
 مراحل طبیعی خٌاب در نٌزادان
 

 

خواب سبک:چشم های نوزاد به سرعت حرکت می -1
کند .در این مرحله از خواب کودک فعال تر است .پیچ 

و تاب می خورد وحرکات تنفسی نا منظم دارد.گاهی 
چشم های نوزاد نیمه بسته است ومردمک ها دارای 

 حرکت سریع هستند.
 
وزاد آرام می گیرد خواب عمیق:در این مرحله بدن ن-2

وتنفس های او منظم میشود ودست ها در دو طرف 
 رها می شود وبه آسانی بیدار نمی شود.نوزاد 

 
 

 % اص خْاة ًْصاداى سا خْاة عجک تؾکیل هیذُذ.08

 3صهبى خْاة عویك ثَ تذسیج اضبفَ هی ؽْدتب عي 

 عبلگی کَ کَ هثل ثضسگغبالى هیؾًْذ.

ٌبیی ًْصاد ضشّسی خْاة عجک ثشای تکبهل عیغتن ثی

 اعت.

 

گزس اص خْاة عجک ثَ خْاة عویك دس ًْصاد حذّد 

دلیمَ طْل هی کؾذ.ثشای ُویي ثبیذ ثَ ًْصاد کوک  08

کشد تب ّاسد خْاة عویك ثؾْد.صیشا خْاة عویك دس 

 تکبهل عیغتن هغضی ًْصاد ثغیبس هْثش اعت.

 
 مشکالت خٌاب در نٌزادان:

 :مکان خٌاب

ثشای خْاة داؽتَ ثبؽٌذ تبثَ   ًْصاداى ثبیذ هحل ّیژٍ

 آى عبدت کٌٌذ.

هْلع خْاة ثشای داؽتي جذا کشدى ؽیشخْاس اص ّالذیي 

 م الصم اعت.یک خْاة آسا

 دمای اتاق:

دسجَ عبًتی گشاد ثبیذ  80دهبی هطلْة اتبق ًْصاد 

تختخْاة ًْصاد ًجبیذ ًضدیک هٌجع گشهب یب ًضدیک ثبؽذ.

 پٌجشٍ ثبؽذ.

 زاد:خٌاباندن نٌزاد ًلباس نٌ

چْى ًْصاد تْاًبیی تکبى خْسدى دس حیي خْاة سا 

ًذاسد ثبیذ دلت ؽْد کَ هالفَ ُب ّ پتْ ی ًْصاد ًشم 

 ّک ًذاؽتَ ثبؽذ ّگشًَ ثبعث ثش ُن خْسدى ثْدٍ ّچش

 خْاة خْة ًْصاد هی ؽْد.

 تکان ىای غیر ارادی ىنگام خٌاب در نٌزادان:

س ًْصاداى ٌُگبهی کَ ثَ تذسیج ثَ خْاة هی سًّذ دچب

 کَ ثبعث ثیذاس  تکبى ُبی ؽذیذ دس عضالت هی ؽًٌْذ

ایي حشکبت دس  الجتَ  کَ ؽذى آًِب اص خْاة هی ؽْد

 .آًِب طجیعی اعت 

پیچبًذى پبسچَ دّس ثذى آًِب ثَ آًِب احغبط اهٌیت دس 

همبثل ایي تکبى ُب هی دُذ ّاص آًِب دس هفبثل ایي تکبى 

 ُب هحبفظت هی کٌذ.

 

 
 

اّل تْلذ ثیي ؽت  ّ سّص تفبّت  ًْصاداى دس چٌذ هبٍ

دس طْل سّص  عبعت 08تب  80لبئل ًوی ؽًْذ ّ ثیي 

ایي ثبیذ عبدت ؽیش خْسدى آًِب ثب هی خْاثٌذ.ثٌبثش

 عبعت خْاة آًِب تٌظین ؽْد.

ش خْاس ؽیش کن ثخْسد عبعت خْاة دس صْستیکَ ؽی

 ِب ثَ ُن هی خْسد.آً

 4الی  3صْستیکَ خْة ؽیش ثخْسد ًْصداى دس 

 عبعت خْة هی خْاثذ.

 

 



چند نکتو برای داشتن یک خٌاب خٌب در 

 نٌزادان:
ة اگش ًْصاد ؽوب ثَ دفعبت اص خْاة هی پشد ّخْا

 پیشّی کٌیذ: ساُب  عجک طْالًی تشی داسد ایي ساُکبس

هوکي اعت لجبط اّ ساحت ًجبؽذ .توبم لجبط  -8

دکوَ ای اّ سا اّ سا ّاسعی کٌیذ ؽبیذ ًخ یب 

 اریت هی کٌذ.

 

تکبى ؽذیذ اعضبی ثذى اّ سا خْاة ثیذاس  -0

هیکٌذ ثِتش اعت یک پبسچَ دّس ثذى اّ 

 ثپیچیذ.

 

هوکي اعت گشعٌگی عجت ثیذاس ؽذى اّ  -3

هی ؽْد دس کبفی ثْدى ؽیش خْد هطوئي 

 ؽْیذ.

 

یکی اص دالیل ثی خْاثی دس ًْصاداى دعت  -4

 ثَ دعت ؽذى آًِب دس ٌُگبم خْاة اعت کَ

ثبعث تحشیک ثیؼ اص حذ آًِب ّ ثی خْاثی 

آًِب هی ؽْد.ثبیذ لجل اص خْاة تْعط یکی 

دس آغْػ ًْصاد سا اص ّالذیي هذت کْتبُی 

گشفتَ ّ عپظ یک سثع هبًذٍ ثَ خْاثیذى 

 ثگزاسد.دس تختخْاة ًْصاد سا

 
 

 

 
ُویؾَ ًْصاد سا ثَ پؾت ّ ثش سّی عطح عفت -5

ّؽل ّ یب  ًیذ.خْاثبًذى ًْصاد سّی عطح ًشمثخْثب

تِیَ ؽذٍ اص پؾن چِبس پبیبى ثبعث خفگی ًبگِبًی 

 ًْصاد هی ؽْد.

 

هحیط خْاة ًْصاد ثبیذ تبسیک ثبؽذ ّ ثشای -6

اًجبم کبس ُبی ضشّسی ًْصاد اص چشاغ خْاة یب 

 ًْس ضعجف اعتفبدٍ ؽْد.

 

اگش دس طْل ؽت ؽیش خْاس گشیَ کشد  -7

غ اّ ًشّیذ هوکي اعت ثَ طْس ثالفبصلَ ثَ عشا

کبهل ثیذاس ًؾذٍ ثبؽذ اگش هضاحن اّ ًؾْیذ دّثبسٍ 

 .ثَ خْاة هی سّد

 

    اگش دس طْل ؽت ًْصاد اص گشعٌگی ثیذاس ؽذ ثَ -0    

اّ فمط ؽیش ثذُیذ ّ ثب اّ ثبصی ًکٌیذ چْى ثبعث ثی 

 خْاثی اّ هی ؽْیذ.

 

 
 لنکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی پضؽ علْم داًؾگبٍ

 هعصْهَ فبطوَ حضشت  دسهبًی – آهْصؽی هشکض

 )ط(

 خٌاب در نٌزادان

 

 

 
 

 سعیده آقاگلی تيیو کننده: 

 ًیژه نٌزادانپرستاری ارشد  یکارشناس

 


