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 چکیده:

بررسی تاثیر مراقبت خوشه ای بر رفتارهای خواب نوزادان نارس بستری در بخش  مراقبشت هشای ه ش    :عنوان

 نوزادان

نوزادان بستری در بخ  مراقبت ه    نوزادان به منظور ادامه حیات خود نیاز به مراقبت  :مقدمه و هدف

بخ  مراقبت ه    حکم خوابگا  نوزادان را دارد با ا ن هجود به علت مراقبت های پرستاری ه درمان ه    دارند. 

، محرکهای محیطی مانند نور ه صدای غیر تهاجمی ه هم چنیندر معرض رهش های تهاجمی ه های پزشکی 

آسیب سیستم عصبی ه  استرس ممکن است باعث ز اد قرار می گیرند که می توانند برای نوزاد استرس زا باشد. 

اختالل در چرخه طبیعی خواب نوزاد گردد. اختالل در خواب به  در نتیجه تکامل غیر طبیعی آنها ه در نتیجه

دلیل افزا   فعالیت سیستم سمپاتیک سبب افزا   ضربان قلب، ه به دلیل افزا   تونیسیته عضالنی سبب 

ادان به درد می گردد، لذا اقداماتی که خواب نوزادان را برهز مشکالتی مانند آپنه، خستگی ه تحر ک پذ ری نوز

 در ا ن بخ  حما ت می کند از اهمیت ه    ای برخوردار است.

مراقبشت خوششه ای مراقبتششی اسشت کشه در آن مراقبششت هشای پرسششتاری ه درمانهشای پزششکی بششه جشای ا نکششه 

کاری هششا بششه حششداقل رسششید  ه چنششد ن بششار ه در زمانهششای متاششاهتی انجششای پششذ رد، ا ششن مراقبششت هششا ه دسششت

مراقبششت هششا اعششم از تهششاجمی ه غیششر تهششاجمی در  ششک محششدهد  ی زمششانی مشششخج انجششای پششذ رد. از آنجششا ی 

که خواب نقش  مهمشی در تکامشل مدشز دارد لشذا پش هه  حاضشر بشا هشدا بررسشی تشاثیر مراقبشت خوششه ای 

 .وزادان صورت گرفتهای مراقبت ه    نبر رفتار های خواب نوزادان نارس بستری در بخ 

پ هه  حاضر  ک کارآزما ی بالینی تصادفی  می باشد که در بیمارستان جامع زنان آرش : روش پژوهش

نار از نوزادانی بودند که در بخ  مراقبت  60هابسته به دانشگا  علوی پزشکی تهران انجای شد. تعداد نمونه ها 

نوزاد در گره  مداخله قرار داشتند. نوزادانی  30  کنترل ه نوزاد در گره 30ه    ی نوزادان بستری بودند. تعداد

که در گره  کنترل قرار داشتند مراقبت معمول ه نوزادانی که در گره  مداخله قرار داشتند مراقبت خوشه ای 

در افت می کردند ه رفتارهای خواب نوزادان توسط ابزار پرچتل هر ده دقیقه مورد مشاهد  ه بررسی قرار گرفت. 

 در سطح معنی دار پنچ صدی انجای شد.  16نسخه  SPSSز ه ه تحلیل داد  ها به هسیله  نری افزار تج

  86دقیقه ه 5آرای) خواب در گره  مراقبت معمول در گره  کنترل به ترتیب: خوابرفتار  زمان متوسط: یافته ها

 9صشدی دقیقشه ( هوششیاری) 6دقیقشه ه  4آرای) بیداری صدی دقیقه(، 50دقیقه ه 21فعال)  خواب صدی دقیقه(،



گشره  مداخلشه کشه  در بود ه در نوزادانی کشه صدی دقیقه( 76دقیقه ه  1کردن)  گر ه ه صدی دقیقه( 6دقیقه ه 

فعال)  خواب صدی دقیقه(، 33دقیقه ه  19آرای)  رفتار خواب زمان مراقبت خوشه ای در افت کرد  بودند متوسط

