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  ده یچک

، قـد  جملـه سالمت نوزادان از يهابر شاخص ين باردارین حیتمر تأثیر یحاضر بررس پژوهشهدف از 

ـ از م، منظـور نیبـد . بود يطول مدت باردارو  آپگارة نمر، دور سرة انداز، وزن ـ ان کلی زنـان بـاردار   ۀ ی

، روش هدفمنـد نفر به 42، 1389در سال  تان سمنانش از تولد شهرسیپ يهاکننده به درمانگاهمراجعه

ـ بودند و کنترل)  ینفر (تجرب 21که هر کدام  به دو گروه یصورت تصادفبهسپس  انتخاب شده و م یتقس

جلسه در هفتـه و هـر جلسـه     3هفته ( 8مدت به يسوم باردارۀ گروه تحت مداخله در سه ماه. شدند

ـ یضربان قلب ب %60ـ75با شدت  یناتی) تحت تمرقهیدق 45تا  30مدت به ج ینتـا . نه قـرار گرفتنـد  یش

نوزادان زنان باردار گـروه   5دقیقۀ آپگار ة و نمر اندازه دورسر، قد، مستقل نشان داد که وزن tحاصل از 

طـول مـدت    درکه یحالدر. )P≤0.05( شتر از نوزادان زنان گروه کنترل بودیب يطور معنادارهب، یتجرب

 پـژوهش ج یبا توجـه بـه نتـا   . مشاهده نشد يمعنادار يو کنترل) تفاوت آمار یجربدو گروه (ت يباردار

ـ  يبرا يارزشمند يایمزا، يکه ورزش در طول باردار توان اذعان داشتیحاضر م خواهـد   ینوزاد در پ

  . داشت

  

  يطول مدت باردار، آپگارة نمر، دور سرة انداز، وزن، قد، يباردار، نیتمر : يدیواژگان کل
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  همقدم

 یو ذهن یرشد جسمة کنندنییبا سالمت مادرش دارد و تع يریناپذییجدا یسالمت نوزاد وابستگ

نقش ، يو نوزاد ینیم دوران جنییاغراق نخواهد بود اگر بگو. باشدیماو  یو نوجوان یدر دوران کودک

ر دوران شه دیمادر و نوزاد ر یمشکالت سالمت. کندیفا میرا در رشد جسم و روان هر فرد ا یاصل

سالمت مادر  يشده برامطرح يشنهادهایجمله پ از. دارد ینیجندوران و رشد  يباردار يریپذبیآس

ر زنان باردا %60 حدود، ن موضوعیرغم ایعل. باشدیم يرانجام ورزش در دوران باردا، نیو جن

  . )1( کنندیف مذح يزمان باردار را در خود یورزش يهاتیفعال

مانند  یط خاصیا شرایندارند  یکه منع پزشک یزنان يبرا که ده دارندیعقپزشکان  اکثر، حاضردرحال

 دانشگاه همچنین. ندارد يورزش با شدت متوسط خطر، اندنداشته يش از باردارین پیسقط جن

 30مدت هفته به يروزهاۀ هم ایدر اکثر  شدت متوسط را ن بایتمر ACOG(1( کایآمر ییماما زنان و

قت امروزه بر یحقدر. )2کند (یشنهاد میندارند پ یکه مشکالت پزشک يباردار يهانمخا يقه برایدق

دارد  يشماریب يایخطر مزایب يک بارداریسبک تا متوسط در طول  یت بدنینکه انجام فعالیسر ا

ک پاسخ یباعث ، یت بدنیه شده است که فعالیقت توجین حقین امر با ایا. نظر وجود داردتوافق

ند به یان فریا. شودین و جفت میر غلظت خون جنییز تغیان خون و نیع مجدد جریتوز و ییگرما

ـ  یقلب يکاهش فشارها، یشدن بازگشت خون از اندام تحتانترعیسر، از کمردرد يریشگیکاهش و پ

 يریشگیپ، يابت بارداریکاهش ابتال به د، خونکاهش فشار، یرسانژنیت اکسیش ظرفیافزا، یعروق

  . )2،3( کندیکمک م مادر يریگها و کنترل وزناهرگیس در سیشدن و وار از لخته

مارستان یکه در ب یامروزه همه نوزادان، یپزشکۀ نیموجود در زم یعلم يهاشرفتیتوجه به پ با

ت سالمت ینشانگر وضع، بوده که اطالعات موجود در آن یپزشکة پروند يشوند دارایمتولد م

 يطول مدت باردار، دورسر نوزادة انداز، وزن، قد، آپگار نوزادة نمر :ات شاملن اطالعیا. نوزادان است

 برگرفته از، بود 1952سال  در 2آپگار اینیرجیار آپگار که مبدع آن خانم ویمع. است رهیغ مادر و

