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بررسی تأثیر ماساژ پا بر اختالل خواب مادران در دوره
پس از زایمان
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2مربی گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3مربی گروه آمار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :دوره پس از زایمان ،انتقال به یک مرحله بحرانی است و تغییرات سریعی که پس از زایمان تجربه می شوند،
مادر را در معرض تجربیات ناخوشایندی از جمله تغییرات الگوی خواب قرار می دهند .ماساژ به عنوان یکی از درمان های
مکمل ،منجر به تسریع بهبود در اختالل خواب مادران می شود .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ماساژ پا بر بهبود
اختالل خواب مادران در دوره پس از زایمان انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1331بر روی  01مادر نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر خرمشهر انجام شد .نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند ( 31نفر در گروه کنترل و  31نفر
در گروه مداخله) .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه مشخصات فردی و شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ بود .برای
گروه مداخله ،ماساژ پا به مدت  1روز متوالی ،هر روز  31دقیقه عصر انجام شد و گروه کنترل مداخله ای نداشت.
اطالعات پژوهش در بدو ورود به مطالعه (روز  13پس از زایمان) ،بالفاصله پس از مداخله و یک هفته پس از مداخله
جمع آوری شدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های آماری اندازه
گیری مکرر ،کای اسکوئر و آزمون تی زوجی انجام شد .میزان  pکمتر از  1/11معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در انتهای مطالعه ،مقایسه میانگین کیفیت خواب پیتس بورگ در مراحل قبل ،بالفاصله بعد و یک هفته بعد از
ماساژ در گروه مداخله متفاوت بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (.)p>1/111
نتیجهگیری :انجام ماساژ بر بهبود اختالل خواب مادران مؤثر است ،لذا پیشنهاد می شود انجام ماساژ پا در جهت ارتقاء
کیفیت مراقبت های پس از زایمان مورد توجه قرار گیرد.
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تأثیراتی که بر روی سالمت نوزاد می گذارند) ،لذا باید
روش های غیر دارویی بدون عوارض جانبی ،به عنوان
یک روش جایگزین سالم در درمان مشکالت خواب در
دوران پس از زایمان در نظر گرفته شوند ( .)12یکی از
روش های درمان غیر دارویی بی خوابی و اختالل خواب،
استفاده از ماساژ درمانی است .ماساژ درمانی به عنوان
یک روش درمان طبیعی و قدیمی مورد استفاده قرار می
گیرد .تاریخچه ماساژ درمانی پا به عنوان یکی از تکنیک-
های طب سنتی به  1111سال قبل در چین ،هند و
مصر برمیگردد و از قرن  14در اروپا مورد استفاده قرار
می گیرد .حدود  2331سال قبل از میالد ،آثار نقاشی بر
روی دیوار مقبره پزشک مصری به نام آنخماهور وجود
دارد که ماساژ پا را به تصویر کشیده است .در سال
 ،1311فیتزجرالد چنین فرض کرد که بدن انسان به 11
منطقه عمودی تقسیم شده و در هر طرف بدن 1 ،منطقه
مساوی قرار دارد که از ناحیه سر به انگشت شست می
رسد ،با فشار بر روی انگشتان دست و پا در هر منطقه،
درد در منطقه مربوط به آن تسکین مییابد .عقیده بر
این است که همه اندام ها و غدد بدن با نقاط رفلکسی
موجود در پاها ،دست ها و گوش ها مرتبط هستند (.)13
مکانیسم عمل ماساژ درمانی پا هنوز به طور دقیق
مشخص نیست ،اما تئوری های مختلفی در زمینه
اثربخشی ماساژ پا وجود دارد .بر اساس تئوری پیام عصبی،
فشار در پا ،باعث تحریک نورون های آوران و انتقال پیام
از غدد قاعده ای و طناب نخاعی به مغز می شود.
انگشتان دست و پا ،به لمس و فشار حساس هستند ،زیرا
تعداد بسیار زیادی گیرندههای عصبی بر روی آنها واقع
شده است که پیامهای عصبی مربوط به لمس را به مغز
انتقال میدهند و در بازگشت از طریق غدد قاعده ای،
طناب نخاعی و نورونهای حرکتی به بخشهای عضالنی
منتقل می شود .ماساژ درمانی پا بر اساس این پدیده ،بر
بدن و ماهیچه تأثیر میگذارد ( .)14همچنین بر اساس
تئوری منطقه ای ،هر قسمت از بدن از طریق راه های
عصبی و مسیرهای ظریف انرژی با کف پا ارتباط دارد.
از طریق ماساژ منطقه بازتابی پا ،می توان این راه های
ارتباطی را تحریک و فعال تر کرد و بدین ترتیب قسمت
های منطبق با آنها اعم از سینوس ها ،پشت ،گردن ،ریه،

