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Abstract

مقاله پژوهشی

چکیده

Objective: The emergence of chronic diseases such as traumatic
brain injuries brings about emotional and psychological
damages in the patients. Therefore, the present study was
conducted with the purpose of investigating the effectiveness of
reflexive massage on the anxiety and pain intensity of the
patients with traumatic brain injury. Method: The present study
was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and
two-month follow-up design. The statistical population of the
present study included the patients with traumatic brain injury
who attended Ayatollah Kashani Esfahani Hospital in the third
quarter of 2019. 30 patients with traumatic brain injury were
selected through purposive sampling method and they were
randomly accommodated into experimental and control groups
(15patients in the experimental group and 15 in the control
group). The experimental group received eight sessions of
reflexive massage during a month. 3 patients from the
experimental group and 2 patients from the control group quitted
taking part in the study after starting the intervention. The
applied questionnaires in this study included Beck et.al, 1988)
and pain perception (Melzack, 1997). The data from the study
were analyzed through repeated measurement ANOVA method.
Findings: The results showed that reflexive massage has
significant effect on the anxiety and pain intensity of the patients
with traumatic brain injury (P<0.001) in a way that this method
led to the decrease of anxiety and pain intensity of the patients
with traumatic brain injury. Conclusion: According to the
findings of the present study it can be stated that reflexive
massage can be an efficient method to decrease anxiety and pain
intensity of the patients with traumatic brain injury.

 بروز بیماریهای مزمن جسمی همچون آسیب مغزی تروماتیک:مقدمه
 بر همین.سبب آسیبهای هیجانی و روانشناختی در بیماران میشود
اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ماساژ بازتابی بر
اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک انجام
- پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون: روش.گرفت
 جامعه آماری.پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود
پژوهش حاضر بیماران دارای آسیب تروماتیک مغزی مراجعهکننده به
 در این. بود1398 بیمارستان آیتاهلل کاشانی اصفهان در سهماهه پاییز
 بیمار دارای آسیب تروماتیک مغزی با روش30 پژوهش تعداد
نمونهگیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش
 گروه آزمایش ماساژ بازتابی.) بیمار15 و گواه گمارده شدند (هر گروه
3  پس از شروع مداخله. جلسه دریافت نمودند8 را طی یک ماه در
 بیمار در گروه گواه از پژوهش انصراف2 بیمار در گروه آزمایش و
 پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش شامل اضطراب (بک.دادند
 دادههای حاصل.) بود1997 ،) و ادراک درد (ملزاک1988 ،و همکاران
از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد
 نتایج نشان داد که ماساژ بازتابی بر: یافتهها.تجزیهوتحلیل قرار گرفت
اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک تأثیر
 بدینصورت که این روش توانسته منجر به.)p<0/001( معنادار دارد
کاهش اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک
 بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان بیان کرد: نتیجهگیری.شود
که ماساژ بازتابی میتواند بهعنوان یک روش کارآمد جهت کاهش
اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک مورد
.استفاده گیرد
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مقدمه
از جمله بیمارهای فیزیولوژیک که آسیبهای

بیشترین شکایت را گزارش میکنند .تا به امروز،

روانی و هیجانی فراوانی برای بیمار در پی دارد،

مکانیزمهای درد مزمن در بیماران آسیبهای

آسیبهای مغزی تروماتیک 1است که در اثر

مغزی تروماتیک تا حد زیادی ناشناخته است.

