..

نوین

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

تأثير برنامة ورزشی بر برخی عوامل آمادگي جسماني و
نوع زایمان زنان باردار سالم

71

چكيده:

در ايــران دهة  ،1390بین اعتقادات و باورهای عمومی جامعــه و رهیافتهای علمی پیرامون انجام ورزش و
فعالیت بدنی در ایام بارداری ناســازگاریهایی وجود دارد .در این تحقیق ،اثر برنامة ورزشی شامل فعاليتهاي
سبک هوازي به همراه تمرينات کششي و مقاومتي بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نوع زایمان زنان باردار
سالم مطالعه شد .مطالعه نيمهتجربی و دارای دو گروه بود كه در پيش و پسآزمون شركت کردند .نمونهگیری
از نوع در دسترس هدفمند و مشتمل بر پنجاه زن باردار سالم داوطلب بود که دورة سه ماهة دوم بارداری خود
را میگذراندند .گروه شــاهد (سی نفر) از مشارکتجویانی انتخاب شد که تمایل به انجام ورزش نداشتند ،ولی
رضايت دادند در پيش و پسآزمون شــرکت کنند .گروه تجربی (بیســت نفر) در برنامة تمرينی به مدت هشت
هفته ،هر هفته سه جلسه ،و هر جلسه حدود  45دقیقه فعاليتهاي سبک هوازي وتمرينات کششي -مقاومتي
شــرکت کردند .افت آزمودنی در گروه شاهد  %40و در گروه تجربی  %25بود .تحلیل واریانس برای دادههای
تکراری نشــان داد اســتقامت و انعطاف عضالنی گروههای تحقيق دارای تعامل معنادار بود ،به اين معنا كه
طي دوران مداخله ،اســتقامت و انعطاف عضالني در گروه تجربی پيشرفت و در گروه شاهد پسرفت نشان داد
( F)1،31( ≥36/85و  .)P≤0/001گروههای تجربی و شــاهد به ترتیب  43و  24درصد زایمان طبیعی داشــتند
كــه داراي تفاوت غيرمعنادار بــود ( .)P>0/05طبق يافتههای پژوهش ،ورزش موجب بهبود شــاخصهای
انعطافپذیری مفصل ران و اســتقامت عضالت شکم شد .این عوامل در تسهیل بارداری و وضع حمل بسیار
مؤثرند و بهبود آنها کمک مؤثری به خانمهای باردار و جنین آنهاســت .میزان ســزارین نیز در گروه ورزش
کاهش غيرمعناداری داشــت .توصيه میشــود از برنامة ورزشی به کار رفته برای سه ماهة دوم حاملگی جهت
تسهیل بارداری و زایمان استفاده شود.

واژگان كليدي :آمادگی جسمانی ،بارداری ،برنامة ورزشی ،زایمان.
* E. mail: fazel.edu@gmail.com
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بارداري تجربة ویژه و منحصربهفردی است که
برخورد مناسب با آن موجب شکوفایی جسم و
روان زن باردار میشود .کمتر رخداد ديگری در
زندگي وجود دارد که آثار جسماني ،عاطفي و
اجتماعي مشابهی بر زندگي زن و خانوادة او داشته
باشد ( .)13جسم و روان زن در دوران بارداري،
دستخوش يك سري تغييرات مشهود و غيرمشهود
میشود که عدم درک صحیح آنها ممکن است
آثار جانبي ناخوشايندي بر سالمت جسمي و
رواني داشته باشد.
برای مثال ،یکی از باورهای غلط رایج مربوط به
دوران بارداری این است که فعاليت بدني و ورزش
در دوران بارداری مشكلآفرين و استراحت بهترین
راهحل است .حتي در جوامع پيشرفته نيز تا سال
 1985توصيه به استراحت در محافل بهداشتي و
سالمتي رواج داشت ( .)44برخالف این باور غلط،
باید توجه داشت که چنانچه اصول مربوط به تجويز
علمي ورزش رعايت شود ،در دوران حاملگي ورزش
بسيار ارزشمند است .هدف ورزش در دوران بارداري
حفظ يا افزایش آمادگي جسماني (و نه افزايش
تواناييهاي ورزشي) است ( .)12آمادگی جسمانی
به زن حامله اجازه میدهد انواع فعاليتهای روزانه
(خانوادگی ،شغلی ،تفریحی) خود را با نشاط بیشتری
به انجام رساند .لذا ،خطر بيماریهای جسمانی ناشی
از کمتحرکی نیز کاهش یابد (.)26
اخیرا ً شمار زیادی از زنان با توجه به توصیههای
انجمن متخصصان زنان و مامايي آمريکا 1و دیگر