 7ستنف و 6یتون عضالن، 5اهبازتاب يریپذکیتحر، 4ضربان قلب، 3تپوس رنگ حروف اول کلمات

ن یاگر نمره آپگار ب. شودیمنظر گرفته در 2تا  0ن یب يازیامت، مواردن یا از کیهر ياکه برباشد یم

                                                             
1. American College Of Obstetricians And Gynecologists 
2. Virginia Apgar 
3. Appearance 
4. Pulse 
5. Grimace 
6. Activity 
7. Respiration 
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ف تا متوسط و اگر یمارگونه خفینوزاد در حالت ب، باشد 6تا  4ن یاگر ب، نوزاد سالم، باشد 10تا  7

مدت  طول. )4شود (یم يبندد دستهیمارگونه شدینوزاد در موارد ب، باشد 3تا  0ن یآپگار ب نمرة

شروع  زن رویخ اولیهفته از تار 40ا یروز  280طور متوسط هب یعیز در حالت طبین يدوران باردار

  . )5ل تخم است (یروز از زمان لقاح و تشک 268ا ی ین قاعدگیآخر

به  هاآن کدام ازکه هر اندقرار داده یبررسرا مورد ين در دوران باردارینقش تمر يمطالعات متعدد 

 یگوناگون يهانیزمان و تمر، شدت زیو ن سالمت نوزاد يهان شاخصیااز  يعدودم يهاشاخص

 ين داشتند دارایتمر يکه در دوران باردار یزنان، مطالعات یکه در برخيطورهب. انداشاره داشته

عکس ، گرید يهاپژوهش یکه در برخیحالدر. ) بودند9بلندتر ( يو قد )6- 8( شترینوزادان با وزن ب

کرده نیتمر يهادر خانم يآپگار و طول مدت باردار نمرة همچنین. )10- 12( ه صادق بودین قضیا

  . )14( نداشت یگر تفاوتید ی) و در برخ13( ن نکرده بودیمتفاوت از گروه تمر، هاپژوهش یدر بعض

ن ن در مطالعات گوناگویزان تمریسه میمقا يبرا یان کرد که استاندارد خاصیتوان بیم یکلطورهب

حسب تعداد گر برید یو در برخ يلوکالریحسب کمطالعات بر ین در برخیزان تمریم. وجود ندارد

ست که اثرات گزارش شده یآور نتعجب، نیبنابرا ؛شده است یبررس، نیا شدت تمریجلسات و 

. زنان باردار فراهم کند يرا برا یکسانیخاص و  ینیک نسخه تمرینتواند  يج باردارین بر نتایتمر

افراد جهت ورود  يغربالگر يرا برا یکم يرهایطه متغین حیگرفته در اانجام يهاپژوهش، همچنین

  . گذار باشدج اثریل نتایه و تحلیتواند در تجزیاند که خود مبه مطالعه تحت کنترل قرار داده

سنجش  يرابمعدود  يهاز شاخصیو ن ورود و خروج افراد يبرا ییارهاینگرفتن مع نظردر، نیبنابرا

و  يسازآرام ای، یتیتقو ای، يهواز ایکه  ییهاتیفعال اعمال کردن ض وینقوج ضدینتا، سالمت نوزادان

از  یبینظر قرار دادن ترکمد با آن داشت تا بر را پژوهشگرهستند ح روزانه یا آموزش حرکات صحی

بتواند  ين بارداریحوزانه ح ریو آموزش حرکات صح يسازآرام، یتیتقو، يهواز یورزش يهاتیفعال

ان بهداشت را یو نظر متول قرار دهد یابیمورد ارز، تولد ییق ابتدایسالمت نوزادان را از همان دقا

، در منزل یحت ورزشبه  زنان باردار بیترغو  يسازبا آگاه تاکند ن مسئله جلب یش به ایاز پ شیب

  . مند سازندهرهن دوران بیدر ا یت بدنیسودمند فعال يایآنان را از مزا

  

  پژوهش روش

ش از یپ يهاکننده به درمانگاهزنان باردار مراجعه ۀیان کلیماز. بود یتجربمهینحاضر از نوع  ۀمطالع

 دارا بودندحاضر را  پژوهشورود به  يارهایمعکه  يافراد، 1389تولد شهرستان سمنان در سال 

 و يماریعدم ابتال به ب، اول يباردار: بودند ازعبارت ارها یمع. انتخاب شدند يآمار هعنوان نمونبه
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عدم ، )9/25تا  5/18( یعیطب 1BMI، سال 35 تا 20 سن، يسه ماهه سوم باردار، نیسقط جن

ن با یبنابرا ؛متوسط يو اقتصاد یت اجتماعیوضع و یت بدنیزان فعالیکسان بودن می، یسابقه ورزش

