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3/4/96پذیرش مقاله:30/3/96دریافت اصالحیه از نویسنده:2/2/96صالح:ارسال مقاله به نویسنده جهت ا26/1/96دریافت مقاله:

چکیده
بسیاري ،حالنیباات؛اسهمراههاآنفرزندان و رشد يهامهارتارتقاءبابارداريدوراندربدنی مادران: فعالیتزمینه و هدف

فقدان مطالعات کافی در این زمینه، هدف این مطالعه تعیین . با توجه به دهندیماز مادران فعالیت خود را طی این مدت کاهش 
اثرات فعالیت بدنی طی بارداري بر رشد اجتماعی فرزندان در سه ماه اول زندگی بود.

-95به مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد در سال کنندهمراجعهفرزند - جفت مادر40: این کارآزمایی بر روي هاروشمواد و 
تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، از یک دوره مداخله طوربههانمونهانجام گرفت.1394

منظم دنبال نکردند. سرانجام طوربهگروه کنترل هیچ فعالیت هدفمندي را کهدرحالیند،سود بردياجلسه16حرکتی 
Ages and Stages)3مرحله -سنیننامهپرسشفاده از جتماعی فرزندان هر دو گروه با استا-ارتباطی و فردييهامهارت

Questionnaire III; ASQ 3)آزمون تحلیل از طریق هادادهمورد بررسی قرار گرفتند. ماهگیسهو ماهگیدر دو دوره یک
مستقل تجزیه و تحلیل شدند.t) و آزمون 2×2تکراري (يهااندازهواریانس 

) و اثر اصلی زمان p،04/39=1F=001/0مهارت ارتباطی اثر اصلی گروه (مقیاس خردهنتایج نشان داد که در:هایافته
)001/0=p،13/90=1F() 487/0تفاوت معنادار است، اما اثر تعاملی زمان در گروه معنادار گزارش نشد=p،495/0=1F در .(

تفاوت آماري )p،95/87=1F=001/0(و زمان)p ،53/29=1F=001/0اجتماعی در متغیرهاي گروه (-مقابل، در مهارت فردي
اجتماعی اطفال در -بوده و تمرینات منتخب بر مهارت فرديدارمعنیاثر تعاملی دو متغیر طورهمینوجود داشت. يدارمعنی

).p،54/6=1F=015/0بوده است (مؤثرماهگیسهو ماهگییک
اجتماعی طفل يهامهارتمنجر به بهبود تواندیمطی بارداري فعالیت مادررسدیم، به نظر هاافتهیبا توجه به گیري:نتیجه
که مادران باردار با تأیید پزشکی به فعالیت بدنی در این گرددیم. توصیه اثراتش در طی زمان ماندگار باشدهمچنینشده و

دوره بپردازند.
الاجتماعی، اطفيهامهارتفعالیت بدنی، بارداري، کلیدي: يهاواژه

راناستادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ای-1
وزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانمول) دانشیار گروه آئسنده مس(نوی-2

nshojaeian@yahoo.com، پست الکترونیکی:058- 32221594، دورنگار: 021- 88041468: تلفن

علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایراناستادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده-3
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مقدمه
زنـدگی زنـان   مراحـل ینترمهموینترحساسازارداريب

بدنی طی ایـن دوره، فعالیتکهاستشدهبوده و مشخص
، اینوجـود بـا ]. 1دارد [فـرد برروانیوجسمیاثرات مثبت

حذفاین دورهرا درخودبدنیهايیتفعالبارداراکثر زنان
کـــالج آمریکـــایی زنـــان و ،]. در مقابـــل2[کننـــدیمـــ

American College of Obstetricians)مامــــایی

Gynecologists; ACOG) ،و برخــــــی مطالعــــــات
را براي ورزش در دوران بارداري منتشـر  ییهادستورالعمل

هـاي یـت فعال] و سبک زندگی فعال و انجـام  3-5[اندکرده
].4، 6[انددادهمعمول روزانه را طی بارداري پیشنهاد 

گـزارش شـده اسـت.    ، اثـر تمرینـات متفـاوت    حـال بااین
Clapp) در مطالعه خـود بـه بررسـی    1999و همکارانش (
رفتاري نوزادان طـی پـنج روز اول تولـد پرداختنـد.     نیمرخ

نتایج آنان نشان داد که نوزادان گروه مداخله در رفتارهـاي  
ــت ــاالت داراي  جه ــیم ح ــد و تنظ ــرمن ــديبرت ]. در 7[ان
رشـد زبـانی   دیگر، تأثیر فعالیت بـدنی مـادر بـر    يامطالعه

حاکی از این بـود  هایافتهکودکان مورد بررسی قرار گرفت. 
ماهگی ارتبـاط  15که فعالیت بدنی مادران با هوش کالمی 

مـاهگی دریافـت   38ارتباط معناداري در کهدرحالیداشته 
میـان درسـالگی 8درکمترکالمیهوشطورهمیننشد. 