مقدمه
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دوران بعد از زایمان ،پس از انجام زایمان شروع شده و تا
 0هفته بعد از زایمان ادامه دارد ( .)1در طول این دوران،
مادر تغییرات فیزیولوژیکی و روانی زیادی را تجربه می
کند که الزم است مادر در این دوران چه در بیمارستان و
کلینیک و چه در منزل ،از نظر جسمی و روحی مورد
حمایت قرار گیرد ( .)2تغییرات هورمونی در بارداری و
زایمان و همچنین وجود یک نوزاد با الگوی خواب
نامنظم در دوران پس از زایمان ،منجر به کمبود خواب
مادران می شود ( .)3غلظت استروژن ،پروژسترون و
واسط شیمیایی آن  1آلفا پروژسترون ،در دوران بارداری،
افزایش چند مرحله ای دارند .بالفاصله پس از تولد ،سطح
هورمون های استروژن ،پروژسترون و مالتونین 1کاهش
ناگهانی و شدید می یابد ( .)4عقیده بر این است که
چون این هورمون ها ،میانجی های عصبی سیستم
عصبی مغز برای کیفیت خواب هستند ،این تغییرات
شدید هورمونی  -به خصوص پروژسترون -ممکن است
به دلیل خواص ضد اضطرابی پروژسترون و متابولیت
های آن و همچنین از دست دادن اثر آرام بخشی آن،
باعث اختالل قابل توجه در خواب مادران شود (.)1
خواب ،یکی از ضروریات حیات است و حدود یک سوم
عمر انسان را به خود اختصاص می دهد .خواب کافی و
راحت ،یکی از پایه های اصلی سالمتی است؛ چرا که در
طول خواب ،بدن استراحت می کند ،انرژی از دست رفته
به دست می آید و بار دیگر برای فعالیت جسمی و فکری
آماده می شود ( .)0در دوران پس از زایمان 01 ،درصد
زنان دچار اختالل خواب شده و کیفیت پایین خواب را
تجربه می کنند (.)1
اختالل خواب مزمن ناشی از محرومیت از خواب طوالنی
مدت و تکه تکه شدن خواب ،باعث بدتر شدن اختالالت
خلقی می شود ( .)3 ،8همچنین این کمبود خواب
ممکن است در حافظه ،عملکرد روزانه ،بروز خستگی
مفرط و بروز بیماری روانی در مادران مؤثر باشد (.)11
یکی از راه های بهبود اختالالت خواب ،مصرف داروهای
خواب آور است ( .)11با توجه به مجاز نبودن مصرف
اکثر داروهای خواب آور در دوران پس از زایمان (به دلیل
Melatonin
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قلب و عروق ،معده ،روده و سایر نقاط بدن را تحت تأثیر
قرار داد .تصور می شود که بیماری در اثر مسدود شدن
کانال های انرژی در بدن به وجود می آید و باعث ایجاد
بیماری در هر ناحیه ای می شود .هدف ماساژ ،از بین
بردن این گرفتگی ها و آزاد کردن جریان انرژی در این
کانال ها است که در نتیجه ،باعث بهبودی بیماری می
شود (.)11
همچنین بنا بر عقیده چینی ها ،ماساژ باعث بهبود انرژی
حیات از طریق آزادسازی واسطه های عصبی و هورمون
های عصبی (سروتونین ،مالتونین) شده و بنابراین منجر
به احساس خستگی کمتر و بهبود افسردگی و اختالل
خواب می شود ( .)10یکی از اهداف سازمان جهانی
بهداشت ،افزایش ارتقاء سالمت مادران و کاهش میزان
مرگ و میر و بیماری آنهاست ( .)11ماساژ پا ،یکی از
مداخالت غیر دارویی و دستی است که در برخی
مطالعات ،از آن برای بهبود کیفیت خواب استفاده شده
است .ین لی و همکاران ( )2113که تأثیر ماساژ پا بر
کیفیت خواب مادران در دوران پس از زایمان را مورد
بررسی قرار دادند ،به این نتیجه رسیدند که ماساژ پا در
دوران پس از زایمان ،کیفیت خواب را به طور چشمگیری
بهبود می بخشد ( .)18در مطالعه لیا و همکاران
( ،)2111تأثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران کلیوی
مورد بررسی قرار گرفت و بهبود کیفیت خواب در گروه
آزمایش به صورت چشمگیری بهتر از گروه کنترل بود
( .)13بحرینی و همکاران ( ،)2111تأثیر ماساژ بر کیفیت
خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را مورد بررسی
قرار دادند .در این مطالعه میانگین نمره کیفیت خواب
بیماران قبل از مداخله  11/03بود که بعد از مداخله به
 1/30کاهش یافت که نشان می دهد بین کیفیت خواب
بیماران قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود
دارد ( .)21در مطالعه ویلیامسون و همکاران (،)2112
تأثیر ماساژ پا بر عالئم یائسگی مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد که ماساژ بر کیفیت خواب در دوران
یائسگی تأثیر ندارد (.)21
کمیت و کیفیت خواب به دلیل در برداشتن وضعیت و
عواقب فیزیکی و روانی آن برای زنان ،باید در دوره پس
از زایمان مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت وجود

