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 .7استاديار ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ايران .0استاديار ،دانشکدة
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ايران

چکيده
اندکهبهعنوانابزارهایی


هامثلفشار،صداوتحریکلمسی

بهانواعمحرک
ها،پاسخهایغیرارادیوخودکاربدن


بازتاب
برایتعیینسطحبالیدگیعصبیوتشخیصاختالالتدستگاهاعصابمرکزیاستفادهمیشوند.بنابراینمهم،هدفاز

پژوهشحاضر،بررسیتأثیرتحریکاتلمسیحرکتیتوسطمادربروضعیتبازتابینوزادانزودرسبود .بههمینمنظور

از میان نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرستان سمنان در بازۀ زمانی یکتا
هدفمندانتخابوبه طورتصادفیبهدوگروهتجربیوکنترلتقسیمشدند.سپس،

بهصورت 
دوماهه 04،نوزادومادر 
هفتۀبارداری)،تحریکاتلمسیحرکتیراروزیسهباروهرباربهمدت

مادرانگروهتجربیتاتکمیلدورۀجنینی(04
یکه گروه کنترل ،تنها مراقبتهای معمول را دریافت
 04دقیقه بر روی نوزادان زودرسشان اعمال کردند .درحال 
مقیاسارزیابیرفتارینوزادانبهمنظوربررسیوضعیتبازتابینوزادان،درقبلازشروعمداخلهوپساز

میکردند.از

آن ،استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس مختلط نشان داد که با وجود بهبودِ بیشتر در بازتابهای نوزادان
زودرسگروهتجربینسبتبهگروهکنترل،اینافزایشمعنادارنبود( .)P≥4 /40بااینحال،باتوجهبهنتایجپژوهش
حرکتیمی تواندراهکاریبرایبهبودوضعیتبازتابینوزادانزودرسباشدو


گفتکهتحریکاتلمسی
حاضرمیتوان 

احتماالًبازۀزمانیبیشتریبرایبروزتأثیراتسودمندمداخله،موردنیازاست.

واژههای کليدی
بازتاب،ماساژ،نوزادزودرس.
* نويسنده مسئول  :تلفن 40309930320:

Email: mokaberian@shahroodut.ac.ir
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مقدمه
تحقیق،نهتنهادانشمندانروش

سالها 
ایرانجزءمناطقباشیوعباالیزایمانزودرساست.باوجود 
تاکنون،زایمانهایزودرسدر

مؤثریبرایپیشگیریاززایمانزودرسنیافتهاند،بلکهازسال 3004

حالافزایشاند.نوزادزودرس،نوزادیاستکهزیر92هفتۀبارداریبهدنیاآمدهباشد(.)39متأسفانه،

زودرسوتولدنوزادانزودرسوکموزن،

یمانهای 
همهجانبهبرای پیشگیری اززا 
باوجودتالشهای  

نشاندادهاندکهزودرسیازعواملمهم

همچنانآمارتولدچنیننوزادانیباالست(.)9مطالعاتزیادی
بازتابهای نوزادکهبیانگر وضعیت عصبی است،

.ازاینرو بررسی دقیق 

صدمۀ تکاملعصبی است ()8
یتواندبسیارمفیدومؤثرباشد؛چراکهارزیابیبازتابی،ابزاریمعتبردرتعیینبلوغویکپارچگیعصبی
م
یگیرد ،زیرا
محققانبراینعقیدهاندمؤثرترین درمان،درمانی استکهدردوراننوزادی انجامم 

است .
سلولهای عصبی قابلیت تغییر وترمیم دارند ( .)30این موضوعبه
دورانبهعلتنوروپالسیته  ،

دراین 
پذیریدرتمامزندگیرخمیدهد،امادرمراحلاولیۀرشد

شکلپذیریعصبی3اشارهدارد .
شکل
نظریۀ 
پذیریبهتوانایینورونهای


ازطریقشکل
کودک،باسهولتبیشتروچشمگیرتراتفاقمیافتد.رشد 

هایجدیدبامجموعۀجدیدیازنورونهابرایایجادمسیرهایجدید،اشارهدارد.


مغزدرایجاداتصال
ها(اتصالها)


ترمحیط،تعداددندریت

هایجدیدیانیازهایسخت

پذیری،پاسخکودکبهمحرک

شکل
هاافزایشمیدهد(.)2


رابیننورون
بهطور کلی میتوان گفت بهجز عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی ،عوامل محیطی همچون تحریکات

وماههای
خصوصدرهفتههایآخربارداری 

خارجیازعواملاثرگذاربررشدمغزاست.تغییراتمغز ،
به
بهطورغیرمستقیمازطریقافزایشفضایجمجمهنمود
ییابدکهاینتغییرات 
اولپسازتولدشدتم 
یحرکتی که نوعی ماساژ همراه با حرکات پاسیو مفصلی بهشمار
ییابد ( .)0ازاینرو ،تحریکات لمس 
م
تولدمزایایزیادیبراینوزادانبههمراهداشتهباشد(.)0

توانددرهمانماههایاولیۀ

یآید،م 
ی
م
هایغیرارادیوخودکاربدنبهانواعمحرکهامثلفشار،صدا،تحریکلمسیو...


