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  چکیده
  نشد  تولد نوزاد، كوتاه  هنگام  وزن  تناسب  موجب  حاملگي  در دوران  ورزش  انجام  باورند كه  بر اين  از محققين  بسياري : مقدمه

 . نمايد مي طبيعي  امر زايمان  به  مهمي  وكمك  شده  سزارين  از طريق  زايمان  انجام  نياز به  و كاهش  زايماني  مراحل

 .  حامله  نخست  زنان  حاملگي  بر سرانجام  بارداري  در دوران  ورزشي  تأثير فعاليتهاي  تعيين:  هدف

 .  است  كنترل  با گروه  در عرصه  ييكارآزما  حاضر از نوع  پژوهش:   پژوهش  نوع

. گرديد  مورد تكميل  گروه  توسط  بود كه  ورزشي  فعاليتهاي  انجام  زمان  و مدت  دفعات  ثبت  وبرگه  ها پرسشنامه داده  آوري ابزار جمع

شاهد   و گروه) داشتند  ورزشي  فعاليت  كه  گروهي(مورد   بود در دو گروه  شده  آوري  ها جمع از پرونده  كه  حاملگي  سرانجام

 . شد  مقايسه) نداشتند  ورزشي  فعاليت  كه  گروهي(

شهر   پزشكي  علوم  دانشگاههاي  به  وابسته  درماني  مراكز بهداشتي  به  كننده  مراجعه  حامله  نخست  نفر از زنان ١٦٠تعداد  :  نمونه

  مورد و شاهد تقسيم  دو گروه  به  و بطور تصادفي  انتخاب  متوالي  گيري مونهن  طريق  به  داشتند كه  شركت  پژوهش  در اين  تهران

 . شدند

  ، وقوع زايمان  اول  مرحله  ، طول بارداري  در پايان  زنان  وزن  مورد و شاهد از نظر افزايش  دو گروه  بين  داد كه  ها نشان يافته :  نتايج

  طول  از نظر ميانگين  اما دو گروه.  وجود نداشت  دار آماري معني  آپكار نوزاد تفاوت  و نمره  زايمان  و بعد از موعد، نوع  قبل  زايمان

 . داشتند  تفاوت) P=٠٤/٠(تولدنوزاد   هنگام  و وزن) P=٠٥/٠(  زايمان  دوم  مرحله

  زايمان  دوم  مرحله  طول  كاهش  باعث  اريبارد  در دوران  ورزشي  فعاليتهاي  كه  گفت  توان مي  نتايج  براساس:   گيري و نتيجه  بحث

  ، نوع زنان  گيري اثر سوء بر وزن  ورزش  بر آن  عالوه. دارند  تري مناسب  شوند وزن متولد مي  مادران  از اين  كه  شود و نوزاداني مي

در مراكز   زمينه  در اين  شود مادران اد ميلذا پيشنه.  نداشت  از موعد ويا بعداز موعد و آپكار نوزادان  پيش  زايمان  ، وقوع زايمان

 . شوند  داده  آموزش  جمعي  ارتباط  وسايل  و از طريق  بهداشتي

   
   حاملگي  ، سرانجام در بارداري  ورزش:   كليدي  هاي واژه

  
 
 
 
 
 
 
   

                                                                          
  عضو هيئت علمی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی ايران   ∗
  رشد مامايیکارشناس ا ∗∗

 

  عضو هيئت علمی دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران ∗∗∗
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 مقدمه