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروه در ساال  1331بار
روی  01نفر از مادران نخست زا که برای دریافت مراقبت
پس از زایماان باه مراکاز بهداشاتی درماانی شهرساتان
خرمشهر مراجعه کرده بودناد ،انجاام شاد .جهات انجاام
مطالعااه ،پااس از اخااذ مجوزهااای الزم از دانشااگاه علااوم
پزشکی اهاواز ،ابتادا پژوهشاگر در دانشاکده توانبخشای
توسط یک از اساتید مجارب ،روش ماسااژ پاا را آماوزش
دید ،سپس نحوه ماساژ پا در حضور ایشاان انجاام شاد و
پس از تأیید فرد متخصص مبنی بر نحاوه انجاام درسات
ماساژ پا ،اقدام به نمونه گیری و انجام پژوهش کرد .حجم
نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه و مقایسه میاانگین
های بین دو گروه و با استفاده از میانگین و انحراف معیار
مطالعه ین لی ( ،)18باا اطمیناان  %31و تاوان 40 ،%31
نفر تعیین شد که به منظور اطمینان بیشتر و باا در نظار
گرفتن  21درصد ریزش نمونه ،به  01نفر افازایش یافات.
جهت انجام نمونه گیری ،بر اسااس دساته بنادی مراکاز
بهداشتی ،از بین  12مرکز بهداشت شهرساتان خرمشاهر
به طاور تصاادفی (قرعاه کشای)  4مرکاز انتخااب شاد.
پژوهشگر با مراجعه به این مراکز ،از بین مادرانی که برای
دریافت مراقبت پس از زایمان مراجعه می کردند و واجاد
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اختالالت خواب ،باید توصیه های بهداشتی و اقدامات
الزم صورت گیرد و با توجه به کمبود مطالعات تحقیقاتی
در زمینه اختالالت خواب در دوران پس از زایمان علی
الخصوص در ایران و تأثیرات احتمالی اختالالت خواب بر
سالمت مادران و افزایش میزان اختالالت خلقی (،)22
لذا انجام مداخالتی برای بهبود کیفیت خواب در دوران
پس از زایمان ضروری است .ماساژ درمانی ،یکی از روش
های درمانی اختالالت خواب است که به دلیل ارزان
بودن ،عدم نیاز به وسایل تخصصی و مقبولیت آن ،رو به
افزایش است ( .)12لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر
ماساژ پا بر بهبود اختالل خواب مادران در دوران پس از
زایمان انجام دهد تا شاید بتوان گامی مؤثر در جهت
افزایش کیفیت زندگی مادران در دوران پس از زایمان
برداشت و در نتیجه باعث بهبود شاخص های بهداشتی و
ارتقاء سالمت جامعه شد.
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روزانه می باشد .نمره کلی خواب پیاتس باورگ از جماع
نمرات  1حیطه به دست آماده و باین صافر تاا  21مای
باشد .نمرات باالتر ،نشان دهنده کیفیت خواب پاایین تار
است .نمرات  1یا بیشتر ،نشاان دهناده نامناساب باودن
کیفیت خواب است ( .)23این پرسشانامه ابازار معتباری
بوده و روایی و پایاایی آن در مطالعاات مختلاف بررسای
شده است .در ایران نیز حسین آبادی و همکاران ،روایی و
پایایی پرسشنامه را از طریاق آزماون مجادد باه ترتیاب
( )r=1/88و ( )r=1/84تعیین کردند ( .)24سپس مداخله
شخصاً توسط پژوهشگر در روز  13پاس از زایماان بارای
مادران واجد شرایط مطالعه کاه جهات دریافات مراقبات
پس از زایمان به مراکاز بهداشاتی درماانی مراجعاه مای
کردند ،انجام شد .برای مادران گروه مداخله ،ماساژ پاا باه
روش اینگهااام هاار روز از ساااعت  1عصاار (بااه دلیاال
تأثیرگذاری آن بر روی خواب شبانه) به مدت  31دقیقاه
(هر پا  11دقیقه) به مدت  1روز در مطب ماماایی انجاام
شد .جهت انجام ماساژ از مادر خواسته شد تا در وضعیتی
که احساس راحتی می کناد ،دراز بکشاد .ساپس پاهاای
مادر را با قرار دادن یک بالش در زیر آنها ،باالتر از ساطح
باادن قاارار داده؛ بااه گونااه ای کااه پاهااای مااادر روبااروی
پژوهشگر باشد ،سپس پژوهشگر پس از شستن دست هاا
و خشک کردن آنها جهت کاهش اصطکاک ،دسات هاای
خود را به ماده چرب کننده خنثی (وازلین) آغشته کارده
و ماساژ را برای مناطقی از پا که بر اساس تئوری منطقاه
ای با تنظیم خواب در ارتباط هستند و شامل :سر و مغاز،
غدد هیپوفیز ،پاراتیروئید ،تیروئید ،فوق کلیوی ،تخمادان
و وریدهای شکمی و لگنی و همچنین شبکه های عصبی
شکمی می باشند ،انجام داد (شکل .)1

