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Abstract 

Background: Infantile colic is a behavioral syndrome characterized by severe crying without a 
specific cause in healthy under three-month-old infants. The aim of this study was to compare the 
effectiveness of infant massage and rocking on the duration and frequency of crying time in colicky 
infants. 

Materials and Methods: This randomized clinical trial involved 100 infants 1-2 weeks of age 
with colic who referred to Amir Kabir Hospital, Arak, Iran, in 2010. The infants were randomly 
assigned to massage group (n=50) and rocking group (n=50). In the massage group, mothers were 
recommended to massage their child three times a day for 7 days. In the rocking group, mothers were 
recommended to rock their child during crying every day for 7 days. In both groups, mothers recorded 
infant crying durations during one week in a checklist. Data were analyzed by SPSS software. 

Results: The mean difference of total crying times and durations were 8.34 and 4.12 during 
the first day and 4.26 time/day and 1.32 hour/day during the last day in the massage group, whereas in 
the rocking group, these values were 7.50 and 2.42 in the first day and 6.94 and 2.14 hour/day in the 
last day, respectively. The means of crying times and durations in the massage group were more than 
those of the rocking group (p<0.001).  

Conclusion: Infant massage can reduce the duration of crying in colicky infants and it can 
enhance the relationship between mother and child and their relaxation.  
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 چکیده
هاي شدید و بدون علت در  رگی یک سندرم رفتاري است که به صورت گریهکولیک دوران شیرخوا: ینه و هدفزم

این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر ماساژ و تکان دادن شیرخوار بر دفعات و مدت . شود شیرخواران سالم زیر سه ماه دیده می
  .زمان گریه شیرخواران کولیکی انجام شده است

 هفته که به علت کوکیک دوران 1-12 شیرخوار 100ایی بالینی بر روي به روش کارآزمحاضر  مطالعه :ها مواد و روش
ها به روش تصادفی به دو گروه  نمونه.  مراجعه کرده بودند انجام شد1389شیرخوارگی به بیمارستان امیرکبیر اراك در سال 

ر روز شیرخوار خود را ماساژ در گروه ماساژ از مادران خواسته شد در مدت یک هفته، سه بار د. ماساژ و تکان تقسیم شدند
اطالعات در گروه تکان از مادران خواسته شد طی یک هفته در هر روز طی عالیم کولیک شیرخوار را تکان دهند . دهند

  .  تحلیل شدSPSSها توسط نرم افزار  داده و شد  در یک چک لیست توسط مادر ثبت مورد نیاز
در آخرین ساعت و  12/4 دفعه و34/8 گروه ماساژ به ترتیب در اولین روز دفعات و مدت زمان گریه شیرخوار در: ها یافته

 و 42/2و   50/7این مقدار در گروه تکان به ترتیب در اولین روز .  ساعت در شبانه روز بود32/1 دفعه و 26/4روز مداخله 
گریه شیرخوار در گروه ماساژ به میانگین دفعات و مدت زمان .  ساعت در شبانه روز رسید14/2 دفعه و 94/6در آخرین روز 

  ).p>001/0(داري بیشتر از گروه تکان بود صورت معنی
رامش آتواند باعث کاهش عالیم کولیک شیرخوار شده و در ایجاد ارتباط بهتر مادر و شیرخوار و  ماساژ می: نتیجه گیري

  .مادر و شیرخوار موثر باشد
 نکولیک، شیرخوار، ماساژ، تکان داد:  کلیديواژگان
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  مقدمه
کولیک دوران شیرخوارگی یکی از اختالالت 

 درصد 10-40 شایع دوران شیرخوارگی است که نسبتاً
 2008اي در سال  در مطالعه. )1(کند اران را گرفتار میشیرخو

کولیک . )2( درصد تخمین زده شد20این میزان در ایران 
 به صورتدوران شیرخوارگی یک سندرم رفتاري است که 

هاي شدید و بدون علت در شیرخواران سالم زیر سه  گریه
، معیار (Wessel) بر اساس معیار وسل. شود ماه دیده می

