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مقایسه اثر ماساژ درمانی با روغن یاسمین و
رایحهدرمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان
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مربی گروه مامایی ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان ،آبادان ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشكده علوم پزشكی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس مامایی ،تأمین اجتماعی آبادان ،آبادان ،ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشگاه علوم پزشكی واحد بینالملل اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :درد پدیدهای شایع و جزء اجتنابناپذیری از زایمان است .احساس یا اثر تجربه درد میتواند به ترس و
اضطراب در روند زایمان بینجامد .در مطالعات انجام شده با استفاده از روشهای غیردارویی کاهش درد ،عوارض مادر
و جنینی گزارش نشده است .مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر دو روش ماساژ درمانی و رایحهدرمانی با روغن یاسمین
در کاهش درد زایمان انجام شد.
روشکار :این مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی در سال  1391بر روی  120زن باردار مراجعهکننده به
بیمارستانهای شهر آبادان جهت زایمان انجام شد 40 .نفر در گروه مورد اول (دریافتکنندگان رایحهدرمانی با روغن
یاسمین) 40 ،نفر در گروه مورد دوم (دریافتکنندگان ماساژدرمانی با روغن یاسمین) و  40نفر در گروه کنترل
(دریافتکنندگان مراقبت معمول) قرار گرفتند .رایحه درمانی با استفاده از استشمام حوله دستی و چكاندن  5-10قطره
روغن یاسمین و استشمام حوله در سه مرحله دیالتاسیونی ( 6-7 ،4-5و  )8-10در حین انقباض و پس از انقباض به
دفعات تا زمان زایمان و برای گروه ماساژ 20 ،دقیقه ماساژ منظم و دورانی در نواحی (کتف ،دو طرف ستون مهرهها و
ناحیه ساکروم) در سه مرحله دیالتاسیونی در حین انقباض و پس از انقباض انجام شد .پس از پایان درد در صورت تمایل
زائو ،فشار روی ساکروم و یا سرتاسر پشت و شانهها انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه  )16و آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون آماری تعقیبی توکی انجام شد .میزان  pکمتر از 0/05
معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :ماساژ با روغن یاسمین موجب کاهش درد زایمان در مرحله اول ،دوم و سوم زایمان نسبت به گروه کنترل
شد ( .)p<0/001همچنین بین گروه رایحهدرمانی و کنترل اختالف معنیداری وجود داشت که این اختالف به نفع
گروه رایحه بود ( .)p<0/001ماساژ با روغن یاسمین در مقایسه با رایحه درمانی با روغن یاسمین و مراقبت معمول،
بیشترین تأثیر را در کاهش درد داشت (.)p>0/001
نتیجهگیری :روغن یاسمین به همراه روشهای ماساژ و رایحهدرمانی با اثر قویتر روش ماساژ ،موجب کاهش درد در
هر  3مرحله زایمان شد.
کلماتکلیدی :درد زایمان ،رایحه ،روغن یاسمین ،ماساژ
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مقدمه
زایمان یكی از مهمترین وقایع طبیعی زندگی زنان است
و درد پدیدهای شایع و جزء اجتنابناپذیر از زایمان
میباشد ( .)1احساس یا تجربه درد میتواند به ترس و
اضطراب در روند زایمان و سازگاری با شرایط آن منجر
شود .درد شدید یا بینهایت در نیمی از زنان به هنگام
زایمان وجود دارد که آثار منفی آن ،تأثیر روانی نامطلوبی
برای وی و خانوادهاش بهوجود میآورد .زایمان طبیعی و
درد ناشی از آن پیامد واقعی بارداری طبیعی است ( .)2با
اینكه درد زایمان شدیدترین دردی است که اکثر زنان در
طول زندگی خود تجربه کردهاند ،ولی بر اساس نظر