شرایط ورود به مطالعه بودند ،اقدام به نمونه گیاری کارد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :مادرانی که نمره آنها بار
اساس پرسشنامه پیتس باورگ 1 ،یاا بیشاتر از  1باشاد
(نمره  1یا بیشتر از  ،1نشان دهنده اختالل خاواب قابال
مالحظه است) ،مادران نخست زا ،زایمان طبیعای ،عالئام
حیاتی طبیعای ،نداشاتن بیمااری هاای مازمن (دیابات،
قلبی ،کلیوی) و وضعیت روحی مناساب باود .معیارهاای
خااروا از مطالعااه شااامل :ظهااور درد و هرگونااه مشااکل
جسمی و روانی کاه در حاین مداخلاه باروز کارده و بار
کیفیت خواب مادر تأثیر بگذارد ،واریس پاا ،عفونات ،درد
یا جراحت در قسمت تحتانی پا ،قوزک یا کاف پاا ،اباتالء
به بیمارهای حاد و تب دار ،مصرف داروهای ضد اضطراب
و آرام بخش و عدم پیگیری برنامه ماساژ توسط مادران به
هر دلیل بود.
تعداد  01نفر ( 11نفر از هر مرکز) انتخاب شدند .از تماام
مادران رضایت نامه کتبی گرفته شد و توضایحات کامال
در رابطه با مطالعه به آنهاا داده شاد .ساپس ماادران باه
صورت تصادفی ساده (بر اسااس جادول اعاداد تصاادفی،
زنان با شماره های فرد در گروه کنترل و زنان باا شاماره
زوا در گروه مداخله قارار داده شادند) باه دو گاروه 31
نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند .پژوهشگر برای تماام
مااادران ،فاارم پرسشاانامه و اطالعااات فااردی را بااه روش
مصاحبه تکمیل کرد و شرح حال دقیق آنها را تهیه کارد.
جهت جمع آوری اطالعات مربوط باه کیفیات خاواب ،از
پرسشنامه پتس بورگ استفاده شد .این پرسشنامه شامل
 13سؤال در  1بُعد کیفیات ههنای خاواب ،طاول مادت
خواب ،دوره کمون خواب ،دوره کفایات خاواب ،اخاتالل
خواب ،استفاده از داروهای خواب آور و اخاتالل عملکارد

00

خواب مادران ،یک هفته پاس از پایاان مداخلاه ،مجادد ًا
پرسشنامه پتس بورگ برای مادران تکمیل شد .تجزیاه و
تحلیل داده هاا باا اساتفاده از نارم افازار آمااری SPSS
(نسااخه  )11و روش هااای آمااار توصاایفی شااامل توزیااع
فراوانی ،میاانگین و انحاراف معیاار و آزماون هاای کاای
اسکور ،آزمون تی دانشجویی ،آزمون تی زوجای و آزماون
اندازه گیری مکارر انجاام شاد .میازان  pکمتار از 1/11
معنی دار در نظر گرفته شد.