 3هاي شیرخوار بیش از   گریهبه صورتکولیک تشخیصی 
 3 براي بیش از  و روز در هفته3ساعت در روز، در بیش از 

ها   گریهدر شیرخواران کولیکی معموالً. شود هفته تعریف می
بیشتر و به طور معمول ها در زمان خاصی در طول روز  و ناله

 .)4 ،3(شود در بعد از ظهر، عصر و شب دیده می

این مشکل خود محدود شونده ول به طور معم
است اما مراقبت از شیرخواران مبتال به کولیک طی این 

ها و جیغ  ها، ناله گریه. )4(مدت بسیار مشکل و رنج آور است
هاي شیرخوار تازه متولد شده تاثیرات بسیار مخربی  زدن

خصوص مادران که خود در به عالوه بر شیرخوار، بر والدین 
 که اهده شدهمش. ند، خواهد داشتدوره حساس نفاس هست

کولیک دوران شیرخواري با افسردگی پس از زایمان و 
 .)5-8(استارتباط در اضطراب و استرس مادر 

 و درمان موثري بودهعلت کولیک هنوز ناشناخته 
از هاي متفاوتی  براي آن مشخص نشده است ولی فرضیه

براي علت کولیک جمله فرضیه رفتاري و فرضیه ارگانیک 
 -یا فرضیه روانی(فرضیه علت رفتاري . وجود دارد

شامل تعامل ناکافی بین مادر و شیرخوار و ) اجتماعی
اضطراب و استرس مادر و فرضیه علت ارگانیک شامل 

هاي آلرژیک  عملکرد نامناسب سیستم گوارش و واکنش
  .)9(هستند

شود  هاي متفاوتی براي کولیک پیشنهاد می درمان
هاي فیزیکی، رفتاري و   غذایی، درماناز جمله اصالح رژیم

 همیشه موثر نبوده  این موارد همهبا این وجود ؛دارویی
شود،   که امروزه استفاده می معمولدرمان دارویی. )10(است

 مشکالت تنفسی، انند ولی عوارضی م می باشددیسیکلومین

هایپوتنی عضالت، آپنه، تشنج، آسفیکسی و مرگ را به 
هاي جایگزین و مکمل   درمان،وه بر اینعال. )10(دنبال دارد

 تکان دادن شیرخوار، آواز خواندن، حوله گرم و ماساژ مانند
. )12 ،11 ،9 ،3( نیز در این زمینه پیشنهاد شده استدرمانی
 به طور که می باشدسري حرکات منظم   یکشاملماساژ 

هاي بدن به  موزون توسط شخص آموزش دیده بر روي اندام
تواند استرس  ماساژ می. گردد خاص اعمال میمنظور اهداف 

هاي داخلی را کاهش داده و باعث  وارده به عضالت و اندام
 ،13(ها شود ها و اندام رسانی به بافت افزایش و تسریع خون

از آنجایی که کولیک،  ناشی از اسپاسم عضالت روده . )14
 ماساژ باعث کاهش می تواندباشد،   میآنو کاهش حرکات 

 و افزایش رودهاز طریق کمک به تسریع حرکات کولیک 
از طرف دیگر تحریکات لمسی . )10(شودرسانی  خون

حرکتی ماساژ توسط مادر بر بدن شیرخوار موجب کاهش 
 نوزادي و افزایش ارتباط بیشتر مادر و -استرس مادري

 که با توجه به فرضیه علت رفتاري )13(شود شیرخوار می
. ع کولیک در شیرخوار شودتواند کمک به رف کولیک، می

تواند از طریق کمک به خواب  از سوي دیگر ماساژ می
-16(شیرخوار باعث آرامش و کاهش عالیم کولیک شود

14(.  
برخی مطالعات تاثیر ماساژ بر کولیک دوران 

 آریکان  در مطالعه. )12 ،11 ،9(اند شیرخواري را بررسی کرده
ند در بهبود عالیم توا  که ماساژ میه شدو همکاران نشان داد

در مطالعات دیگر در . )9(کولیک در شیرخوار موثر باشد
 نیز تاثیر مثبت ماساژ بر کاهش عالیم 2007 و 1999هاي  سال