  تحمل  قابل  حاضر جهت  در حال  كه  از روشهايي  يكي

  مادر با به  سازي شود، آماده نهاد ميپيش  درد زايمان  نمودن

و   نقدي.  است  از زايمان  قبل  ورزشي  تمرينات  كارگيري

kبه  بر اينكه  ورزشها عالوه  اين  معتقدند كه) ١٣٧٥(  خستين  

تر  آسان  و زايمان  حاملگي  تر دوره راحت  كردن  در طي  زنان

  نيز بي  بيعيط  وحالت  شكل  به  بدن  كند بر بازگشت مي  كمك

  آمده  بدست  نتايج  بر اساس )١٩٩٨(carben.  تاثير نيست

در   مناسب  ورزشهاي  با انجام  دارد كه اظهار مي  از مطالعات

در   لگن  كف  عضالت  قدرت  و بعداز زايمان  بارداري  دوران

  عضالت  قدرت  يابد و افزايش مي  درصد افزايش ٩٠حدود 

.  است  طبيعي  زايمان  در انجام  مهم  امري  لگن  كف

Engalock )ورزشهاي  با انجام  كه  نيز دريافت)١٩٩١  

  ناشي  درصد از عوارض ٢٢تا حدود   توان مي  بارداري  دوران

  بارداري  دوران  و استفراغ  اندامها، تهوع  مانند ادم  از حاملگي

ر ديگ  از طرف. نمود  جلوگيري  از بارداري  و كمر درد ناشي

 &Kafman Hall )نوزادان  دادند كه  گزارش)١٩٩٨  

  كنند نمره مي  خود ورزش  بارداري  در دوران  كه  مادراني

  تحرك بي  زنان  نوزادان  به  نسبت  باالتري  اول  آپگاردقيقه

بيشتر   گرم ١٦٥تا  ١٥١تولدآنها نيز   هنگام  دارند و وزن

 .  است

  اثرات  ورزش  دهند كه مي  نشان  تحقيقات  اغلب  اگرچه   

 Pivaring  گفته  دارد اما به  حاملگي  بر سرانجام  مفيدي

  در اين  اطالعات. نيستند  كافي  شده  انجام  طالعاتم)١٩٩٤(

  زيبايي. باشد بسيار محدود مي  در ايران  خصوص  به  زمينه

در   كه  زناني  طور كلي  به: نويسند مي) ١٣٧٣(  نژاد ومحبي

  كه  افزايند در تحقيقي كنند زياد نيستند، ومي مي  ورزش  نايرا

  شد مشخص  انجام  بانوان  ورزش  كميته  توسط ١٣٧١  در سال

كنند  مي  در كشور ما ورزش  درصد زنان ٣٠  فقط  گرديد كه

كنند باردار هستند و  مي  ورزش  كه  از زناني  وتعداد كمي

  كنند كساني مي  ورزش  بارداري در دوران  كه  اكثر زناني

. اند داشته  مستمرورزشي  فعاليتهاي  از حاملگي  قبل  هستند كه

بر   بارداري  در دوران  ورزش  اثرات  گفت  لذا شايد بتوان

 .  نيست  شده  شناخته  حاملگي  نتايج

  تا تأثير فعاليتهاي  گرفت  انجام  هدف  حاضر با اين  پژوهش   

  مشخص  حاملگي  را بر سرانجام  ريباردا  در دوران  ورزشي

شود  مي  حاملگي  از سرانجام  صحبت  وقتي  از آنجاكه. نمايد

شود  مي  مطرح  نوزاد وي  از جنبه  مادر وهم  از جنبه  هم  نتايج

قرار   را مورد بررسي  نتايج  نيز از هر دو جنبه  پژوهش  اين

باردار   زنان از  ، گروهي تاثير ورزش  تعيين  جهت.  است  داده

  كه  دادند با گروهي مي  را انجام  ورزشي  فعاليتهاي  كه

 . قرار گرفتند  نداشتند مورد مقايسه  ورزشي  فعاليتهاي

   
  يه هافرض

     بر افزايش  بارداري  در دوران  ورزشي  فعاليتهاي  انجام -١

 .  تاثير است بي  دوران  اين  درپايان  زنان  وزن

     بر طول  بارداري  در دوران  ورزشي  عاليتهايف  انجــام -٢

 .  تأثير است بي  زايمان  و دوم  اول  مرحله

     بر وقوع  بارداري  در دوران  ورزشي  فعاليتهاي  انجام -٣

 . و بعد از موعد تأثير ندارد  قبل  زايمان

     بر نوع  بارداري  در دوران  ورزشي  فعــاليتهاي  انجـام -٤

 .  تأثير است بي)  سزارين -  طبيعي(  نزايما

     بر وزن  بارداري  در دوران  ورزشي  فعاليتهاي  انجــام -٥

 . تولد نوزاد تاثير ندارد  هنگام

بر آپگار      بارداري  در دوران  ورزشي  فعاليتهاي  انجام -٦

 .  تأثير است تولد نوزاد بي  و پنجم  اول  دقايق

   
 مواد و روشها 

    كنترل   گروه  با  در عرصه  كارآزمايي  از نوع  پژوهش  اين   

)Controlled field trial (در آن  بود كه  

  حاملگي  بر سرانجام  بارداري  در دوران  ورزش  تأثير انجام

نفر از  ١٦٠  شامل  پژوهش  نمونه.  قرار گرفت  مورد بررسي

مستمر پژوهشگر   بـا مراجعه  بــود كــه  حامله  نخست  زنان

،  بهداشت  وزارت  به  وابسته  و درماني  مراكز بهداشتي  به

دو   به  طور تصادفي  وبه  شده  انتخاب  پزشكي  وآموزش  درمان



ورزش و بارداری                                                                افتخارالسادت حاجی کاظمی و همکاران            

   ۱۳۷۹تابستان/۲۵شماره /ل سيزدهم سا                                                      ران   فصلنامه پرستاری و مامايی اي

