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 چکیده

شوند نوزادان نارس در بدو تولد، معموالً در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان بستري ميزمینه و هدف: 

در دارد. در اين شرايط بيشتر مادران دچار هاي ناشي از بستري نوزاد، تأثير منفي بر ماو نارسي و استرس

خستگي بر جنبه هاي جسمي ، رواني ، عاطفي و شناختي آنان تاثيرات شوند. مشکالتي از جمله خستگي مي

جلب رضايت مادران و رفع خستگي آنها, ضمن ترغيب آنها در انجام به موقع دستورالعمل بسياري مي گذارد. 

ز نوزاد نارس خود و تسريع روند درمان و بهبودي نقش بسزايي دارد. در هاي درماني، در کيفيت مراقبت ا

هاي غيردارويي نيز، زمينه کاهش خستگي و بهبود کيفيت مراقبت مادران، عالوه بر درمان دارويي، روش

هاي غير دارويي پيشنهادي از درمان توجه همگان را به خود جلب نموده است. به کارگيري ماساژ و موسيقي

اين مورد است. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير ماساژ و موسيقي بر خستگي مادران نوزادان نارس در 

 هاي ويژه نوزادان در بيمارستان وليعصر وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران بود.بستري در بخش مراقبت

گيري به صورت در نمونهاين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني با طرح متقاطع بود . مواد و روش ها : 

ها به صورت تصادفي بر اساس شماره ورود ) تعداد  دسترس و با دارا بودن معيارهاي ورود انجام شد. نمونه

 ها يک جلسه ماساژ و يک جلسه موسيقينفر ( تحت مطالعه قرار گرفتند، به نحوي که همه ي نمونه 41

يقي ( و ) کنترل ، موسيقي، ماساژ ( تحت مداخله قرار دريافت کردند و طي سه مرحله )کنترل، ماساژ ، موس

دقيقه، در  15گرفتند. قبل از اقدام به انجام هريک از مداخالت کنترل، ماساژ و موسيقي و بعد از آن با فاصله 

افزار ها با استفاده از نرمتوسط مادران تکميل شد. داده  1همان روز خستگي با استفاده از پرسشنامه خستگي

SPSS هاي ابتدا با استفاده از آمار توصيفي شاخصمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين راستا  16، نسخه

هاي کيفي ارائه شد و هاي کمي و فراواني مطلق و نسبي مربوط به متغيرمرکزي و پراکندگي مربوط به متغير

 در ادامه از آمار استنباطي استفاده شد .

حاضر نشان داد از نظر اطالعات دموگرافيک بين دو گروه تفاوت آماري هاي پژوهش يافته ها:یافته

معناداري وجود نداشت . بنابراين کليه اعضاي نمونه از لحاظ سن، مدت ازدواج، نوع حاملگي، سطح 

هاي ويژه نوزادان، طول بارداري، تحصيالت، نوع زايمان، شغل، محل سکونت، سابقه بستري در بخش مراقبت

نمرات  وزاد همگن بودند . نتايج تحليل واريانس حاکي از وجود تفاوت معنادار بين ميانگينجنس و وزن ن

اما بين مرحله موسيقي و  . بود (p<001/0)خستگي، بين مرحله کنترل با هر يک از مراحل موسيقي و ماساژ 

طور گين خستگي بهها نشان داد که ميان. مقايسه ميانگين(=780/0p)ماساژ تفاوت معناداري مشاهده نشد 

 معناداري در مراحل موسيقي و ماساژ نسبت به مرحله کنترل کاهش داشته است. 

                                                           
1 Multidimensional Fatigue Inventory 



با توجه به اهميت متغير خستگي در راستاي کاهش کارآيي ماداران نوزادان نارس، اين  گیری:نتیجه

ي مانند ماساژ و موسيقي هاي غيردارويتوانند از روششود. پرستاران ميها از نظر باليني مهم قلمداد مييافته

هاي آموزشي به پرستاران شاغل در ي بستهجهت کاهش خستگي مادران استفاده نمايند و بايستي با ارائه

تر در راستاي کنترل عالئم ناشي از ي بهتر مراقبت با کيفيتهاي ويژه نوزادان نارس جهت ارائهبخش مراقبت

 خستگي مادران کمک و راهنمايي نمود.

 

 هاي ويژه نوزادان ، خستگي ،ماساژ درماني ، موسيقي درماني ، نوزاد نارسبخش مراقبت ت کلیدی: کلما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Objective: Premature infants are usually admitted to the neonatal intensive care 
unit, and the premature birth and stress of the newborn infants has a negative 
effect on the mother. In these conditions, a significant percentage of these 
mothers are experiencing problems such as anxiety and fatigue. In the field of 
reducing fatigue and improving the quality of maternal care, in addition to drug 
therapy, non-medical methods have attracted attention. The use of massage 
and music is from the proposed non-pharmacological treatments. The aim of 
this study was to evaluate the effect of massage and music on fatigue of 
mothers of premature infants admitted to the neonatal intensive care unit of 
Vali-e-Asr Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences. 

 

Methods: This study was a cross-over clinical trial. Sampling was done in 
accessible form and having entry criteria. The samples were randomly selected 
based on the number of entry (41 people), so that all the samples received a 
massage session and a music session, and they received three stages (control, 
massage, music) and (Control, music, massage) were intercepted. Before 
performing any of the controls, massage and music interventions, and then with 
a 15 minute interval, the fatigue was completed on the same day by the 
mothers' fatigue questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 
16. In this regard, descriptive statistics of central indices and dispersion of 
quantitative variables and absolute and relative abundance of qualitative 
variables were presented first and inferential statistics were used. 

 

Resullts: The findings of this study showed that there was no significant 
difference between the two groups in terms of demographic information. 
Therefore, all sample members were homogeneous in terms of age, duration of 
marriage, type of pregnancy, education level, type of delivery, occupation, place 
of residence, history of admission to neonatal intensive care unit, length of 
pregnancy, gender and weight of the baby. The results of analysis of variance 
indicated that there was a significant difference between the mean of fatigue 
scores, the control stage with each stage of music and massage (p <0.001). But 
there was no significant difference between the stage of music and massage (p 
= 0.780). Mean comparison showed that the mean of fatigue significantly 
decreased in the stages of music and massage compared to the control stage.       

Conclusion : Considering the importance of fatigue variables in reducing 
maternal efficacy in premature infants, these findings are considered clinically 



important. Nurses can use non-prescriptive methods such as massage and 
music to reduce the fatigue of mothers and should provide educational 
packages to nurses working in the intensive care unit of preterm infants to 
provide better quality care for controlling signs of fatigue. Mothers helped and 

guided                  
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