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A b s t r a c t
Ground and goal: On one hand, preterm infants need to be confined to bed. 
because of maintaining the vitality and continued evolution of body systems. 
On the other hand, various exposures to offensive procedures can cause a lot 
of stresses that contradict neuron-sensory evolution. Direct observation of 
preterm infants and recognizing its behaviors can help nurses to do evolu-
tionary supportive care, so they can control preterm infants pain and stress; 
So, goal of this research is determining the effect of lullaby on sleep patterns 
changes in premature neonates after endotracheal suctioning.
Methods: 25 confined to bed preterm infants were studied in NICU ward of 
Hazrat Zeinab (peace be upon her) hospital of Shiraz in 1395 in this clinical 
trial. Samples were selected by packing method accidentally and allocated 
to two groups of A, B. If preterm infant was in group A, at first received 
lullaby by headphone 10 minutes before and also 10 minutes after suction. 
Then a headphone without lullaby (silent) was put on head of preterm infants 
24 hours later. If preterm infant was in group B, it will be reversed. At last, 
each infant was evaluated twice In both cases the physiological responses 
were recorded, then Collected through the APIB tool. Physiological filmed 
responses were recorded by tool of APIB. Data were analyzed by use of soft-
ware SPSS, Mann- Whitney Test.
 Results: The results showed that there was not significant difference between
 (mean sleep score 10 minutes before suction in lullaby and silence group
but the mean sleep score of 10 minutes after suctioning was sig- ,(P=0/07777
 nificantly difference in the two groups. (P=0/004). Also, Comparison of the
 mean sleep score in the lullabies group before and after the suctiont and also
 in the silence group with a significant level of 0.001 Showed a significant
.difference
Conclusion: According to the findings of this study, lullaby is effective in 
improving sleep patterns of preterm infants following painful procedures. 
It is recommended that nurses use this method as an effective intervention 
to improve the sleep patterns of neonates admitted to the neonatal intensive 
care unit.
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چکیده: 

زمینه و هدف: نوزادان نارس از یک  سو جهت حفظ حیات و ادامه روند تکامل سیستم های بدن 
نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان )NICU( دارند. از سوی دیگر مواجهه متعدد 
با پروسیجر های تهاجمی می تواند باعث ایجاد استرس های زیادی شود که با تکامل عصبی ـ حسی 
او مغایرت دارد. مشاهده مستقیم نوزاد و شناخت رفتار های نوزاد می تواند پرستاران را در انجام 
این  لذا  شود؛  آنان  در  استرس  و  درد  کنترل  باعث  و  رسانده  یاری  تکاملی  حمایتی  مراقبت های 
پژوهش با هدف تعیین تاثیر الالیی بر تغییرات الگوی خواب نوزادان نارس به دنبال ساکشن لوله 

تراشه انجام گرفت.

روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 2۵ نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان حضرت 
زینب )س( شیراز در سال 13۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اختصاص تصادفی نمونه ها 
با استفاده از روش پاکت بسته دو حالت A وB در نظر گرفته شد. اگر نوزاد در حالت A قرار 
می گرفت ابتدا 1۰ دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از ساکشن از طریق هدفون صوت الالیی پخش شد 
ودر 2۴ ساعت بعد هدفون بدون پخش الالیی )سکوت( برای نوزاد گذاشته می شد، اگر در حالت 
B بود عکس آن صورت می گرفت. در نهایت هر نوزاد دو بار مورد ارزیابی قرار می گیرد .در هر دو 
حالت پاسخ های فیزیولوژیک فیلم برداری شده از طریق ابزار APIB ثبت گردید. داده ها با استفاده 

از نرم افزار SPSS و آزمون من ویتنی تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره خواب ده دقیقه قبل از ساکشن در 
گروه الالیی و سکوت مشاهده نشد )p =۰/۰77(، اما میانگین نمره خواب ده دقیقه بعد از ساکشن 
در دو گروه، تفاوت معناداری نشان داد )p=۰/۰۰۴(. همچنین مقایسه میانگین نمره خواب در گروه 
الالیی قبل و بعد از ساکشن و همچنین در گروه سکوت با سطح معناداری ۰/۰۰1تفاوت معناداری 

را نشان داد.

