط به نوع زایمان

، فاصله زمانی بین شروع آخرین قاعدگی دوران بارداري
  ).7( رت تعداد هفته سنجیده شدتا زایمان به صو

ساعت اول تولد بدون  12 وزن بدو تولد نوزاد در
دار  هیچگونه پوششی و با استفاده از ترازوي کفه

امتیاز آپگار، . گیري شد مخصوص توزین نوزاد اندازه
ي اول ها بندي است که در دقیقه نوعی سیستم درجه

ی وضعیت سالمتی نوزاد به پس از زایمان، براي ارزیاب
به طور کلی، هرچه نمره آپگار باالتر باشد، . رود کار می
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از این رو، نمره آپگار نوزاد . وضعیت نوزاد، بهتر است
نتایج به  .)8( شود در نظر گرفته می 10تا  7سالم، بین 

و  SPSSافزار آماري  نرماز با استفاده آمده،  دست
مورد  ز نسبت شانسیآنال، و  و مجذور کاي tهاي  آزمون

، 05/0کمتر از  pمقدار . ندگرفتتجزیه و تحلیل قرار 
  .دار تلقی شد معنی

  
  نتایج

کننده  اکثر زنان شرکت آمده، به دستج یبا توجه به نتا
به ترتیب، (دار بوده  در هر دو گروه مورد و شاهد، خانه

یت روزانه آنان در حد و میزان فعال%) 8/95و % 4/92
ن یو اول، %)8/95و % 90 ،به ترتیب(کارهاي روزمره 

  .آنان بود ينوبت باردار
ت یوضع و یات ساده ورزشکحره ک یاز زنان% 4/98

شده در طرح را  ینیب شیپروزانه  يارهاکح انجام یصح
ه کاز زنان باردار % 1/61و  )گروه مورد( انجام داده بودند

 يارهاکح انجام یت صحیوضعو  یات ساده ورزشکحر
 یعیمان طبیزا ،)گروه شاهد( روزانه را انجام نداده بودند

مشخص شد تفاوت  ياکمجذور با انجام آزمون  .داشتند
مان وجود ین دو گروه از نظر نوع زایب يدار معنی يآمار
  .)05/0p< ،5/14=χ²( دارد

در  یعیمان طبین مقدار نسبت شانس انجام زایهمچن
احتمال  دیگر، عبارته ب. به دست آمد 36/5 ،گروه مورد

 یات ساده ورزشکحره ک یدر زنان یعیطبن مایانجام زا
شده در  ینیب شیپروزانه  يارهاکح انجام یت صحیوضع و

 36/5نسبت به گروه شاهد  ،طرح را انجام داده بودند
  .بود برابر

و طول مدت  يش وزن دوران باردارین افزایانگیم
 دار معنی ياز نظر آمار ،شاهدو  وردمن گروه یب يباردار

از  یگروهنوزادان قه اول و پنجم یدق آپگاراز یامت .نبود
ح یت صحیو وضع یات ساده ورزشکه حرکزنان باردار 

 یباالتر از گروه ،روزانه را انجام داده بودند يارهاکانجام 
ح انجام یت صحیو وضع یات ساده ورزشکه حرکبود 

تفاوت  ،tآزمون  .داده بودندروزانه را انجام ن يارهاک
ن دو گروه از نظر وزن نوزادان یرا ب يدار معنی يآمار

قه اول یدق آپگار ،)t=294/0و  >03/0p( ن تولدیح
)009/0p<  85/0و=t(  نوزادان قه پنجم یدق آپگارو
)001/0p<  80/2و=t(  نشان داد)2جدول(.   

  

   یافراد مورد بررس یمطلق و نسب یفراوانع یتوز - 1جدول 
  مانیبر حسب نوع زا

  مانینوع زا
  جمع  نیسزار  یعیطب  گروه

  66  7  59  تعداد  مورد
  100  6/10  4/89  درصد

  72  28  44  تعداد  شاهد
  100  9/38  1/61  درصد

  138  35  103  تعداد  جمع
  100  4/25  6/74  درصد

  

در نوزادان  يامد بارداریپ يرهایسه متغیمقا - 2جدول 
  شاهدهاي مورد و  در گروه یمادران مورد بررس