عوامل بیرونی همچون تصادف و یا صدمات

عواقب طوالنیمدت درد میتواند ناتوانکننده

ورزشی بروز میکند (ایفتیخار ،انوار ،سالیم ،نصیر

باشد و بر کیفیت زندگی حتی زمانی که آسیب

و عنایت .)2020 ،آسیبهای مغزی تروماتیک در

خفیف است ،تأثیر بگذارد (دیلی و همکاران،

اثر وارد آمدن نیروی ناگهانی به سر ایجاد

 .)2018این در حالی است که استرس ،اضطراب،

میشوند و موجب بروز تغییرات جسمی،

ناامیدی و افسردگی پیامدهای هیجانی زندگی با

شناختی ،احساسی ،اجتماعی و شغلی در فرد

درد محسوب میشود .درد از یکسو ،هیجان

میشوند (ریگون ،ووس ،تارکسترا ،ماتال و داف،

منفی به دنبال دارد و از سوی دیگر ،هیجان منفی

2017؛ عبداهلل ،نگ و سیدی .)2018 ،آسیب مغزی

موجب تداوم درد میشود (هیوز و همکاران،

تروماتیک یک وضعیت جدی و ناتوانکننده است

 .)2015بیماران بستری ،درد را بهعنوان یک عامل

(گوچ و همکاران .)2017 ،آسیب مغزی تروماتیک

استرسآور مهم تجربه کرده که میتواند منجر به

تجربهای فاجعهبـار اسـت که زندگی افراد را پس

بیقراری آنان شود (یاماشیتا ،یاماساکی ،ماتسویاما

از آسیبدیدگی دگرگـون مـیکنـد .این آسیب به

و آمایا .)2017 ،عدم تسکین درد علیرغم

دلیل ماهیت پیچیده ،تغییرات حاد و یا درازمـدت

پاسخهای فیزیولوژیک منفی مانند تغییرات عالئم

که مـیتوانـد بـه نحـو چشـمگیـری بر کیفیـت

حیاتی (مثل فشار خون) ،میتواند تأثیرات منفی

زنـدگی پـس از جراحت مغزی تأثیر بگـذارد

روانی نیز داشته باشد که از آن جمله میتوان به

(ولز و هاتجینوس .)2018 ،در ایاالت متحده

دلیریوم  2،اضطراب و اختالل استرس پس از

آمریکا بهتنهایی تقریباً  7 .1میلیون نفر متحمل این

سانحه 3اشاره نمود .اثرات منفی بالینی در پی

عارضه هستند 52000 ،نفر در سال میمیرند و

مدیریت ناموثر درد شامل مشکالت قلبی ،ریوی،

 275000نفر به علت این آسیبها در بیمارستان

عفونت ،التیام ضعیف زخم ،بیخوابی و تضعیف

بستری میشوند (ویلی .)2015 ،در ایران حدود

روحیه و غیره است که همگی این عوامل منجر به

 %60از تروماهای ناشی از ضربه مغزی منجر به

مشکل اقتصادی و پزشکی همچون افزایش طول

فوت میشوند و زیان ناشی از آن در هرسال برابر

اقامت در بیمارستان ،پذیرش مجدد و نارضایتی

با  12هزار میلیارد ریال است (رضایی ،صالحی،

بیماران میشود (چو و همکاران.)2016 ،

یوسفزاده ،موسوی و رهنما.)1391 ،

در ادامه باید اشاره کرد که آسیب مغزی به

بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک از درد مزمن

شکل معمول با افزایش اضطراب در بیماران همراه

1. Traumatic Brain Injury

2. Delirium
3. Post traumatic stress disorder
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است (خوری و بناویتز .)2017 ،اضطراب حالتی