ها،پاسخ

بازتاب
یطبیعی،سطوحبازتابهای

استکهاغلبتحتکنترلمراکززیرقشریهستند(.)03دررشدبازتاب

روندوجایخودرابهبازتابهایسطوحباالتر


تدریجازبینمی

اولیهیعنیسطوحنخاعوساقۀمغزبه
هایاولیهکهبازتابهایدوراننوزادییاشیرخوارگینیزنامدارند،ناشیازفعالیت


دهند.بازتاب

می

1. Neural Plasticity
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دستگاهعصبیمرکزیهستندکهتوسطلوبهایپیشانیهمزمانبارشدطبیعی،ناپدیدیابازداری

میشوند ( .)3براساس مدل ساعت شنی گاالهو ( ،)3008دورۀ حرکات بازتابی از مرحلۀ رمزگردانی

آوریاطالعات،بازتابها


اطالعاتورمزخوانیاطالعاتتشکیلشدهاست.درمرحلۀرمزگردانییاجمع
وجویغذا،حفاظتبدنوجمعآوریوذخیرۀاطالعاتدرموردبدنومحیط،در


ابزاریبرایجست
قشرِدرحالرشدمغزندکهدرمقایسهباقشرحرکتیمغز،مراکزپایینترباسرعتبیشتریپرورش
یافته اندوفرماندهحرکاتجنینیونوزادیهستند.درمرحلۀرمزخوانییاپردازشاطالعات،کنترل

مراکز باالتر مغز بیشتر میشود ،بنابراین ،اطالعات بهصورت مؤثرتری پردازش شده ،کاهش و ضعیف
هاوجایگزینیحرکاتارادیدیدهمیشود(.)33،03طرفداراندیدگاه


شدنتدریجیبسیاریازبازتاب
هارانتیجۀرشدونمودستگاهعصبیمیدانند.آنهامعتقدندبارشد


بالیدگی،ظاهروناپدیدشدنبازتاب
هاناپدیدمیشوند.اماطرفداراندیدگاه


لکردمراکززیرقشریمهارشدهوبازتاب
تدریجیقشرمغز،عم
عنوانیکمحدودکنندۀرشدعملمیکندوتنها


هایپویابرایناعتقادندکهبالیدگیعصبیبه

سیستم
یکی از عوامل محدودکنندۀ مؤثر بر ظهور حرکات ارادی کنترل شده است .برخی عوامل مانند
قسمتها یبدن،عدممیلینهشدنمناسب،وزنبدن،قدرتعضالنییاشرایطمحیطیموجببازداری

یاپیشرفتازمرحلۀحرکاتبازتابیبهمرحلۀابتداییرشدمیشود(.)33،03

تاکنون ،مطالعات داخلی و خارجی متعددی در زمینۀ تأثیر ماساژ و تحریکات لمسیحرکتی بر
میزان وزنگیری ( )0 ،8،34 ،09،04و شاخصهای آنتروپومتریک ( )32 ،30نوزادان زودرس انجام
گرفته است .اما تحقیقات صورتگرفته در زمینۀ وضعیت بازتابی نوزادان ،متعاقب یک دورۀ ماساژ یا
لمسدرمانیبسیارمحدوداست.دراینزمینه،عسکریگچوسنگیوهمکاران()3903وضعیتبازتابی

روزتحریکاتلمسیحرکتیبررسیکردندوبدیننتیجهدستیافتندکه

نوزادانکموزنراپساز 34

اینتحریکات،تأثیریدروضعیتبازتابیآنهانداشت(.)0ماتائی 3وهمکاران()0443نیزپسازاتمام
دورۀ مداخلۀ نوزادان زودرس ،بیان داشتند که از لحاظ وضعیت بازتابی تفاوت آماری معناداری بین
)بامداخلهای 34روزه،

گروههاحاصلنشد(.)38ایندرحالی است کهسانارتی 0وهمکاران(0434

مشاهدهکردندکهتحریکاتلمسیحرکتیموجببهترشدنوضعیتبازتابینوزادانگروهتجربینسبت

بهگروهکنترلشد(.)00
1. Mathai
2. Sunarti
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کهبیانشد،باتوجهبهنقشبسیارمهمبازتابها،مطالعاتداخلیوخارجی