بـدنی  کلـی هايیتفعالسطحباالترینمادرانی کهکودکان
داشتند، دیـده شـد و اعـالم شـد کـه      بارداريدورانرا در

اثر منفی بـر هـوش کالمـی    مدتطوالنیفعالیت سنگین و 
].8دارد [

اثر متفاوت انـواع مـداخالت، ضـرورت داشـتن آگـاهی و      
دانش از اثرات فعالیت مادر بر جنین و طفل و ارتقـا سـطح   

بـا  . کنـد یمـ رشدي اهمیت انجام مطالعات بیشتر را فراهم 
توجه به اهمیت موضـوع و انجـام مـداخالت بـراي بهبـود      

طـی دوران بـارداري و   ، یـدمثل تولسبک زندگی در دوران 
. باشـد یمنیازمورد اثرات بعد از آن، پژوهش در این زمینه

اثـر سـطح  تعیـین با هـدف حاضرمطالعهدر همین راستا، 
اجتمـاعی  -ارتبـاطی و فـردي  يهـا مهـارت بر بدنیفعالیت

.شدانجام

هامواد و روش
ایـــن مطالعـــه از نـــوع کارآزمـــایی (بـــا شـــماره کـــد  

IRCT2017050133743N1 ( زنـان بـاردار   که بـر روي  بود
به مراکز خدمات درمانی شهرسـتان بجنـورد   کنندهمراجعه

انجام شد. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     1394-95در سال 
نظـر  فرمول مقایسه میانگین در دو گـروه مسـتقل و بـا در   

-جفـت مـادر  40تعـداد ،80/0و با تـوان  α=05/0گرفتن 
آمد. زنان داراي شرایط ورود به مطالعـه بـا   به دستفرزند 

ــایش (  ــروه آزم ــوکی در دو گ ) و =20nتصــادفی ســازي بل
که انتخاب بلوك صورتبدین) قرار گرفتند. =20nکنترل (

چهارتایی اول توسـط یکـی از پرسـنل مرکـز بهداشـت بـا       
بعـدي  يهانمونهز شیر و خط انجام شد و سپس استفاده ا

نفـر  4نفر در گروه آزمایش و 4توسط پژوهشگر به ترتیب 
در گروه کنترل قرار گرفتند.

ار با سـن  کرورزشی، غزانخستارهاي ورود شامل زنان یمع
طبیعـی  یهفتـه و شـاخص تـوده بـدن    34تـا  23یحاملگ

بودنـد.  ) پـیش از بـارداري  مترمربعکیلوگرم بر 9/24-20(
قلـویی در زمـان   ، افرادي با حاملگی طبیعی تـک طورهمین
هفته) بـا تولـد نـوزاد سـالم (بـدون هرگونـه       37-41ترم (

ناهنجاري ظاهري) و بدون سابقه بیمـاري انتخـاب شـدند    
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]. افراد این مطالعه، در صورت منع شـرکت در ورزش از  9[
، عدم تمایـل بـراي حضـور در    خونریزيسوي پزشک، بروز 

درصد جلسـات تمرینـی از   80و عدم شرکت در هایابیارز
مطالعه کنار گذاشته شدند.

