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 چکیده

علی رغم . شودقلمداد میاختالالت روحی و روانی های ی بحراندوران بارداری به عنوان دوره :هدف و مقدمه

 آن،توجه به کما کان و عوارضی که برای مادر و کودک به همراه دارند, در بارداری  الی این اختالالتشیوع با

شتی می شدمورد غفلت مراقبین بهدا شایعترین اخت .با سردگی یکی از  ست که با  الالت روحیاف در بارداری ا

کم هزینه و  ،روش درمانی ستتتاده نور درمانی، .پیامدهای نامطلوب قابل توجهی در این دوران همراه استتتت

ست که میی جدید ساتا سا شود. با توجه به اهمیت  تواند به تعدیل اح این  ،روان زنان باردار سالمتمنجر 

 .باردار انجام گرفته استو کیفیت خواب زنان  بر افسردگینور درمانی ثیر أهدف تبا  مطالعه

زن باردار واجد  50که بر رویبود دو ستتو کور  یتصتتادف ینیبال ییکارآزمامطالعه  کیپژوهش  نیا :کار روش

ها بر استتا  کلیه نمونهانجام گرفت. ، های دانشتتگاه علوم پزشتتکی تهراندرمانگاهکننده به مراجعهشتترای  

به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ند و بود و متوس  به افسردگی خفیف المبت ،پرسشنامه افسردگی بک

هفته  5به مدت دقیقه ابتدایی بیدارشتتدنشتتان  30در هر صتتب   را نور درمانی هانمونهگرفتند.  رو کنترل قرا

شدت نور درگروه مداخله  صلهقبل، بلوکس بود.  100لوکس و درگروه کنترل  9000دریافت کردند.   4و  الفا

و  با استتتفاده از پرستتشتتنامه افستتردگی بک هاو کیفیت خواب نمونه هفته پس از مداخله نمرات افستتردگی

کای و آزمونهای  25نستتت ه  spss افزارنرم ها با استتتتفاده ازارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده پیتزبورگ

 .انجام گردید و تحلیل کوواریانس آزمون تی مستقل، ، آزمون دقیق فیشراسکوئر

از نظر  در دو گروهقبل از مداخله  و کیفیت خواب افسردگیمیانگین نمرات مش صات دموگرافیک و  :هاافتهی

سردگ اریمع انحراف و نیانگیمآماری معنی دار نبود.   در و 24/17±99/5 مداخله گروه در ی قبل از مداخلهاف

صله بعد مداخله در گروه مداخله 52/14 ±76/3 کنترل گروه  ± 80/3و در گروه کنترل  80/5 ± 88/2، بالفا

له  4و  60/12 مداخ له در گروه  مداخ ته پس از  ، بود و 54/12±82/3و در گروه کنترل  25/4±56/4هف

مداخله اریمع انحراف و نیانگیمهمچنین  بل از  و در گروه   44/8±66/4 مداخله گروه در کیفیت خواب ق

و  80/5 ± 90/3و در گروه کنترل  88/2 ± 90/1بالفاصله بعد مداخله در گروه مداخله ، 32/7±21/4کنترل 

 ، بود. 80/5 ± 95/3و در گروه کنترل  08/3 ± 43/2هفته پس از مداخله در گروه مداخله  4

لعتته،  مطتتا ین  یم ا نتتتا گیبر استتتتا   مرات افستتتترد ن ین  گ ن نور پس بالفتتاصتتتتلتته میتتا   از 

(001/0 >P) 4 و (  001/0هفته پس از مداخله > P)  تفاوت آماری معناداری مشتتتاهده شتتتددر دو گروه. 

هفته پس از  4( و P < 001/0نوردرمانی  )پس از  بالفاصتتتلههمچنین بین میانگین نمرات کیفیت خواب 

 .تفاوت آماری معناداری مشاهده شد(، در دو گروه P < 001/0مداخله )

تواند به عنوان یک روش میلوکس،  9000 بر استتتا  نتنایم این مطالعه، نور درمانی با شتتتدت :یریگجهینت

 .گرفته شودزنان باردار به کار عالیم افسردگی و بهبود کیفیت خواب در ساده و کم هزینه در کاهش 

 افسردگی، کیفیت خواب، نور درمانی، بارداری :یدیکل یهاواژه
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Abstract 

 

Introduction & Objective: Pregnancy is considered as a period of crisis leading to mental 

disorders. Despite the high prevalence of these disorders during pregnancy and their subsequent 

complications for mother and her baby, they are often neglected by health care providers. 

Depression is one of the most common mental disorders during pregnancy, which is associated 

with significant adverse consequences. Light therapy is a simple, low-cost, new treatment that 

can moderate emotions. Considering the importance of mental health of pregnant women, the 

aim of the present study was to evaluate the effect of light therapy on depression and sleep 

quality of pregnant women. 

Methods: This was a double-blind randomized clinical trial that was performed on 50 

eligible pregnant women referred to the clinics of Tehran University of Medical Sciences. All 

samples had mild and moderate depression according to Beck Depression Inventory and were 

randomly divided into intervention and control groups. Samples underwent light therapy every 

morning for the first 30 minutes of waking for 5 weeks. The light intensity was 9000 and 100 

lux in the intervention and control groups, respectively. Before, immediately and four weeks 

after the intervention, the depression and sleep quality scores of the samples were assessed 

using Beck Depression Inventory (BDI) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), 

respectively. Data analysis was performed using SPSS ver. 25 and Chi-square, Fisher's exact, 

independent t-test and ANCOVA tests. 

Results: Demographic characteristics and pre-intervention mean scores of depression and sleep 

quality were the same in both groups. While there was a statistically significant difference 

between the two groups in terms of mean depression scores immediately after light therapy 

(P<0.001) and 4 weeks after the intervention (P <0.001). There was also a statistically 

significant difference between the two groups in terms of mean sleep quality scores 

immediately after light therapy (P <0.001) and 4 weeks after the intervention (P <0.001). 

Conclusion: Light therapy (9000 lux) can be used as a simple and low-cost method to reduce 

symptoms of depression and improve sleep quality in pregnant women. 

Keywords: Depression, Sleep quality, Light therapy, Pregnancy 

 

 

 

 

  