به این ترتیب که ابتدا تکنیک های ریلکسیشن بر روی پا
انجام می گرفت (منظور همان حرکات پیش زمینه ای به
منظور آماده کردن پاها بود) .آماده کردن پاها شامل :گرم
کردن پا توسط دست با انجاام حرکاات مشاخص شاامل
گرفتن رو و زیر پا با دو دست و ایجاد حرکاتی مانند خام
شدن به عقب ،خم کردن کف پاا ،چارخش باه بیارون و
داخل و حرکاتی در پاشنه پاها و همچنین ماساژ ساق پاا
بود .سپس روی ناحیه "ساینه پاا" روی ساطوح رویای و
زیرین پا کاار کارده و در نهایات بار روی ناحیاه "سار و
گردن" با حرکت بر روی ساطح کاف پاایی هار کادام از
انگشتان ،ماساژ انجام شد .با توجه به اینکاه ماسااژ سااده
یا لمس می توانست اثر درمانی داشته باشد و ایان طارح
به صورت دو گروهاه باود ،بارای نشاان دادن اثار واقعای
ماساژ پا برای گروه کنترل ،فقاط مراقبات هاای معماول
پس از زایمان انجام می شاد اماا باه منظاور حاذف اثار
حضور پژوهشگر ،در این گروه نیز پژوهشگر به مادت 31
دقیقااه در کنااار واحااد پااژوهش حضااور داشاات و باارای
پاسخگویی به سؤاالت ،در دساترس واحاد پاژوهش باود.
الزم به هکر است که مداخله توسط پژوهشگر انجام شاد.
پس از پایان مداخلاه در روز  18پاس از زایماان ،مجادداً
کیفیت خواب مادران گروه مداخله و کنترل (باا مراجعاه
پژوهشگر به آنان) با پرسشنامه پتس بورگ سنجیده شد.
همچنین برای تعیین ماندگاری ماساژ پا بر بهبود اختالل

یافته ها
در مطالعه حاضر دو گروه مورد مطالعه از نظر سن همگن
بودند؛ به گونه ای که میانگین سن در گروه مداخله
 22/1±4/2سال و در گروه کنترل  23±1سال بود .از
نظر سطح تحصیالت ،اکثر مادران گروه مداخله ( )%41و
کنترل ( )%43/3دارای تحصیالت راهنمایی بودند11 .
نفر از مادران گروه مداخله ( )%10/1و  11نفر ( )%11از
مادران گروه کنترل ،ساکن روستا بودند .اکثر مادران
گروه مداخله ( )%81و کنترل ( )%13/3خانه دار بودند.
وضعیت اقتصادی اکثر مادران گروه مداخله ( )%13/3و
کنترل ( )%40/1در حد متوسط بود .دو گروه از نظر سن،
سطح تحصیالت ،محل سکونت ،شغل و وضعیت
اقتصادی تفاوت آماری معنی داری نداشتند ()p>1/11
(جدول .)1
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شكل  -1نواحی مربوط به قسمت های مختلف بدن در کف پاها

جدول  -1توزیع فراوانی و مقایسه مشخصات فردی نمونه های پژوهش به تفكیك گروه

 فریده مرداسی و همكاران

مداخله
(درصد) تعداد

کنترل
(درصد) تعداد

متغیر

(13 )43/3
(14 )40/1
(3 )11

(11 )30/1
(12 )41
(1 )23/3

ابتدایی

22/1 ± 4/2
(0 )21

23 ± 1
(1 )10/1

راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
شهر

(12 )41
(3 )31
(3 )11
(13 )43/3

(13 )43/3
(11 )43/3
(2 )1/0
(11 )11

روستا
شاغل
خانه دار
ضعیف
متوسط
خوب

(11 )10/1
(0 )21
(24 )81
(4 )13/3
(10 )13/3
(11 )43/3

(11 )11
(1 )20/1
(22 )13/3
(1 )10/1
(14 )40/1
(11 )30/1

گروه
  21سال
 21-31سال
 < 31سال

سن (سال)
میانگین (انحراف معیار)
میزان تحصیالت

محل سکونت
شغل
وضعیت اقتصادی

 18نفر ( )%01از مادران گروه مداخله و  21نفر ( )%11از
مادران گروه کنترل ،دارای نوزاد پسر بودند .از نظر نحوه
شیردهی ،اکثر مادران گروه مداخله ( )%00/1و کنترل

سطح معنی
*
داری

1/01

1/34

1/01
1/14
1/80

( )%00/3تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند .دو گروه از
نظر نحوه شیردهی و جنسیت نوزاد ،تفاوت آماری معنی
داری نداشتند (( )p>1/11جدول .)2