به دنبال  نارس  نوزادان  خواب  الگوی  بهبود  الالیی  مطالعه  این  یافته های  به  با توجه  نتیجه گیری: 
پروسیجر دردناک موثراست لذا توصیه می شود پرستاران از این روش به عنوان مداخله ی موثر در 

بهبود الگوی خواب نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان استفاده کنند. 
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مقدمه:
زنده ای  نوزادان   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  نظر  از 
قاعدگی  آخرین  روز  نخستین  از  حاملگی   37 هفته  از  قبل  که 
یکي  زودرس  تولد  می شوند)1(.  محسوب  نارس  می آیند  به دنیا 
می کند.  تهدید  را  جامعه  سالمت  که  است  بزرگي  مشکالت  از 
تولد پیش از موعد مهم ترین علت ابتال به بیماري و مرگ و میر 
نوزادان مي باشد. اما مهم تر از آن ناتواني هاي ماندگار در نوزاداني 
است که زنده مي مانند. بدون تردید پیشرفت هاي علم پزشکي و 
مراقبت هاي پرستاري شانس زنده ماندن نوزادان و تطابق با زندگي 
خارج رحمي را بیشتر کرده است در حالي که مي تواند مشکالتي 
در تکامل سیستم هاي مختلف بدن آنها ایجاد کند که باعث تأخیر 
تکاملي و ایجاد اختالالت نورولوژیکي درآن ها مي شود)2-۴(. مرکز 
بین المللي آمار سالمت، تولد نزدیک به 1۵ میلیون نوزاد نارس را 
درسال گزارش مي کند. در ایران نیز 12/۹% تولد ها را تولد نوزاد 
نارس شامل مي شود)۵(. به طور میانگین هر نوزاد با 16 پروسیجر 
مواجه  نوزادان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  دردناک  و  استرس زا 
ناي، جایگذاري  لوله گذاري داخل  این پروسیجر ها شامل:  است. 
درون  لوله  خارج کردن  خون گیري،  معده،  لوله  سینه،  داخل  لوله 
تراشه، جراحي،و ساکشن کردن، مي باشد که این روش ها از 2 تا 
1۴ مرتبه در روز براي یک نوزاد متفاوت مي باشد)6, 7(. هدف اولیه 
مراقبت نوزادان نارس و بیمار برقراری حفظ تنفس است. بر همین 
اساس معموالً بسیاری از این نوزادان از طریق یک راه مصنوعی 
دارند.  مکانیکی  تهویه  و  اکسیژن  به  نیاز  تراشه  درون  لوله  مانند 
و  پاکسازی  نوزادان جهت  این  از  پرستاری  مراقبت های  از  یکی 
این  تنفسی  است.  ترشحات  ساکشن  هوایی،  راه  نگه داشتن  باز 
 پروسیجر می تواند ایجاد درد و استرس نموده، از طرفی عوارضی 
فشار  افزایش  قلب،  ضربان  بی نظمی  یا  کاهش  هیپوکسی،  چون 
درون جمجمه ای، آتلکتازی )Atelectasis( ، خونریزی خفیف 
 ،  )Tracheobronchial( تراکئوبرونشیال  شدن  پاره  شدید،  و 
 ،  )Pneumothorax( پنموتوراکس   ،  )Mfyzma( آمفیزما 
 .)۹ باشد)8,  داشته  همراه  به  را  مرگ  و حتی  قلبی  ایست  عفونت، 
بیشتر   )Simons et al( همکاران  و  سایمون  مطالعه  اساس  بر 
انجام   NICU دربخش  پرستاران  و  پزشکان  که  پروسیجر هایی 
است)1۰-12(. طبق  نوزاد خارج  از تحمل  و  بوده  می دهند دردناک 
از پروسیجر های   % مطالعه ی کارباجال )Carbajal( فقط 2۰/8 
قرار  درمان  تحت  غیر دارویی  و  دارویی  طریق  از  دردناک 
 )Mathew et al( طبق مطالعه ی ماتیو و همکاران .)می گیرد)13
درد  کنترل  در  دارویی  روش های  کنار  در  غیر دارویی  روش های 
کنترل  تحریکات  شامل  روش ها  این  می باشند.  موثر  استرس  و 
شده ی حس های مختلف می باشد )بویایی، شنوایی، المسه،...( که 
درد  و  استرس  کنترل  باعث  جانبی  عارضه  ایجاد  بدون  می تواند 
نوزادان قبل از پروسیجر های دردناک شود)1۴(. در سال هاي اخیر، 
نگرانی درمورد اثرات جانبی داروها، باعث تمایل بیشتر به استفاده 
رویه هاي  از  ناشی  درد  تسکین  جهت  غیردارویی  ازمداخالت 
تکامل زودرس  که  زمانی  از  است)1۵(.  درمانی شده  و  تشخیصی 
مطالعات  است؛  شده  آشکار  نارس  نوزادان  در  شنوایی  سیستم 
قرار  مطالعه  مورد  نوزادان  بر  را  تحریکات صوتی  تاثیر  متعددی 
داده اند. این پژوهش ها مشخص نموده که موسیقی به عنوان یکی از 
مراقبت های مکمل و یک تحریک طبیعی و غیر تهاجمی می تواند 
در جهت دستیابی به اهداف درمانی و تکاملی در نوزادان بستری 