 مکالر مطالعهدر . )11 ،1(کولیک شیرخواري نشان داده شد
تواند باعث آرامش و ارتقاء خواب   که ماساژ میمشاهد شد

رمان کولیک شیرخوار شیرخوار و کمک به جلوگیري یا د
در مقابل در مطالعات دیگري ارتباط بین ماساژ و . )17(شود

در . )12 ،11(به اثبات نرسیده است کولیک عالیمکاهش 
اي که توسط هوتاال و همکاران انجام شد، نشان داده  مطالعه

شد که ماساژ در کاهش عالیم کولیک شیرخوار نسبت به 
 عالوه بر این، .)11(اردهاي رفتاري دیگر ارجحیت ند درمان

هاي سنتی بر  در مطالعات بسیاري در زمینه تاثیر درمان
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کولیک نشان داده شد که در بسیاري از نقاط دنیا ماساژ به 
عنوان یک درمان سنتی جهت بهبود عالیم کولیک استفاده 

  .)18 ،16 ،6 ،1(شود می
با توجه به نتایج مطالعات مختلف و با در نظر 

وع که کولیک شیرخوار یک مشکل رنج گرفتن این موض
آور براي والدین و شیرخوار بوده و رفع این مشکل باید 

باشد، این مطالعه با  هاي بهداشتی  یکی از اهداف مراقبت
هدف مقایسه تاثیر ماساژ و تکان دادن شیرخوار بر دفعات و 

  .مدت زمان گریه شیرخواران کولیکی طراحی گردیده است
  مواد و روش ها

. باشد هش حاضر، یک کارآزمایی بالینی میپژو
که باشد  میجامعه پژوهش شامل تمام شیرخواران زیر سه ماه 

به علت کولیک به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر اراك 
به ها  آوري نمونه جمع.  مراجعه کرده بودند1389در سال 

 تصادفی انجام شد به این صورت که طی مدت صورت
خواران مبتال به کولیک که مشخصات گیري شیر نمونه

واحدهاي مورد پژوهش را دارا بودند، مراجعه کننده در 
یک روز به گروه مداخله و روز بعد به گروه کنترل تا زمان 

گروه تعلق گرفتند  تکمیل حجم نمونه مورد نظر در هر دو
 براي 4/1با در نظر گرفتن انحراف معیار ). یک روز در میان(

 براي گروه کنترل با 2گریه گروه مورد و میانگین زمان 
ي حداقل دار معنی درصد براي 80 درصد و توان95اطمینان 

 ،یک ساعت تفاوت میان میانگین زمان گریه در دو گروه
 نمونه در هر گروه بود که با توجه به ریزش 47نیاز به حداقل 
  . )11( نمونه انتخاب شد50ها در هر گروه  احتمالی نمونه

 ورود به مطالعه شامل شیرخوارانی که بر معیارهاي
 ساعت در روز براي 3گریه بیش از (اساس فاکتورهاي وسل 

و با نظر )  روز در هفته، طی بیش از سه هفته3بیش از 
متخصص اطفال تشخیص کولیک براي آنها گذاشته 

 هفته باشد، تولد ترم داشته 12، سن شیرخوار زیر )4(شود
هاي زمینه شناخته شده نداشته  ري، بیما) هفته کامل38(باشد

هاي طبی قبلی براي کولیک دریافت نکرده  باشد، درمان
هاي گوارشی ثابت شده نداشته باشد،  باشد، شیرخوار بیماري

عدم تحمل و آلرژي به شیر در شیرخوار وجود نداشته باشد، 

مادر استعمال سیگار در دوران بارداري نداشته باشد، 
 یا هر منعی براي ماساژ نداشته شیرخوار مشکالت پوستی

 والدین شیرخوار حداقل سواد خواندن و نوشتن  وباشد
  .داشته باشند

 از  استفادهشرایط خروج از مطالعه شامل
در ) مثل قند داغ و عرقیات گیاهی(هاي طبی و سنتی  درمان

ها از ادامه مشارکت در مطالعه و  ، انصراف نمونهحین مطالعه
 .مداخله توسط مادران بودعدم انجام صحیح روش 