است که میتواند برای بیماریهای فیزیولوژیکی

است که تقریباً در همه انسانها در طول زندگی به

دارای کارآیی مناسب باشد؛ که نتایج پژوهشهای

درجات مختلف بروز میکند .بهطوریکه هرکس

مختلف همچون قربانیان و محمودپور ()1399؛

حداقل یکبار این احساس را تجربه کرده است

خزاعی ،رضایی مجتبی ،سبزاری و حسینی

(فایل و هاید .)2012 ،وجود اندکی اضطراب در

()1398؛ صالحی ()1397؛ ایزدپناه ،هادوی و

انسان هم طبیعی و هم الزم است ،چرا که

بهرامی ()1397؛ پورکمالی ،یزدخواستی ،عریضی

اضطراب در حد متعادل و سازنده فرد را وادار

و چیتساز ()1396؛ شفیعی و رفیعی وردنجانی

میسازد که برای انجام امور خود ،بهموقع و

()1396؛ پاز ()2020؛ قسکوییر ،وایک ،اسمیت و

مناسب تالش کند و بدین ترتیب ،زندگی خود را

کاتنر ()2019؛ آشتون و همکاران ()2019؛ الیویرا

بادوامتر و بارورتر سازد ،ولی اگر از حالت عادی

و همکاران ( )2018نشان از کارآیی این روش

و طبیعی خارج شود ،برای او مشکلساز خواهد

دارد .همچنین نتایج پژوهشهای انجام شده در

بود (ریچاردسون-جونز و همکاران.)2011 ،

زمینه ماساژدرمانی نشان میدهند که این مداخله

میتوان گفت اضطراب ماحصل استرسهای

در کاهش سردرد تنشی افراد مبتال به اختالل

مداومی است که فرد در طول زندگی آن را تجربه

استرس پس از سانحه (دهسرایی ،آهنجان و

نموده است .اضطراب عبارت است از پاسخ

محمدزاده،

بیماری

عاطفی و فیزیولوژیکی به احساس خطر همهجانبه

پارکینسون (دونامایا و اهکوشی2012 ،؛ دونامایا،

درونی که بهسادگی کنار میرود .اضطراب با

ساهو و اهکوشی )2014 ،و کاهش شدت درد،

عالئم بدنی خاصی همراه است ،اضطراب یک

اضطراب و تنش پس از عمل جراحی روده (دریر

عالمت هشداردهنده است که خبر از خطری

و همکاران )2015 ،اثربخش بوده است .چنانکه

قریبالوقوع میدهد و شخص را برای مقابله

پژوهشهای جدید نیز نشان از کارآیی این روش

آماده میسازد (ملتزلر ،ماهونی و فریدی.)2016 ،

در درمان عالئم ریوی آسم (ژو ،وانگ ،ژانگ،

همچنین اضطراب با عالئم جسمی و روانـی

هانگ و وان )2016 ،و اضطراب و درد بیماران

ماننـد افـزایش فشـارخون ،آشفتگی روانـی همراه

قلبی (میزو ،استاین ،بوزتو و پلنتز )2016 ،حکایت

است (استین.)2008 ،

دارد .ماساژ یکی از رایجترین و بیخطرترین

،)1389

بهبود

عالئم

در کنار درمانهای پزشکی ،روشهای درمانی

درمانهای مکمل و جایگزین در سراسر دنیا است

و آموزشی متفاوتی برای بیماران با آسیب مغزی

(بوتاگات،

و

تروماتیک بهکار گرفته شده است .یکی از

خارموان .)2011 ،ماساژ باعث افزایش جریان

درمانهای مورد استفاده در افراد با آسیبهای

خون سرخرگی ،سیاهرگی ،موضعی و حجم

فیزیولوژیکی ماساژ بازتابی است .دلیل استفاده از

ضربهای میشود .این فرآیند ،درناژ و تخلیه لنف

این روش ،وجود پایه فیزیولوژیکی این درمان

را بهبود میبخشد ،باعث مهار مکانیسم درد

یونگپینینچپانگ،

چاتچاوان
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میشود ،موجب افزایش سروتونین و دوپامین و

به کاهش اضطراب این بیماران اقدام جدی

کاهش کورتیزول میگردد و در بهبود بیخوابی

صورت پذیرد .حال با توجه به آسیبهای

نیز اثرگذار است (فایلد ،دیدس ،دیگو ،گالر،

روانشناختی ،شناختی ،ارتباطی و هیجانی در

سالیوان و ویلسون .)2014 ،ماساژ باعث کاهش

بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک همچون

اضطراب بیماران در محیطهای مختلف بالینی،

ادراک اضطراب و درد باال و اهمیت بهرهگیری از

کاهش درد ،بهبود توانایی عملکردی ،کاهش

روشهای درمانی و مداخلهای مناسب همچون

نشانههای رفتاری همراه با زوال عقلی (دمانس) و

ماساژ بازتابی و تایید کارآیی دو روش در

ارتقای سالمتی شخصی میگردد (مونزیلو و

پژوهشهای مختلف و سرانجام عدم انجام

گرونوویچ .)2011 ،ماساژ همچنین باعث تحریک

پژوهشی مشابه ،مساله اصلی پژوهش حاضر

تون پاراسمپاتیک سیستم عصبی مرکزی شده و

بررسی اثربخشی ماساژ بازتابی بر اضطراب و

ضربان قلب و تنفس را کاهش داده و درنتیجه

شدت درد بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک

سبب

احساس

آرامش

میگردد.

ازاینرو

بستری در بیمارستان آیتاهلل کاشانی اصفهان بود.

ماساژدرمانی اگرچه در ظاهر یک مداخله جسمی
به شمار رود ،اما میتواند اثرات مثبت و قابل

روش

توجهی در افزایش سطح آرامش و سالمت روان

طرح پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشی با

عمومی افراد داشته باشد (هوا ،چیانگ ،هسا ،چیا
و ین.)2010 ،
در مورد ضرورت انجام پژوهش حاضر میتوان
گفت که آسیب مغزی تروماتیک زندگی افراد را
پس از آسیبدیدگی دگرگـون کرده و میتوانـد و
با ایجاد اضطراب ،بـه نحـو چشـمگیـری بر
کیفیت زنـدگی پـس از جراحت مغزی تأثیر
بگـذارد (آشمن ،گوردون ،کانتور ،هیبارد.)2006 ،
از طرفی عواقب طوالنیمدت دردی که همراه با
اختالالت روانشناختی ناشی از آسیب مغزی
تروماتیک به وجود میآید ،میتواند ناتوانکننده
بوده و زندگی فردی و اجتماعی بیماران را مختل
نماید (یاماشیتا و همکاران .)2017 ،این فرایند
نشانگر این ضرورت است که میبایست با
بهکارگیری روشهای روانشناختی مناسب نسبت
70

پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و مرحله
پیگیری دوماهه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
بیماران

دارای

آسیب

تروماتیک

مغزی

مراجعهکننده به بیمارستان آیتاهلل کاشانی اصفهان
در سهماهه پاییز  1398بود که جهت شرکت در
این پژوهش ،رضایت آگاهانه داشتند .از این میان،
تعداد  30نفر به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .بدینصورت با مراجعه بیمارستان آیتاهلل
کاشانی اصفهان ،فرمهای حضور داوطلبانه در
پژوهش در بین بیماران مبتال به آسیب مغزی
تروماتیک توزیع شد .پس از جمعآوری فرمها،
افراد داوطلب شناسایی و هدف و محتوای
پژوهش برای آنها توضیح داده شد .این افراد بنا
بر تشخیص پزشک متخصص از نظر میزان آسیب
مغزی تروماتیک در وضعیت مشابهی بودند .سپس
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از بین آنها  30نفر انتخاب و به شکل تصادفی در

پرسشنامه درد مکگیل 1:پرسشنامه درد مکگیل

گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15بیمار

در سال  1997توسط ملزاک ساخته شد و دارای

در گروه آزمایش و  15بیمار در گروه گواه) .الزم

 20مجموعه عبارت است و هدف آن سنجش

به ذکر است که حجم نمونه با استفاده از جدول

درک افراد از درد از ابعاد مختلف درد میباشد.

