
 

 

  شدت درد در زنان باردار و ارتباط بین سطح فعالیت بدنی

  2رحیمه مهدي زاده ،1مریم باقري

    دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش دانشگاه شاهرود- 1

  دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شاهرود- 2

     چکیده

کند. یکی از تغییـرات فیزیولوژیـک در   فیزیولوژیکی بسیاري در بدن مادر ایجاد میمقدمه: بارداري تغییرات 

ها نشان می دهد که فعالیت هاي جسمانی شود. نتایج پژوهشاین دوران دردهایست که مادر به آن دچار می

یـت  گونه دردها بکاهد ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سـطح فعال تواند از شدت اینمی

بار درشـهر  1زن باردار که در ماه حداقل  125ها:. تعداد بدنی و شدت درد در زنان باردار انجام شد. روش

اند به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به دو پرسشنامه درد مـک گیـل   شاهرود به پزشک مراجعه کرده

الیت هاي بـدنی و شـدت درد در نمونـه    ها:  نشان داد که رابطه بین فعو فعالیت بدنی بک پاسخ دادند. یافته

هـاي تمـرین جسـمانی    مورد بررسی معنادار و منفی بوده است. نتایج: به نظر می رسـد کـه طراحـی برنامـه    

تواند شدت درد را کاهش داده و گام موثري در پرورش نسل سالم آتی مناسب و منظم براي زنان باردار می

 .  باشد

  زنان بارداریت بدنی، درد، واژگان کلیدي: فعال

Abstract 
 Introduction: pregnancy makes many physiological changes in the mother’s body. One of the physiological 
changes during this period is the mother’s pains that she suffers from. The results suggest that physical activities 
can lessen the severity of these pains, therefore this study aimed to investigate the relationship between the 
physical activity level and the severity of pain in pregnant women. Methods: the target group was a total of 125 
pregnant women who visited a doctor at least 1 time in the month in Shahrood city that they have been chosen 
voluntarily and they answered McGill Pain Questionnaire and Beck’s physical activity. Findings: suggest that 
the relationship between physical activity and the severity of pain in the studied sample was significant and 
negative. Results: it seems that proper and regular physical exercise programs for pregnant women can lessen 
pain and it is a major step in the development of a healthy future generation. 
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  مقدمه 

سالم،  فردي عنوانبه دوران این در کند. مادربارداري تغییرات فیزیولوژیکی بسیاري در بدن مادر ایجاد می

اهمیت . دارد بیشتري مراقبت به نیاز ،تغییرات فیزیولوژیک دلیل به پرورانده و خود بطن در را موجودي

 در .است مؤثر دیگري زندگی در مستقیم طوربه سالمت مادر که است چشمگیر نظر این از بارداري، دوران

 که هاییپژوهش. نیستند ممنوع نشوند، و جنین مادر مفرط خستگی موجب که هاییبارداري ورزش دوران

 باردار مادران دهند،می نشان انجام شده ورزشی هايتمرین اجراي به بدن فیزیولوژیکی واکنش رابطه با در

 بارداري وورزش  ).1( شوند سازگار جنین و خود ورزشی فعالیت ازهاي فیزیولوژیکینی با توانندمی سالم

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 طور همزمانبه شرایط این اگر بدن هستند، در خاصی شرایط فیزیولوژیکی کننده ایجاد تنهایی به کدام هر

 و زایمان بر نتایج متفاوتی تأثیر تواندمی که آید می وجود به ايفیزیولوژیکی پیچیده شود، شرایط ایجاد

نشان داد که در دوران  ) روي زنان باردار1998( و همکاران هاوستن مطالعه ).2( باشد داشته نوزاد

با ). 3شود (هاي عملکردي بیشتري مشاهده میتر و محدودیتبارداري، درد، عملکرد جسمانی ضعیف

پژوهش حاضر بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا میان سطح فعالیت  آنچه عنوان شدتوجه به 

 وجود دارد؟ در زنان باردار رابطه  بدنی و شدت درد

  شناسی تحقیق  روش

زنان باردار  همبستگی است. جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه –روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 که ماه بارداري دهد.. زناناالنبیاء شهر شاهرود تشکیل میه و خاتمهاي فاطمیمراجعه کننده به بیمارستان