در بخش NICU مورد استفاده قرار گیرد)6, 7, 16(. براساس مطالعه ی 
لسکی و ویلیامز (Lasky &Williams) مواجهه طوالنی مدت 
نوزاد با صدای محیطی بیش از 7۵ دسی بل به اندازه استفاده مداوم 
از داروهای آسیب زننده به سیستم شنوایی باعث اختالل و ازبین 
رفتن شنوایی در نوزادان می شود، لذا کنترل صدای محیط نوزاد 

در محدوده استاندارد از اهمیت به سزایی برخوردار است)17, 18(. 
سالمتي  وضعیت  کننده ي  تعیین  فیزیولوژیک  شاخص های  
می تواند  غالبًا  شاخص ها  در این  جزئی  تغییرات  مي باشد.  انسان 
نشان دهنده ی وجود مشکالت سالمتی در انسان باشد)6, 7(. چهار 
در  پر خطر  نوزادان  از  مراقبت  در  که  مهم  فیزیولوژیک  شاخص 
می گیرند،  قرار  بررسی  مورد  نوزادان  ویژه ی  مراقبت های   بخش 
عبارتند از تنفس، میزان اشباع اکسیژن خون، ضربان قلب و درجه 
حرارت بدن. پرستار کارآمد باید از تغییرات جزئی  این شاخص ها 
ارتقا  به  منجر  که  دهد  انجام  اقداماتی  سریعًا  بتواند  و  بوده  آگاه 
اکسیژن  اشباع   .)1۹ شود)۵,  پرخطر  نوزادان  در  کارکرد  مطلوب 
شریاني به عنوان پنجمین عالمت حیاتي در نوزادان خوانده مي شود 
و در تمام بخش هاي نوزادان به صورت متناوب یا مداوم سنجیده 
مي شود. اکسیژن در خون به دو شکل آزاد و  ترکیب با هموگلوبین 
حمل مي شود. پالس اکسي متري درصد هموگلوبین حامل اکسیژن 
در خون را به صورت )SPO2( نشان مي دهد)2۰(. محدوده طبیعی 
که  می باشد  دقیقه  در  ضربه   12۰-16۰ نوزادان  در  قلب  ضربان 
بسته به وضعیت رفتاری نوزادان متفاوت است)21, 22(. ضربان قلب 
در  ۹۰ -8۰ ضربه  در حدود  عمیق  حالت خواب  در  ترم  نوزاد  
دقیقه می  باشد و هنگامی  که نوزاد بیدار می  شود افزایش می  یابد)1, 
23(. تاکی کاردی در نوزادان به تعداد ضربان قلب باالی 16۰ ضربه 

در دقیقه گفته می شود که ممکن است با مشکالت تنفسی، آنمی، 
نارسایی قلبی مادرزادی، هیپرترمی، شوک و تاکی کاردی فوق بطنی 

مرتبط باشد)1(. 
روش بررسی

روش نمونه گیری در این تحقیق بدین صورت بودکه نمونه- 
ویژه  مراقبت های  بخش های  در  بستری  نوزادان  را  پژوهش  این 
این پژوهش می باشند تشکیل  به  نوزادان که واجد شرایط ورود 
داده اند و پس از جلب رضایت از والدین در پژوهش شرکت داده 
شده اند. همچنین برای تعیین حجم نمونه پس از مشاوره آماری 
وبا در نظر گرفتن سطح معنا داری ۹۵ % و توان آزمون ۹۰%، با 
نفرانتخاب   2۵ حد اکثر  تعداد  به  نمونه  ، حجم  ازفرمول  استفاده 

گردید .