پزشكان این دردها قابل تحمل و کنترل بوده و تفاوت آن
با دیگر دردها این است که درد زایمان هر اندازه که
شدید هم باشد ،ناشی از آسیب بافتی نیست ( .)3اهمیت
توجه به دردهای زایمان دالیل گوناگونی دارد .نخست آن
که اکثر زنان دردهای شدیدی را در حین زایمان طبیعی
تجربه میکنند که برای آنها بسیار آزار دهنده است،
همچنین برداشتهای نادرست و مبهم درباره درد
زایمان ،ماهیت عمل ،اثرات و روشهای کنترل آن در
بین عموم مردم و برخی پزشكان وجود دارد که روشن
ساختن آنها ضروری به نظر میرسد .برخی پزشكان و
یا ماماها هر شكل ایجاد بیدردی را در زایمان رد
میکردند و عقیده داشتند که درد یک عمل بیولوژیكی
مهم است و نباید مانع بروز آن شد ( .)4ولی امروزه به
خوشایند کردن تجربه زایمان با کاهش درد و کاهش
طول مراحل زایمانی که میتواند منجر به کاهش
سزارینهای انتخابی در زنان شود توجه زیادی معطوف
شده است .زایمان طبیعی به عنوان بهترین روش زایمان
در اکثر مواقع تشخیص داده میشود که متأسفانه میزان
آن به دلیل افزایش میزان سزارین رو به کاهش میباشد.
مطالعه نوریزاده و همكاران ( )2009در شهر مرند،
ارتباطی معناداری بین ترس از درد زایمان و افزایش
میزان سزارین نشان داد ( .)5همچنین خطر ابتالء به
خونریزی ،عفونت ،احتمال نیاز به انتقال خون و خطرات
ناشی از بیهوشی در مادران سزارین شده بیشتر از
مادرانی است که زایمان طبیعی کردهاند (.)6
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با اینكه وجود اضطراب در هنگام زایمان طبیعی است
ولی میزان باالی آن باعث افزایش ترشح کاتكول آمینها
است که با افزایش حس عصبی درد و کاهش انقباضات
رحمی از طریق توقف آزادسازی اکسی توسین از هیپوفیز
خلفی همراه خواهد شد .خوشبختانه با ظهور رویكرد
بسیار جدی متخصصین زنان ،ماماها و پرستاران در
زمینه گسترش اطالعات پایه و بالینی پیرامون موضوع
فوق طی دو دهه اخیر ،میبایست درد زایمان را به طور
مؤثری کاهش داد ( .)2امروزه طیف گستردهای از
مداخالت قابل دسترس جهت کمک به کنترل درد
زایمان وجود دارد ( .)5هدف استفاده از هر کدام از این
روشها ،کاهش یا تعدیل درد زایمانی بدون اثرات مضر بر
مادر و کودک میباشد .از جمله روشهای غیردارویی
کنترل درد میتوان به هیپنوتیزم ،ماساژدرمانی،
کالسهای آموزش دوران بارداری ،حمایتهای روانی،
آبدرمانی ،طبسوزنی ،رایحهدرمانی و غیره اشاره کرد
که از مزیتهای این روشها ،تصمیمگیری زن در کنترل
درد است .در بسیاری از کشورهای اروپایی ،از روشهای
کنترل دارویی جهت تسكین درد استفاده میکنند که
عوارض جانبی این نوع داروها در برخی از مطالعات ثابت
شده است .از جمله روشهای بیدردسازی غیردارویی،
رایحهدرمانی و ماساژ میباشند .رایحهدرمانی ،استفاده از
اسانس روغنهای گیاهان معطر ،جهت درمان و تنظیم
ذهن ،جسم و روح است که ترکیبی از اثرات فیزیولوژیک
با استفاده از ماساژ یا روغنهای خاص میباشد (.)7
مطالعه تفضلی و همكاران ( )2011نیز ،رایحهدرمانی و
استفاده از اسانسهای گیاهی را یكی از روشهای مؤثر
در کاهش اضطراب زایمانی معرفی کرد ( .)8ماساژ
موضعی ،بدن را تحریک کرده تا مواد ضد درد طبیعی به
نام اندروفین ،از بدن ترشح شده و باعث افزایش روحیه
شود .ماساژدرمانی و رایحهدرمانی با روغنهای معطر در
طی انقباضات و بین انقباضات زایمانی ،باعث کاهش
محرکات درد و آزادسازی اندروفینها میشود .ماساژ
باعث پیشرفت مراحل مختلف لیبر بوده و یكی از اهداف
استفاده از ماساژ با روغن ،کاهش اضطراب ،ترس و کمک
به آرامش است .از لحاظ طب سنتی ایران که طب مكمل
کلنگر است و به معظالت از دید کالن مینگرد ،جهت

