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  تاثير ماساژ بر ميزان رشد و الگوي خواب شيرخواران
  

   (M.Sc) نسرين روزبهاني، (M.Sc) *فرشته نارنجي
  دانشكده پرستاري و مامايي اراك، دانشگاه علوم پزشكي

 
  ده يچك

خـصوص هندوسـتان     هماساژ نوزادان و شيرخواران يك جز مهم مراقبتي در سنت جوامع مختلف ب            : سابقه و هدف  
 در اين رابطه و عدم وجود       محدودبا توجه به تحقيقات      . ند سال اخير مورد بررسي علمي قرار گرفته است         در چ  وبوده  

ها طراحـي    چنين تحقيقي در ايران، اين مطالعه با هدف تاثير ماساژ شيرخواران بر ميزان رشد و نمو و الگوي خواب آن                   
  .گرديد

 ماهـه مراجعـه     2باشد كه جامعه پـژوهش آن را شـيرخواران           ن مطالعه يك كارآزمايي باليني مي     اي: ها مواد و روش  
دور سـر،  سـينه،    ، وزن، قـد (هاي توپومتريـك    ابتدا اندازه در. داد هاي سطح شهر اراك تشكيل مي      كننده به درمانگاه  

بررسـي شـد و     )  ساعت و مدت زمان خواب شـبانه       24مدت زمان خواب در     (و الگوي خواب نوزادان     ) شكم، بازو و ران   
مـادر   بـه    ماسـاژ  در گـروه  . ي ماساژ يا بدون ماساژ قرار گرفـت       ها ر به صورت تصادفي در يكي از گروه        شيرخوا سپس

 هفته تمام بدن شـيرخوار را       4 دقيقه به مدت     10و هر بار    ) صبح و شب قبل از خواب     ( بار در روز     2آموزش داده شد كه     
آوري اطالعـات،     اين مدت براي همه شيرخواران جمع      ازبعد   . نواخت ماساژ دهد   طور مداوم و با حركت چرخشي يك       هب

  .ه و با اطالعات قبل مقايسه گرديد انجام شدمجدداً
هاي توپومتريك شيرخواران در بـدو مطالعـه بـين دو            چنين ميانگين قد و بقيه اندازه      فراواني جنس و هم   : ها يافته

 گـرم  و     24/965 ± 12/310اساژ ميانگين افزايش وزن      هفته در گروه م    4 بعد از     .داري نداشت  گروه تفاوت آماري معني   
داري بين دو گروه مـشاهده شـد           گرم بود كه از اين نظر اختالف آماري معني         14/686 ± 92/220در گروه بدون ماساژ     

)0001/0 < P .(         متر نتي سا 75/1 ± 92/0 و در گروه بدون ماساژ       63/2 ± 82/0ميانگين افزايش دور سينه در گروه ماساژ 
تر از گـروه بـدون    بيش كه در گروه ماساژ سر با اين افزايش قد و دور ). P > 05/0( دار بود  بود كه اين اختالف نيز معني    

ميانگين افزايش طول مدت خـواب شـبانه در گـروه            .دار آماري بين دو گروه مشاهده نشد       ماساژ بود اما اختالف معني    
 2/61 ± 5/22 ساعته   24افزايش ميانگين خواب    .  دقيقه بود  4/26 ± 7/12در گروه شاهد      دقيقه و  8/94 ± 9/28ماساژ  

  ).P > 0001/0(دار بودند  ها معني  دقيقه درگروه شاهد بود كه هر دو اين اختالف24/10 ± 3/8 دقيقه در گروه مطالعه  و
ـ                ر  ب :گيري نتيجه چنـين باعـث     ماساس نتايج اين مطالعه، ماساژ بدن شيرخواران باعث بهبود الگـوي خـواب  و ه

احتمـاالً ايـن    . شود و ممكن است در دراز مدت تاثير مثبتي بر افزايش قد نيز داشـته باشـد                 ها مي  گيري بهتر آن   وزن
  .باشد شيرخوار مي تر در تاثيرات مثبت در رشد، به دليل افزايش ترشح هورمون رشد به علت خواب شبانه بيش

  
  . خوابخوار، رشد، وزن، رماساژ، شي: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
راقبتـي در  ماساژ نوزادان و شـيرخواران يـك جـز مهـم م       