جدول  -2توزیع فراوانی ،نوع شیردهی وجنس نوزاد نمونه های پژوهش به تفكیك گروه
مداخله

گروه
متغیر

جمع کل

کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شیر مادر

21

00/1

13

00/3

33

01

تغذیه مصنوعی

3

11

3

3

0

11

ترکیبی

1

23/3

8

20/1

11

21

جمع کل

31

111

31

111

01

111

دختر

12

41

3

31

21

31

پسر

18

01

21

11

33

01

31

111

31

111

01

111

جنس نوزاد
جمع کل

سطح معنی
*
داری

1/31

1/48

* آزمون کای اسکوئر

دهنده همسان بودن دو گروه قبل از مداخله است.
مقایسه نمرات اجزاء شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ
قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون تی زوا در گروه
مداخله نشان داد که اجزاء پرسشنامه به غیر از کفایت
خواب ،معنی دار بوده در حالی که در گروه کنترل ،هیچ
کدام از مقیاس های فرعی شاخص کیفیت خواب پیتس
بورگ معنی دار نبودند (( )p>1/11جدول .)3

جهت بررسی کیفیت خواب مادران ،اجزاء پرسشنامه
شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ و نمره کل کسب
شده از این پرسشنامه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس نتایج آزمون تی زوا ،بین دو گروه مداخله و
کنترل از نظر اجزاء شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ
اختالف معنی داری وجود نداشت ( .)p=1/10همچنین
دو گروه از نظر نمره کل پرسشنامه قبل از مداخله
اختالف معنی داری نداشتند ( .)p=1/24این نتایج ،نشان
02

گروه کنترل

گروه مداخله
اجزاء شاخص کیفیت
خواب

قبل از مداخله
میانگین ±
انحراف معیار

بعد از مداخله
میانگین ±
انحراف معیار

قبل از مداخله
میانگین ±
انحراف معیار

کیفیت خواب ههنی
طول دوره خواب
دوره کمون خواب
کفایت خواب
نمره کل آزمون

1/11 ±1/83
1/30±1/30
2/1 ±/10
1/14±1/80
8/1±1/3

1/30± 1/32
1/1±1/31
1/13±1/13
1/01±1/31
1±2/2

1/13±1/13
2±1/81
2/10±1/18
1/83±1/01
8/2±1/1

سطح معنی داری

بعد از مداخله
میانگین ±
انحراف معیار

قبل از مداخله
بین دو گروه

بعد از مداخله
بین دو گروه

1/80±1/11
2/2±1/11
2/41±1/01
1/12±1/42
3/2±1/1

1/21
1/88
1/84
1/23
1/24

1/111
1/111
1/111
1/11
./111

()p=1/111؛ یاعنی ماداخله مؤثر بود .همچنین بین
کیفیت کلی خواب در گروه مداخله ،قبل از مداخله،
بالفاصله بعد از مداخله و یک هفته بعد از مداخله
اختالف معنی داری وجود داشت که اختالف بین قبل از
مداخله و بالفاصله بعد از مداخله ( )p=1/111و قبل از
مداخله و یک هفته بعد از مداخله ( )p=1/111معنی دار
بود ،همچنین بین نمرات کیفیت کلی خواب بالفاصله و
یک هفته بعد از مداخله اختالف معنی داری وجود
نداشت ( )p>1/11که ماندگاری ماساژ را نشان می دهد
(جدول .)4

میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه مداخله قبل از
مداخله  8/1±1/3و بعد از مداخله  1±2/2بود .همچنین
میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه کنترل قبل از
مداخله 8/2±1/1 ،بود که بعد از مداخله به 3/2±1/1
تبدیل شد .بر اساس آزمون تی زوجی ،کیفیت خواب
قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشت
( .)p=1/111همچنین جهت بررسی ماندگاری تأثیر
ماساژ یک هفته بعد از مداخله از آزمون اندازه گیری
مکرر استفاده شد و مشخص شد که بین گروه مداخله و
کنترل از نظر کیفیت کلی خواب بالفاصله و یک هفته
پس از مداخله ،اختالف آماری معنی داری وجاود داشت

جدول  -4مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت کلی خواب مادران در قبل ،بعد و یك هفته پس از مداخله در دو گروه
مداخله
میانگین ±انحراف معیار

