
 

  

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 عنوان:

رفتاری پیرامون خواب  -بررسی تاثیر مداخالت آموزشی

 شیرخوار بر پیامدهای مادری و شیرخوارگی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مامایی گرایش آموزش مامایی

 

 نگارنده:

 مژگان روزافزون
 

 

 راهنما:استاد 

 دکتر فرناز فرنام

 

 

 اساتید مشاور:

 دکتر زهره خاکبازان 

 دکتر الهه امینی  

 دکتر مهدی یاسری

 

 

1398 



 

 چکیده فارسی

شیوعی نزدیک به  مقدمه و هدف: شکالت خواب نوزاد با  در جوامع مختلف، یکی از  %46الی  %30م

تواند پیامدهای منفی هم برای مادر و هم برای شیرخوار باشد که میترین مشکالت پیش روی والدین میرایج

زش کافی در این زمینه، نیاز به دانش به دنبال داشته باشد. با توجه به میزان باالی مشکالت خواب و عدم آمو

گردد. تیم تحقیق برآن شتتتد تا با هدع تنیین تا یر مداخالت و آموزش بیشتتتتر برای والدین اس تتتا  می

 رفتاری پیرامون خواب شیرخوار بر پیامدهای مادری و شیرخوارگی مطالنه ساضر را انجام دهد.-آموزشی

شاهداین مطالنه یک کارآزمایی بالینی ت روش کار: ست که در آن صادفی  سازی ا  92دار و بدون کور

شیرخوار  شرکت در مطالنه بودند از میان مراجنین  2-4نفر از مادران دارای  شرایط  مرکز  6ماهه که واجد 

نفره مداخله و کنترل تق یم شدند. برای گروه مداخله  46بهداشتی جنوب تهران به طور تصادفی به دو گروه 

شی در کتابچه راهنما، تما  یک جل ه آموزش فردی، های پیگیری و برای گروه کنترل نیز یک جل ه آموز

هفته یکبار در نظر گرفته  2های پیگیری هر زمینه امنیت عمومی نوزاد، یک پمفلت آموزشتتی مکمو و تما 

شتتد. پیامدهای مورد ستتنجش در این پ وهش شتتامو کمیت خواب مادر و شتتیرخوار، کیفیت خواب مادر، 

ضایت جن ی مادر بودخ تگی،  ضطراب و ر هفته پس از آموزش مورد  8که یکبار قبو و یکبار  اف ردگی، ا

 ارزیابی قرار گرفت.

 41نفر در گروه مداخله و  41نفر شتترکت کننده در پ وهش، در پایان اطالعات  92از میان  ها :یافته

ها نشتتتان داد که آزمون آنالیز کوواریانسهفته پس از آموزش  8نفر در گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ستتتاعته، طول خواب شتتت  و  24در مقای تتته با گروه کنترل، شتتتیرخواران در گروه مداخله طول خواب 

شتند )طوالنی شتری دا ش  بی ترین خواب ( اما تفاوتی از نظر طول خواب روز، طوالنیP<0.001ترین خواب 

در مقای تته با گروه کنترل، شتتیرخواران در گروه  ر نداشتتتند.های شتتبانه با یکدیگروز، تنداد و طول بیداری

(. مادران گروه مداخله به ن بت مادران گروه کنترل نیز P<0.001)ها زودتر به رختخواب رفتند مداخله ش 

( و تنداد P<0.001ترین خواب شتت  بیشتتتری را تجربه کردند )ستتاعته، خواب شتت  و طوالنی 24خواب 

شبانه کمتربیداری شتند )های  ترین خواب روز و مدت ( اما از نظر طول خواب روز، طوالنیP=0.001ی نیز دا

شتند. آزمون آنالیز کوواریانسبیداری شبانه تفاوتی ندا شان داد های  هفته پس از آموزش در مقای ه با  8ها ن

(، P=0.001(، خ تتتگی حتتبحگاهی )P<0.05گروه کنترل، مادران در گروه مداخله کیفیت خواب بیشتتتر )

ضطراب )P<0.05اف ردگی ) شان نداد ( P<0.05( و ا ضایت جن ی آنها تفاوتی را ن شتند اما ر کمتری دا

(0.431>P.)    



 

شیرخواران توان ت کمیت خواب  :نتیجه گیری در مقای ه با گروه کنترل، آموزش در زمینه خواب 

سب  افزایش کیفیت خواب و  شیرخواران را افزایش دهد. همچنین  ضطراب، اف ردگی و مادران و  کاهش ا

  خ تگی مادران در گروه مداخله شود.

خواب نوزاد؛ اف ردگی پس از زایمان؛ کیفیت خواب مادر؛ خ تگی مادر؛ رضایت  کلمات کلیدی:

 رفتاری-جن ی؛ اضطراب مادر؛ مداخالت آموزشی
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Abstract 

Introduction and aim: infant sleep problems with a prevalence of about 30% to 46% are 

one of the most prevalent problems for parents that will have negative consequences for both 

the mother and infant. Due to the high level of sleep problems and lack of adequate training in 

this field, the need for more knowledge and training for parents is felt. The research team aimed 

to investigate the effect of educational-behavioral interventions on infant's sleep on the 

maternal and infant outcomes of the present study. 

Method: This study is a randomized controlled trial with a control group and without 

blinding performed between August 2018 and April 2019. In this research, 92 mothers of 2-4 

months old infants of 6 health centers in south Tehran, eligible for the study, were randomly 

allocated into 46 intervention and 46 control groups. The intervention group mothers 

participated in a 1.5-hour individual training session about the infant's sleep and received a 

booklet and weekly follow-up calls and complementary voice messages. The control group 

also received a 30-minute training session on general infant safety and a training pamphlet on 

the subject and follow-up calls every two weeks. The outcomes were infant sleep quantity and 

maternal sleep quantity and quality, morning fatigue, depression, anxiety and sexual 

satisfaction measured at baseline and 8 weeks after intervention. 

Findings: In the end, through out the 92 participants, outcomes of 41 of the intervention 

group and 41 of the control group were evaluated. At 8 weeks followup, The ANCOVA test 

showed relative to controls, intervention infants experienced longer 24h sleep, nocturnal sleep 

and longest nocturnal sleep (P<.001) but there were no significant differences between the 

groups on daytime sleep, longest daytime sleep, number, and length of nocturnal awakenings. 

Relative to controls, the intervention group infants went to bed earlier (p<.001). Relative to 

controls, intervention mothers had longer 24h sleep, nocturnal sleep and longest nocturnal sleep 

(p<.001) and less nocturnal awakening (p=.001) but there were no significant differences 

between the groups on daytime sleep, longest daytime sleep and length of nocturnal 

awakenings. Data analysis with ANCOVA at 8 weeks follow-up time showed that intervention 

mothers in comparison with control mothers have more sleep quality (P<.05), less morning 

fatigue (p=.001), depression (p<.05) and anxiety (p<.05) but their sexual satisfaction didn’t 

show any differences  (p<.431). 

Conclusion: The education about infant sleep increased infants and mothers sleep quantity 

and also improved maternal sleep quality, depression, fatigue and anxiety compared with 

controls. 

Keywords: Infant Sleep, Postnatal Depression, Maternal Sleep Quality, Mother 

Fatigue, Sexual Satisfaction, Mother Anxiety, Behavioral-Educational Interventions 