 افسانه علوی فیلی و همکاران

تسهیل زایمان و کمک به زن جهت تطابق با درد زایمان،
رهنمودها و راهکارهایی ارائه شده است؛ که از جمله
اقدامات طب سنتی ایرانی ،ماساژ بدن زن باردار مخصوصاً
ناحیه میانی بدن (پشت کمر و شكم و ران) با روغن است
( .)9همچنین یكی از اهداف آروماتراپی (رایحهدرمانی)،
کاهش اضطراب ،استرس و کمک به تنآرامی است .نتایج
مطالعه یزدانی ( )2009نشان داد که ماساژ ناحیه پایین
کمر با روغن یاسمین ،سروکوهی ،شمعدانی ،مریمگلی،
گل رز و اسطوخدوس در لیبر مفید است ( .)10از
عصارههای متداول مورد استفاده میتوان به عصاره
گیاهانی مانند اسطوخودوس ،کندر ،بابونه ،گل سرخ،
یاسمین ،بهار نارنج ،کنجد ،مریمگلی کبیر اشاره کرد که
از بین این عصارهها ،اسطوخودوس و کندر برای آرامش و
کاهش درد زایمان بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد
( .)11البته روغن یاسمین که با افزایش آرامش منجر به
کاهش درد و انقباضات رحمی میشود ( ،)5روغنی قوی
و سنگین است که در مقادیر کم و در مراحل آخر زایمان
استفاده میشود که برای جنین کم خطر است .همچنین
این گیاه هنگام خروج جفت با ایجاد انقباضات قوی در
مرحله سوم زایمان ،باعث کوتاه شدن مراحل زایمان
میشود ( .)12عصاره موجود در گیاه یاسمین 1محرک و
آرامبخش بوده و در کاهش درد زایمان و افزایش فعالیت
رحم کاربرد دارد (.)4
متأسفانه در حال حاضر ،آمار باالی سزارین در ایران
(رتبه دوم جهان و رتبه اول در منطقه (خاورمیانه) به
صورت یک معضل مهم سالمت از سوی وزارت بهداشت
اعالم شده است که بر اساس مطالعات انجام شده ،دلیل
بیش از نیمی از موارد سزارین شده ،ترس از درد زایمان
بوده است ( .)13با توجه اهمیت باالی کاهش درد زایمان
و فواید ناشی از آن و آمار کم مطالعات انجام شده مشابه
در ایران و نتایج ضد و نقیض در سایر کشورها ،لذا
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ماساژدرمانی با روغن
یاسمین و رایحهدرمانی با روغن یاسمین در کاهش درد
زایمان انجام شد.

