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  :مقدمه
ترين و آسيب پذيرترين  حساسشيرخواران

گروه اجتماع را تشكيل داده و ساختار پايه و اساس 
حفظ سالمت جسمي و رواني آنان  و اجتماع هستند

وزن از بهترين روشهاي . باشداي مينيازمند توجه ويژه

اندازه گيري جهت ارزيابي رشد مي باشد كه وضعيت 
متي كودكان را به نحو مطلوب و عملي تغذيه و سال

كاهش وزن و عدم وزن گيري مناسب . انعكاس مي دهد
از . ارتباط مستقيمي با مرگ و مير شيرخواران دارد

  :چكيده
لذا حفظ سالمت . دهندتشكيل ميپذيرترين گروه اجتماع را ترين و آسيبشيرخواران حساس :زمينه و هدف

  توسط كه ماساژ درمانياندمطالعات نشان داده برخي از. اي استجسمي و رواني آنان نيازمند توجه ويژه
هدف از انجام اين مطالعه مقايسه  .باشد مي كيفيت زندگي شيرخوار مطرح والدين، به عنوان راهي براي بهبود

 .بود شيرخوارانماساژ به تنهايي بر وزن و قد گردان و  تأثير ماساژ با روغن آفتاب

 قلو،روزه، ترم، تك10-15 شيرخوار 120ر يك كارآزمايي باليني است كه در مطالعه حاض:روش بررسي
شيرخواران . تغذيه انحصاري با شير مادر و عدم سابقه بستري شيرخوار به علت بيماري انجام گرفته استداراي 

 كنترل  به تنهايي و گروه ماساژ،گردان با روغن آفتاب  دريافت ماساژه، نفر40گروه به شكل تصادفي به سه 
 .گرفت روز انجام 28 دقيقه و به مدت 15 نوبت در روز، هر نوبت به مدت 2ماساژ توسط مادر . تقسيم شدند
هاي اول، دوم، سوم و شيرخوار بود كه در ابتدا، انتهاي هفتهوزن و قد آوري اطالعات فرم ثبت  ابزار جمع

  .هاي تكراري استفاده شدآناليز واريانس با اندازهها از براي تجزيه و تحليل داده. گرديد چهارم مطالعه تكميل 
 و اين اختالف شتهيك روند افزايشي دامطالعه  در طول زمان  و قد ميانگين وزننتايج مطالعه نشان داد :ها يافته

همچنين تا پايان هفته دوم مطالعه ميانگين قد و وزن . )P>001/0(بوددار معني هادر طول زمان در همه گروه
كه در پايان هفته سوم و چهارم  در حالي،)P<05/0(داري نداشتهران در گروه هاي مطالعه تفاوت معنيشيرخوا

 گرم، 9/4114±6/657(گردان در مقايسه با گروه كنترل ميانگين وزن گروه ماساژ با روغن آفتاب
. )P>05/0 (باالتري داشت)  سانتيمتر96/52±14/1 سانتيمتر، 05/52±15/1(و قد )  گرم8/714±3/4393

  ).P<05/0 (داري نشان ندادها تا پايان مطالعه تفاوت معنيميانگين قد و وزن در بين ساير گروه
تواند به عنوان روشي گردان مي با توجه به نتايج مطالعه حاضر، ماساژ شيرخوار با روغن آفتاب:گيرينتيجه

  .موثر و آسان جهت افزايش رشد آنها مورد استفاده قرار گيرد
 

  . گردان، شيرخوار، ماساژ، وزن، قدروغن آفتاب :هاي كليديواژه

،0381-3335648:  تلفن- مامايي گروه-پرستاري و مامايي دانشكده - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-شهركرد: نويسنده مسئول *
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فاكتورهاي منفي در رشد شيرخوار گريه شديد نوزاد و 
از فاكتورهاي مثبت در رشد شيرخواران تماسهاي مادر 