بعــد از اخــذ مجوزهــاي الزم از کمیتــه اخــالق و مراکــز 
مـادران و وضـعیت   شـناختی یـت جمعاطالعـات  ،موردنظر
طـی مالقاتشـان در مراکـز    هـا خـانواده اقتصادي -اجتماعی
شـناختی جمعیـت نامـه پرسـش شـد.  آوريجمـع بهداشت 

مشخصات عمومی از قبیل سـن، قـد، وزن و   ،ساختهحققم
. بـر  کـرد یمـ گیـري انـدازه وضعیت فعالیت بدنی مادران را 
اقتصادي که بر پایه نمره -اساس مقیاس وضعیت اجتماعی

ترکیبی از سطح تحصیالت، اشتغال و درآمد ماهانه خـانوار  
داراي وضـعیت متوسـط بـه بـاال     کنندهشرکتاست، افراد 

توسـط  نامـه پرسـش ایی صوري و محتـوایی ایـن   بودند. رو
متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و بـا اسـتفاده از آلفـاي    

].10کسب شد [83/0کرونباخ پایایی آن 
گروه آزمایش از پایان هفته بیست و سوم تا هفته سی و 

بـا زمـان   ياجلسه16چهارم بارداري در یک دوره مداخله 
ل راه رفـتن، ماسـاژ و   دقیقـه کـه شـام   50فعالیت حداکثر 

ــن ــی ت ــآرام ــدیم ــد [ش ــرکت کردن ــات 9، 11، ش ]. حرک
با تأیید پزشک متخصص زنـان و نظـارت مامـا    شدهانتخاب

مـادران در گـروه   يهاگزارش، بر طبق همچنینانجام شد. 
ارائه. بعد از شدینمکنترل، هیچ فعالیت منظم بدنی دنبال 

مـاهگی  3و 1مداخله و زایمان مادران، اطفـال در سـنین   
مورد ارزیابی رشد اجتماعی قرار گرفتند.

رشد اجتماعی اطفال، با استفاده يهادادهابزار گردآوري 
Ages andسنین و مراحل، نسخه سوم (نامهپرسشاز 

Stages III; ASQ 3 بود که براي بررسی مهارت ارتباطی (

رشد هايیاسمقخردهعنوانبهاجتماعی اطفال -و فردي
، ASQ 3نامهپرسش]. 12ه کار رفت [اجتماعی ب

غربالگر رشدي است که در این آزمون وضعیت نامهپرسش
تکاملی کودك را در پنج حیطه تکاملی (حرکات درشت، 

اجتماعی) -و شخصیمسئلهظریف، برقراري ارتباط، حل 
اعالم شدهیینتعارزیابی و در مقایسه با نقاط برش 

سؤاالت شامل ل در بخش اونامهپرسش. هر نمایدیم
در بخش بعدي، در هر حیطه شد و میشناختیجمعیت

و »اهی اوقاتگ«، »بله«يهاپاسخرشد کودك با سؤاالت و 
براي یازموردن. زمان گیردیممورد ارزیابی قرار »هنوز نه«

دقیقه براي والدین است. براي هر گروه 10- 15ییپاسخگو
راي هر طراحی شده است و بسؤال30سنی در مجموع 

60و براي هر حیطه 10سؤال باالترین نمره قابل دریافت 
دهی به این صورت است که]. روش نمره13[باشدیم

برگه دربرشنقاطبا حیطههريبرانامهپرسشجینتا
برشنقطهازتریینپانمرات. شودیمثبت امتیاز مقایسه 

؛داردوجود شتریبارزیابی بهازیناین است کهدهندهنشان
بیشتر شیپاوبحثنشانهبرشنقاطیکینزددرنمرات

درکودكکهدهدیمنشانآنازباالترنمراتو؛بوده
داراي ASQ 3نامهپرسش.]13[استرشد ریمس

- ، پایایی آزمون)85/0(و ویژگی) 86/0(حساسیت 
، پایایی بین 82/0الی 75/0بازآزمون قوي با مقدار 

و داراي دقت کافی براي غربالگري است 93/0گران آزمون
.]12[است

نسخه SPSSافزارنرمکلیه محاسبات آماري با استفاده از 
از تحلیل هایهفرضبررسی منظوربهانجام گرفت. 22

) و براي بررسی تفاوت 2×2تکراري (يهااندازهواریانس 
. همچنین، مستقل سود برده شدtبین دو گروه از آزمون 
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در نظر گرفته شد.05/0هاآزموندريداریمعنسطح 
نتایج

طفل صورت گرفـت  -جفت مادر40این پژوهش بر روي 
) از هر دو %10طفل (-جفت مادر4که طی مراحل تحقیق 

ــنظم در     ــرکت م ــدم ش ــت ع ــه عل ــروه ب ــالسگ ــاک يه
يهامراقبتشده، بستري شدن نوزاد در بخش گرفتهدرنظر

از مطالعـه  ،مـون ویژه و ممانعت از همکـاري بـا مراحـل آز   
عنوانبهنوزاد -جفت مادر18خارج شدند. در نهایت، تعداد 

عنوانبهنوزاد بدون فعالیت -جفت مادر18گروه آزمایش و 
گروه کنترل باقی ماندند.