کوهن و تعیین اندازه اثر با توجه به ،a=0/05

این پرسشنامه دارای چهار زیر مقیاس ادراک

 1-β=0/8 ،α=0/005و با توجه به اندازه اثرهای

حسی درد (شامل  10سؤال :سؤاالت  1تا ،)10

پیشینه پژوهش (کالین ،هوناکر ،جوزف و سچیو،

ادراک عاطفی درد (شامل  5سؤال :سؤاالت  11تا

 )2001محاسبه شد که در هر دو گروه  30نفر

 ،)15ادراک ارزیابی درد (شامل یک سوال :سؤال

برآورد گردید (هر گروه  15نفر) .پس از شروع

 )16و دردهای متنوع و گوناگون (شامل  4سؤال:

مداخله  3بیمار در گروه آزمایش و  2بیمار در

سؤاالت  17تا  )20است .پرسشنامه درد مکگیل

گروه گواه از پژوهش انصراف دادند .در گام بعد

از برجستهترین ابزارهای اندازهگیری درد است که

افراد گروه آزمایش ماساژ بازتابی را دریافت

برای اولین توسط ملزاک بر روی  297بیمار که از

نمودند ،در حالیکه گروه گواه این مداخله را

انواع مختلف دردها رنج میبردهاند مورد استفاده

دریافت نکرده و مقرر گردید که در صورت

قرار گرفت .نسخه اصالح شده پرسشنامه درد

اثربخش بودن ،پس از اتمام فرایند پژوهش ،این

مکگیل نیز توسط ملزاک ( )1997برای یک اقدام

درمانها به این افراد نیز ارائه داده شود .معیارهای

کوتاه اما مفید در زمینه درد ساخته شد که در 250

ورود نمونه به پژوهش شامل رضایت و تمایل

مطالعه بکار گرفته شده است .پرسشنامه درد

فرد به شرکت در پژوهش ،سن  20تا  40سال،

مکگیل شامل دو عامل مستقل است :یکی تحت

نداشتن بیماری جسمی همزمان (به تشخیص

عنوان دردحسی که توصیفکننده تجربه درد در

پزشک متخصص و پرونده پزشکی) ،نداشتن

فرد و دیگری درد عاطفی که تشریح تأثیر

سابقه اختالالت روانشناختی (با استفاده از

احساسی از تجربه درد را نشان میدهد .این

مصاحبه بالینی کوتاه) و داشتن حداقل سطح سواد

پرسشنامه  20مجموعه عبارت داشته و هدف

سیکل بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز شامل

سنجش درک افراد از درد از ابعاد مختلف (ادراک

عدم رضایت یا انصراف از شرکت در پژوهش،

حسی درد ،ادراک عاطفی درد ،ادراک ارزیابی

عدم شرکت در بیش از یک جلسه در

درد ،دردهای متنوع و گوناگون) میباشد (ملزاک،

ماساژبازتابی و عدم همکاری و انجام ندادن

 )1997حداقل نمره در این پرسشنامه  20و

تکالیف مشخص شده در کالس بود.

حداکثر نمره  77است .نمره باالتر نشاندهنده

در پژوهش حاضر از پرسشنامههای زیر استفاده
شده است:

ادراک درد بیشتر است .امتیاز باالتر نشاندهنده
میزان ادراک درد باالتر در فرد پاسخدهنده است و
1. McGill Pain Questionnaire
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برعکس .در پژوهش دورکین و همکاران ()2009

اضطراببرانگیز قرار میگیرند ،بعضی از این

روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تایید قرار

عالئم را تجربه میکنند .بک و همکاران همسانی

گرفته است .همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای

درونی مقیاس را برابر با  0/92و پایایی بازآزمایی

کرونباخ محاسبه گردید .ضریب آلفا برای کلیه

یک هفتهای آن را  0/75و همبستگی مادههای آن

ابعاد بین  0/83تا  0/87بدست آمد .در ایران نیز

را از  0/30تا  0/76گزارش کردهاند (بک و

در پژوهش خیر و منشئی ( )1398روایی محتوایی

همکاران .)1988 ،وجدیان ،عارفی و منشئی

این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است.

( )1399ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را

همچنین میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش

 0/90و ضریب پایایی به روش بازآزمایی را 0/82

این پژوهشگران  0/87محاسبه شده است .در

به دست آوردهاند .مطالعات انجام شده نشان

پژوهش حاضر ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از

میدهد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی باالیی

ضریب آلفای کرونباخ  0/84محاسبه شد.

برخوردار است (به نقل از وجدیان ،عارفی و

پرسشنامه

اضطراب:1

اضطراب

منشئی .)1399 ،ضریب همسانی درونی آن 0/92

پرسشنامه

توسط بک ،اپستین ،براون و استیر ( )1988تدوین

و اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصلهی یک

شده و نشانههای اضطرابی را میسنجد .مقیاس

هفته  0/75و همبستگی مادههای آن  0/30تا 0/76

اضطراب بک یک پرسشنامه خودسنجی 21

متغیر است .پنج نوع روایی محتوا ،همزمان ،سازه،

سوالی است که با هدف اندازهگیری شدت

تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده

اضطراب طراحی شده است .این آزمون شدت

است که نشاندهنده کارایی باالی این ابزار در

اضطراب را در یک هفته اخیر و در دامنهای از

اندازهگیری شدت اضطراب میباشد (به نقل از

«اصالً» تا «شدید» مورد ارزیابی قرار میدهد .نمره

وجدیان ،عارفی و منشئی .)1399 ،پایایی این

هر سؤال بین  0تا  3بوده و دامنه نمرات بین  0تا

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب

 63میباشد .در پرسشنامۀ بک چهار گزینه هر

آلفای کرونباخ  0/78محاسبه شد.