 جهت افزايش ماساژ). 1(و هورمون هاي رشد مي باشد
وزن نوزادان نارس روشي مناسب و سازگار است و در 
دو دهه گذشته از اين نوع درمان براي رسيده شدن و 
تحريك كمكي نوزادان نارس كه در دوران نوزادي نياز 

  ). 2(به مراقبت شديد دارند استفاده گرديده است
اهميت لمس در حفظ سالمتي تا جايي است كه 

س در اردوگاههاي كودكان در شيوع اپيدمي ماراسمو
طي جنگ جهاني دوم كه در برخي پرورشگاهها بدون 
هيچ علت تغذيه اي و عفوني تا صد در صد مرگ ايجاد 
كرده بود به محروميت حسي نسبت داده شد و مشخص 
گرديد كه در اثر محروميت از لمس، هضم و جذب 

تحريكات حسي از . مواد غذايي صورت نمي گيرد
ي بشر، بخصوص براي رشد و تكامل نيازهاي اساس
بنابراين ماساژ نوزادان و شيرخواران ). 3(كودكان است

يك جز مهم مراقبتي در جوامع مختلف است كه به 
صورت سنتي صورت مي گيرد و در اين ميان ماساژ با 
انواع روغن هاي طبيعي جايگاه ويژه اي در بعضي 

  ). 4(كشورها دارد
ده در اين يكي از روغن هاي مورد استفا

خصوص روغن آفتابگردان است،  جذب  اين روغن از 
ماليدن روغن . راه پوست به سرعت انجام مي شود

آفتابگردان به سطح پوست نوزادان نارس كه تغذيه 
گوارشي دريافت نمي كنند مي تواند كمبود اسيدهاي 
چرب ضروري در پالسماي بدن و عوارض باليني آن را 

ه به اينكه روغن آفتابگردان با توج). 5(طرف نمايدبر
مانند ليپيد وريدي فاقد كلسترول مي باشد،  استفاده 
پوستي از روغن آفتابگردان مي تواند جايگزين ليپيد 
وريدي شود، زيرا عالوه بر اينكه سطح تري گليسريد را 
طبيعي نموده، عوارض كمبود اسيدهاي چرب را 

رفه برطرف مي نمايد، از لحاظ اقتصادي مقرون به ص
  ). 6(بوده و كاربرد آن آسان و غير تهاجمي مي باشد

اين روغن از بهترين نوع خوراكي روغنهاي 
شمار مي آيد و داراي خواص درماني فراواني ه گياهي ب

روغن آفتابگردان مي تواند . براي كودكان مي باشد
تنظيم دماي بدن، جذب اسيدهاي چرب و بهبود  سبب

ونتهاي بيمارستاني در تغذيه شيرخوار، كاهش ريسك عف
در كشور ). 7(نوزادان و  تكامل عصبي در نوزادان گردد

نوزادان در زمان تولد تمام بدنشان به جز % 96بنگالدش 
در ). 8(صورت با روغن آفتابگردان ماساژ داده مي شوند

دو ماهه اول زندگي، رشد و تكامل تحت تاثير 
ن و در رويارويي بيولوژيكي و رواني شيرخوار با والدي

ارتباط با تثبيت تغذيه و دوره خواب مي باشد كه در 
مراحل اجراي اين وظايف شيرخوار و والدين نياز به 
تبادالت اجتماعي موثر، شناخت و تكامل عاطفي مناسب 

از اين رو انجام ماساژ روشي موثر جهت برآورد . دارند
  ). 9(كردن اين نيازها توسط والدين مي باشد

ان نارس مي تواند سبب  افزايش ماساژ در  نوزاد
مدت خواب در نوزادان و در نتيجه آن حفظ كالري 
بيشتر، افزايش فعاليت واگ و افزايش حركات دستگاه 

از طرفي، در مطالعات مختلف ذكر ). 10(گوارش گردد
كرده اند كه يكي از عوامل تاثير گذار بر رشد جنس 