آمـده دسـت بـه ، نتایج هادادهو غربالگري آوريجمعبعد از 
نشان داد که میانگین و انحراف معیار سنی مادران در گروه 

34/26±90/3و 71/25±72/3مایش و کنترل به ترتیب آز
34/22±12/1و22/22±34/1سال، شاخص تـوده بـدنی   

اقتصــادي -) و وضــعیت اجتمــاعیمترمربــع(کیلــوگرم بــر 
(شـــغل/ ســـطح تحصـــیالت/ 19±24/2و 13/3±76/19

)، =120/0pسـن ( يهـا شاخصدرآمد) بوده است. بررسی 
ــدن (  ــوده ب ــاخص ت ــعیت اجت=218/0pش ــاعی) و وض -م

ي را در دو گـروه  دارمعنـی ) اخـتالف  =136/0pاقتصادي (
بدو تولد فرزندان نیـز اطالعـات مربـوط بـه     در نشان نداد. 

یماهگکیاجتماعی در -متغیرهاي مهارت ارتباطی و فردي
شد.آوريجمعماهگیسهو 

با مقایسه نمرات میانگین و انحراف معیار مهارت ارتباطی 
نسـبت  52/47±61/6ه آزمـایش  ، گروماهگییکاطفال در 

برتـري داشـتند و همـین   51/30±92/10به گروه کنترل 
نسـبت بـه گـروه    47/54±81/6پیشرفت در گروه آزمایش 

نیز وجود داشـت. در  ماهگیسهطی 62/38±62/7کنترل 

اجتماعی، گـروه آزمـایش   -فردييهامهارتبررسی متغیر 
ــار    ــانگین و انحــراف معی و گــروه کنتــرل  56/47±3می

ـ  ماهگییکطی را32/9±46/34 عـالوه،  هکسب کردنـد. ب
، میانگین و انحراف معیـار گـروه آزمـایش و    ماهگیسهطی 

آمد. به دست18/44±21/7و 53±55/4کنترل به ترتیب 
نتایج آمار توصیفی نشان داد که گروه آزمـایش نسـبت بـه    

گیرياندازهگروه کنترل داراي میانگین باالتري طی هر دو 
مقیـاس  خـرده مستقل نشان داد کـه در دو tآزمون بوده و 

).P>05/0بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشته است (
آمـد  بـه دسـت  ، نتایج ذیل هایهفرضبا استفاده از آزمون 

تعیین اثرات اصلی و متقابل نوع گروه منظوربه). 1(جدول 
(دو گروه) 2تکراري هاياندازهو زمان از تحلیل واریانس با 

) اســـتفاده شـــد و درمـــاهگیســـه(زمـــان یـــک و 2× 
مهارت ارتباطی بیان شد که اثر اصلی گـروه و  مقیاس خرده
دارمعنـی )؛ اما اثر تعـاملی  =001/0pاست (دارمعنیزمان 
تمرین یرتأث). این بدان معنا است که روند =487/0pنبود (

مادران بر مهارت ارتباطی اطفـال در دو گـروه طـی یـک و     
نداشته است.توجهیقابلتفاوت یماهگسه

بررسی اثـر  منظوربهاجتماعی که -فرديمقیاس خردهدر
تمرین بـر رشـد آن انجـام شـد، اثـر اصـلی گـروه و زمـان         

اثر تعاملی دو متغیـر  طورهمین)؛ =001/0pبود (دارمعنی
آن اسـت کـه بـا    دهنـده نشـان گزارش شـد و  دارمعنینیز 

از اثـرات تمـرین وجـود    میزان تبعیت گـروه  ،گذشت زمان
). بـراي روشـن شـدن اثـر گـروه و      =015/0pداشته است (

مسـتقل نشـان داد کـه بـین دو گــروه در     tزمـان، آزمـون   
) تفـاوت  =001/0p(مـاهگی سـه ) و =001/0p(ماهگییک