سازمانها در دوران بارداری به ورزش میپردازند
( .)41شواهد نشان میدهد ورزش در دوران
بارداري ،حتي براي زناني که قبل از باردارشدن
بيتحرک بودهاند ،آثار سودمندي دارد ( .)35ورزش
يکي از راههاي مناسب کاهش آثار نامطلوب بارداري
است ،از جمله بيخوابي و احساس خستگي (،)52
افزايش بيروية وزن ( ،)42 ،38دردهاي ستون
فقرات در نواحي پشت ،کمر ،و لگن (،)47 ،7

يبوست ( ،)29 ،22عدم کنترل ادرار ( ،)47افزايش
فشار خون ( ،)29ديابت حاملگي ( ،)48و اضطراب
( .)6ورزش حتي در روند زايمان شدت درد را
کاهش ميدهد ( ،)51 ،10و باعث بهبود عملکرد
قلب و ريه ميشود (.)25
بعد از زايمان نیز شکل ظاهري بدن سريعتر
به حالت پيش از بارداري برميگردد .همچنين،
باعث افزايش توانايي در تطابق فرد با فعاليتهاي
مربوط به نگهداري نوزاد ميشود ( .)40انجام
ورزش در دوران بارداري بياختياري ادرار ()19
و دردهاي لگني ( )50بعد از زايمان را نيز کمتر
ميکند .ورزش منظم طی بارداری از افزایش وزن
بیش از حد در دوران بارداری پیشگیری و کاهش
وزن پس از زایمان را تسهیل میکند .تمرین و
ورزش همچنین از اختالالت دستگاه تولید مثل که
با چاقی در دوران بارداری مرتبط است پیشگیری
میکند ( .)54تمرینات کششی منظم ممکن است
2
باعث پیشگیری و درمان پرفشارخونی حاملگی
شود ( .)56آثار مطلوب ذکر شده در باال برای زنان
باردار سالم و بدون عاليم خطرساز ورزش است.