نفر  21به دو گروه  یصورت تصادفر گرفتند که بهمطالعه قرانفر مورد 42، هدفمند يریگروش نمونه

ت افراد به ادامه شرکت یعدم رضا :خروج از مطالعه شامل يهااریمع. م شدندیو کنترل تقس یتجرب

مدنظر  ینات ورزشینظم نداشتن در انجام تمر، افراد یو روان یط روحیبهم خوردن شرا، در مطالعه

ن بود که یقطع تمر ير پزشک متخصص زنان براو دستو پژوهشن یاحساس مشکل در ح، پژوهش

نفر از گروه کنترل به علت مرگ همسر از  1ص پزشک و یبا تشخ ینفر از گروه تجرب 1ان ین میاز ا

  . افتینفر ادامه  40با  پژوهشو روند  مطالعه حذف شدند

 یت بدنیعالفاز پرسشنامه استاندارد ، يافراد در طول باردار یت بدنیزان فعالیمنظور سنجش مبه

ـ  در روش آزمون ياطبقهدرونب یضر هلیوسهپرسشنامه حاضر ب ییایپا. دیاستفاده گرد 2یشارک

منظور کرونباخ به يب آلفایدست آمد و ضرهب 73/0(ثبات پاسخ) با ده روز فاصله  آزمون مجدد

شد و  یبررس یمقدمات هصورت مطالعهب، ع پرسشنامهیدر توز ) سواالتی(ثبات درون ین همسانییتع

 یبررس يبرا . همچنینباشدینامه مپرسش ییایبودن پا یمکف ةدهندبود که نشان 79/0زان آن یم

خواسته شد تا نظر خود  یبدنتیاز متخصصان رشته ترب ياز تعداد یپرسشنامه شارک 3يصور ییروا

ن یانجام ا پرسشنامه جهت ییروا، ند که طبق نظر آنانیرا در مورد پرسشنامه مذکور اعالم نما

 ياز فرم اطالعات فرد، ياقتصادـ  یت اجتماعیجهت سنجش وضع همچنین. دیگرد تأیید پژوهش

الت پدر و سطح درآمد یزان تحصیشغل و م، الت مادریزان تحصیچون شغل و م یسواالت يکه دارا

ت یوضع وبودند جز %66و  %33 ين نقطه درصدیکه ب یو کسان) 15( تفاده شدخانواده بود اس

 . نظر گرفته شدندمتوسط در ياقتصادـ  یجتماعا

ده با ینوزاد در حالت خواب يفرق سر تا کف پا هفاصل يریگاندازه هلیوسهقد ب هان ذکر است اندازیشا

دور سر  هانداز، مخصوص نوزاد یکیالکترون یدار رقمکفه يق ترازویوزن از طر هانداز، صاف يپاها

 ي) و طول مدت باردار1جدولآپگار ( یدهنوزادان با فرم نمرهآپگار  نمرةو  يمتر نوار هلیوسهب

  . نظر گرفته شددر يباردار يهان ماهیاول یا سونوگرافی ین قاعدگین روز آخریاساس اولبر

  

  

  

                                                             
1 .Body Mass Index 
2 . Sharkey Physical Activity Index 
3  . Face validity 
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  آپگار یدهفرم نمره ـ1جدول

  آپگار نمرة      

  نشانه
0  1  2  

  قهیضربان در دق 140تا  100  قهیضربه در دق 100کمتر از   وجود ندارد  تعداد ضربان قلب

  یت تنفسیفعال
مدت هبدون تنفس ب

  هیثان 60
  دیه شدیتنفس و گر  و نامنظم یتنفس سطح

  شل الکام  یتون عضالن
ف و فلکشن یحرکات ضع

  مختصر اندام

حرکات فعال و فلکشن کامل 

  اندام

  بدون پاسخ  کاتیپاسخ به تحر
ا حرکات یدن صورت یهم کشدر

  ف بدنیف و خفیضع
  يه قویگر

  یطور کامل صورتهب  و اندام کبود یبدن صورت  دهیپرا رنگیکبود   رنگ پوست

  

تحت  یگروه تجرب، زنانمتخصص  پزشک تأییدنه و سپس یمعا، نامهتیل فرم رضایبعد از تکم

و آموزش حرکات  يسازآرام، یتیتقو، ينات هوازیقرار گرفتند که تمر پژوهشنظر نات مدیتمر

 MAX2VO )60%60ـ45بار در هفته با شدت  3، هفته 8شد و در مدت یم ح روزانه را شاملیصح

 5با  ینیبرنامه تمر. ر بودیقه متغیدق 45تا  30ن ی)) و ب220ـ سننه (یشیضربان قلب ب %75تا 