همانطور
بهطور کلی 

ایکوتاهمدتبودهو


هادردوره

بسیارکمیدراینحیطهصورتگرفتهاست.ضمناینکهاینمداخله
اند.ازاینرودرتحقیقحاضرمحققبهبررسیاینموضوعپرداخت


همراهداشته

نتایجمتناقضیرانیزبه
تواندبهعنوانیکروشمناسبومکمل


حرکتیتاپایاندورۀکاملجنینی،می

کهآیاتحریکاتلمسی
برایبهبودوضعیتبازتابینوزادانزودرسبهشمارآید؟

روششناسی

آزمونوپسآزمون


تحقیقحاضرازنوعکارآزماییبالینیبودکهبادوگروهتجربیوکنترلباپیش
انجامگرفتوتوسطکمیتۀاخالقدرپژوهشدانشگاهعلومپزشکیسمنانبهتصویبرسید.ازمیان
نوزادانبستریدربخشنوزادانبیمارستانامیرالمؤمنین(ع)شهرستانسمناندرمدت 00روز04،
مادرونوزادیکهمعیارهایورودبهمطالعهرادارابودند،انتخابشدند.معیارهایورودعبارتبوداز:
داشتننژادایرانی،عدمبسترینوزاددربخشمراقبتهایویژهدرحینتحقیق،وجودمادردرکنار

نوزاددربخشنوزادان،نداشتنسابقۀبیماریژنتیکی،روانیواعتیاددرمادر،سنبین04تا90سال
مادر،سنجنینی 90-92ماهگی،وزنهنگامتولد 3044گرموبیشتر،نمرۀآپگاردقیقۀاولوپنجم
.معیارهایخروجازمطالعهشاملنیازبهانجاممداخالتپزشکیروینوزاد،بروزنشانههاییاز

باالتراز2
ثباتیونامنظمیضربانقلب،انجامندادنتکنیکلمسیحرکتی

بیماریپوستیوعفونیدرنوزادان ،
بی
حداقلبرایدونوبتمتوالیوعدمرضایتبهادامۀهمکاریبود.براساساطالعاتموجوددرپروندۀ
پزشکی،نوزادانیکهشرایطشرکتدرمطالعهراداشتند،مشخصشدندوبهمادرانآنهادرموردهدف
تحقیقومحرمانهماندناطالعاتآنهاتوضیحدادهشد.
ابزار پژوهش

به منظور بررسی اطالعات دموگرافیک مادران و نوزادان از فرم اطالعات فردی به انضمام پروندۀ

بهمنظوربررسیوضعیتبازتابینوزادانزودرس،ازمقیاسارزیابیرفتاری
پزشکینوزاداناستفادهشد .
نوزادان ) 3(NBASویراست چهارم استفاده شد که توسط برازلتون و نوگنت 0طراحی شده است .این
هایپیشگووبسیارحساسدرزمینۀنوزاداناستکهآزمونگرراقادرمیسازداز


آزمونازجملهآزمون

1. Neonatal Behavioral Assessment Scale
2. Brazelton & Nugent
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هایآنعبارتانداز:خوگیری،تعامل


هایمختلفرفتارینوزادرابررسیکند.آیتم

همانروزاول،جنبه
یستمحرکتی،تنظیمحالت،سازماندهیحالت،سیستمخودمختار،خنده،آیتمهایمکمل

اجتماعی،س
صورتمجزاومستقلازسایربخشهاگزارش


سنجدوبه

ها.هرآیتمجنبۀخاصیازرفتاررامی

وبازتاب
دارایرواییباالوپایاییمتوسطوروبهپاییناست.هرچند،بهدلیلاینکهمشخصۀ

میشود NBAS.

دورانشیرخوارگیتغییراتسریعدرسیستمفیزیکی،فیزیولوژیکیورفتاریاست،بنابراینسؤالدر
موردپایاییاینآزمونسؤالمناسبینبودهوپایینبودنتقریبیپایاییاینآزموننشاندهندۀنقصدر

اینآزموننیست،بلکهبیانگرحساسبودنبسیارزیاداینآزمونبهتغییراتاست(.)0اینآزموندر
موردنوزادانطبیعیودرمعرضخطرتادوماهپسازتولدکاربرددارد(.)6دراینپژوهش،تنهااز
آیتم بازتاب آزمون مذکور استفاده شد .در آزمون  ،NBASبه تالش نوزاد در هر بازتاب ،چهار نمره
تواندتعلقگیرد:نمرۀصفر:زمانیکهنوزادباوجودچندینمرتبهتالش،قادربهنشاندادنبازتاب