نامه از مسئولین  پژوهشگر پس از دریافت معرفی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
بهشتی و اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اراك به مرکز 

ي ها داده. بهداشتی درمانی امیرکبیر اراك معرفی شد
ضور متوالی  با ح1389 تا مهر ماه 1389پژوهش از تیر ماه 
هاي مختلف در درمانگاه اطفال مرکز  پژوهشگر در زمان

  .آوري گردید بهداشتی درمانی امیرکبیر اراك جمع
هاي داراي معیارهاي پژوهش،  بعد از انتخاب نمونه

عمل آمده و ضمن ه جهت شرکت در پژوهش دعوت ب
معرفی خود و ارائه توضیحات کافی پیرامون پژوهش از آنان 

گرفته شد و سپس در محیطی امن و آرام رضایت کتبی 
نامه مربوطه به روش مصاحبه توسط محقق، تکمیل  پرسش

نامه، توضیحات کافی در مورد  قبل از تکمیل پرسش. شد
 که شد ها اطمینان داده   و به نمونهگردد میسواالت ارائه 

نامه حاوي  پرسش. اطالعات آنها محرمانه خواهد بود
سن، (ات دموگرافیک شیرخوار سواالتی در زمینه اطالع

و ) جنس، وزن تولد و هنگام مراجعه و نوع تغذیه شیرخوار
و ) سن، تعداد فرزندان و نوع زایمان شیرخوار فعلی(مادر 

تعداد دفعات و مدت زمان گریه (عالیم کولیک شیرخوار 
را به روش مصاحبه توسط محقق ) شیرخوار در طول روز

نامه و   اعتبار پرسشدر این پژوهش جهت. تکمیل گردید
. چک لیست عالیم کولیک، از اعتبار محتوي استفاده شد

نامه و چک لیست بر اساس اهداف  بدین ترتیب که پرسش
پژوهش و با استفاده از منابع علمی، مقاالت و مطالعات سایر 

 و تصحیح استاد تأییدپژوهشگران تنظیم شده و پس از 
نفر اعضاي  4(صص راهنما و مشاور در اختیار ده نفر متخ

 4 نفر متخصص زنان و زایمان، 1هیئت علمی گروه مامایی، 
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 نفر متخصص نوروفیزیولوژي و 1نفر متخصص نوزادان و 
قرار داده شد و با توجه به نظرات و پیشنهادات ) طب مکمل

  .ها تنظیم شد اصالحی ایشان و انجام آخرین بررسی
ارد مادران شیرخواران گروه ماساژ، تکنیک استاند

قبل تکنیک از محقق . ماساژ را توسط محقق آموزش دیدند
صحیح و استاندارد ماساژ شیرخوار را تحت نظارت 
متخصص مربوطه آموزش دیده و گواهی الزم را کسب 

 به صورتبار تکنیک صحیح ماساژ را  محقق یک. کرده بود
 خواست یک عملی به مادران آموزش داده سپس از آنها می

 در حضور محقق انجام داده و سواالت و بار این کار را
عالوه بر این . مشکالت خود را در این زمینه برطرف کنند

روش، محقق یک پمفلت در مورد مراحل و تکنیک ماساژ 
در ضمن از . داد همرا با عکس در اختیار مادران قرار می

شود جهت جلوگیري از آسیب به پوست  مادران خواسته می
به . استفاده کنند) یک روغن خنثی(شیرخوار از روغن بچه 

منظور یکسان سازي، این روغن توسط محقق در اختیار 
از مادران خواسته شد دو بار در روز . مادران قرار داده شد

 بار شب 1 دقیقه در زمان آرامش شیرخوار و 15-20به مدت 
از مادران .  هفته انجام دهند1قبل از خواب، ماساژ را طی 

دفعه در (یک چک لیست تعداد دفعات خواسته شد که در 
در هر ) ساعت در شبانه روز(و مدت زمان گریه ) شبانه روز

هفت روز مداخله و رویت هر گونه عارضه جانبی طی 
  . مداخله را یادداشت کنند

در گروه تکان از مادر خواسته شد در زمان شروع 
عالیم کولیک، شیرخوار را در آغوش گرفته و به آرامی 