=n

روش  به  نمونه ها  سازی  تصادفی  روش  از  استفاده  با 
نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند و با در نظر گرفتن 
اختصاص  به منظور  قرارگرفتند.  دو گروه  در  تصادفی  ترتیب 
تصادفی نمونه ها از روش پاکت بسته استفاده شد. به این صورت 
نظر  در   Bو  A حالت  دو  نمونه گیری  شروع  روز  اولین  در  که 
جداگانه  به طور  مشابه  پاکت  دو  در  کاغذ،  روی  و  شد  گرفته 
باز  تصادفی  به صورت  پاکتی  نوزاد  هر  برای  سپس  شد.  نوشته 
آزمون  به عنوان  ابتدا  بود   A انتخاب شده حالت  پاکت  اگر  شد. 
و همان نوزاد در نوبت بعدی )2۴ساعت بعد( به عنوان شاهد در 
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به عنوان شاهد، وهمان  ابتدا  بود   B اگر حالت  نظر گرفته شد و 
نوزاد در نوبت بعد )2۴ساعت بعد( به عنوان مورد در نظر گرفته 
ارزیابی قرارگرفت، درکل  بار مورد  نوزاد دو  نهایت هر  شد. در 
پس  مداخله ای  مطالعه ی  این  داشت.در  وجود  ارزیابی  مورد   ۵۰
از  مجوز  أخذ  و  پرستاری  دانشکده  مسئولین  از  اجازه  از کسب 
محیط پژوهش، مسئولین بیمارستان و مسئول بخش مراقبت های 
ویژه نوزادان و لحاظ نمودن موارد اخالقی، کداخالق )7۵۵3( و 
 ،(IRCT2016121124037N2) دریافت کدکارآزمایی بالینی
که  نوزادان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  بستری  نارس  نوزادان 
شرایط ورود به مطالعه را داشتند، پس از آن تکمیل فرم رضایتنامه 
است  شده  داده  قرار  نوزاد  )پدر(  والدین  اختیار  در  را  آگاهانه 
در  و  نموده  پر  را  آن  وی  ایشان،  به  کامل  توضیح  از  پس  و 
اختیار پژوهشگر قرار داده است و در نهایت وارد مطالعه شدند. 
با  چگونگی انجام مداخله بدین صورت بود که شنوایی نوزادان 
مشاهده رفلکس استارتل و پاسخ به محرک صوتی مورد بررسی 
قرار گرفته شد و در صورت دارا بودن این رفلکس وارد مطالعه 
شدند. این نوزادان از نظر درجه حرارت و وضعیت فیزیولوژیک 
بین 37/۵-36/۵ درجه  بودند. )درجه حرارت  پایداری  درحالت 
اشباع  دقیقه،  در  ضربه   12۰-16۰ بین  قلب  ضربان  سانتی گراد، 
اکسیژن بین ۹۵تا 88 درصد(. پژوهشگر مطابق با دستور العمل و 
با توجه به استانداردهای بیمارستان نیاز به ساکشن را هر دو تا سه 
نیاز را متناسب  ساعت در نوزاد بررسی می نمود و وسایل مورد 
لوله  ساکشن  چک لیست  مطابق  و  می کرد  آماده  نوزاد  شرایط  با 
تراشه در نوزادان در صورت لزوم اقدام به ساکشن می نمود. در 
حالت A، الالیی مورد نظر با دسی بل کنترل شده از ده دقیقه قبل 
از طریق گوشی هدفون که به  از آن  تا ده دقیقه بعد  از ساکشن 
دستگاه پخش صدا متصل شده و بر روی گوش نوزاد قرار داده 
شده بود، پخش می شد. الالیی به زبان فارسی وشامل چهار آهنگ 
گل  پسته،  گل   پارچه ای،  خواب های  نام های  با  عامیانه  اشعار  با 
Andan- )ماهور و اسب چوبی بود. سرعت اجرای قطعه آندانته 
te( و به معنای آرام و روان است که توسط گروه کر اجرا شده 
است. در حالت B نیز جهت جلوگیری از تاثیر صدای محیط بر 
نوزاد، از هدفون استفاده می شدو بدون پخش الالیی از ده دقیقه 
قبل تا ده دقیقه بعد از ساکشن نوزاد مورد ارزیابی قرار می گرفت.
در هر دوحالت A و B فاکتورهای فیزیولوژیک که در این مطالعه 
خواب نوزادان بود در بازه زمانی دو دقیقه ای، از ده دقیقه قبل تا ده 
دقیقه بعد از ساکشن توسط کمک پژوهشگر با مشاهده ی مانیتور 
نوزاد ثبت می شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: رضایت 
والدین به شرکت در مطالعه، سن جنینی 28تا 37 هفته، سن نوزاد 
تراشه،  لوله  ساکشن  به  نوزاد  نیاز  روز،   28 تا  یک  تولد  از  بعد 
عدم استفاده از داروی آرام بخش توسط نوزاد در طول 2۴ ساعت 
قبل، عدم سوء مصرف مواد و مصرف داروهای آرام بخش توسط 

