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Abstract
Background & Objectives: Pain control after cesarean operation is very important for mothers on infant care and
breastfeeding. Aromatherapy massage and massage are two of the CAM therapies are useful in controlling pain and anxiety.
Lavender plant has analgesic properties that are used in aromatherapy. The purpose of this study was to investigate the effects of
massage with lavender oil on pain relief after cesarean operation in primiparous women.
Material and Methods: In this experimental study, 30 volunteers among primiparous women between 18 and 30 years
who were undergoing cesarean operation were selected and randomly were assigned to experimental and control groups of 15.
The experimental group in three steps is received massage with lavender oil for a 10 minute massage and a 10 minutes relaxation
and control group were treated under massage with almond oil. Pain intensity was measured by VAS diagram in the two groups.
Results were analyzed by using independent and correlated t-test.
Results: The results showed that the pain intensity in the experimental group than the control group in the first massage step
was decreased round at the P=0.05, the second stage at P=0.001 and the third stage at P=0.0005 significantly.
Conclusion: This study showed that massage with lavender oil led to decrease pain in the experimental group than the
control group, which was due to anxiety reduction and Morphines-like increasing.
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هقالِ پضٍّشي
اثز رٍغي اعطَخَدٍط در هاعاص تغكیٌي دردّای پظ اس عشاريي د ر سًاى ًخغت سا
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چكیذُ

سهیٌِ ٍ اّذاف 5کٌتزل درد پظ اسعشاریي تزای هادر در پزعتاری اس ًَساد ٍ تغذیِ تا ؽیز هادر اّویت تغیاردارد .رایحِ درهاًی هاعاصی ٍ هاعااص دٍ هاَرد
اس درهاىّای طة هکول هیتاؽٌد کِ در خقَؿ کٌتزل درد ٍ اضطزاب هفید هیتاؽٌد .اعطَخَدٍط گیااّی دارای خاَاؿ ضاد درد اعات کاِ در رایحاِ
درهاًی هَرد اعتفادُ قزار هیگیزدّ .دف ایي هطالؼِ تزرعی اثز هاعاص درهاًی ّوزاُ تا رٍغي اعطَخَدٍط تز هیشاى درد در سًااى ًسغات سای تحات عاشاریي
هیتاؽد.
هَاد ٍ رٍػّا :در ایي هطالؼِ تدزتی تؼداد ً 30فز تِ طَر داٍطلثاًِ اس تیي سًاى ًسغتسای تیي  18تا 30عال کِ تحات عاشاریي تَدًادن اًتسااب ٍ تاِ
طَر تقادفی در دٍ گزٍُ ً 15فزی آسهایؼ ٍ کٌتزل قزار گزفتٌد .گزٍُ آسهایؼ در عِ هزحلِ تحت هاعاص درهاًی تا رٍغي اعطَخَدٍط تِ فاَر  10دقیقاِ
هاعاص ٍ  10دقیقِ اعتزاحت قزار گزفتٌد ٍ گزٍُ کٌتزل تحت هاعاص تٌْا قزار گزفتٌد .ؽد درد در ّز دٍ گزٍُ تِ ٍعیلِ ًوَدار  VASاًداسُگیزی ٍ یافتِّاان تاا
اعتفادُ اس تحلیل ٍاریاًظ تا اًداسُگیزیّای هکزر تِ ّوزاُ آسهَى تؼقیثی تًَفزًٍی آًالیش ؽدًد.
يافتِّا :ؽد درد در گزٍُ آسهَى ًغثت تِ گزٍُ کٌتزل در هزحلِ اٍل در عطح  ،P;0/05در هزحلِ دٍم در عطح  ٍ P;0/001در هزحلاِ عاَم هاعااص
در عطح  P;0/0005کاّؼ هؼٌیدار هییاتد.
ًتیجِگیزی :هاعاص ّوزاُ تا رٍغي اعطَخَدٍط عثة کاّؼ درد در گزٍُ آسهَى در هقایغِ تا گزٍُ کٌتزل هیگزدد ٍ ایي اثز تِ دلیل کااّؼ اضاطزاب
ٍ افشایؼ ؽثِ هَرفیيّا هیتاؽد.
کلیذ ٍاصُّا :دردن عشاریين هاعاصن اعطَخَدٍط
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تِ طَر کلی رایحِ درهاًین اعتفادُ اس اعاًظ خالـ تاِ دعات
آهدُ اس گیاّاى هؼطز ًظیز ًؼٌاع هزسًگَػ ٍ اعاطَخَدٍط تازای
کوک تِ رفغ هؾکال ٍ تْثَد کیفیات سًادگی اعات .اعاتفادُ اس
رٍغيّای گیاّی هؼطز اس ّشاراى عال پیؼ در کؾاَرّای هقاز ٍ
ٌّد تزای درهاى تیواریّای هستلف رایح تَدُ اعت ٍ اهازٍسُ ًیاش
ایي رٍػ درهاًی اس طزف تَرد ایالتی پزعتاری آهزیکاان تاِ ػٌاَاى
تسؾی اس پزعتاری کلًگز هؼزفی ؽدُ اعت (.)1