داري شيرخوار مي باشد، جنس ارتباط معني داري با بي
شبانه مكرر دارد و اين بيداري در جنس پسر بيشتر از 

). 11(دختر مي باشد كه علت آن نامشخص است
Zeynep و Hatice  در مطالعه كارآزمايي 2009در سال 

باليني به بررسي تاثير ماساژ بوسيله مادران بر رشد 
 هفته 14 هفته و 2نوزادان فول ترم پرداختند كه بعد از 

ژ مقدار افزايش وزن و قد در گروه ماساژ مداخله با ماسا
  ).12(در نوزادان پسر بيشتر از دختر بود 

با توجه به اينكه عدم وزن گيري مناسب 
شيرخوار يكي از نشانه هاي خطر مي باشد و رشد و نمو 
صحيح و مناسب، يكي از اهداف مراقبت هاي بهداشتي 
از نوزادان است بنابراين جهت رسيدن به اين هدف، 

وزش ماساژ  به مادران يكي از وظايف ماماها در آم
كلينيك هاي بهداشتي و اجتماعات محلي مي باشد، لذا 



  1391 تابستان/1 ، شماره1 دوره مامايي، وپرستاري   بالينيمجله

٣٥ 
 

اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير ماساژ با روغن 
آفتابگردان و ماساژ به تنهايي بر وزن و قد شيرخواران  

  .اجرا گرديد
  :روش بررسي

كارآزمايي باليني تصادفي مطالعه حاضر از نوع 
ست كه پس از اخذ مجوز از كميته اخالق معاونت ا

 پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهركرد و

گاهانه از والدين شيرخواران، آكسب رضايت نامه كتبي 
در اين مطالعه جامعه پژوهش . نمونه گيري انجام شد

. شهرستان شهركرد بودندروزه 10- 15شيرخواران شامل 
 3ماني در شهر شهركرد  مركز بهداشتي در9از تعداد 

. اي انتخاب گرديدبه روش خوشه) 1،2،9مراكز(مركز 
 آغاز و تا پايان 1388مطالعه حاضر از اوايل اسفند ماه 

معيارهاي ورود به مطالعه .  ادامه داشت1389تير ماه 
-4000، وزن زمان تولد) هفته40-37(شامل نوزاد ترم

در، عدم  گرم، تك قلو، تغذيه انحصاري با شير ما2500
سابقه بستري شيرخوار به علت بيماري، عدم جدايي 

هاي واضح و يا شيرخوار از مادر، عدم وجود بيماري
هاي دم بيماريهاي شيرخوار، فرزند اول، عناهنجاري

افسردگي بعد  ديابت بارداري، مادر مانند فشار خون باال،
. ي در نظر گرفته شدنداز زايمان و يا هر بيماري روان

 به روغن حساسيت هاي خروج از مطالعه شاملمعيار
جسمي ابتال به بيماري مورد استفاده جهت انجام ماساژ، 

در طي شيرخوار ) حساسيت و اريتم پوستي(يا پوستي و
 48( جلسه متوالي 4عدم انجام مداخله در، مطالعه
همكاري مادر جهت مراجعه براي  اندازه عدم ، )ساعت

ع تغذيه با شير مصنوعي گيري وزن و قد شيرخوار، شرو
  . شيرخوار بود

 روز 10 -15در اين مطالعه از كليه مادراني كه 
پس از زايمان همراه شيرخوار خود جهت مراقبت 

پس از . بهداشتي به مركز بهداشتي مراجعه كرده بودند
انجام كارهاي مراقبتي توسط پرسنل بهداشت خانواده و 

تمايل به ويزيت روتين پزشك مركز در مورد اينكه 
شد، در صورت شركت در اين تحقيق دارند سوال مي

پس از تبيين . شدندتمايل به پژوهشگر ارجاع داده مي
اهداف تحقيق درصورتي كه مادر و شيرخوار واجد 

پس از تكميل رضايت نامه . شرايط ورود به مطالعه بودند
بر اساس . شدندوارد مطالعه ميآگاهانه توسط مادر 