می
نباشد؛نمرۀ:3پاسخکمترازحدطبیعینشاندهد؛نمرۀ:0پاسخطبیعینشاندهد؛نمرۀ:9پاسخ
فراترازحدطبیعینشاندهد.
عبارتاند از :چنگ زدن کف پایی ،بابینسکی ،تونوس عضالنی مچ پا،

بازتابهای آزمون  NBAS

جست وجو،مکیدن،برآمدگیپیشانیمیاندوابرو(گالبال)،حرکاتپاسیوبازوهاوپاها،چنگزدنکف

دستی،قرارگرفتندرفضا،ایستادن،راهرفتن،سینهخیزرفتن،خمیدگی(درهمفرورفتگی)،چرخش

سر و چشمها در جهت انقباض ،حرکت غیرارادی کرۀ چشم (نیستاگموس) ،انقباض نامتقارن گردن،
هابهعنواننمرۀکلینوزاددربخشبازتاب،محسوب
ازاینبازتاب 

دستآمده 
به 
مورو.مجموعنمرههای 

میشود(.)6

روش اجرای پژوهش

پسازمطالعۀکاملفرمرضایتآگاهانهوامضایآنتوسطمادران،تکنیکلمسیحرکتیتحقیق
حاضربررویهریکازنوزادانتوسطمحققاجراشد.سپسازمادرانخواستهشدتابهمنظوراجرای

صحیحتکنیک،آنرادرحضورمحققاجراکنند .بهمادرانتأکیدشدکهتحریکاترادرسهنوبتدر
روزوهرباربهمدت04دقیقهو94تا00دقیقهبعدازشیردهیوتعویضنوزاد،درصبح،ظهروعصر
هفتگینوزادشانانجامدهند.برایچربکردندستها،یکشیشهروغنبادامدراختیار

تاپایان 04
مادرانقراردادهشدتاقبلازماساژازآناستفادهکنند.مداخلهدرسهمرحلهودرمجموعبهمدت04
دقیقه انجام میگرفت .ای ن مراحلشامل دو مرحلۀ لمس (مرحلۀ اول و سوم) و یک مرحلۀ تحریک
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حرکتی(مرحلۀدوم)بودکهدرذیلآمدهاست.
مرحلۀاول:تحریکلمسی(بهمدتهشتدقیقه):دراینمرحلهنوزاددرحالتخوابیدهبهپهلوی
راستقرارگرفته،ششحرکتلمسیبافشارمتوسط،هریکبهمدت 34ثانیهدرهریکازسطوح
زیرباکفانگشتاندستانجاممیگرفت:سر؛ازپیشانیبهسمتقلۀسروگردنوبرگشتدوبارهبه

طرف قلۀ سر و پیشانی .شانه و دست چپ؛ از پایین پشت گردن در طول شانه ،بازو ،ساعد ،نوک
انگشتانوبرعکس.پشت؛ازباالیپشتبهسمتپایینتاباسنوبرعکس(بدونلمسدرناحیۀستون
فقرات).پایچپ؛حرکتدستازباسنبهسمتپشتپا،بهسمتکفپاهاوبرعکس.سپسنوزادبه
حالتخوابیدهبهپهلویچپقرارگرفته،ششحرکتلمسیبافشارمتوسط،هریکبهمدت34ثانیه
شتدستانجاممیگرفت.

درهریکازسطوحسر،شانهودستراست،پشتوپایراستباکفانگ
مرحلۀدوم:تحریکحرکتی(بهمدتچهاردقیقه):دراینمرحلهنوزاددروضعیتخوابیدهبهپشت
قرار گرفته و شش حرکت فلکشن و اکستنشن (هر حرکت  34ثانیه) در هر یک از اندامها بهترتیب
بازویراست،بازویچپ،پایراست،پایچپانجاممیگرفت.

مرحلۀ سوم:تحریکلمسی(بهمدتهشتدقیقه):دراینمرحلهنوزادمجدداًبهحالتخوابیدهبه
پهلویراستقرارگرفته،ششحرکتلمسیبافشارمتوسطهریکبهمدت34ثانیهباکفدستدر
هریکازسطوحسر،شانه،دستچپ،وسپسدرحالتخوابیدهبهپهلویچپنوزادششحرکت
لمسیبرر ویهریکازسطوحسر،شانهودستراست،پشتوپایراستطبقروشمرحلۀاول
پیشازشروعمداخله،بازتابهاینوزادانزودرسهردوگروهتجربیوکنترل

انجاممیگرفت( .)30

ارزیابیشد.سپس،مداخلۀمذکورتااتمامکاملسنبارداری( 04هفتگی)درموردهرنوزاد،توسط
بازتابهای هر دو گروهاز نوزادان ،مجدداً توسطمحقق درپایان 04

مادر صورت گرفت .پساز آن ،
هفتگیاندازهگیریشد.