)1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG
2. preeclampsia
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ثابت شده باالرفتن دماي بدن مادر با بعضي
اختالالت تکاملي شبکة عصبي در ارتباط است
( .)23بنابراین ،شدت تمرینات ورزشی دوران
بارداری باید به حدی باشد که دماي بدن مادر
حين و بعد از ورزش افزايش قابلتوجهي پيدا نکند
و اشباع اکسيژن از  95%کمتر نشود .ورزشهای
هوازی (حدود  60تا  70درصد ضربان بيشينه) از
این حد مطلوب نمیگذرند .ورزشهای بیهوازی
نیز باید با دورههای استراحتی کافی همراه شوند
تا ایمن باشند .پاسخ قلبي -ريوي زنان باردار به
ورزش با زنان غيرباردار تفاوت زيادي ندارد (،28
 .)35ورزش ميزان اندکي ضربان قلب جنين را
افزایش میدهد ،ولي اين افزايش در حد پاتولوژي
نيست ( .)53 ،45حتی تمرینات شدید در دوران
بارداری به نظر میرسد اثر زیانآوری بر مادر و
جنین نمیگذارد .با وجود این ،در تمرینات شدید
ورزشی باید بر رشد جنین ،وزن مادر ،تغذیه ،و
شدت و مدت تمرین نظارت شود (.)43 ،4
عضالت شکمی با همکاري ديافراگم و
عضالت کف لگني فشار داخل شکمي را جهت
فعاليتهاي دفع (سرفه ،ادرار و مدفوع ،و استفراغ)
افزايش ميدهند ( .)16به همین دلیل ،تقویت این
عضالت احتماالً در تسهیل زایمان نقش اساسی
دارد .از طرف دیگر ،در بسياري از بانوان ،عضالت
و ليگامنتهاي کشالة ران ،هيپ ،و اندام تحتاني
به خصوص عضالت نزديککنندة ران و پشت
پا به دليل زندگي بيتحرک کوتاه شدهاند .این
باعث افتادگي خلفی لگن میشود و وضع حمل
را با مشکل روبهرو میکند ( .)37به نظر میرسد،
تمرينات کششي عضالت نزديککنندة ران و پشت
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پا و تمرینات مقاومتی عضالت شکمی و کف لگني
به اين زنان کمک ميکند راحتتر به پوزيشنهاي
مختلف زايمان طبيعي بروند و آن را حفظ کنند.
الزم به یادآوری است که وجه مشترک انواع
پوزیشن وضع حمل بازبودن رانها از هم است.
بنابراین ،بهتر است تمرينات ورزشي زنان باردار
به گونهای طراحی شوند که از یک طرف آنها را
از لحاظ جسماني و رواني آمادهتر کند و از طرف
دیگر آنها را برای رفتن به پوزيشن زایمان طبیعی
آماده نماید .چون در فعاليتهاي روزانة طبیعی،
فرد در پوزيشنهای زایمان قرارنمیگیرد ،تنها راه
ایجاد این نوع سازگاري از طریق ورزش است
( .)16آموزش زنان باردار و ایجاد عادات صحیح
ورزشی در آنها احتمال زایمان طبیعی و پرهیز از
سزارین را باال میبرد ( .)17سزارین جراحی بزرگی
است که با شکافتن پوست شکم ،عضالت زیر آن،
و جدار رحم همراه است .براساس شاخصهای
سازمان بهداشت جهانی ،حدود  10درصد کل
زایمانهای جهان با سزارین انجام میشود (.)15
بر اساس آمارهای رسمی ،میزان سزارین در ایران
حدود  3۵درصد ،یعنی سه برابر درصد جهانی
است ( .)9این آمار در برخی بیمارستانها به بیش
از  ۸۰درصد نیز میرسد .براساس آمارهای غیر
رسمی ،ایران رکورددار سزارین در جهان است.
براساس آمارهای فوق ۷۵ ،درصد سزارینها در
ایران غیرضروری و به صورت انتخابی بودهاند (.)1
آمار متوسط سزارین در اروپای غربی دهة ،۱۹۸۰
حدود  ۲۵درصد بوده و اکنون ،با راهکارهایی که
مسئوالن بهداشتی در پیش گرفتهاند ،به کمتر از ۱۰
درصد رسیده است (.)39
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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درصد باالی سزارین ممکن است دالیل
فرهنگی ،اقتصادی ،حرفهای و جسمانی داشته
باشد .در بعد فرهنگی ،ریشة مشکل باورهای غلطي
است که به نفع سزارین (نظیر مدرن و علمی بودن،
کاهش عوارض و خطرات برای مادر و نوزاد)
و به ضرر زایمان طبیعی (نظیر ضعف جسمانی
اجتنابناپذیر مادران امروز) وجود دارد .از حیث
اقتصادی ،منافع مالی بیمارستانها و متخصصان
در جهت عمل سزارین است .از حیث حرفهای،
به آموزش و آمادهسازی مادران باردار بهای کافی
داده نمیشود .همچنین ،به کیفیت خدمات مربوط
به زایمان طبیعی بهای کافی داده نشده و زایمان
طبیعی مترادف شده با درد و شکنجه در محیطی
فاقد امکانات بهداشتی .نهایت ًا ،از حیث جسمانی،
عدم آموزش و عملکرد مناسب در زمینة تغذیه و
ورزش موجب میشود که مادران احساس کنند
بنیة کافی برای زایمان طبیعی ندارند (.)5
در راستاي اهداف توسعة هزاره سوم ()1990
و براساس تعهدی بين المللي ،کشورهاي زيادي از
جمله ايران متعهد شدهاند از سال  1990تا 2015
کاهش  75درصدي در مرگ مادران ايجاد كنند.
بر همين اساس و در راستاي وصول به هدف
مذکور ،جهت ارتقای سالمت مادران ،بايد در هر
کشور برنامههاي مناسبی طراحي و اجرا شود (.)2
از طرف دیگر ،بايد دانست که بهبود شرايط برای
انجام زايمان طبيعي اقدامی اساسی در جهت ارتقای
سالمت مادران کشور است .ورزش در دوران
بارداری احتماالً مداخلهای بهینه در جهت ارتقای
سالمتی جسمانی و روانی زنان هنگام بارداری و
پس از آن است .پیشرفتهای قابلتوجهی در
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

فناوريها و مطالعات مرتبط با تمرین و ورزش زنان
باردار صورت گرفته است ،اما هنوز در مورد بهترين
روشهاي تمريني و اموري مثل تنظيم فشار ،حجم،
مدت ،فراواني ،و نوع ورزش در دوران بارداری اتفاق
نظر وجود ندارد ( .)56در مطالعة حاضر ،اثر دورة
تمرینی هشت هفتهای برای سه ماهة دوم بارداری بر
برخی عوامل آمادگی جسمانی زنان باردار بررسی
شده است .عالوه بر این ،میزان پایبندی زن باردار به
برنامة تمرینی ،میزان افت از برنامة تمرینی ،و میزان
انجام عمل سزارین در دو گروه تجربی و شاهد
مطالعه شده است.