براي هر تعداد نمونه ) 4( و همكاران نارنجيمطالعه 
 40 ريزش براي هر گروه% 20 نفر و با احتساب 30گروه 

 شيرخوار را به روش 120 پژوهشگر .گرديدنفر تعيين 
، آفتابگردان با روغن ماساژ گروهبلوكي تصادفي به سه 

تقسيم ) مراقبت روتين(ماساژ به تنهايي و گروه كنترل 
ايي، ماساژ  بدون استفاده از در گروه ماساژ به تنه .كرد

هر گونه روغن انجام مي گرفت و گروه كنترل تنها 
مراقبت روتين را دريافت مي كردند، در گروه ماساژ با 

 مورد استفاده در پژوهش روغنروغن آفتاب گردان، 
كه توسط شركت داروسازي باريج اسانس تهيه شده بود 

ژ بدين نحوه انجام ماسا. جهت ماساژ استفاده مي شد
حوله  ابتدا شيرخوار را برروي يك پتو،صورت بود كه 

يا يك پارچه كتاني نرم در حالت خوابيده به پشت  و
پس از اطمينان از دماي مطلوب اتاق لباسهاي ، قرار داده

 بعد از .رديدگ نوزاد به جز پوشك نوزاد خارج مي
هاي مادر به روغن دستها را آرام به غشته شدن دستآ

نرم و  هر قسمت از ماساژ با حركات ممتد، ،هم ماليده
شد كه براي انجام آن از تمام انگشتان و آرام شروع مي

 در طول ماساژ به مادر بايستي. شدميكف دستها استفاده 
به او لبخند زده و با  چشمان شيرخوار نگاه كرده،

 .كند تا در او ايجاد آرامش مي كردشيرخوار صحبت 
. قه بدون استفاده از روغندقي 2 ماساژ سر و صورت

سي سي روغن  1  دقيقه با استفاده از4ها دست اساژم
دقيقه با استفاده از  2 شكم ماساژت، جهت هر دو دس

سي  1 دقيقه با استفاده از 4ماساژ پاها ، سي سي روغن1
سي سي 1ز دقيقه با استفاده ا 1 ماساژ پشت، سي روغن

ن و قد  وزهفتههر درپايان ). 20( انجام شدروغن
شيرخواران توسط پژوهشگرو همكارش اندازه گيري و 

جلسه اول ماساژ توسط پژوهشگر در . ثبت مي گرديد
در يك دوره )  تولد10-15روز  ( روز ورود به مطالعه
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اي بدون استفاده از روغن در حضور مادر انجام دقيقه 15
جهت   دقيقه دوم ماساژ در حضور پژوهشگر،15شد و 

يك . گرفتنجام ماساژ توسط مادر انجام ارزيابي نحوه ا
رعايت نكات  كتابچه آموزشي شامل مزاياي ماساژ،عدد 

 مادرانو نحوه انجام ماساژ در اختيار  الزم در ماساژ
 نوبت 2جلسات بعدي ماساژ توسط مادر  .قرارداده شد

 دقيقه به 15هر نوبت به مدت  و در روز) صبح و عصر(
با توجه   مدت ماساژانتخاب .انجام شد هفته 4ت مد

 و پيشنهاد محققين در) 14،13،12(مطالعات انجام شده 

 دقيقه ماساژ روزانه جهت 30خصوص استفاده از 
 از روغنسي سي  10 ماساژ با استفاده از . بودشيرخواران
 شدكه بين دو وعده صبح و عصر تقسيم ميمورد نظر

جهت اندازه مقدار روغن مورد نظر از  .گرفتانجام 
البته جهت . دياستفاده گرد سي سي 5هاي نگسر

ها، روزانه يك سرنگ جلوگيري از آلودگي با سرنگ
در اختيار مادران قرار داده شدكه جهت اطمينان از 
استفاده صحيح  با تلفن روزانه و مراجعه هفتگي به منزل 