Jasminlatone/Jasmonate

روشکار
این مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی در سال
 1391بر روی  120نفر از مادران مراجعهکننده به
زایشگاه بیمارستانهای شهر آبادان انجام شد .نمونهگیری
به صورت تصادفی ساده و با توجه به نسبت زایمانها
انجام شد .با توجه به تعداد مادران باردار در سال ،1389
که  8000نفر بود و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه،
تعداد نمونه با احتساب ریزش نمونه 139 ،نفر که در هر
گروه 40 ،نفر در نظر گرفته شد .افراد بهطور تصادفی به
 3گروه  40نفری شامل 40 :نفر در گروه ماساژ با روغن
یاسمین (مورد اول) 40 ،نفر در گروه رایحهدرمانی
(مورد دوم) و  40نفر در گروه کنترل ( 2مراقبت
معمول) تقسیم شدند.
از بین مراجعین دارای شرایط ورود به مطالعه ،از هر 3
نفر یک نفر به صورت تصادفی در گروه ماساژ با روغن
یاسمین (مورد اول) ،نفر بعدی در گروه رایحهدرمانی
(مورد دوم) ،و نفر آخر در گروه کنترل قرار گرفت .حجم
نمونه با در نظر گرفتن  α=0/01و  β=0/1و با احتساب
 %10ریزش نمونه ،در مجموع  120نفر محاسبه شد که
افراد به طور تصادفی ساده به  2گروه مورد و یک گروه
کنترل تقسیم شدند .گروه مورد اول زنان بارداری بودند
که تحت ماساژ با روغن یاسمین قرار گرفتند ،گروه مورد
دوم :زنان بارداری که تحت رایحهدرمانی با روغن
یاسمین قرار گرفتند و گروه کنترل :زنان باردار طبیعی
شرکتکننده در مطالعه بودند که هیچ مداخلهای بر روی
آنها انجام نشد و تحت مراقبت معمول قرار گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن  18-35سال،
داشتن بارداری کمخطر ،تک قلویی ،وضعیت ترم با
نمایش سفالیک و ورود به فاز زایمانی بود و معیار خروج
از مطالعه شامل :عدم تمایل مادر به ماساژ یا رایحه،
سابقه بروز حساسیت و آلرژی به روغنهای گیاهی،
استفاده از داروهای تسهیلکننده و تسریعکننده زایمان و
هرگونه اختالل در مسیر زایمان به دلیل مامایی بود .ابتدا
هدف مطالعه برای مادران توضیح داده شد و ضمن جلب
رضایت آنان جهت شرکت در مطالعه ،فرم رضایتنامه
توسط مادر تكمیل شد .واحدهای پژوهش در صورت
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انصراف از ادامه شرکت در مطالعه ،در هر زمان مجاز به
خروج از مطالعه بودند.
برای گروه ماساژ با روغن یاسمین 20 ،دقیقه ماساژ
منظم و دورانی در نواحی (کتف ،دو طرف ستون مهرهها،
ناحیه ساکروم) در سه مرحله دیالتاسیونی ( )4-5و (-7
 )6و ( )8-10در حین انقباض و پس از انقباض توسط
پژوهشگر اول و پژوهشگر دوم (که هم رده پژوهشگر اول
بود) انجام شد و پس از پایان درد در صورت اجازه زائو،
فشاری روی ساکروم و یا سرتاسر پشت و شانهها داده
شد .سپس با اعالم شروع درد زایمان از سوی مادر ،نمره
درد بر اساس معیار سنجش درد تعیین و ثبت شد .روغن
یاسمین بهکار گرفته شده جهت ماساژ و رایحهدرمانی ،از
نوع غیرخوراکی بود که از عصاره گل یاس استخراج و
تهیه شده است.
جهت تعیین شدت درد زایمان از مقیاس سنجش
دیداری درد ( )VASیا خطکش درد مک گیل و جهت
تعیین طول مراحل زایمان نمودار پارتوگراف و سنجش
زمان خروج از کورنومتر (ثانیه شمار) استفاده شد.
گروه مورد دوم (رایحهدرمانی) با استفاده از حوله دستی و
چكاندن  5-10قطره روغن یاسمین (به استناد مطالعات
انجام شده و نظر مشاور طب سنتی) و استشمام حوله در