روش آماری

،ازآمارتوصیفیشاخصهایمرکزیو

دستآمده
به 
منظوربررسیوتحلیلآماریدادههایخام 


به
پراکندگیوهمچنینآماراستنباطیاستفادهشد.درضمن،برایبررسینرمالبودنتوزیعدادههااز

وبرایاطمینانازهمگنیواریانسهاازآزمونلویناستفادهشد.

آزمونکولموگروف-اسمیرنوف) (K-S
مستقلوتحلیلواریانسمختلطاستفادهشد.تجزیهوتحلیل

دراینتحقیقازآزمونمجذورکای t،
هابانرمافزارآماریSPSSنسخۀ04انجامگرفت.


داده
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یافتههایپژوهش

شناختیآزمودنیهابیانگراینبودکهبین جنسیت


هایجمعیت

ازویژگی
عملآمده 
به 
نتایجبررسیهای 

نوزادان،سنمادر،تحصیالتمادر،تحصیالتپدر،شغلمادر،شغلپدرووضعیتاقتصادیدوگروه
تفاوت معناداری وجود نداشت (جدول  .)3همچنین ،نوزادان دو گروه قبل از ورود به مطالعه در
شاخص هاینمرۀآپگاردقیقۀاولوپنجم،سنجنینی،سنتقویمی،وزنوقدبایکدیگرتفاوتآماری

معنادارینداشتند(جدول.)0
جدول  .7مقايسۀ واحدهای پژوهش در دو گروه مورد بررسی برحسب خصوصيات جمعيتشناختی
خصوصيات جمعيت شناختی
جنسیت
نوزادان

سنمادر

تحصیالت
مادر

شغلمادر

تحصیالت
پدر

شغلپدر

وضعیت
اقتصادی

گروه تجربی

گروه کنترل

نتيجۀ آزمون مجذور کای

تعداد درصد تعداد درصد
X2=4/00
df=3
P=4/99

پسر

34

04

39

60

دختر

34

04

2

90

04-00سال

8

04

34

04

00-00سال

34

04

2

90

94-90سال

0

34

9

30

X2=0/68
df=0
P=4/09

سیکل

39

60

33

00

دیپلموفوقدیپلم


6

94

2

90

لیسانس

3

0

0

34

Fisher’s Exact =3/04
df=9
P=4/20

خانهدار


32

80

38

04

شاغل

9

30

0

34

Fisher’s Exact =4/09
df=3
P=3/44

سیکل

34

04

0

00

دیپلموفوقدیپلم


0

00

30

64

لیسانس

3

0

9

30

Fisher’s Exact =9/80
df=9
P=4/90

کارگر

39

60

34

04

کارمند

0

00

2

90

آزاد

0

34

9

30

Fisher’s Exact =4/00
df=0
P=3/44

ضعیف

34

04

0

00

متوسط

8

04

2

90

خوب

0

34

0

04

Fisher’s Exact =4/83
df=0
P=4/80
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جدول  .0مقايسۀ مشخصات نوزادان قبل از ورود به مطالعه در دو گروه کنترل و تجربی
ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

نتيجۀ آزمون

متغيرها

گروه تجربی

گروه کنترل

)df=(90

آپگار دقيقۀ اول

2/94±4/02

2/00±4/03

P=4/98,t=-4/82

آپگار دقيقۀ پنجم

8/94±4/60

8/90±4/08

P=4/42,t=-4/02

سن جنينی (هفته)

90/04±3/66

90/40±3/90

P=4/38,t=-3/99

سن تقويمی (روز)

0/04±0/89

2/04±0/89

P=4/66,t=-3/80

وزن (گرم)

3820/20±928/03

3009/0±090/90

P=4/480,u=300

قد (سانتیمتر)

90/82±0/34

04/04±0/08

P=4/20,t=-4/90

،بازتابهاینوزادانزودرسهردوگروه

درابتدا،قبلازشروعمداخلهبااستفاده ازآزمونNBAS
تفاوتمعناداربازتابهاینوزادانموردمطالعهبود(4/00، P=4/96

ارزیابیشدکهنتایجحاکیازعدم
= .)tضمن اینکه میانگین و انحراف استاندارد نمرههای بازتابهای نوزادان زودرس هر دو گروه در
پیشآزمون و پسآزمون در جدول  9آمده است .سپس بهمنظور بررسی تفاوت بازتابهای نوزادان

زودرسگروههایتحت مطالعه،ازآزمونتحلیلواریانسمختلطاستفادهشدکهنتایجآندرجدول0

آمدهاست.
جدول  .9ميانگين و انحراف استاندارد بازتابهای نوزادان گروههای مورد مطالعه در پيشآزمون و
پسآزمون
پيشآزمون