گیاُ اعطَخَدٍط کِ اس دیزتاس در طاة عاٌتی هاَرد اعاتفادُ
قزار هیگزفتِ اعت هتؼلق تِ تیزُ ًؼٌائیااىن گیااّی ػلفاین هؼطاز ٍ
ّویؾِ عثش تَدُ کِ طؼوی تلخ داؽاتِ ٍ هحتاَی اعااًظ رٍغٌای
فزاری اعت کِ در رایحِ درهاًی کارتزد سیاادی دارد ( .)2اعتؾاوام
رایحِ اعطَخَدٍط تاػث کاّؼ عطح اضطزاب ٌّگاام سایوااىن
کاّؼ تزؽح کاَرتیشٍل ٍ افاشایؼ تزؽاح عازٍتًَیي اس دعاتگاُ
گَارػ هیگزدد (ً .)3ؾاى دادُ ؽدُ اعت کِ رایحِ درهااًی تازای
کاااّؼ کزاهاای ّااای قاػاادگی ٍ تسفیااف ػالیاان دیغااوٌَرُ ٍ
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افغزدگی پظ اس سایواى ٍ کاّؼ فؾارخَى هفید اعت ( .)4رایحاِ
اعطَخَدٍط تاػث تْثَد ػولکزد قلاة ٍ دعاتگاُ گاَارػ های
ؽَد ٍ دارای خَاؿ ضدافغزدگی ٍ ضدفزع هیتاؽد ٍ هٌدز تاِ
افشایؼ آًتی اکغیداىّا ٍ کاّؼ کَرتیشٍل در خَى هایؽاَد (.)5
اعتفادُ اس رایحِ اعطَخَدٍط هٌدز تِ کااّؼ دردّاای ًاؽای اس
ّوَدیالیش هیگزدد (.)6
سایواى یکی اس تدارب دردًاک سًاى ٍ کااّؼ درد آى یکای اس
اّداف هْن هزاقثتّای هاهایی اعت سیزا کِ ایي درد هیتَاًادن تاز
هادر ٍ ًَساد اثزا عَء فزاٍاًی تز خاای گاذارد ( .)7اًداام هاعااص
تَعط هاها تاػث کاّؼ ؽدید اضطزاب ٍ افشایؼ حوایات رٍاًای
اس سًاى در حال سایواى هیگزدد ( .)8هاعاصدرهاًی در کاّؼ ؽاد
درد در حیي سایواى یکی اس هداخال هَثزی هیتاؽد کِ ًغثت تاِ
تغیاری اس رٍػّای درهاى غیزدارٍیی ارخحیت دارد ( .)9خزاحای
عشاریي ػولی هؼوَل در عزاعز دًیا اعت ٍ هیاشاى آى تاِ حادٍد
 50درفد توام اًَاع سایواىّا در ایزاى هیرعاد ( ٍ )10هاًٌاد ّاز
ػول خزاحی دیگزن درد تؼد اس ػول هکزراً گاشارػ ؽادُ اعات.
کٌتزل ایي درد تزای هادر در پزعتاری اس ًَساد ٍ تغذیِ تا ؽایز هاادر
تغایار اّویات دارد ( .)11کٌتازل ًاکاافی درد پاظ اس عاشاریي تااز
ػَارك سخنن ػفًَت ٍ ّشیٌِّای هزاقثتی هیافشاید تِ طاَری کاِ
هیشاى ّشیٌِّای تیوارعتاًی  76درفاد ٍ طاَل هاد تغاتزی 77
درفد در هقایغِ تا سایواى طثیؼی تیؾاتز اعات (  .)12هاعااص یاک
رٍػ درهاًی ٍ هکول تِ کار گزفتاِ ؽادُ تازای ؽازایط هستلاف
