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 هفته32-40مورد مطالعه؛ زنان با سن بارداري : هاي ورزشی در دوران بارداريبررسی آگاهی نسبت به فعالیت
 فاطمه اسالمی

 آباد کتولي فنی و مهندسی علیعضو هیأت علمی دانشگاه گلستان، دانشکده
F.eslami@ug.ac.irmail: -E 

 مقدمه

تواند باورهاي فرهنگی این امر میشود و علت هاي ورزشی در این دوره از زندگی زنان میاصوالً بارداري باعث کاهش و یا توقف فعالیت 
بر اساس  ).1389عابدزاده و همکاران، (، تغییرات فیزیکی حاملگی و ترکیب عوامل اجتماعی و سایکولوژیک باشد )1384دبیران و حتمی، (

درصد آنان در مورد لزوم  80تحقیقات انجام شده اکثر زنان باردار در ایران آگاهی ضعیفی نسبت به ورزش در دوران بارداري دارند و بیش از 
همچنین، اکثر آنان به هیچ نوع منبع اطالعاتی و توصیه کننده . انجام ورزش در دوران بارداري، مورد اطالع رسانی و آموزش قرار نگرفته اند

نوع و نحوه ورزش  سالم ماندن جنین مستلزم آگاهی درست در مورد). 1388زند و زمانی، (دسترسی ندارند  ،اي براي ورزش دوران بارداري
سالمت مادر و  به منظور ،گاهیهاآدر تصحیح و افزایش باردار، زنان  ورزشی بنابراین اطالع از وضعیت آگاهی. کردن در دوران بارداري است

 .مؤثر استجنین 
 شناسیروش

سالم و فعال ) هفته32- 40سن بارداري(ي زنان باردار شامل کلیهي آماري جامعه. ي میدانی استتحلیلی به شیوهمطالعه از نوع توصیفی 
با تخصیص اي و غیرتصادفی مبتنی بر هدف، گیري به صورت خوشهنمونه. باشدمی)1392(مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان گرگان

ي محقق پرسشنامه ابزار تحقیق). نفر 111حجم نمونه (مرکز، از بین مراکز بهداشت شهري و روستایی انتخاب شدند10. انجام شدمتناسب 
پرسشنامه . محاسبه شد) 700/0(توسط تعدادي از اساتید دانشگاه و پایایی توسط ضریب آلفاي کرانباخ  آناعتبار محتوایی  ساخته بود که

 آگاهی از موارد منع ورزش،عالئم هشدارشامل؛  حیطه 6آگاهی ورزشی زنان باردار در ). 2پرسش،15سؤاالت عمومی، ).1 ؛بخش داراي دو
 با اصول صحیح تمرین در دوران بارداري و هاي خطرناكدهنده براي توقف ورزش،فواید ورزش،تأثیر ورزش بر عوارض بارداري، ورزش

ها به کمک آمار داده. دیده بودمصاحبه با زنان باردار توسط ماماها و بهورزان آموزشها،آوري دادهروش جمع .است سؤال65
ي مستقل،تحلیل واریانس یک متغیري، ضریب همبستگی پیرسون و دو نمونه Tآزمون (و استنباطی) یمیانگین، درصد فراوان(توصیفی
 .تجزیه و تحلیل شدند) اسپیرمن

  نتایج
همسران افراد % 6/39افراد و  % 1/39همسران شغل آزاد، تحصیالت % 3/46دار، افراد خانه% 73فارس،% 9/82سال، 25- 34از افراد % 2/62 

با شروع بارداري % 4/52. کردندقبل از بارداري ورزش می% 3/79. سابقه سقط نداشتند% 2/79بارداري اول و % 5/49دبیرستان و دیپلم، 
 داراي آگاهی ضعیف،% 9ضعیف،  آگاهی خیلیداراي % 8/1. بود 50/99± 98/13آگاهیمیانگین نمرات . دادندنفعالیت روزانه خود را کاهش 

مربوط به افرا آگاهی بیشترین میانگین . بودند داراي آگاهی خیلی خوب %8/11و  خوب داراي آگاهی %27 ،متوسطداراي آگاهی % 4/50
، )=P 008/0(سن بین. بود) 36/107±٨٠/٩(چهارم و بیشتر، با بارداري )50/111±٠٣/٩(سال35- 45، )00/100±26/14( شهرساکن 

حین  ورزشی فعالیت ،)=P 008/0(فعالیت ورزشی در قبل از بارداري، )=P 003/0(و همسر آنان) =P 001/0(میزان تحصیالت افراد
ود وج يدارارتباط معنی و آگاهی اجتماعیمشخصات فرديسایر بین اما . دار وجود داشتارتباط معنی و آگاهی ورزشی) =P 006/0(بارداري
 . نداشت
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  گیريبحث و نتیجه
دهد که آگاهی نتایج نشان می) 2011(همسو با گزارش کارمن و همکاران . برخوردار بودند باالترمتوسط و  آگاهیتقریباً نیمی از افراد از  

ها مطلوب و همسو با استانداردهاي اصول صحیح ورزش در زنان در مورد انجام ورزش در دوران بارداري معقول و نگرش آنان در تمام حیطه
 . دوران بارداري است

  هاي ورزشی، فعالیتآگاهیزنان باردار، : هاکلید واژه
  منابع

مجله دانشکده پزشکی . 1384- دانشگاه علوم پزشکی تهران: رویکرد جدید به ورزش در بارداري.  1384، .و حتمی، ز. دبیران، س - 1
 .979تا  974، صفحات 12، شماره 63پزشکی تهران، سال دانشگاه علوم 

مجله زنان . بررسی تأثیر حرکات ساده ورزشی و وضعیت صحیح انجام کارهاي روزانه بر پیامد بارداري. 1388، .و زمانی، ا. زند، س -2
  ٥٧- 51):3(12  ،مامایی و نازایی ایران

آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان . 1389، .و صابري، ف. ، سادات، ز.، تائبی، م.عابدزاده، م - 3
 .43- 48): 4(8فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، . در مورد ورزش هاي دوران بارداري و پس زایمان

٤- Carmen P Ribeiro and Helaine Milanez,٢٠١١. Knowledge, attitude and practice of women in Campinas, 
So Paulo, Brazil with respect to physical exercise in pregnancy: a descriptive study.Reproductive Health, 
٧-٨:٣١:١. 
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