طول هقه بیدق 25تا  10 )ین قدرتیو تمر ين هوازی(تمر یشد و برنامه اصلیردن آغاز مقه گرم کیدق

شد و یقه) انجام میدق 5( یقه) و حرکات کششیدق 5( سرد کردن همرحل سپس. دیانجامیم

طرز  همچنین. )16( دیگردیقه استفاده میدق 5مدت مناسب به يسازآرام يهاکیت از تکنینهادر

با انجام ، رهیغ ا ویقه درست برداشتن و حمل اشیطر، برخاستن، دنیخواب، ستادنیا، ح نشستنیصح

ها اجرا شد و در آن ين جلسه برایدر اولو با نظارت پزشک مربوطه  شگرپژوهح حرکات توسط یصح

. نظر داشته باشندخود مد يکارها ح حرکات را دریشد که طرز صحیها گوشزد مهر جلسه به آن

 يهاتیبدون آموزش و انجام فعال، يالزم دوران باردار يهامراقبت يریگیز ضمن پیگروه کنترل ن

ک پزشک متخصص زنان ی پژوهشمراحل  یان ذکر است در تمامیشا. دتحت نظارت بودن پژوهش

. دیکار منع نما هرا از ادامافراد ، صورت وجود مشکلاشت تا دردبر انجام کارها  یقینظارت دق

 ییهرم غذا يحاوک بروشور یو کنترل)  یزنان باردار مورد مطالعه (تجرب یبه تمام، عالوههب

. )18( ک داده شدید فولیک قرص آهن و اسی) و 17( کایآمر يزتوسط دپارتمان کشاور يشنهادیپ

دو گروه هر  درمادران  يز طول مدت بارداریو ن آپگار نوزادان نمرةو  دور سر، قد، وزن هانداز، انیپادر

  . دیسه گردیمقا هاگروهن یب شده ر حاصلیمقادو  دست آمدهب
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، یپراکندگ يهاو شاخص يش مرکزیگرا يهاشاخص یمطلق و نسب یمنظور نشان دادن فراوانبه

آمار از  یبررسمورد يرهایان متغیم ۀن رابطییجهت تعسپس . مورد استفاده قرار گرفت یفیآمار توص

. استفاده شد يو مجذور کا کیناپارامتر يهاداده يبرا 1یتنیومن ویآزمون  و از مستقل t یاستنباط

 زین. دیاستفاده گرد 18 هنسخ SPSS يار آمارافزاز نرم، ل اطالعاتیه و تحلیجهت تجز همچنین

 یهمگن یبررس يرنوف و برایاسمـ  نمرات از آزمون کولموگروف یعیع طبیتوز یمنظور بررسبه

  . ن استفاده شدیولها از آزمون انسیوار

  

  نتایج

 ین سنیانگیها نشان داد که میآزمودن یشناختتیجمع يهایژگیعمل آمده از وبه يهایج بررسینتا

سال  90/24± 69/2، زنان باردار گروه کنترل ین سنیانگیسال و م 80/25±23/3، یگروه تجرب

در  وپسر بودند  %30دختر و  %70، یشده در گروه تجربان نوزادان متولدیاز م همچنین. باشدیم

از  یحاکج ین نتایبنابرا ؛ل دادندیان تشکپسر را آنان %40و  اندختررا نوزادان  %60، گروه کنترل

ت نوزادان متولد یمورد مطالعه و جنس يهااز لحاظ سن گروه يمعنادار يکه اختالف آمار ن بودندیا

  . )3و  2شده وجود ندارد (جداول 

  

  سن زنان باردار یع فراوانیتوز ـ2جدول

هاي گروه

سنی 

 (سال)

  کنترل  تجربی
نتیجه آزمون 

  درصد  تعداد  مجذور کاي
  میانگین و

  انحراف استاندارد
  درصد  دادتع

  میانگین و

  انحراف استاندارد

  35  7  20ـ24
X=25.80  

10  50  
X=24.90  

952.=02X  

  df=2  40  8  50  10  25ـ29

  15  3  30ـ35
Sd=3.23  

2  10  
Sd=2.69  

P=0.62  

  100  20  100  20  جمع
 

  

  

  

  

  

                                                             
1. Mann-whitney U 
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  ت نوزادانیجنس یع فراوانیتوز ـ3جدول

  

وزن نوزادان  نسبت به يطور معنادارهب ین وزن نوزادان زنان گروه تجربیانگینشان داد که م هاافتهی

از آن  ید قد نوزادان حاکها در مورافتهی، نیبراعالوه. )P=0.003،t=3.169 (شتر بود یگروه کنترل ب