  نیانگیم  گروه  ریمتغ
مقدار  T  )اریانحراف مع±(

p  

  )18/3±(63/13  شاهد  052/0  -65/1  )09/4±( 59/12  مورد  ش وزنیافزا
طول مدت 

  )هفته( يباردار
  )14/2±( 89/38  مورد

  )83/4±( 87/38  شاهد  301/0  -030/0

وزن نوزاد 
  *)گرم(

 3/3164  مورد
)±94/448(  294/0-  030/0  

 56/3183  شاهد
)05/297(  

قه یآپگار دق
  *اول

  )56/0±( 51/8  مورد
  )22/1±( 38/8  شاهد  009/0  85/0

قه یآپگار دق
  *پنجم

  )40/0±( 80/9  مورد
  )00/1±( 43/9  شاهد  001/0  81/2

ن یسن اول
  يباردار

  )80/2±( 30/22  مورد
  )84/2±( 91/21  شاهد  82/0  80/0

  ).>05/0p(آماري وجود داشته است دار  ارتباط معنی*
  

  بحث
 يها بر شاخص يدوران باردار يها ورزش تأثیردر مورد 

ج ین هنوز نتاکیل .انجام گرفته است یقاتیتحق ،مانیزا
مطالعه ه در ک يا تهکن .نشده است ارایه یروشن و واضح

قات یر تحقیآن را از سا دتوان می کهوجود داشت  حاضر
و  ینات ورزشینترل تمرک ،ز سازدینه متماین زمیدر ا

 يها یگژیروزانه و و يارهاکح انجام یت صحیانجام وضع
ت یوضع رعایت آموزش و ،ورود يارهایمع(مادران باردار 

نوع شغل و  يساز همسان ،روزانه يارهاکح انجام یصح
د شو مین عوامل موجب ینترل اک .دباش می )یتوده بدن

بهتر  ،مورد نظر ياهریبر متغ یورزش يها فعالیت تأثیر
  .تر شود ياربردک ،ج حاصلیرد و نتایقرار گ یابیمورد ارز
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 يرقد ،مورددر گروه  ين طول مدت دوران بارداریانگیم
ن یا ،در هر دو گروه یول ؛بود شاهدتر از گروه  یطوالن

تفاوت در این خصوص،  .هفته بود 39متر از کزمان 
جه با ین نتیا .ده نشدین دو گروه دیب يدار معنی يآمار

و همکاران  Clapp و يدریح ،یمطالعات صداقت
 Georgeوهش ژج پیبا نتا یول ؛)9-11( داشته یهمخوان

پژوهش ه در کنجا آاز  .رت داردیمغا) 12( همکارو 
ح یروش صح ،ساده يها عالوه بر انجام ورزش حاضر،
ن داده شده یروزانه هم آموزش و تمر يارهاکانجام 

ن یج این نتایب یتفاوت احتمالوجود  ،جهیدر نت ،است
ه تنها به انجام ورزش ک یج مطالعاتیمطالعه با نتا

  .دباش میاند دور از انتظار ن پرداخته
در گـروه   يش وزن دوران باردارین افزایانگیه مکنیرغم ایعل

 یول ،بود شاهدمتر از گروه ک يا طور قابل مالحظه، به مورد
بـا   ،جـه ین نتیـ ا .ده نشدین دو گروه دیب يدار معنیتفاوت 

بـر   2007ه در سال کارانش کو هم Dwarkanathپژوهش 
ارانش کـ و هم Orr زن باردار انجام داده بودنـد و  547 يرو

 یشتر ناشـ یب ،یین اختالف جزیا .)14و13( دارد یهمخوان
 يهـا  ه در ماهکاست  ياهش وزن در سه ماه اول باردارکاز 

ن یهمچنـ  .شود میل یاز تعدیمورد ن يافت انرژیبا در يبعد
 يدار معنـی بـه طـور    ،ن تولد در گروه مـورد یوزن نوزاد ح

ــا .بــود شــاهدمتــر از گــروه ک ــا  ،جــهین نتی  يهــا افتــهیب
Leifermam  ــا  در ایـــن رابطـــه، .)15(همخـــوانی دارد بـ
هاي ورزشی بـر کـاهش جریـان     تأثیر فعالیت درنظرگرفتن

توان گفت ورزش بر تغذیـه و رشـد    خون رحم و جفت می
  .)16( جنین، تأثیر گذاشته است

تمـرین ورزشـی در   البته باید توجه داشت که عامل تکـرار  
هـاي مـؤثر بـر وزن     تواند یکـی از عامـل   دوران بارداري می

ــاوت در    ــت تف ــمار رود و عل ــه ش ــد ب ــدو تول ــودك در ب ک
مشـاهده   و همکـارانش  Bellهمانگونه که . ها باشد پژوهش

کردند فرزندان مادرانی که پنج تا هفت روز در هفته ورزش 
وه کردنـد، در بـدو تولـد، وزن کمتـري نسـبت بـه گـر        می