اعت کِ هحثَتیت تغیاری را در تیي افازاد پیادا کازدُ اعات (.)13
رٍػّای غیزدارٍیی یاا رٍػّاای طاة هکوال هَخاة ایدااد
احغاط آراهؼن تقحیح اختالل در ػولکزد فیشیکین تغییاز پاعاخ
ّای فیشیَلَصیک ٍ کاّؼ تزط ٍ ًؾااًِّاای تیوااری هایؽاًَد
( .)14اهزٍسُ توایل سیادی تِ اعتفادُ اس گیاّاى دارٍیای ٍ هاعااص در
درهاى تیواریّایی کِ دارای ؽزایط دردًااکی ّغاتٌدن ایدااد ؽادُ
اعت (.)15
درد سایواى یکی اس ؽدیدتزیي دردّایی اعت کِ اغلاة سًااى
آى را تدزتِ هیکٌٌد .تا اعتفادُ اس رٍػّای ًَیي ٍ حواایتین های-
تااَاى درد سایواااى را کاااّؼ داد ٍ ایااي رٍیااداد را تااِ یااک اتفااا
خَؽایٌد ٍ لذ تسؼ تثدیل ًوَد ( .)14دادُّاای یاک پاضٍّؼ
ًؾاى داد کِ هاعاص پزیٌِ طی هزحلِ دٍم لیثز راُ کار هٌاعاثی خْات
کاّؼ تؼداد هَارد اپی سیاتَهی ٍ ؽاد پاارگی پزیٌاِ اعات کاِ
احتواالً تِ دلیل افشایؼ خزیاى خَىن االعتیغایتی ٍ ًزهای پزیٌاِ در
اثز هاعاص هیتاؽد ( .)16درد تؼد اس عشاریي را هایتاَاى تاِ ٍعایلِ
دارٍّای هغکي ٍ هؾتقا آىن دارٍّای ضدالتْاب غیزاعاتزٍئیدی
ٍ اًَاع هستلف تغکیي دٌّدُّاا کٌتازل ًواَد ( )17اهاا اکثاز ایاي
دارٍّان داری اثزا خاًثی سیاى تاری تزای هادر ٍ خٌیي ّغتٌد کاِ
اس آى خولِ هیتَاى تِ تضاؼیف عیغاتن ػقاثی هزکاشی خٌایي ٍ
کاّؼ تزٍى دُ قلثای هاادر ٍ دیغتاًغایَى هثاًاِ ٍ طاَالًی ؽادى
هزحلِ دٍم سایواى اؽاارُ ًواَد ( .)18هطالؼاا ًؾااى دادُاًاد کاِ
هاعاصدرهاًی ّوزاُ تا رایحِ درهااًی تاا ػطاز گال هزکثاا تاػاث
کاّؼ دردّای حاد ٍ هشهي هیؽًَد ( .)19تٌاتزایي تا تَخاِ تاِ آى
کِ اعتفادُ اس رٍػّای درهاًی طاة هکوال در خقاَؿ کٌتازل
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درد ٍ اضطزاب ًاؽای اس سایوااى ٍ ػوال عاشاریين اسقثیال رایحاِ
درهاًی هاعاصی ٍ هاعاص در عزاعز خْاى رٍ تِ افشایؼ اعات ٍ تاا
ػٌایت تِ آى کِ در کؾاَر ایازاى ًیاش آهاار سایوااىّاای اس طزیاق
عشاریي ًغثت تِ هوالک دیگز دًیا سیاد اعت ایي هطالؼِ تاا ّادف
تزرعی اثز اعاًظ اعطَخَدٍط تا هاعاص تز ؽد دردّای پاظ اس
عشاریي اًدام گزفت.