 براي  .گيرد صورت سنتي صورت مي     كه به  جوامع مختلف است  

هزاران سال است كه در بعضي كشورهاي شرق آسيا از ماساژ           
امـا  . گردد و كودكان و شيرخواران استفاده مي     ساالن    در بزرگ 

فقط در چند سال گذشته است كـه محققـين درصـدد بررسـي              

                           Email:fnarenedjie@yahoo.ca                0861-4173516:       نمابر09123239608   :تلفننويسنده مسئول،  *
]   27/6/1387 :   تاريخ پذيرش21/1/1387 :تاريخ دريافت
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 استفاده از ايـن روش      علمي و كشف و شناخت مزايا يا معايب       
  ].1[اند  سنتي برآمده

 منظم و ريتميـك اسـت       ماساژ در واقع يك سري حركات     
دن به  هاي ب  طور موزون توسط يك شخص بر روي بافت        كه به 

گردد و چنانچه با شيوه صحيح       منظور اهداف خاصي اعمال مي    
هاي بدن از جملـه      شود تاثيرات سودمندي بر روي بافت     انجام  

 گردش خـون عمـومي و موضـعي اعمـال         اعصاب، عضالت و    
هـاي وارده بـر عـضالت را         توانـد اسـترس    ماساژ مي  . كند مي

ماسـاژ ترشـح    . كاهش دهد و به دفع مـواد زايـد كمـك كنـد     
رد و باعـث ايجـاد آرامـش در فـرد           ها را به همراه دا     اندروفين

موجب كاهش   گردد و در نوزادان  تحريك لمسي حركتي،          مي
  و ]2[گـردد    و كاهش ترشح هورمون كـورتيزول  مـي        استرس  

حتي باعث كاهش افت درجه حـرارت و كـاهش عفونـت در             
  ].3[ها گردد  آن

يكي از مواردي كه ذهن محققين را به خود مـشغول كـرده             
است احتمال تاثير ماساژ در رشد و نمو نوزادان و شيرخواران           

باشـد   ها مـي   چنين اثر بر الگوي خواب آن      زودرس و ترم و هم    
ته است ولي بـا      گرف كه مطالعات معدودي در اين زمينه صورت      

بعضي از مطالعات تاثيرات .  بوده استهمراهنتايج ضد و نقيض 
 نوزادان و   مثبت ماساژ را در رشد و نمو و بهبود الگوي خواب          

 و بعـضي ديگـر تفـاوت        ]4،5،6[انـد    شيرخواران تائيـد كـرده    
داري در مداخله با ماساژ مشاهده نكردنـد امـا تـاثيرات             معني

 جمله برقراري ارتباط بهتر بين مـادر و         سودمند ديگر ماساژ از   
  ].7[اند  را نتيجه گرفتهشيرخوار 

 نظر گرفتن ايـن     با توجه به نتايج مطالعات مختلف و با در        
هاي  گيري مناسب شيرخوار يكي از نشانه      موضوع كه عدم وزن   

يكـي از اهـداف   نمو صحيح و مناسب،     باشد و رشد و    خطر مي 
اين مطالعه بـا هـدف       . باشد ميهاي بهداشتي از نوزادان      مراقبت

بررسي تاثير ماساژ بر ميزان رشد و الگوي خواب شيرخواران          
  .طراحي گرديد

  
  
 

  ها مواد و روش
منظـور   ر يك كارآزمايي باليني است كـه بـه        پژوهش حاض 

با روغن كنجد بر ميـزان رشـد و الگـوي            بررسي تاثير ماساژ    
هـاي   گـاه و ماهه مراجعه كننـده بـه درمان       خواب شيرخواران د  

  تعداد نمونـه بـا توجـه بـه        . سطح شهر اراك انجام گرفته است     
از .  گروه تعيـين گرديـد      نفر در هر   50بتا  % = 20و آلفا% = 5 

استفاده ها   اي جهت انتخاب نمونه    گيري چند مرحله   روش نمونه 
 بدين صورت كه شهر اراك به پنج منطقه شـمال، جنـوب،             شد

هـر منطقـه بـه طـور     شرق، غرب و مركز تقـسيم گرديـد و از        
كننـدگان   به نسبت مراجعه  تصادفي يك درمانگاه انتخاب شد و       