روششناسی

تحقیق از نوع نيمهتجربی و دارای پيش و
پسآزمون بود .مشارکتجويان دورة سه ماهة دوم
بارداری خود را میگذراندند .نمونهگیری از نوع
در دسترس هدفمند و مشتمل بر پنجاه زن باردار
سالم در دو گروه تجربی (بیست نفر) و کنترل
(سی نفر) بود .درگروه تجربی ،برنامة تمرينی به
مدت هشت هفته ،هر هفته سه جلسه ،و هر جلسه
حدود  45دقیقه اجرا شد .هر جلسة تمرینی شامل
سه بخش بود :گرم کردن (تمرینات سبک هوازی
شامل راهرفتن و گامهاي سبك ايروبيكس) ،پانزده
حرکت کششي -مقاومتي ،و سرد کردن (شامل
راه فتن آرام وانجام تمرینات تنفسی) .حرکات
کششی -مقاومتی از کتاب یوگا در دوران بارداری
( )8انتخاب ،در بروشوری تنظیم ،و در اختیار گروه
تجربی گذاشته شد .فشار و میزان تکرار هر تمرین
براساس تواناییهای فردی تعیین شد .تمرینات
در سه وهلة فزاینده انجام میشد .معیارهای قطع
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اورژانسی تمرین عبارت بودند از تنگی نفس ،تپش
قلب ،سرگیجه ،سردرد ،تهوع ،درد شکمی شدید یا
ناگهانی ،درد قفسة سینه ،درد ناحیة پشت و ناحیة
عانه ،خونریزی واژینال ،خروج مایع از واژن ،و
کاهش حرکات جنین پس از تمرین (.)11
مراحل آگاهیرسانی و جلب مشارکت به این
صورت بود:
 .1مصاحبة ابتدایی بر اساس مطالب بروشور
و آگاهیرسانی در مورد تمرینات ورزشی
و پاسخدهی به پرسشهای مشاركتجويان،
 .2اخذ تصمیم برای انصراف یا رفتن به یکی
از گروههای کنترل یا تجربی،
 .3تکمیل فرم رضایتنامه،
 .4هماهنگی جلسات آزمون و تمرين ،و
 .5ارائة فرم ثبت جلسات ورزشی به گروه
تجربی و راهنمایی جهت تکمیل آن.
معیارهای حذف از تحقیق عبارت بودند از
جراحی سرکوالژ (بستن گردن رحم) ،سابقة پارگی
زودرس کیسة آب ،سابقة زایمان زودرس ،خونریزی
مکرر در سه ماهة دوم ،جفت سرراهی (مسدود شدن
دهانة رحم توسط جفت) ،کند بودن رشد داخل
رحمی ،فشار خون باال در حاملگی ،بیماریهای
قلبی -عروقی ،ریوی ،صرع ،و دیابت نوع اول،
حاملگی دو و چند قلویی ،عدم افزایش وزن کافی
در دوران حاملگی ( .)55داوطلبان مشارکت ،از دو
مرکز زنان و زایمان انتخاب شدند و جهت تسهیل
مشارکت آنان ،جلسات ورزشی نیز در همان مراکز
انجام شد .در صورت عدم حضور مشارکتجو در
جلسة تمرينی ،متعهد به انجام تمرينات در منزل و
ثبت آنها در فرم جلسات ورزشی بود.
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استقامت عضالت شکم با آزمون نگهداشتن
تنه در حالت درازونشست  45درجه (،)46 ،21
انعطافپذيري عضالت پشت ران و کمر با آزمون
بشينوبرس ( ،)33انعطافپذیری پشت ران با
آزمون  ،)23( SLRو انعطافپذيري عضالت
نزديککنندة ران با آزمون بازکردن پاها از طرفين
در حالت ايستاده اندازهگيري شد .نحوة انجام
آزمون محققساخته عبارت بود از بازکردن پاها
از طرفین ،در حالت ایستاده و بدون آنکه زانو
و تنه خم شود ،پاها تا حد ممکن از پهلو باز و
فاق به زمین نزدیک میشد .نمرة فرد برابر بود
با ارتفاع مهرة پنجم کمری ( )L5تا کف زمین.
پایایی آزمونهای استاندارد مورد استفاده از 0/68
تا  0/94گزارش شد .بین پیش و پسآزمون ،برای
آزمونهای درازونشست ،SLR ،و بشینوبرس
به ترتیب پایایی  ،0/79 ،0/84و  0/91شد .پایایی
آزمون بازکردن پاها ازطرفين نیز  0/81بهدست آمد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  15و
با روش تحلیل واریانس برای دادههای تکراری
تحلیل آماری شد.

