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چکیذه
زهینه و هذف :خؼتگی یکی اص ؿایؼتشیي ػاسضِ دس بیواساى تحت دسهاى با ّوَدیالیض هیباؿذ .اص جولِ اقذاهاتی کِ هیتَاًذ بِ ػٌَاى
یک هذاخلِ پشػتاسی جْت کاّؾ خؼتگی بِ کاس سٍد ،هاػاط باصتابی اػت .ایي پظٍّؾ با ّذف هقایؼِ تأثیش هاػاط باصتابی کف پا ٍ
کف دػت بش ؿذت خؼتگی بیواساى ّوَدیالیضی اًجام ؿذ.
روش بررسی :هطالؼِ حاضش یک کاسآصهایی بالیٌی تلادفی ؿاّذ داس ػِ گشٍِّ یک ػَ کَس بَد کِ بش سٍی  90بیواس ّوَدیاالیضی
اًجام ؿذ .ابضاس جوغ آٍسی دادُ ّا ؿاهل پشػـٌاهِ هـخلات فشدی ٍ ػٌجؾ ؿذت خؼتگی بَد .پغ اص تکویل پشػـٌاهِ ،هاػااط
باصتابی کف پا ٍ کف دػت بِ هذت ّفتِای  2باس ٍ ّش جلؼِ  20دقیقِ ٍ بِ هذت ّ 5فتِ اًجام ؿذ .پشػـٌاهِ تؼییي ؿذت خؼتگی
قبل هذاخلِّ ،فتِ ػَم ٍ پٌجن هذاخلِ تَػط ّش ػِ گشٍُ تکویل گشدیذ.
يافتههاً :تایج ایي هطالؼِ ًـاى داد کِ قبل ٍ ّفتِ ػَم بؼذ اص ؿشٍع هاػاط باصتابی کف پا ٍ دػت ،اختالف آهاسی هؼٌیداسی بایي
گشٍُ کٌتشل ٍ دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍجَد ًذاسد ( p=0/346قبل هذاخلِ)؛( ّ p=0/813فتِ ػَم هذاخلِ) ،اها بؼذ اص ّ 5فتِ ،تفاٍت آهااسی
هؼٌیداسی بیي گشٍُ کٌتشل ٍ دٍ گشٍُ هذاخلِ دػت ٍ پا داؿت (.) p=0/002
نتیجه گیری :با تَجِ بِ یافتِ ّای ایي پظٍّؾ بِ ًظش هی سػذ ،هاػاط باصتابی ،سٍؿی هؤثش جْت کاّؾ ؿذت خؼتگی های باؿاذ،
لزا تَكیِ هی ؿَد با تَجِ بِ ّضیٌِ کن ،ػذم ػَاسم ٍ ػَْلت اًجام آى ،دس بیواساى تحت دسهاى با ّوَدیالیض جْت کاّؾ ؿاذت
خؼتگی بِ کاس سٍد.
واشگاى کلیذی :هاػاط باصتابی ،خؼتگیّ ،وَدیالیض.

هقذهه

1

بیواسی کلیَی یکی اص  10ػلال هاش ٍ هیاش دس ّاش دٍ جاٌغ
اػت( .)1هیضاى ؿیَع بیواسی هضهي کلیَیً 260فش دس ّاش یاک
هیلیَى ًفش هیباؿذ( .)2بیواساى تحت دسهاى با ّوَدیالیض دس ایشاى
ًیض ػاالًِ حذٍد  15دسكذ افضایؾ هییابذ .باش اػااع اعالػاات
ػیؼتن کلیَی ایاالت
هتحذُ دس حذٍد  90دسكذ بیواساى هبتال بِ ًاسػایی هاضهي کلیاِ،
تحت دسهاى با ّوَدیالیض قشاس داسًذ ٍ  92دسكذ بیواساى دیاالیضی
ایي سٍؽ سا تشجیح هیدٌّذ( .)3خؼتگی ٍ فقذاى اًشطی یکای اص
 .1گشٍُ پشػتاسی ،داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی ،داًـگاُ ػلاَم پضؿاکی تْاشاى ،تْاشاى،
ایشاى.
 .2کاسؿٌاع اسؿذ پشػتاسی ،داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی آهل ،داًـاگاُ ػلاَم پضؿاکی
هاصًذساى ،ػاسی ،ایشاى
*
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 .3پضؿک ،هتخلق عب ػَصًی ،تْشاى ،ایشاى.
 .4گشٍُ آهاس حیاتی ،داًـکذُ پضؿکی ،داًـگاُ تشبیت هذسع ،تْشاى،

ایشاى.