متغير
گروهها


بازتابها

ميانگين و انحراف استاندارد

پسآزمون
ميانگين و انحراف استاندارد

تجربی

03/84±3/30

00/80±3/38

کنترل

03/00±3/30

00/00±3/46

گروهی(مداخله)بربازتابهاینوزادانزودرس


آمدهاست،اثرعاملبین
گونهکهدرجدول 0
همان 

بازتابهاینوزادان

).بهعبارتدیگر،تفاوتمعناداریدر
معنادارنیست(98(= 3/06،P=4/360و F)3
هایدرونگروهی،دیگرنتایج


واسطۀمداخلهایجادنشدهاست.ضمناینکه،دربررسیتفاوت

زودرسبه
حاکیازآناستکهباگذشتزمان،بازتابهاینوزادانزودرسهمدرگروهتجربیوهمدر

جدول0
گروه کنترل بهطور معناداری بهبود یافته است ( 98 (= 09/39،P=4/4443و .)F)3عالوهبر این ،عدم
معناداریتعاملزماندرگروهحاکیازآناستکهتحریکاتلمسیحرکتیتااتمامدورۀمداخله،بر
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بازتابهاینوزادانگروهتجربیونیزگروهکنترلتأثیرمعنادارینداشتهاست.

جدول  .1نتايج آزمون تحليل واريانس مختلط برای بررسی اثر مداخله و زمان بر بازتابهای نوزادان
زودرس
درجۀ

ميانگين

آزادی

مجذورات

اثربینگروهی(مداخله)

3

0/00

خطایبینگروهی

98

4/90

منابع تغيير

F
3/06

سطح

اندازة اثر

معناداری

ηP2

4/360

4/400

اثردرونگروهی(زمان)


3

32/33

09/39

4/4443

4/09

خطایدرونگروهی


98

4/90







اثرتعاملی(زمان×گروه)

3

4/93

4/28

4/984

4/40

بحثونتیجهگیری


نتایجنشاندادکهبازتاب هاینوزادانگروهتجربینسبتبهگروهکنترلافزایشداشت،امااینافزایش

معنادار نبود .نتایج این بخش از تحقیق حاضر تا حدودی با نتیجۀ تحقیق عسکری گچوسنگی،
لمسیحرکتیبر

آبادیوتقیزاده() 3903همراستات.دراینتحقیق،آنهابهبررسیتأثیرتحریکات


علی
وضعیت بازتابی نوزادان کموزن بستریدر بخش مراقبتهای ویژۀ بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران
بهصورت هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم
پرداختند 04 .نوزاد  
دقیقهایانجامگرفت.وضعیتبازتابیتمامینوزادان
شدند.مداخلهبهمدت34روز،روزانه9مرتبۀ 30
در روز اول و دهم توسط آزمون رفتاری برازلتون ارزیابی شد .نتایج نشاندهندۀ عدم تفاوت معنادار
هاینوزادانکموزندو گروه،پساز 34روزبود.اینمحققانبیانداشتندکهظاهراًمداخلۀ


بازتاب
).عالوهبراین،در

کموزندرروزهایاولزندگیندارد(0
کوتاهمدتتأثیریدروضعیتبازتابینوزادان 

پژوهشماتائیوهمکاران( 08،)0443نوزادزودرسبهمدت 0روزتوسطدرمانگروسپستوسط
تااتمامسنجنینیدرمنزلماساژدادهشدند.بازتابهاینوزاداندوگروهدرشروعمطالعه،

مادرانشان
 2تا 34روزگیوسپسدر  اتماممداخلهارزیابیشد.نتایجنشاندادکهتفاوتآماریمعناداریبین
هاینوزاداندوگروهدرهیچیکازسهزمانِارزیابی،مشاهدهنشد(.)38ازسویی،نتایجپژوهش


بازتاب
سانارتی و همکاران ( ) 0434با نتیجۀ این بخش از تحقیق حاضر همخوانی ندارد .آنها با مداخلۀ
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روزبرروینوزادانترم،بیانداشتندکهدربازتابهاینوزاداندو

اتلمسیحرکتیبهمدت 34

تحریک
گروه،تفاوتمعناداریمشاهدهشدهاست(.)00یکیازدالیلاحتمالیهمراستانبودننتایجتحقیق
هاست،زیراآزمودنیهایآنان،نوزادانیکاملبودند،


سانارتیوهمکارانشبامطالعۀحاضر،نوعآزمودنی
یکهدراینمطالعه،نوزاداندارایمیانگینسنجنینی 90تا 90هفتهبودندوزودرساطالق
درحال 
روباالتربودنسننوزادان،وضعیتبهتریرابراینشاندادنبازتابهایآنانفراهم


شدند.ازاین

می
میسازد.