كاهش به منظور . نمونه ها  پيگيري انجام مي شد
 هفته  دوها هرروغنآلودگي و حفاظت از اكسيد شدن 

 سي سي روغن تحويل مادر داده 150هاي حاوي بطري
هاي خالي از مادران  و در پايان هردو هفته بطريشد

طي اين مدت . شدتحويل و بطري بعدي تحويل داده مي
انجام پژوهشگر تماسهاي تلفني روزانه جهت يادآوري 

و پاسخ ماساژ و مراجعه جهت اندازه گيري وزن و قد 
 و هاهمچنين يادآوري آموزش. داشت به مشكالت دهي

 در مالقات حضوريپاسخگويي به سواالت با مادران 
  .انجام مي شد منزل ايشان

عبارت وري اطالعات  آابزار جمعدر اين مطالعه 
، دموگرافيك مشخصات جهت سنجش  پرسشنامهبود، از

 ) ساخت آلمان337مارك سكا (ترازوي استاندارد 
واران و قد سنج جهت سنجش قد جهت توزين شيرخ

 با توجه به توزيع ها  تجزيه و تحليل داده .شيرخواران
هاي به روش آناليز واريانس با اندازهنرمال داده ها 

اين مطالعه  .انجام شد% SPSS  5افزار تكراري توسط نرم
ثبت IRCT201102265912Nباليني شمارهبا كارآزمايي 

  . گرديد
  

  : يافته ها
 شيرخوار در سه گروه ماساژ 120عه در اين مطال

با روغن آفتاب گردان، ماساژ به تنهايي و گروه كنترل 
از نظر متغيرهاي دموگرافيك . مورد بررسي قرار گرفتند

مربوط به نوزاد، وضعيت گروههاي مطالعه در ابتداي 
جدول ( )p<05/0(تحقيق تفاوت معني داري نداشت 

  .)1شماره

  مورد مطالعه صات فردي شيرخواران در سه گروهمشخ مقايسه :1 جدول شماره

  .ند انحراف معيار مي باش±داده ها به صورت ميانگين 

    گروه                      
 مشخصات

  گردان ماساژ با روغن آفتاب ماساژ به تنهايي
 

  كنترل
 

  pمقدار  
 

  8/9±7/0  )هفته(سن حاملگي
  

9/0±7/39  
  

1±2/40  
  

39/0  

  6/13±9/1  )روز(سن شيرخوار
  

6/1±85/13  
  

4/1±95/13  
  

43/0  

  3163±400  )گرم( د شيرخواروزن هنگام تول
  

402±6/3145  
  

297±8/3147  
  

97/0  

  17/0  7/49±5/1  5/50±4/4  4/50±7/1  )سانتيمتر( قد هنگام تولد شيرخوار
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به عالوه از نظر سن حاملگي، وزن و قد هنگام 
لعه تولد تفاوت معني دار آماري بين گروه هاي مطا

اكثر نوزادان ). 1جدول شماره) (<05/0P (مشاهده نشد
. بودند%) 60(متولد شده و دختر %) 60(به روش سزارين

مشخصات فردي والدين نيز در ابتداي مطالعه در گروه 
و اكثر مادران ) <05/0P(ها از نظر آماري يكسان بود 

داشته و خانه %) 75(تحصيالت ديپلم يا دانشگاهي 
 .د بودن%)70(دار

 در طول  و قدميانگين وزن نتايج مطالعه نشان داد
 و اين داشتهافزايشي  يك رونددر تمام گروه ها زمان 

معني دار  اختالف در طول زمان در همه گروهها

همچنين تا پايان هفته دوم مطالعه  .)p>001/0(بود
ميانگين قد و وزن شيرخواران در گروه هاي مطالعه 

 در حالي كه در .)<05/0P(تفاوت معني داري نداشته
پايان هفته سوم و چهارم گروه ماساژ با روغن آفتاب 

به (گردان در مقايسه با گروه كنترل ميانگين وزن 
و )  گرم3/4393±8/714 گرم، 9/4114±6/657ترتيب