یافتهها
در مطالعه حاضر 110 ،نفر ( )%91/6از شرکتکنندگان
خانهدار بود 102 .نفر ( )%85دارای درآمد کافی و  87نفر
( )%72/5از شرکتکنندگان تحصیالت زیردیپلم داشتند،
که نشاندهنده سطح تحصیلی پایین شرکتکنندگان
مطالعه است 114 .نفر ( )%95از افراد بارداری خواسته و
 6نفر ( )%5بارداری ناخواسته داشتند 65 .نفر ()%51
زایمان اول 45 ،نفر ( )%37/5دومین زایمان و  10نفر
( )%8/4بیش از دو زایمان داشتند .بر اساس جدول
اطالعات فردی شرکتکنندگان در مطالعه حاضر ،اکثر
افراد شرکتکننده ،خانهدار با سطح تحصیلی زیردیپلم و
درآمد متوسط بودند (جدول .)1

جدول  -1توصیف متغیرهای جمعیتی پژوهش
متغیر

شغل

درآمد

تحصیالت

نوع بارداری

تعداد بارداری

طبقه

فراوانی

درصد

خانه دار

110

91/6

کارگر

3

2/5

کارمند

5

4/1

آزاد

2

1/6

کمتر از حد کفاف

14

11/6

در حد کفاف

102

85/0

بیشتر از حد کفاف

4

3/4

بی پاسخ

0

0/0

زیردیپلم

87

72/5

دیپلم

27

22/5

لیسانس و باالتر

6

5/0

خواسته

114

95/0

ناخواسته

6

5/0

اول

65

54/1

دوم

45

37/5

بیش از دو

10

8/4

43
43

 اثر ماساژ درمانی و رایحه درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان

سه مرحله دیالتاسیونی ( )4-5و ( )6-7و ( )8-10در
حین انقباض و پس از انقباض به دفعات تا زمان زایمان از
طریق استشمام با نظارت پژوهشگر اول و دوم انجام شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )16و آزمونهای آنالیز واریانس
یکطرفه آنووا و آزمون آماری تعقیبی توکی انجام شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

رایحهدرمانی و گروه مراقبت معمول کمتر و این
اختالف معنیدار بود (( )p<0/001جدول .)2

در مطالعه حاضر ،درد در مرحله اول زایمان در گروه
ماساژ با روغن یاسمین ( )2/52±0/87از گروه
 افسانه علوی فیلی و همکاران

جدول  -2شاخصهای عددی درد مراحل زایمان در سه گروه مورد مطالعه و نتایج آزمون ANOVA
شاخص

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ماساژ

2/52

0/87

2

4

رایحه

4/05

1/43

1

7

کنترل

5/57

2/46

1

10

گروهها
درد مرحله اول

درد مرحله دوم

درد مرحله
سوم

ماساژ

3/25

1/33

2

6

رایحه

8/5

1/66

3

10

کنترل

8/8

1/71

3

10

ماساژ

2/45

0/5

2

3

رایحه

2/52

1/3

1

7

کنترل

3/72

2/23

1

9

در مرحله دوم کمترین میزان میانگین درد مانند مرحله
اول مربوط به گروه ماساژ ( )3/25±1/33و در مرحله
سوم نیز میانگین درد در گروه ماساژ ()2/45±0/5
نسبت به گروههای رایحهدرمانی با روغن یاسمین و
گروه کنترل با مراقبت معمول کمتر بود و این اختالف
در هر  3مرحله معنیدار بود (.)p<0/001

نتایج آزمون
آنووا
F=31/307
p<0/001
F=156/2
p<0/001
F=8/87
p<0/001

با روغن یاسمین در مقایسه با رایحهدرمانی با روغن
یاسمین و مراقبت معمول بیشترین تأثیر را در کاهش
درد داشت .در مقایسه میانگین درد  3گروه ،کمترین
مقدار میانگین درد در گروه ماساژ با روغن یاسمین
نسبت به دو گروه رایحهدرمانی با روغن یاسمین و
مراقبت معمول مشاهده شد .بر اساس نتایج آزمون
توکی ،ماساژ با روغن یاسمین در مقایسه با رایحه و روغن
یاسمین و مراقبت معمول ،بیشترین تأثیر را در کاهش
درد زایمان داشت .بنابراین بیشترین تأثیر کاهش درد
در گروه ماساژ با روغن یاسمین ( )2/45±0/5در مرحله
سوم زایمان مشاهده شد (.)p<0/001

