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 های پس از زایمانبررسی دانش و منابع اطالعاتی مادران نسبت به ورزش
 

 فاطمه اسالمی*
 عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان

 

 

 خالصه

 

رفتار مناسب از  دانش و آگاهی کافی براي تغییر رفتار یا ایجاد یک ،براي ارتقاي سالمت زنان در دوره پس از زایمان

هاي پس نسبت به ورزشزنان  دانشمطالعه حاضر به بررسی . باشندمی ضروري هاي دوره پس از زایمانجمله انجام ورزش

در سه ماهه دوم پس از ي مادران سالمی بود که شامل کلیهي آماري جامعه پردازد.از زایمان و عوامل مرتبط با آن می

 011انجام شد )با تخصیص متناسب اي و غیرتصادفی مبتنی بر هدف، گیري به صورت خوشهنمونهایمان قرار داشتند. ز

. طراحی شدپس از زایمان  دوم ورزشی در سه ماهه دانشو  با دو بخش مشخصات فردي و اجتماعی ايپرسشنامهنفر(. 

میانگین  و استنباطی تحلیل شدند. به کمک آمار توصیفیسپس . آوري شدجمع دیدهموزشها توسط ماماها و بهورزان آداده

درصد  5/51متوسطی داشتند. فقط  دانشدرصد( از مادران  86نفر ) 86بود.  80/01±10/2نمره آگاهی افراد مورد مطالعه 

ورزشی و مشخصات  دانشبین  بودند. شدهدرصد توسط ماما(  51توصیه )تمرینات ورزشی پس از زایمان انجام  بهاز افراد 

، آموزش ماماها و هاي عمومی، کتب درسیطریق رسانه ازمادران آموزش  .داري وجود نداشترابطه معنی اجتماعی-فردي

 خواهد داشت. و آگاهی زنان دانشنقش بسزایی در افزایش زایمان  پس ازورزش آموزشی هاي برگزاري کالس

 

 از زایمان، زناندانش، پس  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه

 

سالم و  براي ارتقاي سالمت زنان در دوره پس از زایمان و براي اینکه زنان بتوانند عمري طوالنی و زندگی نسبتاً

-رفتار مناسب از جمله انجام ورزش فعالی داشته باشند، الزم است دانش و آگاهی کافی براي تغییر رفتار یا ایجاد یک

بهداشتی نیازمند  هايرفتارعقیده بر این است که افراد جهت تغییر  را بدست آورند عموماً هاي دوره پس از زایمان،

در سه و منابع اطالعاتی آنان  مادرانورزشی  دانشبا این هدف مطالعه حاضر به بررسی [. 0]باشندکمک و آموزش می

 پردازد.ز زایمان و عوامل مرتبط با آن میپس ا دومماهه 

 

 

 روش تحقیق

 

                                                 

E-mail: F.eslami@ug.ac.ir :مسئول نویسنده  * 
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ي مادران سالم بود که در سه ماهه شامل کلیهي آماري جامعهي میدانی بود. تحلیلی به شیوهمطالعه از نوع توصیفی

تان هاي بهداشتی پس از زایمان به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرسایمان قرار داشتند و براي مراقبتدوم پس از ز

با تخصیص متناسب اي و غیرتصادفی مبتنی بر هدف، ري به صورت خوشهگینمونه کردند.مراجعه می 0162گرگان در سال 

توسط تعدادي از اساتید دانشگاه و  آناعتبار محتوایی  ي محقق ساخته بود کهنفر(. ابزار تحقیق پرسشنامه 011انجام شد )

ورزشی در  دانشو  یبا دو بخش مشخصات فردي و اجتماع ايپرسشنامهمحاسبه شد.  پایایی توسط ضریب آلفاي کرانباخ

ها توسط ماماها و بهورزان . دادهو همچنین منابع توصیه کننده اطالعات ورزشی طراحی شدپس از زایمان  دومسه ماهه 

ها به اسمیرنوف نرمال بودن توزیع جامعه بررسی شد. سپس داده-با کمک آزمون کلموگروف آوري شد.جمع دیدهآموزش

ي مستقل،تحلیل واریانس یک متغیري، دو نمونه T)آزمون  د فراوانی( و استنباطی)میانگین، درص کمک آمار توصیفی

 ≥15/1Pسطح معنی داري تحلیل شدند.  19spssضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن( پس از وارد شدن در نرم افزار 

 پذیرفته شد.

 

 

 یافته ها

دانش متوسطی در مورد درصد( از مادران  86نفر ) 86بود.  80/01±10/2میانگین نمره آگاهی افراد مورد مطالعه 

تمرینات ورزشی پس از زایمان انجام درصد از افراد در مورد  5/51هاي پس از زایمان داشتند. فقط اصول صحیح ورزش

آشنایان و همکاران(،  -دوستانفامیل،  -خانوادهدر میان منابع کسب اطالعات )پزشک زنان و زایمان،  بودند. توصیه شده

بین نمره دانش و متغیرهاي سن، تعداد زایمان، نوع درصد( بسزایی در افزایش دانش مادران داشتند.  51ماماها نقش )

زایمان، نوع ورزش قبل و حین بارداري و پس از زایمان، گرایش به ورزش پس از زایمان، قومیت، شغل فرد و همسر، 

و نوع مرکز بهداشت محل مراجعه و بارداري منجر به سقط ارتباط معنادار وجود  تحصیالت فرد و همسر، محل سکونت

  (0)جدول ندارد. بین نمره دانش و منابع کسب اطالعات یا منابع توصیه کننده به ورزش تفاوت معنادار مشاهده نشد. 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

هاي پس از زایمان داشتند که در این میان نقش ماماها بسیار برجسته بود. مادران دانش متوسطی در مورد ورزش

نمره دانش با هیچکدام از مشخصات فردي اجتماعی مادران رابطه معنادار و یا تأثیرگذاري نداشت که در خور تأمل است. 