به درمانگاه شيرخواران به طور تصادفي در يكـي از دو گـروه             
معيارهاي . ماساژ با روغن كنجد و بدون ماساژ قرار داده شدند         

 تـا   37ورود نوزادان به پژوهش عبارت بودند از سن حاملگي          
 گـرم، تغذيـه     4000 تـا    2500 تولد    هفته كامل، وزن زمان    42

انحصاري با شير مادر، عدم وجود بيماري عمومي واضح، عدم          
وجود بيماري پوستي، فرزند اول و يا دوم خانواده و معيارهاي           
خروج شامل حساسيت به روغن كنجد، ابتال به بيماري عمومي  

 سـاعت   24و يا پوستي در طي مطالعه و عدم انجام مطالعه در            
  .كامل بود

هـاي   حد مورد مطالعه به پـژوهش، انـدازه       در بدو ورود وا   
 از سـر تـا    (، قـد    )با ترازوي استاندارد  ( توپومتريك شامل وزن    

ران  بـازو، دور   سـر، دور   ، دور )پاشنه پا به صـورت خوابيـده      
و دور شـكم    ) ها در ناحيه پستان  (سينه   دور) بزرگترين محيط (
الگـوي خـواب    اندازه گرفته شـد و در مـورد         ) در ناحيه ناف  (

)  ساعت و خواب شبانه    24مدت زمان خواب در     (شيرخواران  
سـپس در  . از مادر پرسيده شد و در چك ليست ثبـت گرديـد          

گروه ماساژ به مادر آموزش داده شد كه ابتدا نوزاد را به پشت             
خوابانيده تمام بدن نوزاد را  از نوك پـا تـا سـر بـا حركـات                  

سـپس نـوزاد    . ژ دهد دوراني، يكنواخت و آرام كف دست ماسا      
را به شكم خوابانده و ماساژ را در پشت شيرخوار ادامه دهنـد             

ايـن  ). شـد  ر چشم و اندام تناسلي خودداري مـي       از ماساژ دو  (
هـر بـار بـه مـدت ده دقيقـه انجـام             ماساژ دو بـار در روز و        

هـاي    بعـد از چهـار هفتـه مجـدداً انـدازه           گرديـد و سـپس     مي
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ر مـورد بررسـي قـرار       توپومتريك و وضعيت خواب شـيرخوا     
در گروه بدون ماساژ تمام مراحل به جز ماسـاژ بـا            . گرفت مي

 جلوگيري از خطاي سوگيري     جهت. روغن كنجد انجام گرفت   
هـاي اوليـه     گـذاري شـده و چـك ليـست         هـا كـد    چك ليست 

. گيران از اطالعات اوليه مطلـع نباشـند        آوري شد تا نمونه    جمع
هـاي الزم را     عـه، آمـوزش   گيران در ابتداي مطال    چنين نمونه  هم

آوري  در نهايت اطالعـات جمـع     . ديده و با هم هماهنگ شدند     
ديـد و جهـت اسـتخراج    آناليز گر SPSS شده توسط نرم افزار

هـاي فراوانـي، ميـانگين و انحـراف معيـار و             نتايج از شاخص  
اسـتفاده   Chi square, Mann Whitney  هـاي آمـاري   تـست 
، طـرح تحقيقـاتي در      جهت مالحظات اخالقي پژوهش   . گرديد

مـادران  شوراي اخالق دانشگاه به تصويب رسـيده و از كليـه            
نامه كتبي اخذ گرديد و كليـه        واحدهاي مورد پژوهش رضايت   

  .مفاد بيانيه هلسينكي رعايت گرديد
 

  نتايج
ميانگين و انحراف معيار وزن، قد، دور سر،  سـينه، شـكم،             

گـروه تفـاوت    عـه بـين دو      بازو و ران شيرخواران در بدو مطال      
چنـين درصـد پـسران در گـروه          هم. داري نداشت  آماري معني 

بود كه از ايـن نظـر نيـز         % 5/50و در گروه شاهد     % 51ماساژ  
زايش وزن گروه ماسـاژ     ميزان اف . ها با هم تفاوتي نداشتند     گروه

بـه  ) P >/0001( تر بود  داري از گروه شاهد بيش     به طور معني  
تر افـزايش يافتـه       گرم بيش  11/7ها روزانه    طوري كه وزن آن   