 پزشک به بار 1 ماه حداقل هر و کرده تجربه 1392 ماه سال اسفند پایان تا مهرماه اول از را بارداري هشتم

بارداري ها به تحقیق حاضر، زنان باردار سالم با انتخاب شدند. معیار ورود آزمودنی بودند، کرده مراجعه

 BMI گرم در دسی لیتر در دو آزمایش متوالی و نداشتنمیلی126شتن قند خون ناشتاي کمتر از طبیعی، دا

قبل از بارداري بود. زنان باردار مبتال به دیابت بارداري، ورم غیر طبیعی، پره اکالمپسی، افزایش  29باالتر از 

ت وزن دوره بارداري تأثیرگذار بود، از مطالعه حذف مایع آمینوتیک و یا هر بیماري که به نحوي روي تغییرا

عنوان نمونه روش داوطلبانه و هدفمند بهبه 99/27زن باردار با میانگین سن  125شدند به این ترتیب 

نامه بک و براي ارزیابی شدت درد از آماري انتخاب شدند. براي ارزیابی سطح فعالیت بدنی از پرسش

براي ، آوري اطالعاتپس از جمع : روش تجزیه و تحلیل آماري اده شد.نامه درد مگ گیل استفپرسش

ها اسمیرنوف استفاده شد. باتوجه به طبیعی بودن داده -ها از آزمون کالموگروفتعیین چگونگی توزیع داده

براي  16نسخه  SPSSاستفاده شد و  نرم افزار  ≥ p 05/0آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داري از 

  .تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده قرار گرفت

  ها یافته

  . میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهاي پژوهش1جدول

  شدت درد  بدنیسطح فعالیت   انحراف استاندارد  میانگین متغیرها/آماره 

    1  76/3  45/32  دنیسطح فعالیت ب

  1  *- 65/0  60/4  80/41  شدت درد

p≤0/05* 

  بحث و نتیجه گیري 

در تحقیق حاضر رابطه بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در دوران بارداري مورد بررسی قرار گرفت. 

دهنده رابطه معنادار منفی بین سطح فعالیت بدنی و شدت درد در زنان باردار نمونه مورد بررسی نتایج نشان

). به 5و  4) همخوان است (2009پور () و تقی2013بردا (هاي پائز ). این یافته با نتایج پژوهش3بود (



رسد که نظر میبه شود،با توجه به اینکه در دوران بارداري شرایط خاصی از لحاظ بدنی ایجاد میطور کلی، 

تواند هسته مرکزي مطالعات کنند میدردي ایجاد میبه یک مسکن اثر بیمثاجه به اثربخشی عواملی که بهتو

) اظهار داشتند فعالیت بدنی مناسب در 1385راستا، صداقتی و همکاران (در این شگیري باشد.با هدف پی

تر و تولد فرزندي شود، بلکه انجام زایمان را آساندوران بارداري نه تنها موجب صدمه به جنین و مادر نمی

 فیزیولوژیک شرایط تنهاییبه هرکدام بارداري و ورزش). از سوي دیگر، 1کند (تر را تضمین میسالم

 فیزیولوژیک تقاضاهاي شود، ایجاد فردي در همزمان طوربه شرایط این اگر. کنندمی ایجاد بدن در را خاصی

 کهآنجایی از .بگذارند نوزاد و زایمان نتایج بر متفاوتی اتتأثیر توانندمی که آورندمی وجودبه را ايپیچیده

 احتمال این رو،از این دارد؛ وجود بارداري دوره در بدنی فعالیت به زنان پرداختن عدم براي زیادي علل

 .شوند مواجه آن با مرتبط عوارض و بدن وزن حد از بیش افزایش خطر با این دوران در زنان که دارد وجود

هاي ورزشی مناسب گنجانده هاي دوران بارداري تا حد ممکن برنامهشود دربرنامهرو، پیشنهاد میاز این

 رسانی شود. هایی تا جاي ممکن اطالعو درخصوص لزوم و اهمیت چنین فعالیتشود 
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