يافتهها

با توجه به وجود باورهای غلط فرهنگی در
مورد ضررهای ورزش برای زنان باردار،
برای جذب پنجاه مشارکتجو ،محقق مراحل
توجيهی تحقیق را برای  203نفر انجام داد .طی
پژوهش ،پنج مشارکتجوی گروه تجربی به
دالیل شخصی یا انقباضهای شکمی بیش از
سی دقیقه بعد از اتمام ورزش ،از ادامة تمرینات
ورزشی حذف شدند .الزم به ذکر است در طول
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جلسات تمرینی ميزان پایبندی به تمرینات نامیده
تحقیق دوازده مشارکتجوی گروه کنترل به
میشود و در گروه تجربی  69%بود .جدول  1نشان
دالیل شخصی یا به علت بروز یکی از موارد منع
میدهد كه از حيث خصوصیات جمعيتشناسی
مطلق يا نسبی شرکت در فعاليتهای ورزشی از
دو گروه تجربی و کنترل تقریبا همگناند .سن،
ادامة همکاری با محقق سرباز زدند .بهعبارت
ماه بارداري ،درآمد ،و ميزان ورزش در هفته در دو
دیگر ،افت آزمودنی در گروه تجربی  25%و
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  %69ﺑﻮد.
گروه همسان بود .گروه تجربی تحصیالت باالتر و
درگروه شاهد  40%بود.
ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻦاﻧﺪ .ﺳﻦ ،ﻣﺎه ﺑﺎرداري ،درآﻣﺪ ،و
باروری کمتری داشتند.
نسبت تعداد جلسات تمرینی انجام شده به کل
ﻣﻴﺰان ورزش در ﻫﻔﺘﻪ در دو ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎروري ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ.

های
باردار در
شناسی
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت جمعيت
جدول .1 .خصوصیات
پژوهشیﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﮔﺮوهﻫﺎي
گروهدر
ﺑﺎردار
زنانزﻧﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﺪول 1

ﻣﻘﺪار

ﺳﻄﺢ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ) 15ﻧﻔﺮ(

ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ) 18ﻧﻔﺮ(

ﺳﻦ ﻣﺎدر )ﺳﺎل(

29.0±4.05

26.9±4.38

1.43

دﻓﻌﺎت ﺑﺎرداري

1.3±0.82

1.9±0.68

2.10

0.04

ﻣﺎه ﺑﺎرداري )ﻣﺎه(

5.5±0.74

4.9±0.80

1.92

0.06

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت )ﺳﺎل(

14.2±2.27

10.9±1.97

4.41

0.00

0.7±0.98

1.2±2.07

0.95

0.35

360.0 ±124.20

366.6 ±128.30

0.15

0.18

ﻣﺘﻐﻴﺮ

Mean ± SD

*

ورزش )ﺳﺎﻋﺖ/ﻫﻔﺘﻪ(

درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ) 1000ﺗﻮﻣﺎن(
*

Mean ± SD

T

ﻣﻌﻨﺎداري
0.16

ﺳﺎﻋﺎت ورزش در ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲآزﻣﻮن در ﺷﻜﻞ  1آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺳﻪ آزﻣﻮن اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي و
ﻳﻚ آزﻣﻮن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و در ﮔﺮوه