ـ    هم). 1جدول( بود در گـروه   زان افـزايش دور سـينه       چنـين مي
ــه گــروه شــاهد  ــود  معنــيمطالعــه نــسبت ب  ،>05/0P( دار ب

اما ميزان افزايش قد، دور سر، دور شكم، دور بـازو           ). 1جدول
تر بـود    كه در گروه مطالعه از گروه شاهد بيش        و دور ران با اين    

  ). 1جدول ( اري بين دو گروه ديده نشددار آم اختالف معني
 ساعته گروه مطالعه افزايـشي بـه ميـزان          24از نظر خواب    

 دقيقــه 24/10 ± 3/8 دقيقــه و گــروه شــاهد 2/61 ± 7/30
ن بين دو گـروه     نسبت به قبل از مطالعه نشان دادند كه اين ميزا         

خواب شبانه نيز   ). >P/ 0001( دار داشت  اختالف آماري معني  
 7/12 دقيقه ودر گروه شـاهد       8/94 ± 2/36العه  در گروه مط  

اين اخـتالف نيـز بـين در         دقيقه افزايش نشان داد كه       4/26 ±
تـر خـواب     اين افزايش بيش  ). >P/ 0001(دار بود    گروه معني 

دليل كاهش ميـزان خـواب    ه ساعته ب24شبانه نسبت به خواب     
  .در طي روز بود

  
  در گروه ماساژ و گروه بدون ماساژ )پس از چهار هفته(هاي توپومتريك نوزادان قبل و بعد از مداخله  اندازه) اريراف مع انح±( مقايسه تفاوت ميانگين .1جدول

  گروه
 P value  گروه بدون ماساژ  گروه ماساژ  متغيير

  0001/0  14/686 ± 92/220  24/885 ± 12/310  وزن
  *  97/1 ± 49/0  71/2 ± 54/0  قد

  *  53/1 ± 5/0  62/1 ± 58/0  دور سر
 005/0  75/1 ± 92/0  63/2 ± 82/0  دور سينه
  *  33/2 ± 80/0  08/3 ± 95/0  دور شكم
  *  26/1± 42/0  57/1 ± 44/0  دور بازو
  *  91/1± 53/0  17/2± 64/0  دور ران

  .تفاوت معني دار نبود* 

 
   از مداخله در گروه ماساژ و بدون ماساژقبل و بعد) ساعت( ساعته نوزادان 24خواب ) ار ي انحراف مع±( ن يانگيسه ميمقا. 2جدول 

P value گروه ماساژ گروه بدون ماساژ 
  گروه

 رييمتغ

0001/0 P< 02/1 ± 58/15 96/0±24/ 16  ساعته نوزاد قبل از مطالعه24خواب   
0001/0 P< 88/0 ± 63/15 78/0 ± 26/17  ساعته نوزاد بعد از مطالعه24خواب  
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  قبل و بعد از مداخله در گروه ماساژ و بدون ماساژ  ) ساعت ( خواب شبانه نوزادان ) ار يحراف مع ان±( ن يانگيسه ميمقا. 3جدول

P value  گروه ماساژ گروه بدون ماساژ 
  گروه

  رييمتغ
0001/0 P< 68/0± 63/7 66/0 ± 19/7 خواب شب قبل از مطالعه  
0001/0 P< 64/0 ± 07/8 86/0 ± 77/8 خواب شب بعد از مطالعه 

  
  گيري  و نتيجهبحث

نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده افزايش ميانگين وزن در         
طوري كه گروه ماسـاژ   ژ نسبت به گروه شاهد بود به      گروه ماسا 

تـر وزن اضـافه       گرم نسبت به گروه شاهد بـيش       11/7روزانه  
. دار بـود   ت بين دو گروه از نظر آمـاري معنـي          اين تفاو  .كردند

Liu    اي بر روي شيرخواران ترم     در مطالعه ) 2000( و همكاران  
 دقيقـه   15-20 ماهه، مشاهده كردند كه ماساژ به مـدت          6-0 
 گــرم 4/7 ســه مــاه باعــث افــزايش  بــار در روز بــراي3-2

روه مطالعه نسبت بـه گـروه شـاهد         تر روزانه گ   گيري بيش  وزن
بعـد از چهـار هفتـه     ) 2005( و همكاران    Leeاما  . ]8[شود   مي

