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 بررسی عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداري
 فاطمه اسالمی
 آباد کتولي فنی و مهندسی علیعضو هیأت علمی دانشگاه گلستان، دانشکده

F.eslami@ug.ac.irmail: -E 
 مقدمه

هاي ورزشی قبل توانند تمرینات ورزشی را در زمان بارداري شروع کنند و یا برنامهدهند که زنان باردار سالم میتحقیقات نشان می
هاي ورزشی نقش مهمی در سالمت دوران بارداري دارد و بسیاري از مطالعات مؤید اثرات مفید فعالیت. از بارداري را ادامه دهند

اکثر منابع علمی،آموزش ). 1389بدزاده و همکاران، عا(باشد ورزش بر مادر و جنین و سپري کردن یک بارداري بدون مشکل می
معموالً یکی از عوامل بازدارنده فعالیت فیزیکی براي زنان باردار، باورهاي غلطی . اندصحیح ورزش و فعالیت بدنی را توصیه کرده

نین، مستلزم آگاهی حال آنکه سالم ماندن مادر و ج. گذاردشود ورزش روي سالمتی جنین اثر نامطلوب میاست که تصور می
بنابراین مراقبین بهداشتی باید مداخالتی را براي رواج این . درست در مورد نوع و نحوه ورزش کردن در دوران بارداري است

لذا ). 2004دنز، (اولین قدم در این راستا شناخت الگوهاي رفتاري خانم هاي باردار در این زمینه است . تمرینات طراحی کنند
  .فعلی زنان باردار از نظر چگونگی عملکرد ورزشی در دوران بارداري در این زمینه راهگشاي اقدامات بعدي خواهد بودتعیین وضعیت 

 شناسیروش
سالم و فعال مراجعه ) ماه نهم(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(شهرستان گرگانکننده به مراکز بهداشت 
ي ابزار تحقیق پرسشنامه). نفر 111حجم نمونه (مرکز، از بین مراکز بهداشت شهري و روستایی انتخاب شدند10. انجام شدمتناسب 

محاسبه ) 786/0(اساتید دانشگاه و پایایی توسط ضریب آلفاي کرانباخ توسط تعدادي از  آناعتبار محتوایی  محقق ساخته بود که
 7در دوران بارداري، هاي ورزشی وضعیت شرکت در فعالیت). 2پرسش،15سؤاالت عمومی، ).1پرسشنامه داراي سه بخش است؛. شد

. دیده بودماماها و بهورزان آموزش ها، مصاحبه با زنان باردار توسطآوري دادهروش جمع. سؤال14نحوه عملکرد ورزشی، ). 3سوال و
ي مستقل،تحلیل واریانس یک دو نمونه Tآزمون (و استنباطی) میانگین،فراوانی و درصد فراوانی(ها به کمک آمار توصیفیداده

 .تجزیه و تحلیل شدند) متغیري، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
 نتایج

% 6/39افراد و  % 1/39همسران شغل آزاد، تحصیالت % 3/46دار، افراد خانه% 73فارس،% 9/82سال، 25-34از افراد % 2/62 
% 45. کردندقبل از بارداري ورزش نمی% 7/20. سابقه سقط نداشتند% 2/79بارداري اول و % 5/49همسران افراد دبیرستان و دیپلم، 

کم شروع به ورزش کم% 5/93از ماه اول ورزش کردن را آغاز کردند، % 9/50. خود را کاهش دادندبا شروع بارداري فعالیت روزانه 
تمرینات عضالت % 5/6وکششی،تمرینات ساده% 15روي، پیاده% 7/90.کردنددر تمام دوران بارداري ورزش می% 8/52. کردن کردند

 10-20به مدت % 2/40سه بار در هفته، % 2/35. دادندانجام می دوي نرم% 9/1یوگا و % 8/2تمرینات هوازي و شنا، % 7/4کف لگن،
قبل از % 1/15. کردندبه حالت خوابیده به پشت ورزش می% 12. کردنددر خیابان ورزش می% 4/69ها و در عصر% 7/65دقیقه، 
% 3/9تن دماي بدن، در صورت باال رف%  6/23. کردندبعد از ورزش کردند آب مصرف نمی% 5/6حین ورزش و % 5/42ورزش، 

درد قفسه سینه و % 3/18درد شکم، % 1/13ترشحات زنانه، % 33تپش قلب، % 8/16تنگی نفس، % 9/18سرگیجه، % 16خستگی، 
میانگین نمرات  .کردندگیري نمیحین ورزش ضربان قلب را اندازه% 8/88. دادندبا وجود سردرد به ورزش ادامه می% 8/23

. داراي عملکرد ورزشی خوب بودند% 46عملکرد ورزشی متوسط و % 6/39داراي عملکرد ضعیف، % 4/14. بود71/10± 69/2عملکرد
، با بارداري )87/11±٤٥/١٤(سال 35-45، سن )76/10±19/2(بیشترین میانگین عملکرد مربوط به افرا ساکن روستا 
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ز بارداري و فعالیت حین بارداري ارتباط بین فعالیت ورزشی در قبل ا. بود)50/12±٧٠/٠(و با زایمان طبیعی) 12±١٤/٢(سوم
 . دار وجود نداشتاجتماعی ارتباط معنیبین عملکرد ورزشی و مشخصات فردي. وجود داشت) =P 000/0(دار معنی

 گیريبحث و نتیجه
عملکرد مطابق با هاي مختلف ي انجام ورزش در حیطهتر برخوردار بودند و نحوهتقریباً نیمی از افراد از عملکرد متوسط و پایین

هاي عمومی، کتب درسی زمان تحصیل، بنابراین آموزش زنان باردار از طریق رسانه. استادنداردهاي ورزش در دوران بارداري نبود
هاي ورزشی مخصوص دوران بارداري نقش بسزایی در افزایش عملکرد و درستی انجام آن خواهد آموزش ماماها و برگزاري کالس

 . داشت
 هاي ورزشیزنان باردار، عملکرد، فعالیت: هاکلید واژه

 :منابع

آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی کاشان در . 1389، .و صابري، ف. ، سادات، ز.، تائبی، م.عابدزاده، م -1
 .43-48): 4(8فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، . مورد ورزش هاي دوران بارداري و پس زایمان

٢- Downs D, Husenlolas H, ٢٠٠۴ .Women’s Exercise Beliefs and Behavior during pregnancy and 
postpartum. J Midwif Women’s health;۴١-٩:٣٨۴ . 
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