 و مشخصات عالیم کولیک شیرخوار را در چک تکان دهد
مادران باید سه بار در روز و هر بار . لیست مشابه ثبت کنند

 دقیقه در زمان شروع عالیم کولیک این کار را انجام 25-5
  .دادند می

از آنجایی که ماساژ توسط مادر در منزل انجام 
شد، جهت یکسان سازي و اطمینان از انجام صحیح ماساژ  می
شد  ط مادر، در اولین آموزش ماساژ از مادر خواسته میتوس
بار ماساژ را بر روي نوزاد خود در مقابل محقق تکرار  یک

 مجددا شود میکند و در مراجعه آخر نیز از مادر خواسته 
ماساژ را بر روي شیرخوار خود تکرار کند و محقق روش 

مادرانی که تکنیک صحیح ماساژ را . کرد ماساژ را چک می
  . شدند نجام نداده بودند از مطالعه خارج میا

 هفته مداخله، مادران عالوه بر اولین 1در مدت 
بار هم در روز سوم یا چهارم بعد از شروع  مراجعه، یک

مداخله جهت بررسی روند کار، تکرار تکنیک ماساژ توسط 
بار  مادر بر روي شیرخوار و رفع مشکالت احتمالی و یک

هت بررسی شیرخوار و تحویل چک  جهم روز هشتم مجدداً
 درب منزل ،لیست به درمانگاه مراجعه کرده یا توسط محقق

در هر بار مراجعه وضعیت سالمت . شدند بررسی می
در این . شد شیرخوار توسط متخصص مربوطه بررسی می

ها توسط والدین، محقق  مدت عالوه بر تکمیل چک لیست
کولیک و روند هر روز از طریق تماس تلفنی وضعیت عالیم 

 .کرد کار را کنترل و سواالت و اشکاالت والدین را رفع می
در ضمن از مادر خواسته شد طی یک هفته مطالعه از 

  . خودداري کنندنفخ آوردندهمصرف غذاهاي 
ها از  در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده

با استفاده از .  استفاده شد18نسخه SPSS برنامۀ آماري 
ري توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی و هاي آما روش

هاي افراد مورد  شاخص میانگین و انحراف معیار، ویژگی
 با استفاده از  ها دادهتحلیل . مطالعه مورد بررسی قرار گرفت

ي ها داده مستقل، کاي دو و آنالیز واریانس آزمون تی
  . انجام شدتکراري و مک نمار

در کمیته اخالق دانشکده حاضر پژوهش 
ستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح پر

  .  مصوب شده است31/6/89 مورخ 1769/116و با شماره 
 ها یافته

 شیرخواران و ) مورد29( درصد58در گروه ماساژ 
.  شیرخواران پسر بودند) مورد23( درصد54در گروه تکان 

نتیجه آزمون کاي دو نشان داد که گروه از نظر جنس در 
  .اند  ورود به مطالعه همگون انتخاب شدههنگام

میانگین سن شیرخواران کولیکی در گروه ماساژ 
چنین در گروه  هم.  هفته بود8/4 هفته و در گروه تکان 32/4

ماساژ، میانگین وزن شیرخواران کولیکی هنگام تولد 
در .  گرم بود20/4121 گرم و در هنگام مراجعه 20/3229

دو تولد شیرخواران کولیکی گروه تکان، میانگین وزن ب
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 نتایج نشان داد.  گرم بود8/4142 گرم و هنگام مراجعه 3383
 بین میانگین سن و وزن شیرخواران کولیکی در دو گروه که

 آماري وجود ندارد و دو گروه از نظر سن دار معنیاختالف 
  .و وزن شیرخوار همگون انتخاب شده است

هش، در از نظر وضعیت تغذیه واحدهاي مورد پژو
هر دو گروه بیشترین نوع تغذیه شیرخوار مربوط به تغذیه با 

 درصد و در گروه تکان  92شیر مادر بود که در گروه ماساژ 
 از نظر آماري بین وضعیت تغذیه که درصد گزارش شد 90