تجربی و
ﻣﻌﻨﺎيگروه
جسمانیﺑﻪ دو
تغييرات
تجربی،
ﻛﻨﺘﺮل ،اﺛﺮگروه
یابد .در
عضالت
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺑﺎرداري
کاهش ﮔﺮوه
شکم .(P≤0در
اﺳﺖ )/05
ﻣﻌﻨﺎدار در دو ﮔﺮوه
وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .اﻳﻦ
مقایسةﭘﺴﺮﻓﺖ
ﻛﻨﺘﺮل
ﻋﻀﻼتشکل
آزمون در
ﻫﻢ و پ
پيش
کنترل
ﺗﺠﺮﺑﻲ،شدﻋﻠﻲطی
موجب
بارداری،
ﻗﺪرتیرغم
آمده ﻫﻢ عل
رﻏﻢ اﺛﺮ
ورزش ﮔﺮوه
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .در
اثرﺷﻜﻢ
ﻋﻀﻼت
اﻃﺮاف 1ﻟﮕﻦ و
سﭘﺬﻳﺮي
اﻧﻌﻄﺎف
ﻫﺸﺖدرﻫﻔﺘﻪ
ﻃﻲ
اﻧﻌﻄﺎفیک
پذيری و
انعطاف
تحقيق،
است.
اطراف
پذیری
انعطاف
ﻳﺎﺑﺪ .در
عضالتاﻓﺰاﻳﺶ
ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ
ﻗﺪرت
هم و ﻫﻢ
هفته ﻟﮕﻦ
هشتاﻃﺮاف
ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻀﻼت
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
آزمون ﻫﺸﺖ
سه ﺷﺪ ﻃﻲ
ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎرداري،درورزش

نتايج هر
وجودﻧﻴﺰ داشت.
استقامت
آزمون
افزایشدریابد.
قدرت
ﺗﺠﺮﺑﻲو هم
ازﮔﺮوهﻫﺎي لگن
در %68
ﻣﺠﻤﻮع
شکمدرﺻﺪ و
عضالت 76
ﺗﺮﺗﻴﺐ  57و
وﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
عضالنیزاﻳﻤﺎن
ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﭘﺲ از
وﺟﻮي
ﭘﺮس

2
ﻛﻪ در
صورت(Xکه
ﺟﻮﻳﺎن مشابه
ﻣﺸﺎرﻛﺖآزمون
چهار
تعقیبی .پس از زایمان نیز مشخص
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتپرس
اینو =1/31
است/25،بهP=0
ﺳﺰارﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ )
وجوی(P>0/05
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد )
گروه تجربی پیشرفت و در گروه کنترل پسرفت
شد ازگروههای تجربی وشاهد بهترتیب  57و 76
مشاهده شد .این به معنای وجود تعامل معنادار
درصد و در مجموع  68%مشارکتجويان سزارين
2
در دو گروه است ( .)P≥05/0در گروه کنترل،
شدند (P =0/25و  )X =1/31كه این تفاوت
اثر بارداری موجب شد طی هشت هفته هم
معنادار نبود (.)P>0/05
انعطافپذیری عضالت اطراف لگن و هم قدرت
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ﭘﺲسآزمون
پيشو و پ
در در
کنترل
تجربی و
دو گروه
جسمانی در
مقایسة تغييرات
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ .1
ﺷﻜﻞ  .1شکل
آزﻣﻮن
ﭘﻴﺶ
ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﺠﺮﺑﻲ و
ﮔﺮوه
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در دو
ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

زن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻮق ﻣﻲدﻫﺪ .ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﻛﺖ
نتيجهﺑﺎرداري
ﺷﺮاﻳﻂوﻣﻮﺟﻮد،
در
گيری
بحث

ﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ) .(24اﻳﻦ ﻋﻠﻲرﻏﻢ آن اﺳﺖ
ي در ﻣﻘﺎﻳ
اول ﺑﺎردار
بارداريﺑﻴﺴﺖ
ورزﺷﻲ( در
شرايط ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
در ورزش و
کاهش
سمت
زنﻫﻔﺘراﺔ به
موجود،
در
کاهند،ﻛﻪولي اين
غريزي از شدت فعاليت خود مي
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در دوران ﺑﺎرداري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ) (20و ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎردار روزاﻧﻪ
فعاليت بدني سوق ميدهد .گزارش شده که سطح
نبايد موجب پرهيز آنها از فعاليتهاي جسماني و
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ) .(30ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداري ،ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﻳﺰي از ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﻨﺪ ،وﻟﻲ اﻳﻦ
فعاليت بدني (به خصوص شرکت در ورزش و
عدم مشارکت ورزشي آنها شود ( .)24تمرينات
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻫﻴﺰ آنﻫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ورزﺷﻲ آنﻫﺎ ﺷﻮد ) .(24ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي در ﻣﺪت ﺑﺎرداري
تمرينات ورزشي) در بیست هفتة اول بارداري
هاي رابدني و
هوازي در مدت بارداري قابليت
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﻲ -ﻋﺮوﻗﻲ را ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ) .(36ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرداري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زاﻳﻤﺎن زودرس
(.)24
کاهشاﻧﺪ مي
قبل( ،از
مقايسه با
در
زودرس مرايبخشد
زاﻳﻤﺎنو بهبود
حفظ
عروقي را
بارداريﻧﺸﺎن داده
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
دﻫﺪ )34
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎرداري،
قلبي-در دوران
دستگاهﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ رو
يابدﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آن است که توصيه شده در دوران
اين
( .)36تمرينات ورزشي هنگام بارداري نه تنها
رغم.(31
يدﻫﺪ )
ﻛﺎﻫﺶعلﻣﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ وحفظ
موجب
همچنان
بارداريدر اﻳﻦفعاليت
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ
ﻣﻔﺼﻞ ﻟﮕﻦ
ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
بدنيﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺛﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ
( ،)34بلکه
ﺑﻬﺒﻮديدهد
ﺑﻮد .نم
افزايش
زودرس را
زايمان
ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻮﺟﺐ
ي
ﺑﺎردار
دوم
ﺔ
ﻣﺎﻫ
ﺳﻪ
در
ورزش
،
ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﮋوﻫﺶ
ي
ﻫﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس
دارﻧﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ
ﺣﻤﻞ
وﺿﻊ
و
ي
ﺑﺎردار
در ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﻮاﺣﻲ
جسماني ميشود ( )20و الزم است زنان
آمادگي
شواهد نشان دادهاند فعاليت بدني با شدت متوسط
زايمانﺑﺴﻴﺎر
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
دورانﺑﺎرداري و
در ﺗﺴﻬﻴﻞ
سنگين در
ﺷﺪ.بهاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻴﭗ و
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳ
باردار ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖانجام
فعاليت بدني
سیﺮيدقيقه
روزانهﻫﺎيحداقل
زودرس را
بارداري،
ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢرو
6دهند ( .)30هنگام بارداري ،مادران به صورت
کاهش ميدهد (.)31
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در اين تحقيق ،تمرکز بر يافتن اثر تمرينات
مقاومتي و انعطافپذيري بر عضالت شکم و مفصل
لگن بود .بهبود عملکرد اين نواحي در کيفيت
بارداري و وضع حمل اهميت دارند .براساس
يافتههاي پژوهش حاضر ،ورزش در سه ماهة دوم
بارداري موجب بهبود معنادار شاخصهاي انعطاف
پذيري مفصل هيپ و استقامت عضالت شکم شد.
اين عوامل در تسهيل بارداري و وضع حمل بسيار
مؤثرند و بهبود آنها کمک مؤثري به خانمهاي
باردار و جنين آنهاست .در گزارشي ديگر نشان
دادهايم كه ورزشهاي بهكار رفته در اين پژوهش
بهطور همزمان شاخصهاي رواني مشاركتجويان
را نيز بهبود داده است ( .)3عليرغم اين
پيشرفتهاي جسماني و رواني ناشي از ورزش،
مالحظه شد درصد سزارين در گروههاي تجربي
و شاهد تقريب ًا همسان بود .بررسي دقيق پروندهها
نشان داد دوازده نفر در گروه تجربي و نه نفر در
گروه کنترل شرايط مطلوب براي زايمان طبيعي
داشتند (يعني يا نخستزا بودند يا زايمان قبلي
آنها طبيعي بوده است) .از اين تعداد در گروههاي
تجربي و کنترل به ترتيب شش ( 50درصد) و
چهار ( 44درصد) نفر طبيعي زايمان کردند كه
آماري تقريب ًا برابر است.
اين يافته كه حتي در شرايطي كه ورزش موجب
بهبود شاخصهاي جسماني و رواني ( )3شود ،باز
هم كاهش درصد سزارين ناممكن است ،موضوعي
در خور توجه و نشاندهندة سنگيني خيلي زياد جو
فرهنگي -اجتماعي موجود به سود سزارين است.
در مطالعة ما ،در مجموع  68درصد مشاركتجويان
سزارين كردند كه ميزاني فراتر از آمارهاي رسمي
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