 96/52±14/1  سانتيمتر،05/52±15/1 به ترتيب(قد 
 باالتري داشت و اين تفاوت معني دار بود) سانتيمتر

)05/0<p(  . ميانگين قد و وزن در بين ساير گروه ها تا
 )<05/0P(پايان مطالعه تفاوت معني داري نشان نداد

  .)3و2جدول شماره(
  

   نوزادان در گروه هاي مورد بررسي) گرم(نمقايسه ميانگين وز :2جدول شماره 
 pمقدار  كنترل  به تنهاييماساژ   گردان فتابآماساژ با روغن   گروه   زمان بررسي        

  63/0  8/3375±7/352  3305±2/368  5/3361±4/432  مطالعه ورود به بدو
  81/0  5/3527±4/361  8/3568±6/498  7/3569±4/404   مطالعهپايان هفته اول
  29/0  3690±5/374  2/3811±7/414  8/3830±9/600   مطالعهپايان هفته دوم
  04/0  3861±1/398  8/4023±9/410  9/4114±6/657   مطالعهپايان هفته سوم

  03/0  4/4094±3/420  2/4241±9/467  3/4393±8/714  هارمچپايان هفته 

  .ند انحراف معيار مي باش±داده ها به صورت ميانگين  
  

  نوزادان در گروه هاي مورد بررسي) سانتي متر(قدمقايسه ميانگين : 3جدول شماره 
 pمقدار  كنترل  ه تنهاييبماساژ   گردان فتابآماساژ با روغن   گروهزمان بررسي          

  22/0  2/50±09/1  24/50±109/1  43/50±17/1  مطالعه ورود به بدو
  11/0  39/50±082/1  77/50±049/1  90/50±18/1   مطالعهپايان هفته اول
  13/0  92/50±083/1  2/51±98/0  41/51±18/1   مطالعهپايان هفته دوم
  04/0  48/51±08/1  9/51±01/1  05/52±15/1   مطالعهپايان هفته سوم

  004/0  16/52±045/1  69/52±02/1  96/52±14/1   مطالعههارمچپايان هفته 
  .ند انحراف معيار مي باش± داده ها به صورت ميانگين 
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 وزن در گروه شي افزانيانگيحاضر م ر مطالعهد
در ،  گرم در هفته257ماساژ با روغن آفتاب گردان 

گروه  گرم در هفته و در 234ماساژ به تنهايي  گروه
 وزن شي افزانيشتريكه ب  گرم در هفته بود180كنترل 

به .مربوط به گروه ماساژ با روغن آفتاب گردان بود
 قد در گروه ماساژ با روغن آفتاب شي افزانيانگيمعالوه 

 35/2ماساژ به تنهايي  در گروه، متري سانت73/2گردان 
بود كه  متري سانت16/2در گروه كنترل و  متريسانت
 قد مربوط به ماساژ با روغن آفتاب شيافزا نيشتريب

 .گردان بود
  

  :بحث
بر اساس نتايج اين مطالعه گروه ماساژ با روغن 
آفتاب گردان در پايان هفته سوم و چهارم ميانگين وزن 
و قد بيشتري نسبت به گروه كنترل داشت و ساير گروه 
  .ها از نظر ميانگين وزن و قد تفاوت معني داري نداشتند

 2009 آمار بهداشت كودكان در سال يمركز مل
 را در ماه اول رخواراني وزن ششي افزايعي طبزانيم

)  روزر گرم د20-30(در هفته ، گرم 140-200يزندگ
 وزن شي افزانيانگيكند كه در مطالعه حاضر مي  مانيب

 گرم در 257در گروه ماساژ با روغن آفتاب گردان 
 در هفته و در  گرم234ماساژ به تنهايي  در گروه، هفته

 شي افزانيشتري گرم در هفته بودكه ب180گروه كنترل 
 .وزن مربوط به گروه ماساژ با روغن آفتاب گردان بود