 شتر بودیب يطور معنادارهنسبت به گروه کنترل ب ین قد نوزادان گروه تجربیانگیبود که م

)P=0.011t=2.671, ( .دور  هانداز یعنی ؛ز صادق بودیدور سر نوزادان ن هها در رابطه با اندازافتهین یا

 يادان زنان گروه کنترل در سطح معناداردور سر نوز هنسبت به انداز یسر نوزادان زنان گروه تجرب

ن بود که ینشانگر ا یتنیومن ویآزمون  هجینت همچنین. ),P=0.046t=2.062 ( شتر بودیب 95%

 يشتریب 5دقیقۀ آپگار  نمرةاز  يطور معنادارهنسبت به نوزادان گروه کنترل ب ینوزادان گروه تجرب

ن یها نشان داد که بافتهی يتباط با طول مدت باردارار اما در ؛)(u=115.5, P=0.017برخوردار بودند

 ياختالف معنادار ياز لحاظ آمار، حاضر پژوهش همطالعمورد يهازنان گروه يطول مدت باردار

  . )4جدول((t=0.849, P=0.40)وجود نداشت

  

  یربدو گروه کنترل و تج يآپگار و طول مدت باردار ، نمرةدور سر هانداز، قد، وزن هسیمقا ـ4جدول

  آزمون هجینت  کنترل  یتجرب  مطالعهمورد يرهایمتغ

  (گرم) وزن نوزاد
  =df=38 0.003, P  3014  3159  نیانگیم

  02/216 03/236  انحراف استاندارد  معنادار است

  متر)ی(سانت قد
  =df=38 0.011, P  25/49 45/50  نیانگیم

  33/1  53/1  انحراف استاندارد  معنادار است

 دور سر هانداز

  متر)یسانت(

  =df=38 0.046, P  15/33  34  نیانگیم
  18/1  41/1  انحراف استاندارد  معنادار است

  5 هقیآپگار دق نمرة
  =Z=-2.44 0.017, P  95/8  55/9  نیانگیم

  88/0  60/0  انحراف استاندارد  معنادار است

 يطول مدت باردار

  (هفته)

  =df=38 0.40, P  05/39  35/39  نیانگیم
  23/1  98/0  انحراف استاندارد  ستیمعنادار ن

  تجنسی
  کنترل  تجربی

  نتیجه آزمون مجذور کاي
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  02X=.44  60  12  70  14  دختر

  df=1  40  8  30  6  پسر

  =P 0.507  100  20  100  20  جمع
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 يریگجهیبحث و نت

آپگار  نمرةدور سر و  هانداز، قد، بر وزن ين در دوران بارداریتمر تأثیر یحاضر بررس پژوهشهدف از 

. دنباشیت سالمت نوزاد مینشانگر وضع یهمگبود که  يز طول مدت باردارینوزادان و ن 5دقیقۀ 

 ین وزن نوزادان گروه تجربیانگیزن نوزادان دو گروه نشان داد که من ویانگیآمده از مدستهج بینتا

 1ونسونیفرمن و ایل يهاافتهیج با ین نتایا. باشدیشتر میب يطور معنادارهنسبت به گروه کنترل ب

از زنان باردار  یگروه يسبک و منظم رو یت بدنیفعال، پژوهشن یدر ا. باشدیراستا م) هم2003(

 1500ن در زمان تولد (کمتر از ییپاارید که تولد نوزادان با وزن بسیخص گردد و مشیعمال گردا

نسبت به  يطور معنادارهمنظم نداشتند ب یت بدنیفعال يکه قبل و در طول باردار یگرم) در زنان

که در  ينکه زنان ورزشکاریضمن ا. شتر بودیکردند بیورزش م يکه قبل و در طول باردار یزنان

ورزش  يکه در طول باردار ییهاورزش خود را متوقف کرده بودند نسبت به آن، ين بارداریح

ا یگرم) و  1500ـ2499ن (ییفرزندان با وزن پا يدارا يشتریزان بیمبه يطور معنادارهکردند بیم

و  2اوو يمار، ن راستایدر هم. )6( ) در زمان تولد بودندگرم 1500کمتر از ن (ییپااریوزن بس

ت یک فعالیدند که دنبال کردن یجه رسین نتیزن باردار بد 36869 ی) با بررس2009( همکاران

ج ینتا. )7( دارد یش وزن زمان تولد نوزاد ارتباط مثبتیبا افزا، يمنظم در دوران باردار یجسمان

 . )8( باشدین موضوع مید همیز موی) ن2010( و همکاران 3ن گساخونیو همطالع

 یگروه يهفته رو 8مدت را به )يهوازن یرفتن تند (تمر ) راه1385( و همکاران يمعمار همچنین

افتند که وزن زمان تولد نوزادن زنان گروه یجه دست ین نتیت به اینها از زنان باردار اجرا کردند و در