  .دمشاهده نشمعنی دار آماري شیرخوار در دو گروه ارتباط 
وه ماساژ و در رابطه با متغیر نوع زایمان، در دو گر

تکان باالترین درصد نوع زایمان به زایمان طبیعی اختصاص 
داشت و هر دو گروه از نظر نوع زایمان یکسان انتخاب شده 
بودند و بر اساس آزمون کاي دو بین دو گروه از نظر نوع 

  . آماري وجود ندارددار معنیزایمان تفاوت 
 داده شده است بین  نشان1همانطور که در جدول 

عات دموگرافیک مادران شیرخواران کولیکی در دو اطال
  .دیده نشدمعنی دار آماري اختالف گروه ماساژ و تکان 

  
 توزیع وضعیت اطالعات دموگرافیک مادران .1جدول 

  شیرخواران مبتال به کولیک، در دو گروه ماساژ و تکان
 گروه ماساژ  متغیر

میانگین 
 )انحراف معیار(

گروه تکان 
میانگین  دادن

  )حراف معیاران(

p  

 9/0  27±50/4  90/26±87/3  )سال(سن مادر 

  09/0  86/1±07/1  56/1±64/0  تعداد بارداري
  3/0  58/1±83/0  44/1±58/0  تعداد زایمان
  2/0  26/0±60/0  12/0±33/0  تعداد سقط

  3/0  58/1±83/0  42/1±54/0  تعداد فرزندان زنده
  3/0  0  02/0±14/0  تعداد فرزندان مرده

یع وضعیت عالیم کولیک شیرخواران مقایسه توز
در اولین و آخرین روز مداخله، در دو گروه ماساژ و تکان 
نشان داد که میانگین تعداد دفعات گریه در اولین روز 

 دفعه 50/7 و در گروه تکان 34/8مداخله، در گروه ماساژ 
در شبانه روز بود که این مقدار در هر دو گروه در روز هفتم 

جهت بررسی و مقایسه . کاهش پیدا کردبعد از مداخله 
در شبانه روز در اولین و آخرین  میانگین تعداد دفعات گریه

روز مداخله در دو گروه ماساژ و تکان از آزمون تحلیل 
ي تکراري استفاده شد و نتیجه نشان داد که از نظر ها داده

آماري بین تعداد دفعات وقوع گریه در اولین و آخرین روز 
 آماري وجود دار معنی ماساژ و تکان اختالف در دو گروه

  ).2جدول ) (p>001/0(دارد
میانگین مدت زمان گریه شیرخوار در شبانه روز، 

 ساعت 42/2 ساعت و در گروه تکان 12/4در گروه ماساژ 
در اولین روز مداخله و در آخرین روز مداخله در گروه 

مدت که از نظر آماري بین . ماساژ و تکان کاهش نشان داد
زمان گریه در اولین و آخرین روز در دو گروه ماساژ و 

 )p>001/0( آماري وجود دارددار معنیتکان اختالف 
  ).2جدول (

از نظر دفعات و مدت گریه شیرخوار قبل از 
مداخله، روز اول و آخر مداخله در دو گروه ماساژ و تکان 

دار آماري وجود داشت ولی اختالف میانگین  تفاوت معنی
اول و روز آخر مداخله در گروه ماساژ بیش از گروه روز 

  .تکان بود

  
  

   مقایسه توزیع وضعیت عالیم کولیک شیرخواران در اولین و آخرین روز مداخله، در دو گروه ماساژ و تکان.2جدول 
  گروه ماساژ

  انحراف معیار±میانگین
  گروه تکان دادن

روز قبل از   متغیر  انحراف معیار±میانگین
روز هفتم   روز اول مداخله  مداخله

  مداخله
روز قبل از 

  مداخله
روز اول 
  مداخله

روز هفتم 
  مداخله

  94/6±14/2  50/7±83/1  69/6±9/2  26/4±40/1  34/8±49/1  12/6±76/1  دفعات گریه
مدت گریه 

  )ساعت(
37/1±97/4  08/2±12/4  73/0±32/1  30/1± 3  71/1±42/2  23/1±14/2  
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  بحث
ــه ــ  یافت ــشان داد هــاي حاصــل از پ ژوهش حاضــر ن