سؤال در یک طیف چهاربخشی از  0تا 3

روند اجرای پژوهش

نمرهگذاری میشود .هر یک از مادههای آزمون

پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند

یکی از عالئم شایع اضطراب (عالئم ذهنی ،بدنی،

نمونهگیری (مطابق با آنچه ذکر گردید) ،بیماران

هراس) را توصیف میکند .نمرة کل در دامنهای از

دچار آسیب مغزی تروماتیک انتخاب شده (30

 0تا  63قرار میگیرد .نمره باال نشاندهنده

بیمار) به شیوه تصادفی در گروههای آزمایش و

اضطراب بیشتر است .هر عبارت بازتاب یکی از

گواه گمارده شدند ( 15فرد در گروه آزمایش و

عالئم اضطراب است که معموالً افرادی که از نظر

 15فرد در گروه گواه) .گروه آزمایش مداخله

بالینی اضطراب هستند یا کسانی که در وضعیت

ماساژ بازتابی را طی یک ماه در  8جلسه دریافت
نمودند .این در حالی است که گروه گواه

1. Anxiety Questionnaire
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مداخالت را دریافت نکرده و در انتظار دریافت

آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این

این درمان بودند .پس از شروع مداخله  3بیمار در

مداخالت را دریافت خواهند نمود .همچنین به

گروه آزمایش و  2بیمار در گروه گواه از پژوهش

هر دو گروه اطمینان داده شد که اطالعات آنها

انصراف دادند .جهت رعایت اخالق در پژوهش

محرمانه باقی میماند و نیازی به درج نام نیست.

رضایت افراد برای شرکت در برنامه مداخله

پس از اتمام مداخله تعداد  4فرد حاضر در گروه

کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند.

گواه نیز مداخله حاضر را دریافت نموده و بقیه
افراد از دریافت مداخله انصراف دادند.

جدول  .1شرح جلسات مداخله ماساژ بازتابی (خزائی و همکاران)1398 ،
شرح جلسه

شماره جلسه

خوشامدگویی ،ارائه اطالعات در زمینه دلیل انجام مداخله و حفـ حـریم رازداری ،ارائـه و تکمیـل فرمهـای

جلسه اول

پیشآزمون ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه دوم

آرام سازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه سوم

آرامسازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه چهارم

آرامسازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه پنجم

آرام سازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه ششم

آرامسازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه هفتم

آرام سازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا به مدت  30دقیقه

جلسه هشتم

آرامسازی ،انجام ماساژ بازتابی در نقاط بازتابی مربوط به سر در کف دست و پا بـه مـدت  30دقیقـه ،اجـرای
پسآزمون

در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از

پیشفرض کرویت دادهها و همچنین از تحلیل

دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده

واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی فرضیه

است .در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف

پژوهش استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از

استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون

نرمافزار آماری  SPSS-23مورد تجزیهوتحلیل

شاپیرو -ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع

قرار گرفت.

متغیرها ،آزمون لوین برای بررسی برابری
واریانسها،

آزمون

موچلی

جهت بررسی

همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که

یافتهها
یافتههای حاصل از دادههای دموگرافیک نشان
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داد که از افراد دارای دامنه سنی  20تا  40سال

فوق لیسانس بودند که در این بین پایه تحصیلی

بودند که در گروه آزمایش دامنه سنی  32تا 35

دیپلم در هر دو گروه آزمایش و گواه دارای

(تعداد  4نفر معادل  33/33درصد) و در گروه

بیشترین فراوانی بود (تعداد  3نفر در گروه

گواه دامنه سنی  26تا  29سال (تعداد  5نفر معادل

آزمایش معادل  25درصد و تعداد  4نفر در گروه

 38/46درصد) دارای بیشترین فراوانی بود .از

گواه معادل  30/77درصد) .الزم به ذکر است که

طرفی این افراد دارای دامنه تحصیالت سیکل تا

تمام افراد حاضر در پژوهش مرد بودند .حال
یافتههای توصیفی پژوهش مورد بررسی قرار
میگیرد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد اضطراب و شدت درد در دو گروه آزمایش و گواه
مولفهها