با توجه به مقایسه  3گروه با هم ،جهت تعیین اختالف
میانگینها از آزمون توکی استفاده شد .بر اساس جدول
 ،2بین میانگین ماساژ و رایحه و مراقبت معمول در
سطح  %1اختالف معنیدار وجود داشت .کمترین مقدار
میانگین درد مربوط به مرحله سوم زایمان نسبت به دو
مرحله دیگر بود ،که بر اساس نتایج آزمون توکی ،ماساژ

جدول  -3آزمون تعقیبی توکی
گروهها

اختالف میانگین ها

خطای استاندارد

سطح معنیداری

ماساژ  -رایحه
ماساژ  -کنترل
رایحه  -کنترل

-1/52
-3/05
-1/52

0/385

0/000
0/000
0/000

بیشتری داشت که با نتایج مطالعات دیگر نیز همخوانی
داشت .به عبارت دیگر ،آزمونهای آماری اختالف
معنیدار بین میانگین شدت درد در  3مرحله زایمان را
در  2گروه مورد ،با گروه کنترل نشان دادند و این
اختالف در گروه ماساژدرمانی نسبت به دو گروه دیگر

بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،ماساژ با روغن یاسمین بر
کاهش درد زایمان در تمام مراحل زایمان ،در مقایسه با
رایحهدرمانی با روغن یاسمین و مراقبت معمول تأثیر
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بسیار چشمگیر بود .بهطور کل میتوان اذعان کرد که
بكارگیری روغن یاسمین چه به صورت رایحه و چه به
صورت ماساژ ،باعث کاهش درد میشود.
با توجه به نتایج مطالعات مختلف در کشورهای دیگر و
نتایج مطالعه حاضر میتوان ماساژ درمانی را به عنوان
یک تكنیک مؤثر و ارزشمند بر کیفیت و روند زایمان
دانست و اعضاء هیئت علمی گروه مامایی و سیاستگزاران
زایمان طبیعی میتوانند از نتایج مطالعه حاضر در
بازنگری برنامه آموزشی دانشجویان مامایی و اضافه کردن
مطالبی در خصوص کاهش درد زایمان از طریق
روشهای کنترل درد غیردارویی و حمایتی استفاده
کنند.
نتایج مطالعه حاضر در زمینه تأثیر ماساژ بر درد زایمان
در طول مراحل مختلف زایمان با مطالعه سیرتی و
همكاران که نشاندهنده کاهش مؤثر درد زایمان در فاز
فعال بود ،همخوانی داشت .در مطالعه سیرتی و همكاران
( ،)2009روش ماساژ به عنوان یک روش قوی و بدون
عارضه جهت کاهش درد زایمان توصیه شد (.)14
مطالعه محمد ابراهیم و همكاران ( )2012نیز تأثیر ماساژ
در مقایسه با طب فشاری را بر کاهش درد نشان داد
( )15همچنین نتایج مطالعه کارآزمایی بالینی زهرانی و
همكاران ( )2008که بر روی  75زن نخستزا انجام شد
نیز نشاندهنده تأثیر مداخله ماساژ بر شدت درد در 2
مرحله زایمان نسبت به روش حمایتی بود ( ،)1که نتایج
این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر کامالً همخوانی
داشت .نتایج مطالعه کارآزمایی بالینی انجذاب و همكاران
( )2008در شهر یزد نیز در زمینه تأثیر ماساژ یخ بر
ناحیه هوگو در مقایسه با لمس ناحیه هوگو نشاندهنده
کاهش میانگین درد در گروه آزمون و تفاوت تغییرات
درد بود که با نتایج مطالعه حاضر در زمینه اثر قویتر
ماساژ نسبت به روش رایحه در کاهش درد همخوانی
داشت ( .)16همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج
مطالعه صفرزاده و همكاران ( )2007با هدف تأثیر ماساژ
درمانی بر شدت درد زایمان به روی  60زن باردار