هَاد ٍ رٍػّا

پضٍّؼ حاضز یک هطالؼِ تدزتی اعات کاِ پاظ اس هَافقات
کویتِ اخال داًؾگاُ خْت تزرعای اثاز هاعااص درهااًی ّوازاُ تاا
رٍغي اعطَخَدٍط تز درد پظ اس عشاریي اًداام گزفات .خاهؼاِ
آهاری ایي هطالؼِ را هادراًی کِ تِ ػلت خزاحی عشاریي در تساؼ
سًاى تیوارعتاى ٍلی ػقز(ػح) ارعٌداى تغتزی تَدًاد تؾاکیل داد.
ایي سًاى اس ًظاز خغاواًی فاقاد تیوااریّاای خااؿ ٍ اس عاطح
َّؽایاری کاافی تزخااَردار تَدًاد ٍ اعاتفادُ اس هاعاااص تاا رٍغااي
اعطَخَدٍط تزای آىّا هٌؼی ًداؽت .ایي سًااى تاک قلاَ تااردار
تَدًد ٍ اس تیَّؽای اعاتفادُ کازدُ ٍ فاقاد چغاثٌدگی ؽاکوی ٍ
تیواریّایی ًظیز التْابن ػفًَتّای پَعتی ٍ عایز تیوااریّاایی
کِ هاًغ اس اعتفادُ اس هاعاص ٍ رٍغي اعطَخَدٍط هیؽَد تَدًاد ٍ
عي آىّا تیي  18تا  30عال تَد.
اس تیي خاهؼِ ً 30فزی کِ ٍاخاد ؽازایط پاضٍّؼ تؾاسیـ
دادُ ؽدًد ٍ فزم رضایت خْت ؽازکت در ایاي تحقیاق را اهضااء
کزدُ تَدًدن ً 15فز تِ طَر تقادفی تِ گازٍُ تدزتای ٍ ً 15فاز تاِ
گزٍُ کٌتزل تقغین ؽدًدّ .وچٌیي تِ هٌظَر تؼیایي ؽاد تقازی
احغاط درد سایواى اس هقیااط درخاِتٌادی ػاددی -تقازی درد
اعتفادُ ؽد .ایي هقیاط ؽاهل خط فافی تاِ طاَل  10عااًتیهتاز
اعتن کِ در یک اًتْای آى ػثار تدٍى درد ٍ در اًتْای دیگاز آى
ػثار ؽدیدتزیي درد هوکي ًَؽتِ ؽادُ اعات .در ایاي رٍػ اس
آسهَدًیّا خَاعتِ هیؽَد تاا تاز رٍی خاط هاذکَر ػالهتای کاِ
هؼزف ؽد درد اٍ اعت تگذارد .عپظ فافلِ ایاي ػالهاتّاا اس
هقطغ آغاس خط یؼٌی هحلی کِ در آى ػثار ًثَد درد ًَؽاتِ ؽادُ
اعت تا اعتفادُ اس خطکؼ اًداسُگیازی هایگازدد .در ایاي رٍػن
ًوزُّایی تِ دعت هیآید کِ هیتَاًد تز هثٌای فزك هغاٍی تاَدى
فافلِ تیي ًوزُّا هَرد تدشیِ ٍ تحلیل آهاری قزار گیازدً .تاایح تاِ
دعت آهدُ تا اعتفادُ اس رٍػّای آهار تَفیفی ٍ تا کواک آسهاَى
تی هغتقل هَرد تدشیِ ٍ تحلیل آهاری قازار گزفتٌادّ .وچٌایي دٍ
گزٍُ (آسهایؼ ٍ کٌتزل) اس ًظاز عاي هاادرن ٍضاؼیت اختوااػی ٍ
هیشاى تحقیلن ؽغلن ؽزایط تارداری ٍ هیشاى تحقیال تا یکدیگز
تطثیق دادُ ؽدًد .عپظ تِ آىّا هفَْم ّز کدام اس اػداد خط کاؼ
هدرج در هقیاط درخِتٌدی ػددی -تقزی درد تؼلین دادُ ؽاد در
ایي تحقیق هاعاصّا اس ًَع  strokingتَد کِ ؽااهل حزکاا ًازم ٍ
طَالًی تا فؾار هتَعط کف دعت اس یک عز اعاتسَاى ّاای دراس
ؽزٍع هیؽد تا عز دیگز اداهِ داؽت.
در ایي تزرعی هاعاص اس ؽاًِ تا آرًح ٍ هٌطقاِ اًتْاایی کواز ٍ
عتَى فقزا ٍ ًاحیِ خاخی اًدام ؽد ٍ تزای اًدام راحتتز ػوال
هاعاص اًدام ّای فَ تا کوک رٍغاي تاادام چازب گزدیاد .هاد
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سهاى هاعاص تِ فَر  10دقیقِ هاعاص ٍ  10دقیقِ اعاتزاحت اًداام
گزدید .در ّز تار هاعاص اتتدا هادر تِ یک پْلَ خَاتیدُ ٍ یک تاالؼ
در پؾت ٍ تالؾی دیگز در تیي پاّای ٍی قزار هیگزفات ٍ عاپظ
هاعاص ؽزٍع هیؽد ٍ هددداً در حالتی کاِ هاادر تاِ پْلاَی دیگاز
خَد خَاتیدُ ایي ػول تکزار گزدیاد .در ایاي هطالؼاِ سًااى گازٍُ
تدزتی در ّز هزحلِ اس دریافت هاعاص تحت اعتٌؾا  2هیلای لیتاز
رٍغي (اعاًظ) اعطَخَدٍط قزار گزفتٌد .سًاى گازٍُ کٌتازل ًیاش
ّواًٌد افزاد گزٍُ تدزتی تحت تاثیز هاعاص اًادام ّاای فاَ قازار
گزفتِ ٍلی رٍغاي اعاطَخَدٍط را دریافات ًداؽاتٌد .در ًْایات
دادُّا تا اعتفادُ اس تحلیل ٍاریاًظ تاا اًاداسُگیازیّاای هکازر تاِ
ّوزاُ آسهَى تؼقیثی تًَفزًٍی تَعط ًزمافشار هاَرد تحلیال آهااری
قزار گزفت.

