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 چکیده 

 عنوان: بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی و اضطراب پس از زایمان در زنان نخست زا

در طول دوره ی پس از زایمان تغییرات زیادی در جسم و روح مادران رخ می دهد  هدم مم دس ا د   زمینه و هدف:

مادران احساس خستگی و اضطراب هنن . تامیس، حفظ و ارتقای  الم  مادران بم عنوان یک گروه آ یب پذیر اهمید  

دارد. از طرفی ا دتفاده از رفک سدوژو ی ویژه ای دارد. همچنیس ماما وظیفم مهمی در امر حمای  زنان، خانواده و جامعم 

بم عنوان شاخم ای از طب م مل در ارتقاء  مراقب  های به اشتی بویژه در حوزه ی به اش  مادر و هدود  بدم خدوبی 

مشخص ش ه ا  . با توجم بم اهمی   الم  روان زنان، مطاژعم ای با ه ف برر ی تاثیر رفک سوژو ی پا بر خسدتگی و 

 ان در زنان نخس  زا انجام گرف .اضطراب پس از زایم

زن نخس  زا مراجعم هنن ه بم مراهز به اشد  و درمدان جندوب تهدران  70در ایس مطاژعم نیمم تجربی  روش بررسی:

روز متدواژی بدم  3وابستم بم دانشگاه عکوم پزش ی هم واج  شرایط بودن  وارد مطاژعم ش ن . مادران گروه رفک سدوژو ی 

دریاف  هردن . مادران گروه هنترل مراقب  های روتیس پس از زایمان دریافد   م هر پا( ما ا دقیق 15)دقیقم  30م ت 

دی اری خستگی را قبل و بع  )بالفاصکم و -هردن .  هر دو گروه پر شنامم اضطراب آش ار و پنهان اشپیل برگر و ارزیابی

 تجزیم و تحکیل ش . 21 نسخم   SPSSآماری زاریک هفتم بع  از اتمام( از م اخکم ت میل هردن . داده ها تو ط نرم اف

مشخصات دموگرافیک، ش ت خستگی و  طح اضطراب قبل از م اخکم در هر دو گروه ی سان بدود. بالفاصدکم  یافته ها:

( هاهش معناداری >001/0P( و اضطراب آش ار و اضطراب پنهان )P<001/0بع  از م اخکم متغیرهای ش ت خستگی )

( و اضدطراب پنهدان =003/0P( و اضدطراب آشد ار )P<001/0بعد  از م اخکدم، شد ت خسدتگی )داشتن . یک هفتدم 

(007/0P= . تفاوت معنادار آماری پی ا هردن ) 

با توجم بم نتایج رفک سوژو ی پا می توان  بم عندوان یدک روغ ریدر تهداجمی و هدم هزیندم در هداهش  نتیجه گیری:

 شود. خستگی و اضطراب پس از زایمان بم هار گرفتم

 رفک سوژو ی پا، خستگی، اضطراب، دوره ی پس از زایمان واژه های کلیدی:
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Abstract 

Introduction: During the postpartum period many changes occur in the body and soul of the 

mothers that may be mothers feel tired and anxious. Supply, maintenance and promotion of 

health moms as a vulnerable group it has special significance. Also, the midwife has an important 

role in the affair support for women, families and society.On the other hand, use reflexology as a 

branch of complementary medicine in promoting health care well defined. Given the importance 

of women's mental health, study aimed at studying the effect of foot reflexology on postpartum 

fatigue and anxiety in primiparous women was performed. 

Material and methods: In this semi-experimental study 70 primiparous women referring to 

south Tehran health centers affiliated to the Tehran University of Medical Sciences who were 

eligible to enter the study. Mothers of Reflexology group 3 consecutive days for 30 minutes (15 

minutes per foot) received massage. The mothers of control group received routine postpartum 

care.Both groups completed of Spillberger's state and traite Anxiety and visual assessment of 

fatigue questionnaire before and after (immediately and one week after completion) intervention. 

Data was analyzed by SPSS software version 21. 

Results: Demographic characteristics and fatigue severity and anxiety before intervention it was 

the same in both groups. Immediately after intervention, fatigue intensity (P<0/001) and trait 

anxiety variables and state anxiety variables (P<0/001) decreased significantly. A week after the 

intervention, Fatigue severity (P <0.001) and state anxiety (P= 0.003) and trait anxiety (P = 

0.007)significant statistical differences were found.  

Conclusion: According to the results, Foot reflexology can be as a method non-invasive and low 

cost in reducing fatigue and postpartum anxiety to be used. 

Keywords: Foot reflexology, Fatigue, Anxiety, Postpartum period. 

 