 معنادار نبود ين تفاوت از لحاظ آماریاما ا ؛شتر بودینسبت به وزن نوزادان گروه کنترل ب یتجرب

 ؛)10،11( رت داشتیحاضر مغا پژوهشدر رابطه با وزن نوزادان با  هاپژوهش یج برخیاما نتا ؛)15(

مدت سه روز در هفته سبک به یمتنات مقاویعمال تمرا) با 2009( 4مثال باراکت و همکارانش يبرا

 سبک در سه ین مقاومتیان داشتند که تمریزنان باردار ب يقه رویدق 45تا  30مدت ههر جلسه ب و

ن وزن یب ياما تفاوت معنادار ؛ندارد یو وزن نوزاد اثر منف یبر سالمت کل، يماهه دوم و سوم باردار

  . هنگام تولد نوزدان دو گروه مشاهده نشد

شتر یبر وزن نوزادان ب يدوران باردارمادر در  یت بدنیفعال تأثیرنه یگرفته در زمصورت يهاپژوهش

وزن هنگام تولد گران، پژوهشاز  ياریرا بسیز ؛خوردیچشم مهسالمت نوزادان ب يهار شاخصیاز سا

                                                             
1  . Leiferman & Evenson 
2  . Mari Owe  
3. Viengsakhone 
4. Barakat et al 
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ده یها ددر آن یج متفاوتیاما نتا ؛دانندیسالمت و بهداشت م يهااز شاخص یرا شاخص مهم

ت یوضع، يزنان در قبل از باردار ینظر نگرفتن شاخص توده بدناز در یناش الشود که احتمایم

  . باشدینات به طرق مختلف میتمر ياجرا همچنینآنان و  ياقتصادـ  یاجتماع

برآورد شده است که . گذارندن اثریرشد جن يوجود دارد که رو يآشکار یکیو ژنت یات سرشتتأثیر

ن یاز ا یکیاست که  یطیمح يعلت فاکتورهامانده بهیباق %60علت وراثت و وزن تولد به 40%

 باشد يو یو جسمان یزان سالمت روانیش میافزا ،تبع آنهمادر و ب یت بدنیتواند فعالیفاکتورها م

کرده در نیشتر بودن وزن نوزادان زنان باردار تمریتوان به بیکه م یگر علل احتمالیاما از د ؛)19(

ه یباعث تغذ، يدر دوران باردار ژهیوبه یت بدنین است که فعالین نسبت داد ایتمریمقابل زنان ب

گردش خون بدن ، را در اثر ورزشیز ؛گرددین میبهتر به جن یسانرغذا، موجب آنبهتر مادران و به

هضم ، افتهیش یزان اشتها افزایم همچنین. گرددیتر دفع مد بدن راحتیافته و مواد زایمادر بهبود 

ط یبه مح يشتریاکنون توجه بهم. )20( گرددیم یراحت و طوالن، واب افرادع شده و خیغذا تسر

که  يسه ماهه آخر باردار یاتیت حیاهم، نیبراعالوه. شودیه مادر میخصوص تغذهب یداخل رحم

. )21( توجه قرار گرفته استمورد، شودین محسوب میجن يبرا يره انرژیعنوان دوران ذخبه

ن به یبر اضافه وزن سه ماهه سوم که رشد جن يه دوران بارداریتغذ تأثیرکه  است دهیمشخص گرد

علت عناصر به يش وزن مادر در طول سه ماهه اول و دوم بارداریافزا. شتر استیرسد بیحداکثر م

ش وزن در طول یکه افزایحال) دریره چربیها و ذخبافت، یع سلولیماسازنده بدن مادر است ( خون 

ن را یاست که اندازه جن یش وزن عاملین افزایبنابرا ؛ن استیعلت بافت جنبه، سه ماهه سوم

مادر در دوران  یت بدنیواسطه فعال هش وزن نوزاد بیافزا یاز علل احتمال الذ ؛)19( کندیم ییشگویپ

  . باشد يباردار ین در طیاز تمر یه خوب ناشیجه تغذیتواند اضافه وزن مادر در نتیم يباردار

نسبت به گروه ، دور سر نوزادان زنان تحت مداخله هزان قد و اندازیج نشان داد که مینتا همچنین

که  )1388اصل و همکاران ( يموسو پژوهشج یها با نتاافتهین یا. شتر بودیب يمعنادار طورکنترل به

 دارد ی) همخوان1382و همکاران ( يمولوز ینو  شن را آموزش دادندیلکسیر، به مادران باردار

به ، اثرات ورزش بر سالمت نوزادان همچنینو  يدر دوران باردار یت بدنیفعال هنیدر زم. )9،22(