يافتِّا

در خدٍل 1ؽاخـّای تَفیفی هتغیز ٍاتغاتِی درد تقازی
تِ تفکیک گزٍُّا ٍ هزاحل ارائِ ؽادُ اعات .اس آىخاا کاِ کغاة
ًوزُی کوتز در هتغیز ؽد تقزی دردن ًؾااى اس تْثاَد ٍضاؼیت
درد اعتن هالحظِ هیگزدد کِ هیاًگیي ًوازُ گازٍُّاا در هزاحال
اخزای پضٍّؼ کاّؼ داؽتِ اعات .هیاشاى ایاي کااّؼ در گازٍُ
هاعاص تا رٍغي اعطَخَدٍط ًغثت تِ هاعاص تا رٍغي تادام کااّؼ
تیؾتزی داؽتِ اعت.
تزای تزرعی پیؼفزك تغاٍی کَاریاًظّا تیي هتغیزّاای ٍاتغاتِ
اس آسهَى کزٍیت هاچلی اعتفادُ ؽد کاِ ایاي آسهاَى هؼٌاادار تاَدن
یؼٌی ؽاز کزٍیات تزقازار ًیغات تٌااتزایي اس ضازایة تقاحیح
اپغیلَى ( )Huynh-Feldtتزای افاال درخاِ آسادی ( )dfاعاتفادُ
گزدید .خدٍل 2هزتَ تِ آسهَى تحلیل ٍاریااًظ تاا اًاداسُگیازی
هکزر در هَرد تأثیز هاعاصدرهاًی تز ؽد درد در دٍ گزٍُ هاعاص تاا
رٍغي تادام ٍ هاعاص تا رٍغاي اعاطَخَدٍط در هزاحال هستلافن
هیتاؽد .یافتِّا ًؾاى هیدّد اثاز درٍى گزٍّای هزاحال هستلاف