رماساژیاتحریکاتلمسیحرکتیبروضعیتبازتابی

بهطورکلی،مطالعاتبسیارکمیدرموردتأثی

همانطورکه میدانیم ،بازتاب ،عبارت است از یک حرکت فعال
نوزادان زودرس انجام گرفته است  .
خودکار یا غیرارادی دستگاه عصبی مرکزی که در اثر تحریک صورت میگیرد .رشد بازتاب در واقع
نشاندهندۀ مقدار رشدو سطح تکامل دستگاه عصبی مرکزی است .شایان ذکر است دستگاه عصبی

مرکزیازمغزونخاعتشکیلشدهاست.اولینمرحلهازرشدبازتابیمربوطبهرشدبازتابهایاولیه

هایسطوحنخاعوساقۀمغزغالباند()39وحرکاتنوزادازطریقمناطق


استکهدراینزمان،بازتاب
زیرقشریسیستمعصبیکنترلمی شود.ازسویی،تغییردرسطحکنترلحرکتی،عاملیوابستهبه

.ازاینرو،

دادهایمحیطیتغییرمیکند()0


رسشوبلوغسیستمعصبیاستوکمتردرپاسخبهدرون
رسدمداخلۀلمسی حرکتیدرطولمدتزمانمدنظرتحقیقحاضرنتوانستهتغییرمعناداری

بهنظرم 
ی

دروضعیتبازتابینوزاداندوگروهایجادکندکهنتایجتحقیقکولب،گیبورابینسون)0449( 3نیز
شکلپذیریمغزورفتار»صورتگرفت،نوزادان
مؤیدهمینموضوعاست.دراینتحقیقکهباعنوان« 
دقیقهتوسطقلمموییکوچکموردتحریکاتلمسی

حیواناترادرسههفتۀاولزندگی،به مدت 00

قراردادند(روزیسهباروهربار 30دقیقه).نوزادانحیواناتیکهمورد تحریکاتلمسیقرارگرفتند،
کاهشتراکمنخاعیرادرانتهایمداخلهتجربهکردند(.)36
اینمحققانبیانداشتندکهظاهراًشکل پذیریعصبیازتجاربپیشازتولدبیشترازتجاربپس
پذیرد.نتایجنشانداداینکارموجبافزایشمهارتهایحرکتیوشناختیآناندر


ازتولدتأثیرمی
دورۀبزرگسالیشد.امابررسی هایکالبدشکافیحاکیازکاهشتراکمنخاعیبودوتغییریدرطول

دندریتدر نورون های قشر مغزی دیده نشد.در ادامهودر رابطه با تجارب پیشازتولد،اینسؤال
مطرح شد که آیا تجارب پیش از تولد میتواند چند ماه بعد ،یعنی در دوران بزرگسالی ،تغییری در
. Kolb, Gibb & Robinson
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بهوجود آورد؟ در این مورد پاسخ بلی بود .برای مثال ،موشهایی که هنگام بارداری در
ساختار مغز  
محیطپیچیدهبودند،افزایشدرفضایسیناپسینورونهایقشرمغزینوزادانآنهادرسنبزرگسالی

مشاهدهشد.اگرچهتشخیصاینکهچگونهتجاربپیشازتولدمیتواندبررشدمغزاثرگذارباشددشوار

هایشیمیاییازطریقهورمونها،توسطمادرازجفتعبورکنندو


رسدبرخیپاسخ

نظرمی

است،امابه
.میتوانگفتکهتجربه،عاملیمهمدررشد
پیامهایژنتیکیمربوطبهرشدمغزراتغییردهند( )36

مغز بهشمار میآید .تجاربی همچون لمس کردن میتواند شکلپذیری مغز و رفتار را تغییر دهد و
کنندههای قویرشدمغزند،امابنابرنظرکولبوهمکاران()0444،0449

ینگونه تجاربازتعد 
یل
ا 
شمارمیآید(،36


رشدمغزبه
مسئلۀحائزاهمیتایناستکهتجربۀپیشازتولدنیزعاملیمؤثردر 
.)30
ازآنجاکهدرتحقیقحاضربرخیعواملپیشازتولدمانندفعالیتهایمادرحینبارداری،شعرو

رواحتمالمیروداینعواملنیزبررشدمغز


قصهخواندنبرایجنینو...درنظرگرفتهنشدهبود،ازاین
نوزادان دو گروه اثرگذار بوده و همین امر ،تفاوتهای دو گروه را کمرنگ جلوه داده است .در پایان
گرفتهروینوزادان،مدتزمانپژوهشونوعآزمودنیهادر


شودتانوعمداخالتصورت

پیشنهادمی
پژوهشهایآتیتغییرکندوتأثیراتآنبررسیشود.