اضطراب

شدت درد

پیشآزمون

گروهها

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

35/33

8/04

26/75

9/60

28/33

9/39

گروه گواه

37/07

5/15

38/15

5/38

37/38

5/17

گروه آزمایش

45/75

7/41

35/25

9/59

38/08

9/72

گروه گواه

46/92

7/68

47/30

8/26

46/69

7/95

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با

نتایج آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر نشان

اندازهگیری مکرر ،پیشفرضهای آزمونهای

میدهد بر اساس ضرایب  Fمحاسبه شده ،عامل

پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .بر همین

زمان یا مرحله ارزیابی تأثیر معناداری بر نمرات

اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که

اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی

پیشفرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در

تروماتیک داشته است ( .)P< 0/001اندازه اثر

متغیرهای اضطراب و شدت درد در گروههای

نشان میدهد عامل زمان به ترتیب  63و  67از

آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون

تفاوت در واریانسهای نمرات اضطراب و شدت

پیگیری برقرار است ( .)p<0/05همچنین

درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک را تبیین

پیشفرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون

میکند .عالوه بر این ،بر اساس ضریب F

لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن

محاسبهشده ،تأثیر عامل عضویت گروهی هم بر

معنادار نبود که این یافته میداد پیشفرض همگنی

نمرات اضطراب و شدت درد بیماران دارای

واریانسها رعایت شده است (.)p<0/05

آسیب مغزی تروماتیک معنادار است ()p<0/001؛

همچنین نتایج آزمون موچلی بیانگر آن بود که

بنابراین نتیجه گرفته میشود عامل عضویت

پیشفرض کرویت دادهها در متغیرهای اضطراب

گروهی یا نوع درمان دریافتی (ماساژ بازتابی) هم

و

و شدت درد رعایت شده است (.)p<0/05
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بر اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب

پسآزمون و پیگیری اضطراب و شدت درد

مغزی تروماتیک تأثیر معنادار داشته است .اندازه

میشود نوع درمان دریافتی (ماساژ بازتابی) در

اثر نشان میدهد عضویت گروهی به ترتیب  32و

مراحل مختلف ارزیابی هم بر اضطراب و شدت

 42درصد از تفاوت در نمرات اضطراب و شدت

درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک به

درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک را تبیین

میزان  71و  69درصد تأثیر معنادار داشته است.

میکند .درنهایت نتایج بیانگر آن است که اثر

توان آماری هم حاکی از دقت آماری باال و کفایت

متقابل نوع درمان و عامل زمان هم بر نمرات

حجم نمونه میباشد .حال در ادامه در جدول 4

اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی

مقایسه زوجی میانگین نمرات اضطراب و شدت

تروماتیک معنادار است ( .)p<0/001بنابراین

درد آزمودنیها بر حسب مرحله ارزیابی ارائه

نتیجه گرفته

میشود.

جدول  .3تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی تأثیرات درون و بین گروهی برای متغیرهای اضطراب و شدت درد
متغیرها

اضطراب

شدت درد

مقدار f

مقدار p

اندازه

توان

مجموع

درجه

میانگین

اثر

آزمون

مجذورات

آزادی

مجذورات
0/0001

0/62

1

مراحل

211/73

2

105/86

37/67

0/32

0/96

گروهبندی

1024/98

1

1024/98

12/63

0/001

0/71

1

تعامل مراحل و گروهبندی

316/69

2

158/34

56/34

0/0001

خطا

129/27

46

2/81

مراحل

352/78

2

176/39

45/77

0/0001

0/67

1

گروهبندی

992/10

1

992/10

17

0/0001

0/42

0/98

تعامل مراحل و گروهبندی

386/19

2

193/08

50/10

0/0001

0/69

1

خطا

177/26

46

3/85

همانگونه نتایج جدول  4نشان میدهد ،بین

بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک را نسبت به

میانگین نمرات مرحله پیشآزمون با پسآزمون و

مرحله پیشآزمون دچار تغییر نمایند .یافته دیگر

پیگیری در متغیرهای اضطراب و شدت درد

این جدول نشان داد که بین میانگین نمرات

تفاوت معنادار وجود دارد .این بدان معناست که

مرحله پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود

ماساژ بازتابی توانسته به شکل معناداری نمرات

ندارد .این یافته را میتوان این چنین تبیین نمود
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که نمرات اضطراب و شدت درد بیماران دارای

سطوح سرمی سایتوکاینهای 17 IL-و IFN-β

آسیب مغزی تروماتیک که در مرحله پسآزمون

توانسته منجر به کاهش معنادار میانگین نمرات

دچار کاهش معنادار شده بود ،توانسته این تغییر را

اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی

نماید .در یک

تروماتیک در مرحله پسآزمون شده و این اثر در

جمعبندی میتوان بیان نمود ماساژ بازتابی

مرحله پیگیری نیز ثبات خود را حف نموده است.

در طول دوره پیگیری نیز حف

جدول  .4مقایسه زوجی میانگین نمرات اضطراب و شدت درد آزمودنیها برحسب مرحله ارزیابی
متغیر

اضطراب

مرحله مبنا

مرحله مورد مقایسه

تفاوت

خطای انحراف

(میانگین)

(میانگین)

میانگینها

معیار

پیشآزمون

پسآزمون

3/75

0/57

0/001

پیگیری

3/34

0/57

0/001

پیشآزمون

-3/75

0/57

0/001

پیگیری

-0/40

0/09

0/12

پسآزمون

5/06

0/69

0/0001

پیگیری

3/95

0/62

0/001

پیشآزمون

-5/06

0/69

0/0001

پیگیری

-1/11

0/23

0/09

پسآزمون

پیشآزمون
شدت درد
پسآزمون

معناداری

نتیجهگیری و بحث

در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تأثیر دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ماساژ