میانگین تعداد دفعات گریه در گـروه ماسـاژ قبـل از مداخلـه         
 و در گروه تکـان قبـل از      34/8 و در اولین روز مداخله       12/6

این .  دفعه در شبانه روز بود     50/7 و در روز اول      69/6مداخله  
مقدار در روز هفتم در گـروه ماسـاژ و گـروه تکـان کـاهش           

ي بین تعداد دفعات وقوع گریـه در        که از نظر آمار   . نشان داد 
اولــین و آخــرین روز در دو گــروه ماســاژ و تکــان اخــتالف 

میـانگین تعـداد دفعـات گریـه      .  آمـاري وجـود دارد     دار معنی
شیرخوار در شبانه روز در هر دو گروه کاهش پیدا کرد ولی             
اختالف میانگین دفعات گریه در گروه ماساژ بیش از گـروه           

مبین تاثیر بهتر ماساژ بر دفعـات گریـه   تکان بود که این خود     
  . شیرخواران کولیکی بود

توسط الوندي و همکاران در     در مطالعه انجام شده     
 نـشان داد بـاالترین درصـد دفعـات گریـه قبـل از            1374سال  

 6 بار گریه و بعد از لمس درمانی بـه  8شروع لمس درمانی به     
. )19(تي کـاهش یافـ    دار معنیبار گریه در شبانه روز به طور        

در این پژوهش اختالف میانگین دفعات گریـه شـیرخوار در           
 7/1گروه تجربی قبل و بعد از لمس درمانی به طـور متوسـط       

ــه در شــبانه روز اســت و در گــروه شــاهد اخــتالف   بــار گری
میانگین دفعـات گریـه بعـد از دوره مطالعـه، افـزایش داشـته               

از نظر نتایج حاصل از پژوهش حاضر با مطالعه الوندي     . است
  .کاهش در تعداد دفعات گریه همخوانی داشت

در مورد میانگین مـدت زمـان گریـه شـیرخوار در          
سـاعت و  97/4شبانه روز، در گروه ماساژ روز قبل از مداخله          

 ساعت و در گـروه تکـان قبـل از      12/4در اولین روز مداخله     
.  سـاعت بـود    42/2 ساعت و در اولین روز مداخلـه         3مداخله  

 مداخله در گروه ماسـاژ و تکـان بـه ترتیـب،             در آخرین روز  
نتیجه نـشان داد کـه از نظـر    .  ساعت در روز بود   14/2 و   32/1

آماري بین مدت زمان گریـه در اولـین و آخـرین روز در دو         
در .  آماري وجود دارد   دار معنیگروه ماساژ و تکان اختالف      

ــه     ــدت گری ــانگین م ــاران می ــسدوتیر و همک ــژوهش اوالف پ
 بـار  1/3 بـه  1/5ی بعد از ماساژ شـیروپاتی از      شیرخوار کولیک 

در شبانه روز در هـر دو گـروه درمـان و شـاهد کـاهش پیـدا           

این مطالعه علت اصلی بهبود عالیم کولیک در هـر دو           . کرد
هاي کامل به والدین هر دو گروه     گروه را حمایت و آموزش    

توانسته ماننـد لمـس نخـاعی یـا شـیروپاتی            دانستند که می   می
اي توسط آریکان و همکاران در سـال         مطالعه. )20(شدموثر با 
مقایـسه تـاثیر ماسـاژ، محلـول قنـدي، چـاي            " با هدف    2008

ــک دوران    ــان کولیـ ــدرولیز در درمـ ــول هیـ ــاهی و فرمـ گیـ
میانگین تعـداد   که درآن   .  در ترکیه انجام شد    "شیرخوارگی  

 37/4 بـه  34/5دفعات گریه در گروه ماساژ بعد از مداخلـه از     
ي هـا  روشبانه روز کاهش یافت ولی این کاهش در  بار در ش  

درمانی دیگر مثل چاي گیاهی و استفاده از فرموال نـسبت بـه      
 در این پژوهش آمده است که به علـت ایـن    . ماساژ بیشتر بود  