نخستزا در حال زایمان شهر تهران همخوانی داشت و
نشاندهنده کاهش درد زایمان در تمامی مراحل زایمان
بوده است ( ،)17که با نتایج مطالعه حاضر در زمینه اثر
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مثبت ماساژ درمانی در کاهش درد زایمان کامالً
همخوانی داشت .نتایج مطالعه مرتضوی و همكاران
( )2012در زمینه تأثیرات ماساژ روی  120مادر باردار
هنگام زایمان در شهر تهران بیان میکند ماساژ
ویژگیهای تجربه درد را به هنگام زایمان نمیتواند تغییر
دهد ،ولی میتواند شدت درد را در فاز اول و دوم
دیالتاسیون کاهش دهد ( )18که با نتایج مطالعه حاضر
در زمینه اثر قوی ماساژ نسبت به رایحه با روغن یاسمین
نیز همخوانی داشت .مطالعه سراجی و همكاران ()2012
در زمینه تأثیر رایحهدرمانی در مقایسه با تكنیک تنفسی
روی  120زن باردار در طی فاز فعال زایمان ،نشاندهنده
تأثیر بیشتر رایحهدرمانی بر کاهش درد زایمان در
مقایسه با گروه تكنیک تنفسی بود ( .)19نتایج مطالعه
برنز و همكار ( )2000نیز در زمینه بررسی اثرات
رایحهدرمانی حین زایمان بر روی  8085در طی  8سال
نشاندهنده کاهش درد زایمان در استفاده از
رایحهدرمانی و کاهش مصرف داروهای کاهنده درد از %6
به  %2به هنگام زایمان بود ( ،)20ولی در نتایج مطالعه
حاضر اثر رایحهدرمانی با روغن یاسمین در مقایسه با
ماساژ با روغن یاسمین در کاهش درد کمتر بود و این
اختالف معنیدار بود.
مطالعه برنز و همكاران ( )2007تحت عنوان "بررسی
استفاده از رایحهدرمانی در مامایی حین زایمان" که بر
روی  513مادر باردار انجام شد ،نیز نشاندهنده کاهش
احساس و درک درد در زنان تحت رایحهدرمانی بود
( .)21این نتایج با اثر مثبت رایحهدرمانی در کاهش درد
در مقایسه با گروه کنترل در مطالعه حاضر کامالً
همخوانی داشت ،ولی در مقایسه با گروه ماساژ با روغن
یاسمین ،اثر رایحهدرمانی با روغن یاسمین کمتر و این
اختالف معنیدار بود .با این وجود ،مطالعه کارآزمایی
بالینی تصادفی ولیپور و همكاران ( )2012استفاده از
اسانسها را در زایمان بیتأثیر نشان داد و تفاوت در
نتایج مطالعات را به دلیل تفاوت در تكنیکهای مختلف
رایحهدرمانی دانست (.)22
نتایج مطالعه حاضر در مورد مقایسه اثر روشهای ماساژ
و رایحهدرمانی در کاهش ترس و اضطراب و درد،
نشانداد که ماساژ نسبت به رایحهدرمانی تأثیر باالتری

 افسانه علوی فیلی و همکاران

از اثرات تقویت  2روش بر هم در زمینه کاهش درد و
اضطراب به نحو مؤثرتری استفاده نمود.
پژوهشگر و دستیاران وی با انجام این پژوهش معتقدند
که روشهای کنترل درد غیر دارویی که از سویی
ظرفیت تحمل مادر باردار را نسبت به درد افزایش داده و
از سوی دیگر حس تنهایی وی را تا حدودی مرتفع
ساخته و با تقویت حس اعتماد به نفس در وی ،به میزان
قابل توجهی به کاهش سطح اضطراب و ترس وی از
زایمان کمک خواهد شد.
آنچه در پایان مجدداً خاطر نشان میشود ،ادامه انجام
مطالعات در زمینه استفاده از طب کمكی به منظور
برخورداری از اثرات سودمند روشها میباشد تا افراد
حاضر در زنجیره ارائه خدمات در زمینه بكارگیری
روشها ،آگاهتر و کارآمدتر شوند.