هاعااااصدرهاًی تاااز ؽاااد درد هؼٌااایدار اعااات (ٍ P;0/0005
 )F;1007/2یؼٌااین هیاااًگیي ؽااد درد تاایي  4هزحلااِ هستلااف
هاعاصدرهاًی (تدٍى در ًظز گزفتي گزٍُّا) هؼٌیدار اعات .در ایاي
هَرد آسهَى تؼقیثی تًَفزًٍی ًؾاى داد کِ ّز هزحلِ تا هزحلاِ تؼاد
دارای تفاٍ هؼٌاداری اعت (خدٍل .)3هیاشاى تاأثیز ایاي هداخلاِ
 97/3درفد تَدُ اعت یؼٌای هزاحال هستلاف هاعااصدرهاًی 97/3
درفد اس تغییزا (کاّؼ) ؽد درد را تثییي هیکٌد .تَاى آهااری
1ن حاکی اس دقت آهاری قاتل قثَل ایي تأثیز اعات (هااکشیون تاَاى
آهاری  1اعت)ّ .وچٌیي یافتِّا ًؾاى هیدّد کِ هیشاى ؽاد درد
در گزٍُ هاعاص تا رٍغاي تاادام ٍ هاعااص تاا رٍغاي اعاطَخَدٍط
تفاااٍ هؼٌاایداری دارد ()F;11/91 ٍ P;0/002ن (تاادٍى در ًظااز
گزفتي هزاحل تکزار هاعاصدرهاًی) .در ایي هَرد هیاشاى ؽاد درد
در گزٍُ هاعاص تا رٍغي اعطَخَدٍط کاّؼ تیؾتزی داؽتِ اعات
(خدٍل .)4هیشاى تأثیز ایي هداخلِ  29/8درفاد تاَدُ اعات یؼٌای
ًااَع هاعاااصدرهاًی (هاعاااص تااا رٍغااي تااادام یااا هاعاااص رٍغااي
اعطَخَدٍط)  29/8درفد اس تغییزا ؽاد درد را تثیایي های-
کٌد .تَاى آهاری 0/915ن حاکی اس دقت آهاری قاتل قثَل ایاي تاأثیز
اعت .یافتِّای دیگز خدٍلً 2ؾاى هیدّد کِ اثاز تؼااهلی هزاحال
هستلف هاعاصدرهاًی ٍ ػضَیت گزٍّی (گازٍُ هاعااص تاا رٍغاي
تادام ٍ هاعاص تاا رٍغاي اعاطَخَدٍط) تاز ؽاد درد هؼٌای دار
اعاات ( .)F;21/49 ٍ P;0/0005هیااشاى تااأثیز ایااي هداخلااِ 43/4
درفد تَدُ اعت یؼٌی ًاَع هاعااصدرهاًی تاَبم تاا هزاحال تکازار
هاعاص  43/4درفد اس تغییزا ؽد درد را تثییي هایکٌاد ٍ تاَاى
آهاری 1ن ًیشحاکی اس دقات آهااری قاتال قثاَل ایاي تاأثیز اعات.
تٌاتزایي ًتیدِ گزفتِ هایؽاَد کاِ ؽاد درد در هزاحال هستلاف
هاعاصدرهاًی تیي گزٍُ هاعااص تاا رٍغاي تاادام ٍ هاعااص تاا رٍغاي
اعطَخَدٍط تفاٍ هؼٌیداری دارد تِ طَری کِ ایي تفااٍ تاِ
ًفغ هاعاص تا رٍغي اعطَخَدٍط اعت.