زوجـی نشـان داد   tآزمـون  عالوهبهي وجود دارد. دارمعنی
آزمـایش  که تمرین منتخب بدنی بر مادران باردار در گروه 
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بررسـی انـدازه اثـر    منظـور به). =001/0pاثر داشته است (
اجتمـاعی اطفـال از   يهـا مهـارت فعالیت بدنی مادران بـر  

يهـا مهـارت ضریب اتـا اسـتفاده شـد و نشـان داد کـه در      
اجتماعی میزان کمی از واریانس کـل ناشـی از اثـر    -فردي

) و احتماالً عوامـل دیگـري ماننـد    %16فعالیت بدنی بوده (
کـه در ادامـه بـه آن    اندبودهرایط محیطی بر نتایج مؤثر ش

.شودیماشاره 

و ماهگیاجتماعی اطفال در یک-مهارت ارتباطی و فرديمقیاس خردهتکراري براي مقایسه دويهااندازهنتایج تحلیل واریانس - 1جدول 
ماهگیسه

مجموع عاملمتغیر
میانگین درجه آزاديمجذورات

مجذور جزئی Pمقدار Fمقدار مجذورات
Eta

مهارت 
ارتباطی

5/101215/101213/90001/0726/0زمان
7/483417/483404/39001/0535/0گروه

×تعامل زمان 
55/5155/5495/0487/0014/0گروه

مهارت 
-فردي

اجتماعی

3/105013/105095/87001/0721/0زمان
01/2167101/216753/29001/0465/0گروه

×تعامل زمان 
12/78112/7854/6015/0161/0گروه

p>05/0)، اختالف معنادار 2×2تکراري (يهااندازه* تحلیل واریانس با 
يهااسیمقدر محل مرکز بهداشت شهید مدنی شهرستان بجنورد در خردهماهگیسهو ماهگیطفل در دو گروه آزمایش و کنترل طی یک36

اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.- مهارت ارتباطی و فردي

بحث
که فعالیت بدنی مادران طی بـارداري بـر   نتایج نشان داد 

اجتماعی اطفـال  -ارتباطی و فرديهايمهارتهر دو متغیر 
غیرفعـال اثر مثبت داشته است. مـادران فعـال نسـبت بـه     

ــاال در خــرده   ــرات ب ــا نم ــدانی ب ــاسداراي فرزن ــايمقی ه
اجتماعی بودند، اگرچه تفاوت آماري معنـاداري در مهـارت   
ــین اطفــال دیــده نشــد. نتــایج، ممکــن اســت   ارتبــاطی ب

این باشد که با مقدار مشخصی از انجام فعالیـت  کنندهبیان
طی بارداري، برتري رشدي در فرزندان مادران فعال دیـده  

این مطالعه با برخی مطالعات قبلی همسـو  هايیافتهشود. 

و نشان داد که فعالیت بدنی طی بارداري باعث ارتقاء است
].7، 14[شودمیاجتماعی اطفال هايمهارترشد 

ــن مطالعــه در   ــایج ای ــرخالف نت متغیــر مهــارت مــورد ب
هـاي فعالیـت و همکارانش نشان دادند کـه  Jukicارتباطی،

ماهگی باعث ارتقاء رشد زبـانی  15تفریحی طی بارداري در 
که علت آن بهبود حافظه طفل از طریق شودمیو ارتباطی 

. دالیل مغایرت نتـایج آنـان بـا    ]8[فعالیت بدنی مادر است 
انتخـابی، ابـزار   هـاي فعالیتدر نوع تواندمیپژوهش حاضر 

سـنی  هـاي گـروه سنجش مهارت، طـول مـدت ارزیـابی و    
متفاوت در اطفال مورد بررسی باشـند. از عوامـل احتمـالی    
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بلی مـادر، تنـوع، زمـان و شـدت     دیگر، آمادگی جسمانی ق
.]3[تمرین است 

کـه  دهـد یمـ نشـان  و همکـارانش Clappنتایج مطالعه 
گروه نوزادان مادران فعال داراي نمـرات بـاالتري در   گرچه

رفتاري و اجتمـاعی هسـتند، امـا ایـن تفـاوت      هايمقیاس
بیـان  طـور همـین گروهی به لحاظ آماري معنادار نبود. بین

هـاي پاسـخ منجـر بـه   متنـاوب  هـاي محركشده است که 
که برتري را در بدو تولد نشـان  گرددمیآموخته در جنین 

بـا انجـام فعالیـت،    کهکندیمبیان تحقیقات .]7[دهندمی
ده قلبـی و  بهتر، حجم پالسماي بـاال، بـرون  رسانیاکسیژن

و دریـ گمـی در جفت و جنین صـورت  يجریان خون بهتر
سیستم عصبی را به خصوصبهبدن هايسیستمرشد بهتر 

ــال دارد  ــااین]8، 15[دنب ــالب ــوز  ،ح ــم هن ــن مکانیس ای
ناشناخته است و باید تحقیقات بیشتري صورت گیرد.