مادر، داشتن توانایی شنیدن در نوزاد )دارا بودن رفلکس استارتل(، 
فقدان ناهنجاری مادرزادی، خونریزی داخل جمجمه ای بیشتر از 
درجه دو و یا مشکالت نورولوژیک، عدم انجام پروسیجر تهاجمی 
برای نوزاد حداقل در طول سه ساعت قبل، کار گذاری لوله درون 
تراشه حداقل 2۴ ساعت قبل. همچنین معیارهای خروج از مطالعه 
عبارتند از: عدم تمایل والدین به ادامه همکاری در حین پژوهش، 

عدم ثبات وضعیت فیزیولوژیک نوزاد.

ابزار گردآوری اطالعات عبارتند از؛ فرم اطالعات دموگرافیک: 
این فرم توسط پژوهشگر و با توجه به مطالعات مرتبط با پژوهش 
نمره  جنسیت،  نوزاد،  کد  نوزاد،  نام  شامل:  و  است  شده  تدوین 
سن  مادر،  سن  نوزاد،  تولد  بدو  وزن  پنجم،  و  اول  دقیقه  آپگار 
بارداري، سن نوزاد در زمان مطالعه، خونریزي داخل بطني ودرجه 
آن در نوزاد مي باشد. اطالعات فرم از طریق اطالعات ثبت شده 
در پرونده و مصاحبه با والدین نوزاد أخذ شده است. براي تعیین 
استفاده  محتوایي  روایي  از  دموگرافیک،  اطالعات  فرم  روایي 
حداقل  را  دموگرافیک  اطالعات  فرم  که  این صورت  به  گردید. 
نموده و سپس نظر خود  اعضاي هیئت علمي مطالعه  از  نفر  دو 
را در مورد اینکه آیا فرم مربوطه همان چیزي را که مد نظر است 
پاسخ هاي  فیلمبرداري:  دوربین  نمودند.  بیان  خیر،  یا  مي سنجد 
در حین ساکشن  فیلمبرداري  دوربین  به وسیله ي  نوزادان  رفتاري 
ثبت شده اند. جهت فیلمبرداري از کارشناس آشنا به فیلمبرداري 
استفاده  شد و از دوربین مدل T7700 ساخت شرکت سوني ژاپن 
استفاده شده است.هدفون: الالیی مورد نظر از طریق هدفون سونی 
ولت(  میلی  پخش)1۰۰  قابلیت  و  بل(  دسی   1۰۵( با حساسیت 
اندازه گیری  مخصوص  نرم افزار  صدا سنج:  شد.نرم افزار  پخش 
 Sound( سوند مِتِر پرو  نرم افزار  از  مطالعه  این  صدا.در  دسی بل 
meter pro( نسخه،۴،2،2 به منظور کنترل دسی بل الالیی پخش 
پاسخ هاي  ثبت  فرم  است.  شده  استفاده  معین  محدوده  در  شده 
رفتاري: این فرم مطابق با برنامه اجراي مراقبت تکاملی بر اساس 
مفاهیم  از  که  است  شده  تنظیم  نوزاد  هر  فردي  شرایط  ارزیابي 
است  شده  گرفته  نارس(  نوزاد  رفتار  )ارزیابي  در  استفاده  مورد 
نیز  رفتاری توسط آلس و همکاران  پاسخ های  بررسی  این شیوه 
مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تایید روایی محتوایی سه نفر 
از استاتید مجرب گروه اطفال فرم مربوطه را مورد بررسی قرار 
داده اند. به منظور افزایش اعتبار و پایایي داده هاي ثبت شده در فرم 
دیگري  کارشناس  مطالعه،  در طول  رفتاري  پاسخ هاي  به  مربوط 
که مشابه نفر قبلي به صورت مستقل آموزش هاي الزم را دریافت 
کرده بود به صورت تصادفي و در چندین نوبت تعدادي از فیلم 
نوزادان  در  رفتاررا  هر  وقوع  کل  فراواني  و  مشاهده  را  نمونه ها 