کنترل
میانگین  ±انحراف معیار

سطح معنی
*
داری

گروه
قبل از مداخله

8/1±1/3

8/2±1/1

1/24

بالفاصله بعد از مداخله

1±2/2

3/2±1/1

یک هفته بعد از مداخله

1/3±2/4

3/1±1/0

کیفیت کلی خواب

1/111

>1/11

سطح معنی داری
* آزمون اندازه گیری مکرر

در مطالعه ویرجینیا و همکاران ( ،)2110بین میانگین
نمرات کفایت خواب در دو گروه مداخله و کنترل اختالف
آماری معنی داری وجود نداشت ( )21که با مطالعه
حاضر همخوانی داشت .عدم همخوانی نتایج مطالعه
حاضر با مطالعه بحرینی و حسین آبادی می تواند به
دلیل جامعه پژوهش و مدت زمان ماساژ باشد .جامعه
پژوهش در مطالعه بحرینی ،زنان مبتال به بیماری
مولتیپل اسکلروزیس بودند و مدت ماساژ درمانی نیز 3
روز در هفته به مدت  4هفته ،مجموعاً  12جلسه بود.

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بعد از مداخله ،اجزاء
پرسشنامه کیفیت خواب به غیر از کفایت خواب ،معنی
دار شده بود .بحرینی و همکاران ( )2111در مطالعه خود
به نتایج متناقضی دست یافتند و نشان دادند که ماساژ،
طول کفایت خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را
بهبود می بخشد ( .)21همچنین در مطالعه حسین
آبادی و همکاران ( )2118بین کفایت خواب در دو گروه
مداخله و کنترل اختالف معنی داری وجود داشت (.)24
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جدول  -3مقایسه میانگین نمرات اجزاء شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ قبل و بعد از مداخله بر اساس آزمون تی زوج

 فریده مرداسی و همكاران

بازیابد و در نتیجه فرد پس از خواب ،احساس رضایت
مندی بیشتری از خواب خود می کند (.)23
همچنین در مطالعه حاضر بعد از مداخله ،اختالف
معناداری در نمره کل شاخص کیفیت خواب پیتس
بورگ مادران وجود داشت .بحرینی و همکاران ()2111
نیز در مطالعه خود بین کیفیت کلی خواب به نتایج
مشابهی دست یافتند و نشان دادند که ماساژ ،کیفیت
کلی خواب زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس را بهبود
می بخشد ( .)21همچنین در مطالعه حسین آبادی و
همکاران ( ،)2118بین کیفیت کلی خواب در دو گروه
مداخله و کنترل اختالف معنی داری وجود داشت (.)24
در مطالعه فیلد ( )2111که با هدف مقایسه تأثیرات دو
روش ماساژ و آرام سازی بر درد کمر ،افسردگی ،اضطراب
و اختالل خواب افراد انجام شد ،گروه ماساژ درمانی ،درد
کمر ،افسردگی ،اضطراب و اختالل خواب کمتری نسب
به گروه آرام سازی داشتند ( .)31در مطالعه تای و همکار
( )2113که با هدف تأثیر ماساژ فشاری بر کیفیت خواب
بیماران مرحله آخر بیماری کلیوی انجام شد ،تأثیر معنی
دار کاربرد ماساژ جهت کاهش اختالل خواب بیماران
مرحله آخر بیماری کلیوی مشاهده شد ( .)31در مطالعه
ین لی و همکاران ( )2113نیز که با هدف تعیین تأثیر
ماساژ بر کیفیت خواب مادران در دوران پس زایمان
انجام شد ،ماساژ پا باعث بهبود کیفیت خواب مادران در
دوران پس از زایمان شد .نمره کیفیت کلی خواب مادران
در گروه مداخله از  3/34به  3/31و در گروه کنترل از
 3/41به  0/24تغییر یافت که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی داشت ( .)18ین لی و همکاران برای تأثیر
ماساژ پا بر کیفیت خواب مادران سه دلیل بیان کردند.
دلیل اول :تئوری منطقه ای ( ،)11دلیل دوم :بازتاب
درمانی ،جریان انرژی عصبی در بدن را تحریک می کند
و بهبود می بخشد که این امر به بهبود کیفیت خواب
کمک می کند و دلیل سوم :بازتاب درمانی از طریق
تماس و با استفاده از دست انسان انجام می شود و
مطالعات متعدد ،اهمیت تماس فیزیکی را در سالمتی و
رفاه انسان نشان داده اند (.)32
از محدودیت های این مطالعه می توان به این موارد
اشاره کرد :شرکت کنندگان گروه کنترل با هیچ گونه