( )9و منطبق بر آمارهاي غيررسمي ،يعني در حدود
هفت برابر درصد جهاني است (.)1
همسو با تحقيق ما ،براکت و همکارانش ()14
نشان دادند تمرينات سبک مقاومتي بر نوع زايمان
بياثر است .مطالعة آنها داراي دو گروه تصادفي
هشتاد نفري شاهد و تجربي زن سالم و بيتحرک
بود .يافتهها نشان داد تمرينات سبک مقاومتي بر
نوع زايمان تأثير ندارد و هر دو گروه حدود 16
درصد زايمان سزارين داشتند .اين نتايج به ظاهر
مشابه با نتايج تحقيق حاضر است ،ولي وقتي به
میزان  16درصدي سزارين که درصد نسبت ًا پاييني
است توجه شود ،آنگاه تصديق خواهد شد که
احتماالً تمرينات سبک مقاومتي نبايد در محلي که
شيوة زندگي خانمهاي باردار فعال است موجب
بهبود وضعيت سزارين شود.
اكثر مطالعات نتايجي متضاد با تحقيق حاضر
داشته و نشان دادهاند ورزش موجب كاهش درصد
سزارين است ( .)27 ،18 ،17بانگام و همکارانش
( )17مطالعهاي گذشتهنگر روي  137زن باردار
انجام دادند .در اين مطالعه نوع زايمان  93زن
باردار بيتحرک با  44زن متحرک و فعال بررسي
شد .آنها نشان دادند در گروه تمرين هوازي
درصد زايمان طبيعي دو برابر است.
هال و همکارانش ( )27تأثير شدت تمرين با
استفاده از دوچرخة ثابت و تمرين باوزنه را بر
برخي پيامدهاي بارداري سنجيدند .آنها  845زن
باردار را در گروه شاهد ( 393نفر) و گروههاي
تمريني با شدت پايين ( 82نفر) ،متوسط (309
نفر) ،و زياد ( 61نفر) قرار دادند .گزارش کردند
تمرين ،بهخصوص با شدت باالتر ،باعث افزايش
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معنادار زايمان طبيعي ميشود.
کلپ و همکارانش ( )18نوع زايمان را در دو
گروه ورزشکار بررسي کردند :يك گروه  87نفري
كه در دوران بارداري همچنان فعاليت ورزشي خود
را با شدتي كمتر ادامه دادند و يك گروه  44نفري
كه فعاليت ورزشي خود را قبل از آغاز سه ماهة
دوم بارداري قطع کردند .نتايج نشان داد در گروه
ادامهدهندة ورزش ،زايمان همراه با هر دو نوع
جراحي شکمي ( 6در برابر  30درصد) و جراحي
واژني ( 6در برابر  20درصد) به مراتب کمتر بود.
در شرايط فرهنگي حاضر ،محقق بعد از فراهم
كردن شرايط ورزش رايگان و جذب حمايت
پرسنل مراكز درماني رجوع کرده ،تنها توانست 10
درصد از مراجعان را براي ورزش جذب نمايد كه
 25درصد از آنها نيز طي تحقيق ريزش داشتند.
ضريب پايبندي به ورزش افراد مانده در گروه
تجربي نيز  69درصد بود .رژيم ورزشي بهكار رفته
در تحقيق حاضر توانست موجب بهبود استقامت
و انعطاف عضالت مؤثر در وضع حمل زنان باردار
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شود ،ولي به كاهش درصد سزارين نينجاميد.
مجموعة اين يافتهها از يك طرف نشاندهندة
ارزشمندي فعاليت ورزشي در حين بارداري است
و از طرف ديگر نشان ميدهد كه شرايط فرهنگي-
اجتماعي حاضر به شدت عليه ورزش در دوران
بارداري است .احتماالً نياز به سالها تالش است
تا بتوان در کشور جاانداخت که ورزش با شدت
مطلوب در دوران بارداري نه تنها تأثير منفي بر زن
باردار و جنين او ندارد ،بلکه آثار سودمندي نيز
براي زن باردار و جنين او در پي دارد .براساس
تحقيق انجام شده و با در نظر گرفتن سبک زندگي
ماشيني و امروزي زنان پيشنهاد ميشود که مسئوالن
بهداشت و درمان درصدد ايجاد فرهنگسازي و
آگاهيرسانی به زنان باردار در رابطه با ورزش
در دوران بارداري باشند و آنها را جهت انجام
فعاليتهاي ورزشي تحت نظر متخصص تشويق
نمايند .يافتههاي تحقيق حاضر در مورد درصد
سزارين نيز بسيار هشداردهنده است.
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