مورد بررسي قرار داد.
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ده  نوزاد  از 2۵  تراشه  لوله  از ساکشن  قبل  در گروه الالیی، 
نفردر حالت 1 خواب، هشت نفر در حالت 2 خواب، چهار نفر 
در حالت 3 و سه نفر در حالت ۴ خواب قرار داشته اند و بعد از 
ساکشن نه نفر در حالت 1، دو نفر در حالت 2، شش نفر در حالت 

3و سه نفر در حالت ۴ قرار داشته اند.
نمودار شماره 2. مقایسه فراوانی و درصد نمره خواب قبل و 

بعد از ساکشن در گروه سکوت
از  نفر  شش  تراشه  لوله  ساکشن  از  قبل  سکوت  گروه  در 
نوزادان در حالت 1، پنج نفر در حالت 2، نه نفر در حالت 3، سه 
نفر در حالت ۴و دو نفر در حالت ۵ خواب قرار داشتند در حالی 
که بعد از ساکشن چهار نفر در حالت 1، سه نفر در حالت 2، شش 

نفر در حالت 3و نه نفر در حالت ۵ قرار داشتند.
بحث 

که  داد  نشان  نتایج  نمودارها،  و  جداول  داده های  براساس 

در  ساکشن  از  قبل  خواب  نمره  میانگین  بین  معناداری  تفاوت 
میانگین  این که  به  باتوجه   .)P=۰/۰77  ( نشد  مشاهده  گروه  دو 
معنادار  آماری  نظر  از  گروه  دو  در  ساکشن  از  بعد  خواب  نمره 
می باشد)P=۰/۰۰۴(، نتیجه حاصله بدین صورت بیان می گردد که 
نمره خواب بعد از ساکشن در گروه الالیی و سکوت متفاوت بوده 
و الالیی باعث کاهش بیشتری در نمره خواب می شود و نوزاد را 
ذکر  است  اینجا الزم  در  فرو می برد.  به سطح خواب عمیق تری 
گردد نمره یک خواب به خواب آرام، نمره دو به خواب فعال، 
نمره سه به خواب آلودگی، نمره چهار به هوشیاری، نمره پنج به 
این  و  می شود  داده  بی قرار  نوزاد  به  نمره شش  و  باز  چشم های 
بدین معناست که نمره کمتر نشان دهنده خواب عمیق تر می باشد. 
این پژوهش موید تاثیر مثبت الالیی بر خواب نوزاد به عنوان یکی 
 )Loewy(از پاسخ های رفتاری در نوزادان نارس می باشد. لویی
و همکاران در مطالعه ی خود به بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر 
پژوهش  این  در  پرداختند.  نوزاد  خواب  و  تغذیه  حیاتی،  عالیم 

یافته های تحقیق
در مطالعه صورت گرفته بر روی 2۵ نوزاد کمترین و بیشترین 
میانگین  با  ترتیب 28و36 هفته  به  نوزادان  سن داخل رحمی این 
سنی 2/7۰± 31/2۰ و حداقل و حداکثر سن پس از تولد تا زمان 
با میانگین ۵/3۵± 8/۰۴ و همچنین کمترین  مطالعه 2و 21 روز 
و بیشترین نمره آپگار دقیقه اول 2و۹ با میانگین۵/76 ±2/۰۴ و 
تولد  وزن  می باشد.   7/8۴ میانگین±1/77  با  و1۰   ۵ پنجم  دقیقه 

نوزادان مورد مطالعه حداقل 7۰۰ گرم و حداکثر 33۰۰ گرم بود 
با میانگین616/26±1۴۹3/۴۰میزان سن مادرنوزادان بین 1۹تا 38 
واحدهای  از  داشت.   2۹/77 میانگین±۴/۹8  که  بود  متغیر  سال 
مورد پژوهش در این مطالعه ۹ نفر دختر )36 %( و 16 نفر پسر 
)6۴ %( بودند که 32 درصد )8 نفر( با زایمان  طبیعی و 68 درصد 

)17نفر( با سزارین متولد شده بودند.