همچنین جامعه پژوهش در مطالعه حسین آبادی ،افراد
سالمند و مدت ماساژ 3 ،روز در هفته به مدت  4هفته
بود .در مطالعه حاضر ،ماساژ به مدت  1روز بود ،شاید
برای تأثیر ماساژ بر کفایت خواب مادران ،انجام مداخله
به مدت طوالنی تری نیاز باشد.
هرچند مکانیسم عملکرد ماساژ پا به خوبی شناخته نشده
است ،اما نوع لمس و فشاری که در ماساژ پا به کار گرفته
می شود به نظر می رسد تأثیری فراتر از یک لمس ساده
داشته باشد .مالتونین ،هورمونی است که به طور طبیعی
توسط غده اپی فیز در مغز ترشح می شود .ترشح
مالتونین ،با چرخه روز و شب بدن ،ارتباط مستقیم دارد.
بیشترین مقدار این هورمون ،شب ها تولید می شود.
مالتونین ،نقش اساسی در خواب دارد .مطالعات متعدد
علمی نشان داده اند که این هورمون ،به خوابیدن ،کاهش
تعداد دفعات بیداری در شب و بهبود طول مدت خواب
کمک می کند ( .)20ماساژ پا ،باعث افزایش ترشح
مالتونین می شود و احتماالً از این طریق ،باعث بهبود
طول مدت خواب می شود ( .)21یکی از دالیل احتمالی
که سبب بهبود دوره کمون خواب شده و باعث می شود
که فرد سریع تر به خواب برود شاید تحریک نقطه
هیپوفیز در کف پا باشد .تحریک این نقطه باعث افزایش
ترشح آندروفین ها می شود .آندروفین ها ،اپیوئیدهای
درون زایی شبیه مورفین هستند که یک تسکین دهنده
طبیعی بوده و باعث می شوند که فرد سریع تر و راحت
تر به خواب برود ( .)28کمون خواب با اضطراب و
استرس روزانه ارتباط دارد و هر چه فرد اضطراب و
استرس بیشتری داشته باشد ،دیرتر به خواب رفته و در
نتیجه مرحله کمون خواب طوالنی تری خواهد داشت.
ماساژ با خواص تسکین دهنده و آرامبخشی که دارد،
باعث کاهش استرس و اضطراب و در نهایت ،بهبود
مرحله کمون خواب می شود (.)23
کیفیت ههنی خواب ،بیانگر رضایت مندی فرد از خواب
خود می باشد و اینکه پس از بیدار شدن ،خواب خود را
چگونه توصیف می کند ( .)1اثرات تن آرامی عمیقی که
ماساژ پا ایجاد می کند ،باعث افزایش گردش خون در
بدن می شود و همچنین باعث کاهش اضطراب و
استرس شده و کمک می کند تا بدن دوباره توان خود را
02

 تأثیر ماساژ پا بر اختالل خواب مادران

 ماساژ پا به عنوان درمان غیر دارویی در مدیریت،مادران
اختالل خواب مادران در دوره پس از زایمان پیشنهاد می
 زیرا عالوه بر نداشتن عوارض و سهولت استفاده.شود
 باعث بهبود کیفیت،توسط ماماها و حتی خود مادران
خواب و در نتیجه کیفیت زندگی مادران در دوره پس از
.زایمان می شود

 بنابراین امکان جداسازی،مداخله ای روبرو نشدند
تأثیرات ناشی از ماساژ پا و هر گونه تأثیر دیگر ناشی از
 همچنین تمام پاسخ.تماس با پژوهشگر وجود نداشت
های واحدهای پژوهش به منزله پاسخ درست فرض شده
بود که صحت و سقم پاسخ ها از عهده پژوهشگر خارا
 از نقاط قوت این مطالعه می توان به بهتر شدن.بود
خواب مادران (با توجه به نتایج مطالعه) به طور مؤثر و
،بدون این که بر روی مادر و نوزاد آثار جانبی داشته باشد
 پیشنهاد می شود در مطالعات آینده تأثیر.اشاره کرد
ماساژ پا بر کیفیت خواب مادران در دوران های مختلف
.زندگی بررسی شود

تقدیر و تشكر
بدین وسیله از تمام مادرانی که در این مطالعه شرکت
داشتند و همچنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی اهواز و همچنین از حمایت های معنوی و
 صمیمانه،راهنمایی های علمی بی دریغ اساتید ارجمند
.تشکر و قدردانی می شود

نتیجه گیری
ماساژ پا بر بهبود اختالل خواب مادران در دوره پس از
 لذا با توجه به اهمیت ارتقاء سالمت.زایمان مؤثر است
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