در کاهش اضطراب در دو مرحله زایمان دارد ،ولی این اثر
در مرحله اول زایمان مؤثرتر است .مطالعه مروری
سوادزاده ( )2010که با مطالعه مقالههای موجود در
سایتهای علمی انجام شد ،بر این نكته تأکید کرد که
رایحهدرمانی فشار روانی و اضطراب را کاهش میدهد و
باعث افزایش آرامش و کارآیی فردی میشود ،که با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت ( .)23نتایج مطالعه
خیریت و همكاران ( )2016با عنوان "بررسی تأثیر
اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس دردهای زایمانی"
نشان داد که شدت پس درد در  2گروه پس از مداخله
کاهش داشت ولی این اختالف معنیدار نبود (.)24
با توجه به نتایج پژوهش در زمینه کاهش زایمان
سزارینهای غیر ضروری و انتخابی که در اکثر موارد
بهعلت ترس ناشی از درد زایمان صورت میگیرد
پیشنهاد میشود با استفاده از پرسنل آگاه و عالقهمند با
در نظر گرفتن تمهیدات قانونی از سوی مسئولین مانند
ایجاد انگیزه مالی و تشویقی و از طریق برقراری فرآیند
استفاده از ( DOULAفردی آموزش دیده) که
میتواند یک فرد فنی و یا غیرفنی آگاه به استفاده از
روش کنترل درد غیر دارویی بوده ،تحقق این امر
امكانپذیر گردد.
نقش  DOULAهم اکنون در تمام مراکز زایمانی
کشورهای غربی از جایگاه ویژهای برخوردار است،
گزارشات موجود در ایران نیز نشان دهنده استفاده از این
فرآیند در تسهیل زایمان طبیعی به شكل سنتی در
برخی از نقاط کشور میباشد .حصول این امر نیازمند
وجود مراکزی به منظور آموزش افراد به عنوان
 DOULAو یا استفاده از افراد فنی تحت عنوان
"همراه" میباشد.
در مورد روش رایحه درمانی نیز نتایج مطالعه حاضر
بیانگر اثرات مثبت این روش در ارتباط با اهداف
پژوهش بودند .آنچه که روشن است فراهم نمودن امكان
استفاده از آن بسیار ساده میباشد و این امر توسط افراد
آموزش دیده باید به زائو انتقال یابد تا بهترین نتیجه
حاصل گردد و از عوارض سوء آن پیشگیری شود .آنچه
که مهم است هر گاه که دو روش ادغام گردد ،میتوان

نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر در کل تأثیر مثبت ماساژ و
رایحهدرمانی با اثر قویتر روش ماساژ در کاهش درد
زایمان را نشان داد .در مورد روش رایحهدرمانی نیز
نتایج حاصل از مطالعه نشاندهنده اثرات مثبت این
روش در ارتباط با اهداف مطالعه بود .آنچه که مهم
است هرگاه که دو روش ادغام شود ،میتوان از اثرات
تقویت  2روش بر هم در زمینه کاهش درد و اضطراب
به نحو مؤثرتری استفاده کرد .روشهای کنترل درد
غیردارویی که از سویی ظرفیت تحمل مادر باردار را
نسبت به درد افزایش داده و از سوی دیگر حس تنهایی
وی را تا حدودی مرتفع میسازد ،با تقویت حس اعتماد
به نفس در وی به میزان قابل توجهی به کاهش سطح
اضطراب و ترس وی از زایمان کمک خواهد کرد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی آبادان ،زنان شرکتکننده در مطالعه و از
پرسنل محترم بخش مامایی بیمارستانهای آبادان
تشكر و قدردانی میشود.
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