طه صورت ین حیدر ا یکم يهاپژوهششده است و  یدور سر نوزادان توجه کم هد و اندازشاخص ق

 ؛از نمو سودمند است یمراحل خاص یها در طيریگاندازه یست که برخا یحال ن دریا. گرفته است

در اطفال و کودکان خردسال و ، ستا هان آنیترد از جمله مهمیط سر که شایعنوان مثال محبه

کار هب یل زندگیمغز در اوا از نمو ياعنوان بارزهشود و بهیم يریگاندازه یسالگ 4ا ی 3ا ت معموال

  . )23( رودیم
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اختالالت  IV-DSM(1( کایامر یص اختالالت روانیتشخ يراهنما يبندمیاساس تقستوان گفت بریم

 باردار قرار داردس مشکالت مربوط به زنان أدر ر یتیو شخص یاختالالت اضطراب، خووعمده خلق

و اضطراب در زنان باردار  یزان بروز افسردگیاز آن است که م یموجود حاک يهایبررس. )1(

ن یبنابرا ؛ابدی یکاهش م، منظم دارند یک برنامه ورزشیکه حداقل سه مرتبه در هفته  يورزشکار

رشد  يبرا ییغذادارند در جذب مواد  يشتریب ياقدرت مقابله یبرابر فشار روانکه در یمادران

شتر بودن اندازه یتوان به بیکه م یاز علل احتمال یکی، جهینتدر ؛کنندین بهتر عمل میجن يهااندام

ن است که ین نسبت داد ایتمریسه با زنان بیکرده در مقانیقد و دور سر نوزادان زنان باردار تمر

تواند باعث جذب بهتر یم، یروان يفشارها مقابله باو متعاقب آن  يدر دوران باردار یت بدنیفعال

ش اندازه قد و دور سر نوزادان منجر یتواند به افزاین امر میلذا ا ؛ن گرددیتر جنه و رشد مناسبیتغذ

  . )24،9( ده استیز به اثبات رسیکه در پژوهش حاضر ن یموضوع ؛شود

ت بدن برسد و به عضال يشتریشود که خون بین باعث مید و سنگیشد یت ورزشیفعال، همچنین

ن دچار کاهش قند خون و یجن، یطین شرایشود و در چنیان خون جفت دچار افت میجه جرینتدر

حجم خون  %50ش یافزا، سبک تا متوسط یت ورزشیکه انجام فعالیحالدر. شودیژن میکمبود اکس

م بر برونده یفشارخون تقس =یطیمقاومت عروق مح( نیبنابرا ؛همراه داردا بهمادر ر یو برونده قلب

ابد و تبادل ییش میبه جفت افزا یرسانخون، تبع آنافته و بهیکاهش  یطی) مقاومت عروق محیقلب

انجامد یها مش اندازه اندامیانجام به افزامواد زائد صورت خواهد گرفت که سرو  ییغذا تر موادمؤثر

دور سر نوزادان زنان باردار  ةاندازشتر قد و یب ةه اندازیبر توج يگریل دیتواند دلین امر میا و) 5(

  . ن باشدیتمریکرده نسبت به زنان بنیتمر

کرده نسبت به نین بود که نوزادان گروه تمریآپگار نوزادان دو گروه نشانگر ا نمرةج ینتا، نیابرعالوه

 پژوهشز ن بخش ایج اینتا. بودند يباالتر 5دقیقۀ آپگار  نمرة يدارا يطور معنادارن بهیتمریگروه ب

س یرا پژوهشجه ینت ییسواز. )15( باشدی) همراستا م1385و همکاران ( يمعمار پژوهشحاضر با 

حاضر  پژوهشج ین مادر با سالمت نوزاد پرداخته با نتایارتباط تمر ی) که به بررس1991( 2و فورت

 نمرةن ید که بدنیجه رسین نتیتحرك به ایزن ب 15زن فعال و  15 یها با بررسآن. باشدیر میمغا

. )25( شتوجود ندا يمعنادار يتفاوت آمار، تحركینوزادان زنان فعال و ب 5 ۀقیآپگار دق

به ، مانیزا يبرا یهت آمادگج ینیک برنامه تمری) با آموزش 2009( و همکاران يفروهر، نیابرعالوه

 ياختالف آمار، ترلو کن ینوزادان زنان گروه تجرب 5دقیقۀ آپگار  نمرةافتند که یجه دست یتن نیا

  . )11( ندارد يمعنادار

                                                             
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2  . Rice& Fort  
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 ییباشد و شناسایع میو سر يک جدیولوژیزیرات فییهمراه با تغ يبه نوزاد ینیجن هعبور از مرحل

ستم یس. دیآیشمار مهمهم باریبس ياز کارها یکی، ه تولدیق اولینوزادان در معرض خطر در دقا