ًـاًِّای ؿاایغ ٍ صجاش آٍس دس بیوااساى ّوَدیاالیضی اػات کاِ
هاّیت هضهي ٍ ًاتَاىکٌٌذُ آى ،باػث کاّؾ فؼالیتّای هشاقبت
اص خَد ٍ هحذٍدیت ایفای ًقؾ ٍ کاّؾ تَاًایی فشد بشای اًجاام
فؼالیتّای سٍصاًِ صًذگی هیگشدد ٍ هیتَاًذ هٌجاش باِ اص دػات
دادى ؿغل ،افضایؾ ٍابؼتگی ٍ افضایؾ هش ٍهیش گشدد(.)4
بشسػی ٍ کٌتشل هیضاى خؼتگی دس هقایؼِ با ػایش ػالئن ،رٌّای
ٍ غیشقابل هـاّذُ اػت ٍ دس ًتیجِ ،دس اغلب هَاسد اص آى غفلات
هیؿَد .با تَجِ بِ هطالؼات اًجامؿذُ ،خؼتگی ٍ کاّؾ اًشطی،
سایجتشیي ػالهت دس بیواساى تحت دسهاى باا ّوَدیاالیض اػات(,5
 .)6خؼتگی ،هفَْهی چٌذبؼذی اػت ٍ دسک جٌبِّاای هختلاف
آى بِ پشػتاس بشای بشًاهِسیاضی ٍ اجاشای بْتاش اػاتشاتظی ّاای
تؼکیي خؼتگی دس بیوااساى تحات دسهااى باا ّوَدیاالیض کواک
خَاّذ کشد( .)3چٌذیي ػاهل سٍی خؼتگی بیوااساى ّوَدیاالیضی
ًقؾ داسد کاِ ؿااهل داسٍّاای تجاَیض ؿاذُ ٍ ػاَاسم آىّاا،
کوبَدّای تغزیِ ای ،تغییشات فیضیَلاَطیکی ،افاضایؾ اٍسُ خاَى،
اخاااتالالت خاااَاس ٍ افؼاااشدگی ،دس استباااای هااایباؿاااذ(.)6
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اػااالیَاى )2006(11دس هطالؼااِ خااَد ًـاااى داد کااِ خؼااتگی دس
بیواساى ّوَدیالیضی باػث هحذٍدیت دس اًجام فؼالیتّای سٍصاًاِ
صًذگی هیگشدد(.)7
کاّؾ فؼالیت دساصهذت ٍ خؼتگی هی تَاًذ ػبب کاّؾ قاذست
ػضالًی ،ضؼف ٍ فقذاى تحول ؿَد .دس ًتیجاِ ،باػاث افاضایؾ
بی حشکتی ،کاّؾ تحول فؼالیات ،افاضایؾ خؼاتگی ٍ افاضایؾ
ؿکایت اص خؼتگی هی ؿَد( .)5بؼایاسی اص بیوااساى ّوَدیاالیضی
هوکي اػت با ػطَح کوتش اًاشطی ػااصگاس ؿاًَذ دسحاالیکاِ اص
ؿذت آػیب آگاُ ًیؼتٌذ .هوکي اػت فاشم ؿاَد کاِ خؼاتگی
جضء عبیؼی فشآیٌذ بیواسی یا دسهاى ًاسػایی هضهي کلیِ اػت .اگش
پشػتاس دس هَسد آى اص بیواس ػؤالی ًپشػذ؛ هؼوَالً بیواس ًیض دس هَسد
آى كحبت ًوی کٌذ ٍ بِ ایي تشتیب ،ایي هـکل ؿایغ بِ كَست
ًاؿٌاختِ باقی های هاًاذ( .)2باش اػااع هـااّذُ پظٍّـاگشاى ٍ
هطالؼااات اًجااام ؿااذُ هبٌاای بااش ؿاایَع خؼااتگی دس بیواااساى
ّوَدیالیضی ایي ػاسضِ های تَاًاذ تاأثیش هٌفای باش سٍی کیفیات
صًذگی بیواساى ّوَدیالیضی داؿتِ باؿذ ٍ دس كَست ػذم دسهااى،
هٌجش بِ افضایؾ ٍابؼاتگی باِ دیگاشاى ،ضاؼف ،کااّؾ اًاشطی
جؼوی ٍ رٌّی ،اًاضٍای اجتوااػی ٍ افؼاشدگی ؿاَد .لازا دسک
ػطَح خؼتگی دس بیواساى ّوَدیاالیضی ،هاذاخالت پشػاتاسی سا
تَػؼِ خَاّذ داد ٍ بِ ؿٌاػایی ایي ػالهت ٍ کٌتاشل آى کواک
بضسگی خَاّذ ًوَد.
یکی اص اقذاهاتی کِ هیتَاًذ بِ ػٌَاى یک هذاخلِ پشػتاسی جْت
کاّؾ ؿذت خؼتگی بِ کاس سٍد ،هاػاط باصتابی 2کاف پاا ٍ کاف
دػت هی باؿذ کِ دس ایي هذاخلِ ،فـااس ٍ هاػااط باش سٍی ًقاای
سفلکؼی دس کف دػت ٍ پا اػوال هی ؿَد کِ باػاث بشگشداًاذى
ػااالهتی ٍ بشقااشاسی تؼااادل ،افااضایؾ جشیاااى خااَى ،افااضایؾ
اکؼیظىسػاًی دس ػضاالت ٍ ،سفاغ خؼاتگی هایؿاَد(.)9 ,8 ,1
تاکٌَى هطالؼات صیادی ،هاػاط باصتابی سا بِ ػٌاَاى یاک هذاخلاِ
پشػتاسی غیش تْاجوی دس ؿشایط هختلف هَسد بشسػی قاشاس دادًاذ
کِ اص آى جولِ هی تَاى باِ بْباَد اضاطشاس بیوااساى ػاشعاًی،
کاّؾ فـاس خَى ،کاّؾ افؼاشدگی ٍ بْباَد ػولکاشد ػیؼاتن
ایوٌی ٍ ،کاّؾ خؼتگی دس صًاى باسداس اؿاسُ کشد( .)20بٌاابشایي،
با دس ًظش گشفتي ایي هؼألِ کِ هذاخالت دسهاى غیاش داسٍیای باِ
ػْذُ پشػتاساى هایباؿاذ ،ایاي ًاَع دسهااى بیااًگش ٌّاش حشفاِ
پشػتاسی اػت ( ٍ )11 ,10با تَجِ بِ ایٌکِ پظٍّـگشاى دس بخؾ
ّوَدیالیض ؿاّذ خؼتگی بیواساى ّوَدیالیضی ٍ ػاذم تَجاِ تاین
دسهاى بِ اسائِ ساّکاس هٌاػب جْت سفغ خؼاتگی بَدًاذ ،باش آى
ؿذًذ تا تأثیش هاػاط باصتابی کف دػات ٍ پاا سا باش هیاضاى ؿاذت
خؼتگی بیواساى تحت دسهاى با ّوَدیالیض بؼٌجٌذ.