جدول1. مقایسه میانگین نمره خواب قبل و بعد از ساکشن در دو گروه الالیی و سکوت

گروه
مرحله

سکوتالالیی
سطح معناداریمقدار آزمون میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار

1/78۰/۰77-1/۰۴2/۰۰1/222/6۰ده دقیقه قبل از ساکشن 
2/8۵۰/۰۰۴-1/3۰2/2۴1/۵۰3/۵2ده دقیقه بعد از ساکشن

--۰/۰۰1۰/۰۰1سطح معناداری درون گروهی

و  قبل  خواب  نمره  میانگین  مقایسه  فوق،  جدول  اساس  بر 
بعد از ساکشن در دو گروه الالیی و سکوت نشان داد با استفاده 
خواب  نمره  میانگین  بین  معناداری  تفاوت  ویتنی  من  آزمون  از 
مشاهده  سکوت  و  الالیی  گروه  در  ساکشن  از  قبل  دقیقه  ده 
نشد)p=۰/۰77( در حالی که میانگین نمره خواب ده دقیقه بعد 

 )p=۰/۰۰۴( از ساکشن در دو گروه، تفاوت معناداری نشان داد
همچنین مقایسه میانگین نمره خواب در گروه الالیی قبل و بعد 
از ساکشن با استفاده از آزمون ویل کاکسون و همچنین در گروه 

سکوت با سطح معناداری ۰/۰۰1تفاوت معناداری را نشان داد.

نمودار شماره 1. مقایسه فراوانی و درصد نمره خواب قبل و بعد از ساکشن در گروه الالیی
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272 نوزاد با سن حاملگی بیش از 32 هفته که به علت تشخیص 
سندرم زجر تنفسی، سپسیس)Sepsis( و یا کوچک بودن نسبت 
بستری  نوزادان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  که  حاملگی  سن  به 
بودند مورد بررسی قرار گرفتند. لویی در پژوهش خود به بررسی 
اثر سه نوع موسیقی مختلف بر ضربان قلب، رفلکس  و مقایسه 
در  الالیی  که  گرفت  نتیجه  و  پرداخت  خواب  الگوی  و  مکیدن 
و  قلب  ضربان  کاهش  باعث  و  بوده  موثر  نوزاد  خواب  تثبیت 
بهبود رفلکس مکیدن می شود)16(. مطالعه لویی و همکاران با نتایج 
پژوهش حاضر همسو می باشد. از آن جا که حفظ دوره های منظم 
با  موسیقی  است،  ضروری  نوزاد  سالمتی  کسب  جهت  خواب 
ریتم آرام و تکرار شونده اثر القایی خواب و آرام سازی بر شنوده 
داشته و با جایگزین شدن به جای صداهای مزاحم محیطی منجر 
به حفظ دوره های خواب و بهبود کیفیت آن می شود. باید توجه 
داشت طبق مطالعات انجام گرفته هر نوع موسیقی نمی تواند باعث 
شامل  فردی  خصوصیات  شود.  استرس  کاهش  و  راحتی  ارتقاء 
اقتصادی،  نوع گویش، زبان، فرهنگ، مکان جغرافیایی، وضعیت 
به  فرد  پاسخ  بر  می توانند  تحصیالت  میزان  و  مذهبی  اعتقادات 
مقایسه  به  همکاران  و   )Arnon(آرنون باشند)2۹(.  موثر  موسیقی 
دو نوع موسیقی زنده و ضبط شده بر فاکتورهای فیزیولوژیک و 
پاسخ های رفتاری پرداختند و جهت بررسی پاسخ رفتاری از معیار 
نوزاد در  این پژوهش که 31  استفاده کردند در  برازلتون  خواب 
سه روز مختلف و به مدت 3۰ دقیقه به صورت تصادفی موسیقی 
زنده، موسیقی ضبط شده و سکوت دریافت نمودند. ضربان قلب، 
تعداد تنفس، درصد اشباع اکسیژن پاسخ رفتاری هر ۵ دقیقه در 
طول مطالعه ثبت می شد. نتاج نشان داد پس از گذشت 3۰ دقیقه 
از دریافت موسیقی زنده و ضبط شده به صورت معناداری خواب 
تاثیرداشتن  به  با توجه  بیان داشت  نوزاد عمیق تر می شود. آرنون 
هر دو موسیقی در بهبود خواب نوزاد، موسیقی ضبط شده موثرتر 
نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد)3۰(.  با  یافته  این  بوده است. 
الی)Lai( و همکاران در سال 2۰۰6 به بررسی تاثیر موسیقی و 
مراقبت کانگرویی مادر بر روی اضطراب مادر و پاسخ های نوزاد 
پرداختند. این مطالعه که بر روی 3۰ نوزاد نارس بستری در بخش 
صورت  کنترل  و  آزمون  گروه  دو  در  نوزادان  ویژه  مراقبت های 
الالیی  دقیقه   6۰ که  آزمون  گروه  در  نوزادان  نمود  بیان  گرفت، 
انتخاب شده را حین انجام مراقبت کانگرویی دریافت نمودند به 
شکل معناداری بیشتر از گروه کنترل خواب آرام را تجربه کردند 
گزارش  کنترل  گروه  نوزادان  از  کمتر  نیز  ها  آن  گریه  مدت  و 
شده بود)31( . درنتیجه مطالعه الی و همکاران نیز با مطالعه حاضر 
همسو می باشد. شاید بهبود نمره خواب در نوزادان دریافت کننده 
موسیقی به دلیل تاثیر آن بر سطح هورمون مالتونین باشد. هورمون 