 صدی دقیقه(ه 76دقیقه ه  2هوشیاری)  صدی دقیقه(،  76دقیقه ه  1آرای)  اریبید صدی دقیقه(، 66دقیقه ه  24

خواب آرای ه فعال نوزادان در گشره  مداخلشه رفتار های فوق، زمان دقیقه( بود. با توجه به زمان 13/0کردن) گر ه

 بود. از گره  کنترل بیشتر

ه کشاه  زمشان خواب آرای ه فعال رفتار زمان    باعث افزاانجای مراقبت ها به صورت خوشه ای : یریگ جهینت

مراقبت هشای خوششه ای ه اهمیشت آن بشر ارائه  ،شودی م هیتوص افته  ن در نوزادان شود. بر اساس ارفتار گر ه 

  پرستاران گنجاند  شود. پرستاری ه ان دانشجو یدر برنامه آموزش خواب نوزادان

 های ه    نوزادان نوزاد، نوزاد نارس، بخ  مراقبتمراقبت خوشه ای،  رفتار خواب : کلید واژه ها
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Abstract  
 

Introduction and purpose: Clustered care is a method by which nursing cares 

and medical treatments are provided in lump sum and one time instead of limited 

intervals and different hours. Newborn hospitalized to the neonatal intensive care 

unit need special care to survive. The intensive care unit has a dormancy 

dormitory, however, due to nursing care and medical treatments, exposed to 

aggressive and painful procedures such as blood vessel replacement and non-

invasive procedures such as changing diapers, feeding, changing positions and 

more. .. Placed. Environmental stimuli, such as high light and noise, are stressful 

for newborns, resulting in premature infants developing in an environment that is 

stressful in a variety of ways. Stress inflicted on neonates through various methods 

may cause neurological damage and, as a result, abnormal development. One of 

these stresses is a disruption of the natural cycle of the baby's sleep. Sleep 

disturbance, due to increased sympathetic system activity, increases heart rate, and 

due to increased muscle tonicity, it causes problems like apnea, and sleep 

disturbance causes fatigue and irritability of the infant to pain. Therefore, the 

measures that support the sleep of babies in this section is of particular importance. 

Cluster care is a care in which nursing care and medical treatments are 

minimized, rather than several times and at different times, and careful, aggressive 

and non-invasive care within a specified time frame Done. Since sleep plays an 

important role in the evolution of the brain, this study aimed to investigate the 

effect of cluster care on sleep behavior of premature infants admitted to neonatal 

intensive care units 

Materials and methods: The present study was a randomized clinical trial that 

was conducted at the Women's Hospital of Arash, affiliated to Tehran University 

of Medical Sciences. The sample consisted of 60 neonate who were admitted to 

neonate. There were 30 neonates in the control group and 30 neonates in the 

intervention group. neonate in the control group received routine care and neonate 

in the intervention group receiving cluster care and neonatal sleep behaviors were 

monitored. Data analysis was done by SPSS software version 16 at a significant 

level(0/05). 

Findings: The average sleep time in the usual care group in the control group 

was as follows: sleep slowly (5 minutes and 86 minutes), active sleep (21 minutes 

and 50 hundred minutes), calm (4 minutes and 6 minutes) alertness (9 minutes and 



6 hundred minutes) Minutes) and crying (1 minute and 76 msec), and in infants 

who received cluster intervention in the intervention group, the average sleep time 

(19 minutes and 33 minutes), active sleep (24 minutes and 66 hundred minutes) ), 

Restlessness (1 minute and 76 sentimental minutes), alertness (2 minutes and 76 

minutes), and crying (0.13 minutes). Considering the above time, the neonates 

were more in the intervention group.  

Conclusion: Carrying out cluster care increases the sleep time slowly and 

actively, and reduces crying time in newborns. Based on this finding, it is 

recommended to provide cluster care and its importance on neonatal sleep in the 

nursing student's curriculum and nursing program. 
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