جدولٍ :1یضگی آهاری ؽد تقزی درد در گزٍُ هاعاص تا رٍغي تادام ٍ رٍغي اعطَخَدٍط در ًوزا
(هزحلِی پیؼ اس اًدام پضٍّؼن هزحلِ اٍلن دٍم ٍ عَم)
ماساژ به تنهایی
مراحل
متغیر
انحراف استاندارد
میانگین
پیش از ماساژدرمانی
0/63
9/00
مرحله اول
0/52
7/47
شدت بصری درد
مرحله دوم
0/50
6/00
مرحله سوم
0/46
4/70

جدول  :2آسهَى اثزا
اثرات
بین آزمودنی
درون آزمودنی

درٍىگزٍّی ٍ تیيگزٍّی تزای ػاهل ؽد
منابع تغییرات
df
مرحله
2/719
گروه
1
مرحله × گروه
2/719

ؽد

تقزی درد در هزاحل هستلف هاعاصدرهاًی
ماساژ با روغن اسطوخودوس
انحراف استاندارد
میانگین
0/72
9/03
0/65
7/00
0/69
5/13
0/84
3/23

تقزی درد
F
1007/2
11/91
21/49

P
0/0005
0/002
0/0005

اندازه اثر
0/973
0/298
0/434

توان آماری
1
0/915
1
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اثز رٍغي اعطَخَدٍط در هاعاص تغكیٌي دردّای پظ اس عشاريي د ر سًاى ًخغت سا

جدولً :3تایح آسهَى تؼقیثی تًَفزًٍی تزای هقایغِ دٍ تِ دٍ هزاحل هاعاصدرهاًی
مرحله ماساژدرمانی ()I
پیش از انجام ماساژدرمانی
مرحله اول
مرحله دوم

مرحله ماساژدرمانی ()J

تفاوت میانگینها ()I-J

P

هزحلِ اٍل
هزحلِ دٍم
هزحلِ عَم
هزحلِ دٍم
هزحلِ عَم
هزحلِ عَم

1/783
3/450
5/050
1/667
3/267
1/600

0/0005
0/0005
0/0005
0/0005
0/0005
0/0005

تزای تزرعی تفاٍ دٍ تِ دٍ هزاحل تا یکادیگز اس آسهاَى تؼقیثای
تًَفزًٍین اعتفادُ ؽد .تز طثق دادُّای خدٍل3ن تیي ّز هزحلاِ تاا
هزحلِ تؼد تفاٍ هؼٌاداری ٍخَد دارد تِ طَری کِ در ّز هزحلاِ
ًغثت تِ هزحلِ هاقثل هیشاى درد کااّؼ داؽاتِ اعات تاِ ػثاارتی
هداخلِ هاعاصدرهاًین ؽد درد را تؼدیل کزدُ اعت.
ّوچٌیي آسهَى تؼقیثی تاًَفزًٍی تازای تزرعای تفااٍ دٍ تاِ دٍ
گزٍُّا ًؾاى دادن تیي گزٍُ هاعاص تا رٍغي تادام ٍ هاعااص تاا رٍغاي
اعطَخَدٍط تفاٍ هؼٌااداری در عاطح ٍ P;0/0005خاَد دارد
تِ طَری کِ ؽد درد در گزٍُ هاعااص تاا رٍغاي اعاطَخَدٍط
کاّؼ تیؾتزی داؽتِ اعت.

بحث

ًتایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد کاِ هاعااصدرهاًی ّوازاُ تاا اعااًظ
اعطَخَدٍط تاػث کاّؼ ؽد دردّای پظ اس ػوال عاشاریي
در سًاى ًسغت سا ًغثت تِ هاعاص تِ تٌْایی هیؽَد .در تزاتز ًتاایح
حافل اس تحقیق حاضزن ًتاایح هطالؼاا تاتاؽااّین ًؾااى داد کاِ
اعتفادُ اس اعاًظ اعاطَخَدٍط عاثة کااّؼ درد پزیٌاِ در 10
رٍس اٍل تؼد اس سایواى ًویؽَد کِ ایي احتوااال تاِ دلیال ایاي کاِ
پیاهدّا ٍ هاّیت درد اپی سیاتَهی تاا درد عاشاریي هتفااٍ اعاتن
هیتاؽد ( .)20در هطالؼِ دیگز ها ًؾااى دادُ ؽاد کاِ هاعااص دٍراى
تارداری تاػث کاّؼ درد ٍ هد سهاى سایواى در سًااى ًسغاتسا
هیؽَد (ً .)21ؾاى دادُ ؽدُ اعت کاِ هاعااص درهااًی رٍؽای در
کاّؼ درد سایواى ٍ عزػت تسؾیدى تِ رًٍد سایوااى هایتاؽاد ٍ
اعتفادُ اس آى هَخة کاّؼ آهار عشاریي اًتسااتی هایگازدد (.)16
در یک هطالؼِ ًؾاى دادُ ؽد کِ هاعاص ؽد خغتگی فااس ًْفتاِ ٍ
اًتقالی سایواى را کاّؼ دادُ ٍ اس آى خا کِ تیؾتزیي هیشاى خغاتگی
در فاس اًتقالی سایوااى هایتاؽادن هایتَاًاد تاِ ػٌاَاى یاک رٍػ
غیزدارٍیاای ٍ غیزتْاااخوی در کاااّؼ خغااتگی هااادراى ٍ ارتقاااء
عالهت ٍ کاّؼ درد آًاى هَرد اعتفادُ قزار گیازد (ّ .)22وچٌایي