ي خـوراکی بـه منظـور بهبـود کولیـک           هـا  روشکه ماساژ با    
تـري    سـریع تـأثیر   احتمـاالً هـا  روشمقایسه شده است و ایـن       

ه ماساژ بر بهبود عالیم گذاشته اسـت و ممکـن اسـت     نسبت ب 
تر اثرات بهتري نشان دهـد و در       انجام ماساژ در دوره طوالنی    
هاي خوراکی از عوارض جـانبی      ضمن ماساژ نسبت به درمان    

 ند نشان داد   نیز هوتاال و همکاران  . )9(کمتري برخوردار است  
در  هفته مداخله 4که میانگین مدت زمان گریه شیرخوار طی   

. ي کـاهش داشـته اسـت   دار معنیگروه ماساژ و تکان به طور    
 درصـد   64این کاهش در هفته سوم مداخله، در گروه ماساژ          

نتایج ایـن مطالعـه نـشان داد       .  درصد بود  52 تکانو در گروه    
 دار معنـی کـاهش  ) تکـان ماسـاژ و  (در هر دو گـروه مداخلـه     

آماري در مدت زمان گریه شـیرخوار وجـود داشـت کـه بـر            
ي پژوهش حاضر، این کاهش در گروه ماسـاژ         ها یافتهاساس  

این اختالف ممکـن اسـت بـه    . )11(بیشتر از گروه تکان است 
علت اختالف در منبـع تکـان دادن شـیرخوار باشـد زیـرا در               
مطالعه هوتاال و همکاران از یک دستگاه استاندارد ویبراتـور          

هـا و  براي تکان دادن شیرخوار استفاده می شد که تعداد دور    
 تنظیم شده بود ولی در مطالعه حاضر براي   شدت تکان کامالً  

شد شیرخوار را در  تکان دادن شیرخوار از مادران خواسته می 
در این .  دقیقه به آرامی تکان دهند  20آغوش گرفته به مدت     

  .حالت امکان کنترل شدت تکان وجود نداشت
هاي حاصـل از پـژوهش حاضـر بـه نظـر            بنابر یافته 

اساژ شیرخوار یـک درمـان مـوثر بـر بهبـود عالیـم        رسد م  می
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با در نظـر گـرفتن ایـن    . باشد کولیک دوران شیرخوارگی می  
موضوع که ماساژ یک درمان مکمل بـوده و عارضـه جـانبی              
براي شیرخوار ندارد و عالوه بر این باعث ارتقاء تماس مادر            

توان اسـتفاده از آن را جهـت بهبـود          باشد، می  و شیرخوار می  
  . کولیک شیرخوار توصیه کردعالیم

تـوان بـه ایـن       هاي مطالعه حاضر مـی     از محدودیت 
کـه اطالعـات در منـزل     موضوع اشاره کرد که به علـت ایـن     

شد احتمال خطا در ثبت این اطالعات      توسط مادران ثبت می   
  . وجود داشت و امکان کنترل این خطا وجود نداشت

  
  نتیجه گیري

ماساژ نسبت به نتایج حاصل از مطالعه نشان داد 
 بهتر و موثرتري بر کاهش عالیم تأثیرتکان دادن شیرخوار 

از طرف دیگر ماساژ باعث ارتقاء . کولیک شیرخوار دارد
تماس مادر و شیرخوار شده و موجب آرامش در مادر و 

  .شود مینوزاد 
  

  تشکر و قدردانی
دانند که از کلیـه   نویسندگان مقاله بر خود ملزم می    

دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهـشتی و علـوم    مسئولین محترم   
پزشکی اراك، پرسـنل محتـرم بیمارسـتان امیرکبیـر اراك و       
مادران شیرخواران شرکت کننده در مطالعـه کـه در اجـراي             

همکـاري نمودنـد، تـشکر و قـدردانی     این مطالعه با محققـین     
ــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد  . نمایــد ایــن مقالــه برگرفت

شـعبه بـین الملـل دانـشگاه علـوم پزشـکی            ) آموزش مامایی (
  . شهید بهشتی می باشند
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