ميانگين افزايش ) Zeynep) 12  وHaticeمشابه مطالعه 
 گرم در طي دو هفته در حالي 668وزن در گروه ماساژ 

كه در گروه كنترل هبچگونه افزايش وزني در طي دو 
  .ته مشاهده نشدهف

و  )21( و همكارانجوادي فر اتدر مطالع
Hatice وZeynep  )12 (در رخواراني شزن ونيانگيم 

 از گروه شتريدرگروه ماساژ ب،  مداخله4 هفته انيپا
 و Arora.  باشديكه همانند مطالعه حاضر م كنترل بود
بيان مي كنند كه بهبود وزن گيري در نتيجه ) 7(همكاران

 گياهي در مقايسه با ماساژ به تنهايي جذب روغنهاي

نيز افزايش وزن ) 20( و همكارانAgarwal. موثرتر است
در گروه ماساژ با روغن كنجد را موثرتر از ماساژ به 

همچنين در مطالعه . تنهايي بيان مي كنند
Sankaranarayanan و همكاران افزايش وزن در گروه 

كه ) 22(سبو بودماساژ با روغن نارگيل بيشتر از گروه پال
اين . اين يافته ها با نتايج مطالعه حاضر همسو مي باشند

در حالي است كه بر خالف مطالعه حاضر، در بررسي 
 روز و بدون استفاده از 5فيلد ماساژ شيرخوار بعد از 

به نظر مي ). 23(روغن تاثير مثبتي بر وزن نوزادان نداشت
نوع تكنيك رسد اختالف نتايج در مطالعه اشاره شده با 

ماساژ، نوع روغن مصرفي و طول مدت ماساژ مرتبط مي 
  .باشد

 در گروه ماساژ  تنها قدشيافزا در مطالعه حاضر
 نسبت به گروه كنترل در پايان با روغن آفتاب گردان

مركز . هفته سوم و چهارم داراي اختالف معني داري بود
 يعي طبزاني م2009 آمار بهداشت كودكان در ساليمل
 5/1-5/2(يماه اول زندگدر  را رخواراني قد ششيافزا
در .  كندي ماني بمتري سانت5/0 ماهگي 2 و تا )متريسانت

 قد در گروه ماساژ با شي افزانيانگيممطالعه حاضر، 
ماساژ به  در گروه، متري سانت73/2روغن آفتاب گردان 

 متري سانت16/2 در گروه كنترلو  متري سانت35/2تنهايي 
  به ماساژ با روغن قد مربوطشي افزانيشتريبود كه ب

 و Arora اين نتايج مشابه با نتايج . گردان بودآفتاب
 قد شي افزاكه و همكاران بود  Agarwalو  همكاران 

ماساژ به تنهايي و  از گروه شتريدر گروه ماساژ با روغن ب
 روغن و ي جذب موضع و اين تاثير بابودكنترل شده 

 ي چربسمير متابولييون تغ بدي چربي در سلولهارهيذخ
 ي و به طور كلهي و تغذي منبع انرژ شدن بدن و فراهم
در واقع ماساژ با ). 20(در ارتباط مي باشدبهبود رشد 

روغن مي تواند باعث تحريك استخوان سازي و 
و  اتمطالعاين نتايج ). 18(افزايش دانسيته استخوان شود 

ران  و همكاVaivre  مطالعه حاضر برخالف مطالعه
 گروه نيدر بتفاوتي  قد شي افزانيانگي مكه) 24(بود

 مخلوط ي با روغنهاماساژ ن،يريماساژ با روغن بادام ش
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به نظر مي رسد . نداشت ماساژ با پالسبو در مقايسه با 
  رشد،ي هورمونهاشيافزاماساژ با روغن موجب 

 و ني و گاسترني عصب واگ، آزاد شدن انسولكيتحر
 مي شود، در مطالعه نارنجي و انهي كاتكوالمشيافزا