  انجام  كشي  نفر قرعه  اولين  انتخاب  براي. شدند  تقسيم  گروه

را   ورزشي  فعاليتهاي گروهي كه  مورد يعني  در گروه  شد كه

  بعدي  و نفرات  دادند قرار گرفت مي  انجام  بارداري  ندر دورا

   دو گروه  به  در ميان  يك  صورت  به

نفر در  ٨٠  يعني  نمونه  حجم  كار تا تكميل  اين. شدند  تقسيم

  از سه  مركز بهداشتي  در سه  گيري نمونه.  يافت  ادامه  هر گروه

در   واقع  انيدرم  بهداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

آمدند  مي  حساب  مراكز به  ترين پر مراجعه  كه  شهر تهران

  يا رواني  جسمي  بيماريهاي  مبتال به  كه  زناني. شد  انجام

،  سر راهي  نظير جفت  حاملگي  يا عوارض  شده  شناخته

و   رشد جنين  ماندگي ، عقب فشار خون  ، افزايش دكولمان

  زنان  همچنين. نشدند  داده  شركت  شبودند در پژوه  بيني لكه

و  ٨/١٩كمتر از   بدني  توده  شاخص  براساس(والغر   چاق

از   اي حرفه  و ورزشكاران  انتخابي  ، سزارين)٢٦بيشتر از 

 شدند   حذف  پژوهش

  ورزشي  بايد فعاليتهاي  زنان  پژوهش  در طول  از آنجا كه   

  فعاليتهاي  انجام  جهت  چنين  نمودند و هم مي  خود را ثبت

در   كردند، زناني مي  را مطالعه  شده  تهيه  جزوات  ورزشي

و   سواد خواندن  حداقل  شدند كه  داده  شركت  پژوهش

  آنان  نوزادان  كه  مادراني  به  مربوط  اطالعات. داشتند  نوشتن

  دخالت  وتحليل  بارز بودند نيز در تجزيه  ناهنجاريهاي  داراي

  توانستند بر ميزان ناهنجاريها مي  نشدند چرا كه  داده

  از كسب  پس. موثر باشند  و يا آپگار نوزادان  گيري وزن

مورد   در گروه  زنان  براي  مورد پژوهش  واحدهاي  رضايت

  داده  ورزشي  تمرينات به  راجع  كه  شفاهي  بر آموزش  عالوه

تا   گرفت قرار مي  نيز در اختيار آنان  مصوري  شد، جزوه مي

 ٢٠-٣٠  مدت  و هر بار به  روز در هفته ٣  حداقل  با آن  مطابق

مورد   در گروه  زنان  از كليه. دهند  را انجام  تمرينات  دقيقه

  بـا مدت  در رابطــه  را كه  ثبتي  هاي شد تا برگه مي  خواسته

ر قرا  در اختيارشان  شده  انجام  تمرينات انجام ودفعات  زمان

پژوهشگر   يكبار به  و هر دوهفته  نموده  تكميل  گرفت مي

آمد و  مي  عمل  به  شاهد نيز پرسش  از گروه. دهند  عودت

ها  دادند از نمونه مي  انجام  ورزش  تحقيق  در طول  چنانچه

. انجاميد  طول  به  ماه ٤  مدت  به  گيري نمونه. شدند مي  حذف