همچنین ایزدپناه و همکاران ( )1397گزارش

بازتابی بر اضطراب و شدت درد بیماران دارای

کردهاند که ماساژ بازتابی کف پا بر شدت

آسیب مغزی تروماتیک انجام گرفت .نتایج نشان

خستگی بیماران همودیالیزی موثر است .درنهایت

داد که ماساژ بازتابی بر اضطراب و شدت درد

پورکمالی و همکاران ( )1396در پژوهش خود

بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک تأثیر معنادار

دریافتند که ماساژدرمانی منجر به افزایش شادی،

دارد .یافته اول پژوهش نشان داد که ماساژ بازتابی

امید و سالمت عمومی بیماران مبتال به پارکینسون

منجر به کاهش اضطراب بیماران دارای آسیب

میشود .در تبیین اثربخشی ماساژ بازتابی بر

مغزی تروماتیک شده بود .این یافته همسو با نتایج

اضطراب و بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک

پژوهش قربانیان و محمودپور ()1399؛ ایزدپناه،

میتوان بیان کرد که نوع لمس و فشاری که در

هادوی و بهرامی ()1397؛ پورکمالی و همکاران

ماساژ بازتابی به کار گرفته میشود به نظر میرسد

()1396؛ پاز ()2020؛ الیویرا و همکاران ()2018

تأثیری فراتر از یک لمس ساده داشته باشد (پاز،

بود .چنانکه قربانیان و محمودپور ( )1399در

 .)2020ماساژ بازتابی آثار فیزیولوژیکی زیادی

نتایج پژوهش خود نشان داد که ماساژدرمانی بر

دارد که ممکن است تا اندازهای مربوط به ارائه
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تنآرامی باشد .آرامسازی حاصل از ماساژ بازتابی

سرطان پستان و ژنیتال تأثیر معنادار دارد .در تبیین

سبب میشود تا فرایند تقویت قوای ذهنی و

اثربخشی ماساژ بازتابی بر شدت درد بیماران

روانی ایجاد شود .کسب توانمندی شناختی و

دارای آسیب مغزی تروماتیک میتوان بیان کرد که

روانی نیز میتواند با کاهش اضطراب همراه شود.

حکایت دارد .ماساژ بازتابی با افزایش جریان

عالوه بر این ماساژ بازتابی با افزایش آرامش

خون سرخرگی ،سیاهرگی ،موضعی و حجم

روانی حاصل از آرامسازی روانی و فیزیولوژیکی،

ضربهای باعث مهار مکانیسم درد میشود (فایلد و

باعث بهبود بازدهی استعدادهای درونی و افزایش

همکاران )2014 ،که این روند شدت درد را نیز

قدرت تعقل و خالقیت میشود (الیویرا و

در بیماران مبتال به آسیب مغزی تروماتیک کاهش

همکاران)2018 ،؛ بنابراین ماساژ بازتابی با ایجاد

میدهد .عالوه بر این ،مطابق با نظر هوا و

چنین فرایندی سبب میشود تا بیماران دارای

همکاران ( )2010ماساژ بازتابی باعث تحریک

آسیب مغزی تروماتیک با کسب آرامسازی و

تون پاراسمپاتیک سیستم عصبی مرکزی شده و

ریلکسیشن ،اضطراب کمتری را تجربه نمایند.

ضربان قلب و تنفس را کاهش داده و در نتیجه

یافته دوم پژوهش نشان داد که ماساژ بازتابی

سبب احساس آرامش میگردد .کسب آرماش

منجر به کاهش شدت درد بیماران دارای آسیب

حاصل از کاهش ضربان قلب ،بر فرایندهای

مغزی تروماتیک شده بود .این یافته همسو با نتایج

فیزیولوژیک همانند ادراک درد نیز موثر بوده و

پژوهش خزاعی و همکاران ()1398؛ صالحی

سبب میشود تا بیماران حاضر در پژوهش ،درد

()1397؛ شفیعی و رفیعی وردنجانی ()1396؛

کمتری را ادراک نمایند.