هاعاص درهاًی تاػث افشایؼ تزؽح اکغی تَعیي هایؽاَد ٍ اکغای
تَعیي ًیش اس راُ هغیزّای ضددرد هغش تاػث کاّؼ درد هایؽاَد
( .)23رایحِ درهاًی تاِ ٍعایلِ ػقاارُ اعاطَخَدٍط تاِ ػٌاَاى
ؽیَُای هکول در کٌار رٍػّای کٌتزل درد در کااّؼ درد تؼاد اس
عشاریي در خاًنّا هؤثز اعت ( .)24در یک تزرعی ًؾاى دادُ ؽادُ
اعت کِ رایحِ درهاًی تاػث کاّؼ درد سایواى ؽدُ ٍ ًوزُ آپگاار
را تحت تاثیز قزار هیدّد ( .)25اعتفادُ اس رایحِ تِ دعات آهادُ اس
رٍغي گیاّاى ٍ گلّای گًَاگَىن در خْت سایواىّای تادٍى درد
چِ اس طزیق ٍاصى ٍ چِ اس راُ عشاریي کارتزد دارد (.)26
ّ ٍ Sobhaniوکاراى در تحقیقی تیاى ًوَدًد کِ لیٌالیل اعاتا
هَخَد در اعطَخَدٍط تِ ػٌَاى هاادُای ضاددرد عاثة کااّؼ
ًیاس تِ دارٍّای کاٌّدُ درد هیؽَد (ً .)27تایح یک تزرعای ًؾااى
داد کِ رایحِ درهاًی هاعاصی اس طزیق کاّؼ عطح اضاطزاب قثال
اس ػول خزاحی تاػث کااّؼ درد پاظ اس ػوال هایگازدد (.)18
هطالؼا داًؾوٌداى ًؾاى داد کِ رایحِ درهاًی هاعااصی تاا کااّؼ
هیشاى اضطزاب هادراى در دٍرُ پظ اس سایواى نتزکااّؼ درد آىّاا
هؤثز اعت ( .)28در یک تزرعی ًؾااى دادُ ؽاد کاِ هاعااصدرهاًی
ّوزاُ تا رایحِ اعطَخَدٍط تاػاث کااّؼ درد در هزحلاِ فؼاال
سایواااى هاایگاازدد ٍ تغااتِ تااِ ًااَع آرٍهااان عاالَلّااای ػقااثین
ًَرٍتزاًغااویتزّای هستلف ای اس قثیاال اًکفااالیيّااان اًاادٍرفیيّااان
ًَرادرًالیي ٍ عزٍتًَیي تزؽح هیکٌٌد (.)29
لذا احتواالً اعاًظ اعطَخَدٍط اس طزیق تحزیک تزؽح ایاي
ًَرٍتزاًغویتزّا تاػث کاّؼ ؽد درد ؽدُ اعت.

ًتیجِگیزی

ًتایح ایي هطالؼِ ًؾاى داد کِ رایحِ اعطَخَدٍط تاػث
کاّؼ دردّای پظ اس عشاریي هیؽَد کِ ایي اثز را احتواالً اس
طزیق کاّؼ اضطزاب ٍ ٍخَد هادُای تِ ًام لیٌالیل اعتا اًدام
هیدّد.
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