هاي زنان، ، متخصصین بیماريهاي اولیهي مراقبتدهنده( پزشکان ارائه2112مغایر با تحقیق حاضر چیارلی و همکاران )

[. 2]هاي آمادگی براي زایمان را به عنوان منابع کسب اطالعات ورزشی ذکر کردند ماماها، پرستاران و اداره کنندگان کالس

زایمان  پس ازورزش آموزشی هاي ، آموزش ماماها و برگزاري کالسهاي عمومی، کتب درسیطریق رسانه ازمادران آموزش 

 خواهد داشت. و آگاهی زنان دانشر افزایش نقش بسزایی د
 

 
 درصد فراوانی فراوانی هاي پس از زایمانبررسی دانش پیرامون ورزش -0جدول 

 4/60 68 شودورزش باعث کاهش افسردگی پس از زایمان می

 5/46 48 گردد.اختیاري ادراري میورزش باعث خطر بی

 8/66 64 گردد.ورزش باعث کاهش شیردهی می

 0/11 20 از ورزش کردن باید نوزاد را با شیر تغذیه نمود. پس
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 0/51 46 پس از زایمان الزم است میزان کالري به هنگام ورزش افزایش یابد.

 6/48 42 هفته بعد از سزارین است. 8-0هفته بعد از زایمان و  8بهترین زمان براي شروع ورزش 

 6/86 85 ورزش کردن خودداري کنند.خانم هاي سزارینی تا بهبودي محل عمل باید از 

 6/04 66 کند. انجام ورزش بعد از زایمان، به برگشت سریعتر شکل بدن به وضعیت قبل از بارداري کمک می

 01 60 بهترین کار براي کاهش وزن پس از زایمان، شیردهی همراه با انجام برخی حرکات ورزشی است.

 درصد فراوانی فراوانی هاي پس از زایمانمنابع اطالعاتی و توصیه کننده به ورزش

 2/20 00 پزشک متخصص زنان و زایمان

 51 28 ماما

 2/11 08 خانواده و فامیل

 0/21 02 دوستان و اشنایان 

 6/0 0 همکاران

 .Sig پیرسونR ارتباط دانش با مشخصات فردي و اجتماعی

 621/1 -118/1 سن

 515/1 184/1 تعداد زایمان

 506/1 156/1 طبیعیزایمان 

 602/1 102/1 زایمان سزارین

 658/1 -118/1 بارداري منجر به سقط

 551/1 180/1 ورزش قبل بارداري

 164/1 -080/1 ورزش حین بارداري

 006/1 145/1 ورزش پس از زایمان

 .F Sig ارتباط دانش با مشخصات فردي و اجتماعی

 466/1 011/1 قومیت

 860/1 561/1 شغل همسر

 660/1 554/1 شغل فرد

 .Sig اسپیرمن R ارتباط دانش با مشخصات فردي و اجتماعی

 811/1 140/1 تحصیالت فرد

 241/1 -000/1 تحصیالت همسر

 .T Sig ارتباط دانش با مشخصات فردي و اجتماعی

 500/1 506/1 محل سکونت

 181/1 061/1 نوع مرکز بهداشت

 844/1 484/1 گرایش به ورزش پس از زایمان

 

 

 منابع 

 
1-Mohajer T. Priciple of Patient Education.1th ed. Tehran. Salemi Publication; 2001. 

2- Chiarelli p, Cockburn, 2002. Promoting urinary continence postpartum women. A randomizd 

controlled trial. BMJ: 324:1241-44. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         4 

 

 
Knowledge and information resources about exercise in postpartum mothers 

 

Fatemeh Islami 

Faculty Member of Golestan University, Department of Physical Education 

Email: f.eslami@gu.ac.ir 

 
 

Abstract 

To promote women's postpartum health, sufficient knowledge to change behavior or 

establish an appropriate treatment such as exercise in postpartum period are essential.This 

study examines the Knowledge of exercise in 3-6 months post childbirth women and some 

associated factors. The current study is a descriptive-analytical study with field method. 

The population includes the healthy Delivered women visiting Gorgan health centers 

during 2013. The non-random cluster sampling based on objective was conducted with 

proportional allocation (100 individuals). The research tools include the researcher made 

questionnaire consisting of two parts: 1) Question about Demographic characteristics, 2) 

Question about Knowledge of exercise in postpartum. Data collection tools include 

interviewing with women by midwifes and trained health workers. Data were analyzed by 

the help of descriptive and inferential statistics. The score of Knowledge was 13.68 ± 2.08. 

69 Persons (69%) of mothers had a moderate knowledge. 50.5% of them encouraged to do 

exercise by midwives. There was not significant relationship between Sports knowledge 

and demographic characteristics. Maternal education through public media, textbooks, 

training midwives and training class postpartum exercise has significant role in increasing 

performance and it will be done properly. 

Keywords: Knowledge, postpartum, women  
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