مالتونین، هورمونی است که توسط غده پینه آل ترشح می شود و 
به تنظیم چرخه خواب و بیداری بدن کمک می کند. این هورمون 
به واسطه نقش اساسی در کیفیت خواب به هورمون شب معروف 
است)32(. مطابق پژوهش های انجام گرفته، مقدار کافی مالتونین در 
بدن تاثیرات مثبتی بر وضعیت جسمی و روانی انسان دارد غلظت 
رفتن(،  خواب  به  )سرعت  خواب  به  تمایل  روی  هورمون  این 
مدت و کیفیت خواب موثر است)33, 3۴(.مطالعه کومار)kumar( و 
همکاران نشان داد که موسیقی باعث افزایش سطح سرمی مالتونین 

در بدن انسان می شود)3۵(.

نتیجه گیری
ویژه  مراقبت های  دربخش  مختلف  دالیل  به  که  نوزادانی 
بخش  محیطی  محرک های  تأثیر  تحت  می شوند  بستری  نوزادان 
و  پرستاری  مراقبت های  از  ناشی  استرس های  و  صدا،...(  )نور، 
الگوی  در  پژوهش  مورد  مداخله   انجام  می گیرند.  قرار  پزشکی 
این  در  و  داشته  مثبت  تاثیر  نوزادانی که ساکشن شده اند  خواب 
خصوص با توجه به این که استرس می تواند عوارض کوتاه مدت 
و بلند مدتی همچون تغییر در خواب نوزاد داشته باشد، پرستاران 
بخش مراقبت های ویژه در طرح مراقبتی خود با رویکرد مراقبت 
تکاملی درکاهش این استرس ها تالش نمایند. نتایج این پژوهش 
نشان داد یکی از روش های قابل اجرا جهت کاهش استرس ناشی 
از سرو صدای مزاحم محیطی و استرس ناشی از پروسجورها در 

نوزادان استفاده از محرک های صوتی کنترل شده می باشد.

کاربرد یافته ها در بالین
تاثیرات الالیی و سکوت بر فاکتورهای فیزیولوژیک ناشی از 
ساکشن لوله تراشه در نوزادان نارس و نتایج حاصل از پژوهش 
می تواند در اختیار مدیران پرستاری قرار داده شود تا با برگزاری 
کالس های آموزشی برای پرستاران بخش های نوزادان، در جهت 
تکاملی  پیامدهای  بهبود  منظور  به  پرستاری  مراقبت های  ارتقاء 
برای  می توان  همچنین  شود.  برداشته  موثر  گامی   نارس  نوزادان 
شده  کنترل  تحریکات  ایجاد  و  محیطی  مزاحم  صدای  کاهش 
ویژه  مراقبت  بخش های  در  نوزادان  تکامل  درجهت  شنوایی 

نوزادان از نتایج این پژوهش استفاده نمود.  

سپاسگزاری
از همه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، 
بدین وسیله کمال تشکر و قدردانی به عمل می آوریم، باالخص 
پرسنل محترم بخش مراقبت های ویژه نوزادان و معاونت پژوهشی 
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