شاهد با   نفر از گروه ٧و  مورد  نفر از گروه ٩  بطور كلي

و   پژوهش  طول  براي  كه  نمونه  حذف  معيارهاي  به  توجه

  به. شدند  حذف  بود از پژوهش  شده  تعيين  زايمان  هنگام

از   حاملگي  سرانجام  به  مربوط  اطالعات  به  منظور دستيابي

 . شد  استفاده  آنان  پرونده

و   مورد تجزيه SPSSافزار  نرم  كارگيري  ها با به داده   

  و از آزمونهاي  قرار گرفت  تحليل
٢

 x وt جهت  مستقل  

مورد   در گروه  زنان  مشخصات. شد  ها استفاده فرضيه  آزمون

.  است  شده  گذاشته  نمايش  به) ١(  شماره  و شاهد در جدول

  پژوهش  مورد نظر در اين  مشخصات  از جهت  دو گروه

  با يكديگر تفاوت  غالاشت  ها از نظر وضعيتبودند وتن  يكسان

  بيشتري  مورد از نسبت  در گروه  و شاغلين) P=٠١/٠(  داشته

 . برخوردار بودند

   نتايج  

معيار   و انحراف  ميانگين  داد كه  نشان  پژوهش  هاي يافته   

شاهد و مورد   در دو گروه  حاملگي  زناندر پايان  وزن  افزايش

  بوده  كيلو گرم ٨٢/١١ ± ٢٩/٣و  ٦٤/١١  ±  ١٩/٣  ترتيب  به

  وزن  افزايش  كيلو گرم ٨-١٠  در هر دو گروه  اكثر زنان.  است

  دو گروه  بين  نظر اختالفي  و از اين) ٢  شماره  جدول(داشتند 

 ). t= ٣٢/٠(نشد   مشاهده

  در گروه  زايمان  اول  مرحله  معيار طول  و انحراف  ميانگين   

 ± ١٩/١١٦ مورد  و در گروه ٣٢/٤٢٠ ± ٤٥/١٢١د شاه

  اول  مرحله" اكثرا  زنان  در هر دو گروه. بود  دقيقه ٣٩/٤١٤

  جدول(بود   انجاميده  طول  به  دقيقه ٣٥١-٤٥٠  زايمانشان

دو   اول  حلهمر  طول  را بين  تفاوتي  آزمون  نتيجه). ٣  شماره

  ). t= ٢٨/٠( . نداد  نشان  گروه

  دو گروه زايمان  دوم  مرحله  معيارطول  وانحراف  نگينميا   

. بود  دقيقه ٧١/٣٤ ± ٧٧/٧و  ± ٧٥/٧  ترتيب موردوشاهدبه

 ٣١-٤٠شاهد   گروه  درصد زنان  در بيشترين  دوم  مرحله  طول

). ٤  شماره  جدول(بود   دقيقه ٢٠-٣٠مورد   و در گروه  دقيقه

   دو گروه  را بين  داري  نيمع  اختالف  مستقل  تي  آزمون  نتيجه

  ) P=٠/٠٤(داد   نشان

  از هر دو گروه  درصد از زنان  ٢/٤  داد كه  نشان  نتايج        

  گروه  درصد از زنان ٨/٢در . از موعد داشتند  قبل  ايمانز
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  بعداز موعد انجام  مورد زايمان  گروه  درصد زنان ٤/١شاهد و