 دقيقه 15همكاران در ماساژ با روغن كنجد به مدت 
 و همكاران ماساژ با روغن Sankaranarayananو ) 25(

 هفته 4منجر به  افزايش قد بعد از ) 22(نارگيل و مينرال 
علت اين تفاوت  مي تواند به دليل تفاوت در . نشده بود

ساژ و مدت زمان ماساژ نوع روغن بكار برده شده در ما
 .روزانه باشد

  
 :گيري نتيجه

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ماساژ سبب 
بهبود كيفيت رشد كودكان گرديده است، امروز توجه 
به رشد كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است و 
يكي از اهداف سازمانها و مراكز بهداشتي بهبود سالمت 

به خوبي تأثير ماساژ پژوهش حاضر . كودكان مي باشد
را بر رشد شيرخواران نشان مي دهد و ماساژ را به عنوان 
روشي كه بدون صرف هزينه است و مادران مي توانند 

   .آن را در هر زمان و مكاني انجام دهند
  :يافته هاي پژوهش در بالين كاربرد

با توجه به يافته هاي مطالعه، ماساژ شيرخواران 
ب افزايش وزن و قد با روغن آفتاب گردان سب

در واقع ماساژ شيرخوار  يك  .شيرخواران مي گردد
روش كم هزينه و اثر بخش مي باشد لذا  موارد زير 

 -1 :جهت كاربرد يافته هاي پژوهش توصيه مي گردد
مديران مراكز بهداشتي و بيمارستانها با برگزاري گارگاه 
هاي آموزشي ماساژ شيرخوار و آموزش به پرسنل مراكز 

هداشتي و درماني  به عنوان روشي بدون هزينه جهت ب
با توجه به  -2 .بهبود سالمتي شيرخواران  اقدام نمايند

اينكه  ماماها  بعنوان يكي از دست اندركاران مراقبتهاي 
اوليه بهداشتي در رسيدن به اهداف مهم بهداشتي بويژه 

از طريق آموزش ماساژ . كودكان نقش مهمي دارند
  مادران در زايشگاه ها و مراكز بهداشتي  شيرخواران به

  .مي توانند سبب ارتقاي رشد كودكان گردند
  

  :تشكر و قدرداني
اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به شماره 

باشد،  مي11/12/88 مورخ 88/د/4677/250قرارداد 
معاونت رداني خود را از بدينوسيله مراتب سپاس و قد

محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي، معاونت محترم 
پژوهشي، اساتيد و اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده 

 و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
مسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و پرسنل 

  . داريم اعالم ميمراكز بهداشتي درماني
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Background and aims: Infants are very sensitive group of society, so special attention is 
needed to take care of their physical and mental health. Some studies showed that massage 
therapy by parents can improve life quality for infants. The aim of this study was to compare the 
effect of massage with sunflower oil on infants' growth. 
Methods: This clinical trial was conducted on 120 infants who were 10-15 days old, full-term, 
single, exclusively breastfed infants and with no history of hospitalization. The infants were 
assigned randomly into three groups of sunflower oil massage, only massage and control. 
Mothers administered 15 minutes of massage to their infants twice per day for 28 days. Data 
collection was recorded. Weight and height of infants were measured at baseline, and at the end 
of the first, second, third, and fourth weeks of the study. Data were analyzed using the repeated 
measures ANOVA. 
Results: The study showed that, the mean of weight and height in all groups had assembling 
trend in. All groups showed a significant assembling trend in weight and height (p<0.001). 
There was no significant difference in all groups at the end of second week (p>0.05). At the end 
of third and fourth week, sunflower oil massage group had significant difference with control 
group weight 4393.3± 714.8, 4114.9± 657.6 and height 52.96±1.14, 52.05± 1.15. The mean of 
weight and height had no significant difference in other groups. 
Conclusion: Infant massage with sunflower oil could be used as an easy, effective way to 
enhance infants’ growth.  
 
Keywords: Height, Infant, Massage, Sunflower oil, Weight.  