هاي متفـاوت،   بر اساس پژوهش). 17(نکرده داشتند  تمرین
هـاي مـادران بـاردار، ماننـد سـن بـارداري        برخی از ویژگی

هنگام زایمان، سن مادر، تعداد زایمان مادر، بر وزن کودك 
تواند علت تفاوت موجـود   باشد که می در بدو تولد، مؤثر می

  ).18( ها باشد در پژوهش

و وزن نـوزاد   يدت بـاردار متربـودن طـول مـ   کغم یرعل
از یـ امت ،شـاهد نسبت به گروه  موردهنگام تولد در گروه 

 يدار معنـی به طور  ،موردق اول و پنجم گروه یدقا آپگار
گفـت انجـام    تـوان  مـی ه کـ  ؛شـتر بـود  یب شاهداز گروه 

ــ يهــا ورزش ــا شــده در ینــیب شیپ ــدون ی ن پــژوهش ب
ش یموجـب افـزا   ،نتـرل کر قابل یعوامل غدرنظرگرفتن 

ه کـ د آن است یؤو مق اول و پنجم شده است یدقا گارآپ
ن در هنگـام تولـد نـوزاد در گـروه     یوزن جن متربودنک

افتـادن   بـه خطـر   ، باعـث نسبت بـه گـروه شـاهد    مورد
  .نوزاد نشده است یسالمت
و  Chasan-Taber هاي ، با یافتههاي این پژوهش یافته

 ،)1987( Wongو  ،)1991( Rice، )2007(همکارانش 
 Clappهاي  ولی با یافته؛ )20و8و19(همخوانی داشت 

در توجیه تفاوت این یافته در . )11( نبود سازگار
نبودن ماهیت،  توان به یکسان می مطالعات مختلف نیز
هاي ورزشی افراد در دوران  تمریننوع، شدت و تکرار 

  .بارداري اشاره کرد
هاي زنان و مامایی،  هاي مداوم در رشته علیرغم پیشرفت

جراحی سزارین هنوز یکی از پیامدهاي نامطلوب دوران 
به طوري که آمار سزارین در ایران به . استبارداري 

و این در ) 21(گزارش شده است % 4/40طور میانگین، 
یید کتب مرجع مامایی براي أت وردحالی است که آمار م

   .)22(است % 15سزارین، 
و  یعیطب(مان ین نوع زایب ،پژوهش يها افتهیطبق 

با استفاده از آزمون  ،با شاهد مورددر گروه ) نیسزار
 قاتیتحق. ده شدید يدار معنیتفاوت  ،ياکذور مج

Clapp )11( ،Bungun  و همکاران)و )23 ،Magann  و
 یول ،مشابه با نتایج تحقیق حاضر بود) 24(همکارانش 

و  Sternfeld و )25(و همکارانش  Kardel قاتیتحق
ق ین تحقیا جیبا نتا )27( Erkkola و) 26( همکارانش

   .دنرت داریمغا
  

  گیري نتیجه
فعالیت بدنی  هکجه گرفت ینت توان میطور خالصه به 

دوران بارداري در گروه مورد مطالعه، با کاهش تعداد 
  .سزارین همراه بوده است

مجاز شناخته  ير در زمان بارداریاخ يها ورزش در سال
ق یتا قبل از تحق یقیآمار دقآنجا که از  یول .شده است
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ت یو وضع یات ساده ورزشکحر يگذارتأثیرحاضر از 
مان در یامدزایبر نوع و پ روزانه يارهاکح انجام یصح

آمده  دست هج بینتاتوجه به لذا با ،دست نبوده است
ردن زنان ک ورزش يبرا ید چنانچه منعشو میشنهاد یپ

 -یز بهداشتکمرا ها درانجام آن ،باردار وجود نداشته باشد
 ید بر انجام آن توسط پرسنل بهداشتیکأا با تیو  یدرمان

 يشورک يها ن قرارگرفتن در برنامهیو همچن یو درمان
نه تنها  ،یکدرمان و آموزش پزش ،وزارت بهداشت

رات یید تغتوان میه کبل ،د واقع شودیار مفید بستوان می
  .زنان به وجود بیاورد یزندگ کز در سبین یمثبت

  
  تشکر و قدردانی

مصوب  یقاتیاز طرح تحقمقاله، حاصل اجراي بخشی ن یا
ي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، با شماره ثبت شورا
اران حوزه معاونت که همیلکله از ینوسیبد. باشد می 210

  .دشو می یر و قدردانکتش ،دانشگاه یپژوهش
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