  فيشر اختالفي  دقيق  آزمون  نتايج). ٥  شماره  جدول(  گرفت

  نيز اختالفي  زايمان  از نظر نوع. نداد  نشان  دو گروه  را بين

) X2=۰۴/۰(نشد   شاهد و مورد مشاهده  دو گروه  بين

 داشتند   طبيعي  زايمان  در هر دو گروه  زنان  واكثريت

در   تولد نوزادان  هنگام  معيار وزن  وانحراف  ميانگين   

   روهـــگ در   و  گــرم ٨١/٣٢٥٢  ± ٣٠/٣٣٧ اهدشـ  گــروه

  كه  در صد زناني. بود  گرم ٣٨/٣١٤٣ ± ٠٢/٣٤٣ورد ـــم

موردبيشتر از شاهد   داشتند در گروه  گرم ٢٥٠٠نوزاد زير 

مورد   داشتند در گروه  گرم ٣٠٠٠  باالي  نوزادان  كه  وزناني

 t  آزمون  نتيجه). ٧  شماره  جدول(شاهد بود   كمتراز گروه

  وزن  از نظر ميانگين  دو گروه  بين  داد كه  نشان  مستقل

 ٥/٩٨) P=٠٥/٠(وجود دارد   داري  معني  اختالف  نوزادان

 . داشتند ٧  آپگار باالي  در هر دو گروه  درصد از نوزادان

   گيري و نتيجه  بحث

را بر   بارداري  در دوران  تاثير ورزش  مستقل t  آزمون  نتايج  

  مرحله  و طول  حاملگي  دوره  در پايان  مادران  وزن  افزايش

  كه  زناني  بين  تفاوتي  كه  معني  بدين. تائيد نكرد  زايمان  اول

كردند  نمي  ورزش كه  كردند و زناني مي  ورزش  دوران  در اين

  در تحقيــق)١٩٩٠( Beckman  در حاليكه.  وجود نداشت

در   زايمان  اول  مرحله  طول  رسيد كه  نتيجه  اين  خــود بـه

  طور معني  به  بارداري  در دوران  ورزشي  با فعاليتهاي  زنان

   فعاليتهاي  بدون  زنان  زايمان  اول  مرحله  از طول  داري

از   و قسمتي  پژوهش  اول  لذا فرضيه.  تر است وتاهك  ورزشي

 . تاييد شد  دوم  فرضيه

  گرديد كه  مشخص  مستقل t  آزمون  نتيجه  اما براساس   

  تفاوت  دو گروه  زايمان  دوم  مرحله  طول  ميانگين  بين

  توانسته  ورزش  يعني). p= ٠٤/٠(وجود دارد   داري معني

  در اين  كه  را در نزد زناني  زايمان  دوم  مرحله  طول  است

 pamella. تر بنمايد كنند كوتاه مي  ورزش  دوران

  انجام  كه  دستيافت  نتيجه  اين  خود به  نيز در تحقيق)١٩٩١(

. تاثير دارد  زايمان  دوم  مرحله  بر طول  دوران  در اين  ورزش

خود   پژوهش  در نتيجه )١٩٩٦(Phyllis  در حاليكه

تأثير  بي  زايماني  مراحل  بر طول  ورزش  انجام  دارد كه مي  بيان

  دوم  مرحله(  پژوهش  دوم  از فرضيه  لذا قسمتي.  است

  رد شد)  زايمان

و بعد از موعد،   قبل  بر زايمان  در مورد تاثير ورزش    

  در دوران  كه  گروهي  را بين  فيشر وجود تفاوت  دقيق  آزمون

  نكرده  ورزش  كه  بودند و گروهي  دهكر  ورزش  بارداري

  دوران  در اين  ورزش  كه  است  معني  بدان  اين. بودند رد كرد

و   است  نداشته  وبعداز موعد تاثيري  قبل  بر متغير زايمان

.  نيز مورد تاييد قرار گرفت  پژوهش  سوم  فرضيه

Phyllips)ورزشي  فعاليتهاي  كرد كه  نيز اعالم )١٩٩٦  

   . تاثير است  از موعد بي  قبل  ايمانبر ز

  زايمان  بر نوع  بارداري  در دوران  با تاثير ورزش  در رابطه  

 t  آزمون  اما نتيجه. نيامد  بدست  دو گروه  در بين  نيز تفاوتي

مورد   در گروه  نوزادان  وزن  ميانگين بين  داد كه  نشان  مستقل