تحقیق حاضر نداشتن اطالعات کافی از يهاتیمحدوداز 
شرایط روحی و روانی مادر و تغذیه وي در دوران بـارداري  

میـزان  که بر رشد طفـل مـؤثر اسـت و عـدم اطمینـان از      
هانامهپرسشبه سؤاالت پاسخگوییصحت و دقت مادر در 

آینده بـا در نظـر   يهاپژوهشگرددیمبودند. لذا پیشنهاد 
انجام گیرد. بررسی نتـایج نتوانسـت   ذکرشدهگرفتن موارد 

کامل پیامدهاي رشدي اطفال را که ناشی از فعالیت طوربه

الیت مـادر  بدنی مادر طی بارداري است و مکانیسم تأثیر فع
، بین اطفـال بـا مـادران فعـال و     حالبااینبر رشد را بیابد. 

تفاوت وجود داشـت. بـا   در سطوح رشدي مختلفرفعالیغ
کـه  گـردد مـی توجه به شواهد موجود، به مادران پیشنهاد 

طی دوران بارداري و با مشورت پزشک و مامـاي خـود بـه    
مختلف بدنی بپردازند.هايفعالیت

يریگجهینت
فعالیت بدنی رسدمیاساس نتایج این پژوهش، به نظر بر 

اثرات مثبتی بر رشد اجتماعی طفـل  تواند میطی بارداري 
توصیه بـه ورزش  ،راستادر این در طول زمان داشته باشد. 

براي فرزندانشان تواندیمو فعالیت بدنی براي مادران سالم 
در جامعهيسازآگاهو ضروري است باشدداشتهرا مزایایی 

این خصوص توسط متولیان امر سالمت صورت گیرد.
و قدردانیتشکر

، کنندهشرکتمادران توجه از عنایت و حسنلهیوسنیبد
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مراکز وابسته به آن 
در خصوص واگذاري محل برگزاري جلسات و ارزیابی مادران 

تصویب طرح و اطفال، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با
در که با راهنمایی تحقیق، اساتید ارجمند و دوستان گرانقدر

محبت خویش و ما را مدیون لطف انجام تحقیقهمه مراحل
.میینمایمدیر و تشکر تق،نمودند
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The Effect of Physical Activity during Pregnancy on Development of Social Skills

in Infants: A Short Report
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Background and Objective: Maternal physical activity during pregnancy has been associated with promoting

the skills of offsprings and their development; however, many mothers reduce their activity during this period.

Due to lack of sufficient studies in this field, the aim of this study was to determine the effects of physical

activity during pregnancy on social development among offsprings in the first and three months of life.

Materials and Methods: This trial was performed on 40 mother-infant pairs who were clients of health care

centers in Bojnourd during 2015-2016. The samples were randomly assigned into the experimental and control

groups. The experimental group benefited from 16 sessions physical intervention and the control group did not

have any regular physical activities. Finally, communication and personal-social skills of infants in both groups

were evaluated by Ages and Stages Questionnaire III (ASQ 3) in two periods of one and three months. Data

were analyzed using repeated measures ANOVA (2 × 2).

Results: The results showed that in communication skill subscale, the main effect of group (F1=39.04, P=0.001)

and the main effect of time (F1=90.13, P=0.001) were significant, but the interaction between the group and time

effect (F1=0.495, P=0.487) was not reported significant. In contrast, there was a statistically significant

difference in personal-social skill in the variables of group (F1=29.53, P=0.001) and time (F1=87.95, P=0.001).

Also, the interaction of two variables was significant and selected training impacted the personal-social skill of

infants in one and three months (F1=6.54, P=0.015).

Conclusion: According to the findings, it seems that activity in pregnancy can lead to improvement of social

skills of infants and also, its effects are persistent during the time. Therefore, it is recommended that pregnant

women do physical activities with medical approval.

Key words: Physical activity, Pregnancy, Social skills, Infants
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