 يمـار آ اخـتالف    گونـه  چيهـه هـ    ما 6 تا   2 رخوارانيماساژ ش 
هـا   نآ. افتندي دو گروه ن   رخواراني ش يريگ  را در وزن   يدار يمعن
ن آ در گروه ماساژ انجـام       رخواري بهبود رابطه مادر و ش     ليدل هب

  و همكاران در دانشگاه ميـامي        Dieter ].7[ افتنديرا سودمند   
اي ماسـاژ در      دقيقه 15 سه نوبت    با زي ن 2001آمريكا در سال    

ي  افزايش وزن روزانـه     % 53 به   س روز در نوزادان نار    5طي  
 5تر در گروه ماساژ دست يافت و ميزان خواب نيز بعد از             بيش

 هي كل مانسون و ادلس در روس      نيچن هم. ]9[روز بهتر شده بود     
 و  افتندي نارس دست    رخواراني در ش  يا  مشابه جيبه نتا ) 2005(

ـ  گـروه ما    را در  تـر  شي ب ي گرم 359 يريگ  وزن شيافزا  در  اژي
ـ    . ]10[ نارس نشان دادند     رخوارانيش رسـد انجـام     يبه نظـر م

ـ  ري نـارس تـاث    رخوارانيماساژ در گـروه شـ       را در   يتـر  شي ب
  .]9،11،12[دهد  ي نشان ميريگ وزن

چنين ماساژ باعـث كـاهش اسـترس و كـاهش ترشـح              هم
اي محيطـي را    كورتيزول در شيرخواران شده و اثر استرسـوره       

بخـش موجـب     احتماالً اين اثر آرام   . كند ار مي تا حد زيادي مه   
در مطالعـه مـا  هـم        . ]2،10،11[گردد   بهبود الگوي خواب مي   

داري  نـي  ساعته و هم خواب شبانه به طور مع        24ميزان خواب   
يش يافتـه بـود ايـن       تر از گروه شاهد افزا     در گروه ماساژ بيش   

ـ         افزايش به گونه     را يتـر  شياي بود كه خواب شبانه افـزايش ب
ـ  ن كايمرآدر  ) 2005( و همكاران    لديفا. داد ينشان م   ضـمن   زي
 نـارس نـشان دادنـد كـه         رخواراني خـواب شـ    ي الگو يبررس
 استرس و تعـداد ضـربان قلـب         ي گروه ماساژ دارا   رخوارانيش
 24 طول مدت خـواب  نيچن  در ضمن ماساژ هستند هم   يتر كم

 از  تر شي ب زيها ن  نآ وزن   شي افزا زانيساعته و خواب شبانه و م     
گيـري بهتـر،      يكي از داليـل  وزن      دي  شا  ]13[گروه شاهد بود    

تر هورمون رشد بـه علـت خـواب شـبانه            تواند ترشح بيش   مي
  .تر باشد بيش

كه در گروه ماسـاژ افـزايش قـد و دور          مطالعه ما با اين    در
داري بين دو گـروه مـشاهده    تر بود اما اختالف معني  بيش نهيس

ر افـزايش قـد   داري د ت معنـي نيـز تفـاو  )  Liu ) 2000. نشد
ـ  ني بـد  ني ا ديشا. ]8[مشاهده نكرد   نوزادان گروه ماساژ     ت  عل

 يتـر  قي اول تولد شاخص دق    يها باشد كه شاخص وزن در ماه     
  .باشد ي مرخواري سنجش رشد شيبرا

 ماسـاژ  ي بـر رو يا در مطالعـه  ) 2001( و همكـاران     فربر
تجربـه   و پرسـتار بـا       دهيموزش د آنوزادان نارس توسط مادر     

 دو  رخواراني شـ  يريگ  در وزن  يدار ينشان دادند كه تفاوت معن    
تباط والد  ر فقط در گروه ماساؤ توسط مادر ا       گروه وجود ندارد  

 نـشان   گـر ي را نسبت به گروه د     يادي ز اري بهبود بس  رخواريبا ش 
پس احتماالً ماساژ نه تنها در شيرخواران اثـرات         . ]14[داد   يم

. يدي در مادران نيز به همراه دارد      سودمندي دارد بلكه نتايج مف    
 ماساژ هزينه كاربري خوبي نيز بـه همـراه دارد           گرياز طرف د  