با   يعني). P=٠٥/٠(رد وجود دا  داري  معني  و شاهد تفاوت

كمتر متولد   با وزن  نوزاداني  توان مي  ورزشي  فعاليتهاي  انجام

مورد تائيد قرار   پژوهش  چهارم  فرضيه  اساس  براين. نمود

  پژوهش  نتيجه. رد شد  پنجم  فرضيه  شد ولي  گرفت

Nancy)فعاليتهاي  امر بود كه  نيز بيانگر اين )١٩٩١  

تاثير   اما در خصوص. گذارد نوزاد تاثير مي  بر وزن  ورزشــي

  نتايج  و پنجم  اول  آپگار دقيقه  بر نمره  دوران  در اين  ورزش

در   است  متغير نداشته  بر اين  تاثيري  ورزش  داد كه  نشان

  دريافتند كه )١٩٩٨(Hall & Kafman  حاليكه

  اول  آپكار دقيقه  كردند نمره مي  ورزش  كه  زناني  نوزادان

  لذا فرضيه. داشتند  تحرك  بي  زنان  نوزادان  به  نسبت  باالتري

 .  نيز مورد تاييد قرار گرفت  پژوهش  ششم

  نه  بارداري  در دوران  ورزش  پژوهش  اين  نتايج  براساس   

در   ندارد بلكه  از حاملگي  حاصل  برنتايج  تنها اثر سويي

  اينكه  از جمله. گذارد مي ر آننيز ب  مثبتي  موارد اثرات  برخي

  باعث چنين  و هم  تر كرده را كوتاه  زايمان  دوم  مرحله  طول

لذا پيشنهاد . تر متولد شوند متناسب  با وزن  شود نوزاداني مي

  مراقبتهاي  در بخش  آموزشي  كالسهاي  شود تا با برگزاري مي

  از اثرات  نزنا  نگراني  و درماني  در مراكز بهداشتي  بارداري

داد و   و نوزاد را كاهش  بر جنين  ورزش  سوء احتمالي

باردار   زنان  به  جمعي  ارتباط  از وسايل  با استفاده  همچنين
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گردد در  پيشنهاد مي  همچنين. داد  را ارائه  الزم  هاي آگاهي

چندزا   زنان  بر سرانجام حاملگي  ديگر تأثير ورزش  پژوهشي

 بر   تر ورزش تأثير دقيق  تعيين  جهت. گيرد قرار  مورد بررسي

  در زنان  اي مقايسه  گردد تحقيقي پيشنهاد مي  حاملگي

 . پذيرد  ورزشكار و غير ورزشكار صورت

     

  

  )n=۷۱(و مورد ) n= ٧٣(مشخصات فردي زنان در دو گروه شاهد : ١جدول شماره 

  گروه  ميانگين و انحراف معيار

  مورد  شاهد

  ٥٧/٢٢+٢٠٥/٤  ٧٦/٢٢+٦٥٥/٣  )سال(سن 

  ٣٣/١٥٤+٠٨/٧  ٠٩/١٥٤+٩٧/٦  )سانتي متر(قد 

  ٤٥/٥٧+٣٥/٧  ١٩/٥٧+٤٠/٨  )كيلوگرم(وزن سه ماه اول بارداري 

  ١٧/٢٧+٤٣/١  ٠٧/٢٧+٠٤/١  )هفته(سن حاملگي هنگام پذيرش به تحقيق 

  

ميزان 

  (%)تحصيالت

  ٣/٤  ٨/٢  خواندن و نوشتن

  ٩/٢٣  ٩/٢٣  ابتدايي

  ٤/٣٢  ٦/٢٩  راهنمايي

  ٤/٣٩  ٧/٤٣  دبيرستان و باالتر

وضعيت 

  (%)اشتغال

  ٢/٧٣  ٧/٨٨  خانه دار

  ٨/٢٦  ٣/١١  شاغل

  

  

  )n=۷۱(و مورد ) n= ٧٣(افزايش وزن زنان در پايان حاملگي در دو گروه شاهد : ٢جدول شماره 

  گروه  )كيلوگرم(افزايش وزن زنان 

  مورد  شاهد

٦/١٩(١٥  )٢/١٥(١٢  ٥-٧(  

٥/٤٩(٣٤  )٨/٦٢(٤٢  ٨-١٠(  

١/٢٨(٢٠  )٢/١٧(١٦  ١١-١٣(  

٨/٢(٢  )٨/٤(٣  ١٤-١٦(  

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗
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  ∗∗ )n=۵۵(و مورد  ∗ )n= ٧٣(طول مرحله اول زايمان در دو گروه شاهد : ٣جدول شماره 