سپاسگزاری

از مدیریتمحترمبیمارستانامیرالمؤمنین(ع)سمنانونیزتمامیمادرانیکهتاپایانپژوهشمارا
یاریکردند،صمیمانهسپاسگزاریم.
منابعومآخذ
1. Akhvasat A, Riahie A,(2010). Stay primary reflexes and movement and learning problems
caused by in children. Journal of Exceptional Education. 92: 3-11(Persian).
2. Aliabadi F, Amini M, Alizade M, Kalani M, Ghorbani M. (2011). Prediction of infant
motor performance through performance evaluation of behavior. Journal of Modern
Rehabilitation.5(3):54.
3. Arzani A, Mohammad Khan Kermanshahi S, ZahedPasha Y.(2005). Role of discharge
planning for mothers on growth and developmental indicators in LBW newborns.
JBUMS. 7 (4):58-63.
4. Askary kachoosangy R, Aliabai F, Taghizadeh G.(2012). The effect of tactile-kinethic
stimulation on reflex state of low birth weight neonates hospitalized in NICU. J Urmia
Nurs Midwifery Fac. 10 (5):687-92 (Persian).

7931  بهار،7  شمارة،71  دورة،رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی

770

5. Basiri M, Karbandi S, Mohammadzadeh A, Esmaili H. (2006). The effect of touch on
weight gain of preterm infants. The Horizon of Medical Sciences.11(4):30-5.
6. Brazelton B, Nugent, K.(2011). Neonatal Behavioral Assessment Scale, 4th Edition.
London: Mac Keith Press.
7. Cheatum BA, Hammond AA. (2000). Physical activities for improving children's learning
and behavior: A guide to sensory motor development. Human Kinetics.
8. Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. (2003). Stable preterm
infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. Journal of
pediatric psychology. 1;28(6):403-11.
9. Dubois J, Dehaene-Lambertz G ,Kulikova S, Poupon C, Hüppi PS, Hertz-Pannier
L.(2014). The early development of brain white matter: a review of imaging studies in
fetuses, newborns and infants. Neuroscience.276:48-71.
10. Field T,(2004). Hernandez-Reif M, Freedman J. Stimulation programs for preterm infants:
Society for Research in Child Development. 18, 1-19.
11. Gallahue D, Ozmun J .(2006).Understanding motor development: infants, children,
adolescents, adults. New York: McGraw-Hill.
12. Heineman KR, Hadders-Algra M.(2008). Evaluation of neuromotor function in infancy–a
systematic review of available methods. Journal of Developmental & Behavioral
Pediatrics.29(4):315-23.
13. Keshavars M, Eskandari N, Jahdi F, Ashaieri H, Hoseini F, Kalani M.( 2010). The effect
of holly Quran recitation on physiological responses of premature infant.
Koomesh,11(3):169-77.
14. Keshavarz M, Dieter J.(2009). Effect of Tactile-Kinesthetic Stimulation in weight gaining
of pre-term infants hospitalized in intensive care unit. Tehran University of Medical
Sciences.67(5):347-352.
15. Kolb B, Gibb R, Gorny G.(2000). Cortical plasticity and the development of behavior
after early frontal cortical injury. Developmental neuropsychology.18(3):423-44.
16. Kolb B, Gibb R, Robinson TE.(2003). Brain plasticity and behavior. Current Directions in
Psychological Science.12(1):1-5.
17. Kumar J, Upadhyay A, Dwivedi AK, Gothwal S, Jaiswal V, Aggarwal S. (2013). Effect
of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: a randomized control trial.
The Indian Journal of Pediatrics.80(6):465-9.
18. Mathai S, Fernandez A, Mondkar J, Kanbur W.(2001). Effects of tactile-kinesthetic
stimulation in preterms-A contolled trial. Indian pediatrics.38(10):1091-8.
19. Mokaberian M, Kashani V, Sheikh M, Nooripour S.(2016). Effects of one period of tactile
kinetic stimulations of preterm neonates on state anxiety of their mothers. Koomesh.17
(4):821-8.
20. Partovi S, Kianifar H R, Gholami Robatsangi M, Ghorbani Z, Saeidi R. (2009).
Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in
preterm. koomesh. 11 (1) :1-6(Persian).
21. Shojaee M, Daneshfar A(2012). Motor development. 1st ed. Tehran: EmamHosein Univ Pb.

773

تأثير ماساژ تا تکميل دورة جنينی بر بازتابهای نوزادان زودرس

22. Sunarti TS W, Soedjatmiko, Firmansyah A, Suradi R.(2010). Effect of massage on
behavior of full term newborns. pediatre Indones.50 (4):187-9.
23. Vickers A, Ohlsson A, Lacy J, Horsley A.(2004). Massage for promoting growth and
development of preterm and/or low birth‐weight infants. The Cochrane Library.