رسـتان تحـت ماسـاژ،    چون نـوزادان زودرس بـستري در بيما      
  .]1،5،7،15،16[شوند  زودتر ترخيص مي
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يـن مطالعـه، ماسـاژ بـدن         طور كلي بر اسـاس نتـايج ا        به
ـ  باعث بهبـود الگـوي خـواب و هـم         شيرخواران   ين باعـث   چن

شود و ممكن است در دراز مدت تاثير         ها مي  گيري بهتر آن   وزن
احتماالً اين تاثيرات مثبت     مثبت در افزايش قد نيز داشته باشد،      

 وابتواند به دليل افزايش ترشح هورمون رشد به علـت خـ            مي
تر، كاهش مصرف انرژي جهت گرم نگه داشتن بدن          شبانه بيش 

عـالوه بـر   .  شيرخواران  باشـد و افزايش دانسيته استخواني در    
اين، ماساژ دادن شيرخوار توسط والدين باعث تقويت برقراري         

گردد تا   ها و شيرخوار شده و موجب مي       ارتباط عاطفي بين آن   
 بـه نفـس     اعتمـاد احساسات وي را درك كـرده و         والدين بهتر 

در واقع ماسـاژ نـوزاد و شـيرخوار         . خودشان نيز افزايش يابد   
ها و ايجاد آرامش و      ناخت احساسات و واكنش   اترين راه ش  زيب

 والـدين آمـوزش داد از       توان به   مي لذا. او است  اطمينان خاطر 
  .راي شيرخوارانشان استفاده نمايندهزينه و مفيد ب اين روش كم

  
  قدرداني تشكر و

مـصوب دانـشگاه علـوم پزشـكي اراك         اين مطالعه طـرح     
ونت آموزش باشد كه الزم است از همكاري و مساعدت معا     مي

طور از زحمات تمامي همكـاراني       و پژوهشي دانشگاه و همين    
كه ما را در انجام اين مطالعه ياري دادند تشكر و قـدرداني بـه               

در ضمن از مادران شيرخواران مورد مطالعـه كمـال          . عمل آيد 
  .تشكر را داريم
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Introduction: Massage therapy for newborns and infants is used as an important care in 

varied customs, specially in Indian. But clinical and experimental studies have done only in 
recent years. Because of few study about that over the world and no research in Iran, this 
study, with the objects of assess the effects of massage therapy to weight gain and sleep 
behavior in infants have done. 

 Materials & Methods: This is a clinical trial study that involved 2 months aged infants 
who referring to Arak city (Iran) clinics.  At first, the infants topometrics sizes (weight, 
length, head, chest, abdomen, arm and femoral circumference) and sleep behaviors (length of 
sleep in 24h, and length of night sleep) assessed and then infants divided randomly in 2 
groups, with and without massage. In massage group, mothers trained for doing 10 minutes 
rotational and continually monotonous massage used in all of the infants̓ body, twice each day 
(morning and night before sleep) for 4 weeks. After 4 weeks, the topometrics size and sleep 
behaviors were assessed again. 

Results: At first of the study, sex frequency and mean of weight, length and other 
topometric sizes in two groups did not have statistically significant differences. After 4 weeks 
in massage group mean of weight gain was 965.24 ± 310.12 gram and in group without 
massage it was 686.14 ± 220.92 gram. This was considered to be statistically significant 
(P<0.0001) Mean of chest circumference increased in massage group was 2.63 ± 0.82 and in 
without massage group it was 1.75 ± 0.92 centimeter that was considered to be significant 
(P<0.05). Length, and head circumference, increased in massage group were more than 
without massage group, but it was not considered to be statistically significant. Mean increase 
of night sleep length in massage group was 94.8 ± 28.9 minutes and in control group was 26.4 
± 12.7 minutes. Mean increase  in 24h sleep in massage group was 61.2 ± 22.5 minutes and in 
control group it was 10.24 ± 8.3 minutes .Both of them were considered to be statistically 
significant. 

Conclusion: Results from this study have shown that massage therapy could improve the 
sleep behaviors, weight gain and also length in infants. These positive effects on growth of 
infants may result from augmented of growth hormone release due to an increment in duration 
of the infants̓ night sleep.  

 
Key Words:  Massage therapy, Infant, Weight gain, Sleep behaviors  
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