 ين روش برایمنزله بهترهنوز به، آناز استفاده سال از شروع  50آپگار بعد از گذشت  یدهنمره

 کندیم ییگوشیو شانس زنده ماندن نوزادان را پ شده کاربرد داردمتولدنوزادان تازه یآگاهشیپ

کار نات بهیرسد نوع و شدت تمرینظر مهب، عمل آمدهبه يهاپژوهش یشناسروش یبا بررس. )26(

ج یدر بروز نتا یتواند از علل احتمالیخود م، نیبوده و ا متفاوت گرانپژوهش يگرفته شده از سو

  . حاضر باشد پژوهشج یها با نتاج آنینتا يهاها و مشابهترتیبر مغا یلیدل همچنینحاصله و 

ن طول یکه بحاضر نشان داد  پژوهشمطالعه مورد يهادر گروه يج حاصل از طول مدت باردارینتا 

 هجینت. وجود نداشت يمعنادار يتفاوت آمار، ین و گروه تجربیزنان گروه تحت تمر يمدت باردار

 باشدیراستا منه همین زمیگرفته در اصورت يهاپژوهشن بخش از پژوهش حاضر با اکثر یا

)6،10،14،15( .  

بردن به  یپ يبرا. مان در انسان وجود داردین علت و زمان زاییدر مورد تع یبزرگ يمعما، یکلبطور

ف وضع حمل پرداختند: وضع حمل عبارتست از اواخر یبه تعر گرانپژوهشدا ابت، ن موضوعیا

رات رحم جهت آماده شدن یید شده و تغیتشد نیاوتروتون ـ نید اوتروتروپیآن تول یکه ط يباردار

که  یزنان یها با بررسآن، هامان در انسانین علت زاییمنظور تعاما به ؛گرددیمان شروع میزا يبرا

که باعث  يمان زودرس دارند موادیکه زا یگونه حدس زدند که زناننیرس داشتند امان زودیزا

ن یت اینهادر و ابدییش میافزا، شودیها من در بافت داخل رحم آنین و اوتروتونید اوتروتروپیتول

ن بود که همانند یانگر ایرا مطرح کردند که ب قطع پروژسترونه یسپس فرض. نشد تأییدحدس 

افتد که یحمل در انسان با کاهش سطح پروژسترون اتفاق موضع، نشده)انجام يارور(ب یقاعدگ

ن یها اآن ییت حدس نهاینهادر. شتر در مورد گوسفندان صحت داردین موضوع بید ایمشاهده گرد

مان صورت یمراحل زا، ن صورتیشود و بدیارسال م یگنالیس، دهینِ رسیجن يسوبود که از

توان یر مین تفاسیبا ا. )5( شک و شبهه وجود دارد يز هنوز جاین مورد نیدر اچند هر. ردیپذیم

ن و گروه یزنان گروه تحت تمر يمعنادار در طول مدت باردار يعلل مشاهده نشدن تفاوت آمار

  . ه نمودیتوج يحدودکنترل را تا

ن یمادر و جن يبرا تنهانه يورزش در دوران باردار ان کرد کهیب توانیم یکل هجیک نتیعنوان به

نظر متخصص و با شدت تحت، ت اصولینات با رعایبلکه انجام تمر ؛همراه ندارد را به یخطرات

ن دوران کاسته و یاز اضطراب مادر در ا، همچنین. دین نمایتواند سالم بودن نوزاد را تضمیمتوسط م

ا ی یآموزش يدیک سیبا ارائه  ن بهداشتیگردد تا مراقبیشنهاد مین پیبنابرا ؛ل کندیمان را تسهیزا
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در سالمت نسل  یرگگام بزبه زنان باردار بتوانند  یت بدنیلح فعایآموزش صح يک بروشور حاوی
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Abstract 
 
The purpose of this study was investigating the effect of exercise during 
pregnancy on the health indexes of infants such as: height, weight, head 
circumference, Apgar score and pregnancy duration. For this purpose, among all 
of the pregnant women who referred to prenatal infirmaries of Semnan, 42 persons 
were selected with purposefully method and divided randomly to experimental 
and control groups (each group 21 persons). Experimental group conducted a 
planned exercise for 8 weeks, 3 sessions in week and 30-45 minutes with intensity 
of 60-75% maximum heart rate. The results of Independent- t test showed there 
was a significant difference between two groups in weight, height and head 
circumference and Apgar score-5-minute (with better situation in experimental 
group) but there was no significant difference in gestational age (P≤0.05).In this 
regard to results, can say exercise during pregnancy will fallow worthwhile 
advantages for infants.  
 
Keywords: Exercise, Pregnancy, Height, Weight, Head circumference, Apgar 
score, Pregnancy duration 
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