قسکوییر و همکاران ()2019؛ آشتون و همکاران

محدود بودن دامنه تحقیق به بیماران دارای

( )2019بود .چنانکه شفیعی و رفیعی وردنجانی

آسیب مغزی تروماتیک بیمارستان آیتاهلل کاشانی

( )1396در نتایج پژوهش خود نشان دادند که

اصفهان؛ عدم بهرهگیری از روش نمونهگیری

ماساژ استروک سطحی بر رضایت و درک بیماران

تصادفی و عدم مهار متغیرهای اثرگذار بر

از کیفیت کنترل درد بعد از جراحی پیوند عروق

اضطراب و شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی

کرونر تأثیر دارد .همچنین صالحی ()1397

تروماتیک از محدودیتهای پژوهش حاضر بود؛

گزارش کرده است که ماساژ بازتابی پا و تحریک

بنابراین پیشنهاد میشود برای افزایش قدرت

لمسی دست بر سطح هوشیاری و شاخصهای

تعمیمپذیری نتایج ،در سطح پیشنهاد پژوهشی،

فیزیولوژیک بیماران ضربه مغزی بستری در بخش

این پژوهش در سایر استانها و مناطق و جوامع

مراقبتهای ویژه بیمارستان موثر است .در نهایت

دارای فرهنگهای متفاوت ،دیگر بیماران (همچون

خزاعی و همکاران ( )1398در پژوهش خود

افراد مبتال به تاالسمی ،سرطان ،سکته مغزی و

دریافتند که ماساژ بازتابی کف پا بر استرس و درد

قلبی و ،)..مهار عوامل ذکر شده و روش

نوروپاتیک ناشی از شیمیدرمانی در زنان مبتال به

نمونهگیری تصادفی اجرا شود .با توجه به
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اثربخشی ماساژ بازتابی بر اضطراب و شدت درد

سپاسگزاری

بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک ،در سطح

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای

کاربردی پیشنهاد میشود تا در مراکز درمانی

تخصصی نرگس ابراهیمی در دانشگاه آزاد

تروماتیک،

اسالمی واحد نجفآباد بود .بدینوسیله از تمام

متخصصانی حضور داشته باشند تا با بهکارگیری

بیماران مبتال به آسیب مغزی تروماتیک حاضر در

ماساژ بازتابی بتوانند نسبت به کاهش اضطراب و

پژوهش و خانوادههای آنها و همچنین مسئوالن

شدت درد بیماران دارای آسیب مغزی تروماتیک

بیمارستان آیتاهلل کاشانی اصفهان که همکاری

اقدام نمایند.

قدردانی به
مناسبی جهت اجرای پژوهش داشتند،
21

بیماران

دارای

آسیب

مغزی

عمل میآید.
منابع
قربانیان ،ب ،.محمودپور ،ا .)1399( .تأثیر یک
دوره تمرینات پیالتس همراه با ماساژدرمانی
بر سطوح سرمی سایتوکاینهای 17 IL-و
IFN-βدر زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس،
فصلنامه علوم زیستی ورزشی33- ،)2(44 ،
.40
خزاعی ،طیبه ،.رضایی مجتبی ،سیدحسن،.
سبزاری ،احمدرضا و حسینی ،محمود.
( .)1398تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر
استرس و درد نوروپاتیک ناشی از
شیمیدرمانی در زنان مبتال به سرطان پستان و

ژنیتال ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند.4-12 ،)1(26 ،
ایزدپناه ،علیمحمد ،.هادوی ،مهدی و بهرامی،
حمیدرضا .)1397( .تأثیر ماساژ بازتابی کف
پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی،
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار581- ،)4(25 ،
.590

صالحی ،بقیهاهلل .)1397( .مقایسه تأثیر ماساژ
بازتابی پا و تحریک لمسی دست بر سطح
هوشیاری و شاخصهای فیزیولوژیک بیماران
ضربه مغزی بستری در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستانهای منتخب شهر قزوین،
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
پرستاری مراقبتهای ویژه ،دانشگاه علوم
پزشکی قزوین.
شفیعی ،زهرا و رفیعی وردنجانی ،لیال.)1396( .
تأثیر ماساژ استروک سطحی بر رضایت و
درک بیماران از کیفیت کنترل درد بعد از

جراحی پیوند عروق کرونر ،نشریه جراحی
ایران.70-79 ،)1(25 ،
دهسرائی ،مهدی ،.آهنجان ،شهرام و محمدزاده
پیربازرای ،مجتبی .)1391( .بررسی تأثیر
برنامه ماساژ و تمرین درمانی بر سردرد تنشی
افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه.
مجله علمی پژوهشی طب جانباز،)15(4 ،
.51-44
رضایی ،سجاد ،.صالحی ،ایرج ،.یوسفزاده،

78

1401  بهار،)41  شماره اول (پیاپی، سال یازدهم،نشریه علمی روانشناسی سالمت

 اثربخشی.)1398( . غالمرضا، منشئی،. غزاله،خیر

. نقی، حشمتاهلل و رهنما، موسوی،.شاهرخ

درمانگری ذهنآگاهی کودکمحور بر شدت

 تغییر شخصیت نوع پرخاشگر و.)1391(

 فصلنامه علمی.درد کودکان مبتال به رماتیسم
339- ،)75(18 ،پژوهشی علوم روانشناختی

عوامل تعیینکننده آن در بیماران دچار آسیب

.348

 مجله دانشگاه علوم پزشکی،مغزی تروماتیک
.49-62 ،)1(16 ،کرمانشاه

. غ، منشئی،. مژگان، عارفی،. محمدرضا،وجدیان

، عریضی،. فریبا، یزدخواستی،. طیبه،پورکمالی

ذهنآگاهی

.)1399(

.)1396( . احمد،حمیدرضا و چیتساز

نوجوانمحور بر افسردگی و اضطراب دختران

مقایسه اثربخشی تکنیک الکساندر و

 مجله دانشکده،دارای شکست عاطفی
،)1(63 ،پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 امید و،ماساژدرمانی در افزایش شادی

.51-61

.23-37 ،)4(6 ،فصلنامه طب توانبخشی
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