  گروه  )دقيقه(طول مرحله اول زايمان 

  مورد  شاهد

٢٥١-٣٥  ۱۸)۲/۲۸(  ١٩)٧/٣١(  

٨/٣٦(٢٢  )٤٨(٢٣  ٣٥١-٤٥٠(  

٥/١٨(٧  )٤/٨(٦  ٤٥١-٥٥٠(  

٨/٨(٤  )١٤(١٠  ٥٥١-٦٥٠(  

٢/٤(٣  )٤/١(١ <٦٥١(  

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗

  .نفر از گروه مورد سزارين شدند ١٦نفر از گروه شاهد و  ١٥تعداد  ∗ ∗

  

  

  

  ∗∗ )n=۵۵(و مورد ∗ )n= ٥٨(د طول مرحله دوم زايمان در دو گروه شاه: ٤جدول شماره 

  گروه  )دقيقه(طول مرحله اول زايمان 

  مورد  شاهد

٢٠-٣٠  ۱۹)۴/۳۵(  ٢٤)٨/٣٣(  

٣٠(٢٠  )٩/٤٠(٣٠  ٣١-٤٠(  

٨/٢٧(١٠  )٧/٢٣(٩  ٤١-٥٠(  

٤/٨(١  )٠(٠  ٥١-٦٠(  

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗
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  ∗∗ )n=۶۸(و مورد  ∗ )n= ٧١(دو گروه شاهد زايمان قبل و بعد از موعد در : ٥جدول شماره 

  گروه  زايمان قبل از موعد

  مورد  شاهد

  )٢/٤(٣  )۲/۴(۳  بلي

  )٨/٩٥(٦٥  )٨/٩٥(٦٨  خير

  مورد  شاهد  زايمان بعد از موعد

  )٤/١(١  )٨/٢(٢  بلي

  )٦/٩٨(٦٧  )٢/٩٧(٦٩ خير

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗

  .نفر از گروه مورد مشخص نبود ٣نفر از گروه شاهد و  ٢يمان سن حاملگي هنگام زا∗ ∗

  )n=۷۱(و مورد ) n= ٧٣(نوع زايمان در دو گروه شاهد : ٦جدول شماره 

  گروه  نوع زايمان

  مورد  شاهد

  )٥/٧٧(٥٥  )۹/۷۸(۵۸  طبيعي

  )٥/٢٢(١٦  )١/٢١(١٥  سزارين

    .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد∗

  )n=۷۱(و مورد ) n= ٧٣(وزن نوزادان هنگام تولد در دو گروه شاهد : ٧جدول شماره 

  گروه  )گرم(وزن نوزاد 

  مورد  شاهد

٢٠٠٠-٢٥٠٠  ۲)۸/۲(  ٥)٦/١١(  

٧/٢٦(١٧  )٢/١٨(١٤  ٢٥٠١-٣٠٠٠(  

٤٥(٤٢  )٧/٦٤(٤٦  ٣٠٠١-٣٥٠٠(  

٧/١٦(٧  )٣/١٤(١١  ٣٥٠١-٤٠٠٠(  

  اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗  .
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EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ON PREGNANCY OUTCOME 
 

Hajikazemi, E. Heydari, M. Feizi, Z. Haghani, H 
 

 
 
ABSTRACT 
Background: Many researchers believe that exercise during pregnancy positively 
effects normal delivery, controls babies' weight and reduced the length of labor. 
Objective: To find out the effect of physical exercise during pregnancy on 
pregnancy outcome in primiparous women. 
Design: This study was a controlled field trial. Data were collected by means of 
questionnaire and monitoring the length and the umbra of time the women in trial 
group performed exercise. Data about pregnancy outcome were gathered using 
labor and newborn records and were compared in two groups (women doing and 
not doing physical exercise during pregnancy). 
Samples: 160 primiparous women were selected consecutively and assigned 
randomly to one of trial or control group (80 in each group). 
Results: There were no significant between two groups except that the second stage 
of labor was shorter and the mean of babies' birth weight was smaller for the trial 
group. 
Conclusion: The  results  not only indicate no harm for mother or baby by doing 
physical exercise during pregnancy but also seems that it shortens the second stage 
of labor and controls babies' weight. It is suggested to encourage women to do 
exercise and not stop doing it during pregnancy if they are already used to do it. 
Key Words: Physical exercise during pregnancy, Pregnancy outcome  

 