O'Sullivan
Reflexology

1.
2.

روش بررسی
هطالؼِ حاضش یک کاسآصهایی بالیٌی تلادفی ؿاّذ داس ػِ گشٍّاِ
یک ػَکَس بِ كَست پیؾ هذاخلِ -پغ هذاخلِ بَد کِ باش سٍی
 90بیواس{کِ با اػتفادُ اص فشهَل کفایت حجن ًوًَِ دس ّش گشٍُ
ً 30فش دس ًظش گشفتِ ؿذ(ّ })12وَدیاالیضی هشاجؼاِ کٌٌاذُ باِ
بیواسػتاى ّاؿوی ًظاد تْشاى
اًجااام ؿااذ( .)13ابااضاس جوااغ آٍسی دادُ ّااا ،ؿاااهل هـخلااات
دهَگشافیک ٍ پشػـٌاهِ ػٌجؾ ؿاذت خؼاتگی ) 33(FSSباَد.
پشػـٌاهِ ػٌجؾ ؿاذت خؼاتگی :ؿااهل دُ ػاؤال اػات کاِ
ػاؤاالت  1تاا  6کیفیات خؼاتگی سا دس بیوااساى ّوَدیاالیضی ٍ
ػؤاالت  7تا  10خؼتگی فیضیکی ،رٌّی ٍ ًتایج خؼاتگی سا باش
ٍضؼیت اجتواػی فشد هی ػٌجذّ .ش ػؤال ،اهتیاص كفش تاا  7داسد
کِ بِ تشتیب ،بیاًگش کنتشیي ٍ بیؾتشیي هیضاى خؼتگی هیباؿذ.
سٍایی ٍ پایایی ابضاس ػٌجؾ ؿاذت خؼاتگی باا آلفاای کشًٍباا
 0/96تؼییي ؿذ( .)14جْت تؼییي اػتبااس اباضاس هاَسد اػاتفادُ اص
سٍؽ اػتباس هحتاَا اػاتفادُ ؿاذ کاِ پاغ اص بشسػای ًظاشات ٍ
تغییشات پیـٌْادی ،اكالحات الصم با كالحذیذ اػااتیذ ساٌّواا ٍ
هـاٍس آهاس كَست گشفت ٍ سٍایی ابضاس هَسدًظش هَسد تائیاذ قاشاس
گشفت.
جْت ًوًَِ گیشی پغ اص کؼب تأییذیِ کویتِ اخال،ق ،پظٍّـاگش
با هشاجؼِ بِ بیواسػتاى ٍ بشسػی پشًٍذُ ٍ پشػاؾ اص بیوااساى دس
چٌذ سٍص هتَالی افشاد ٍاجذ ؿشایط باِ هطالؼاِ سا هـاخق کاشد.
هؼیاس ٍسٍد بِ هطالؼِ ؿاهل :توایل بِ ؿشکت دس پظٍّؾ ،افشاد با
ػي باالی  18ػال ٍ ػابقِ دسهاى با دیالیض بیـتش اص  6هااُ ،قاشاس
داؿتي دس لیؼت ّفتگی دیالیض ٍ اًجام  3هشتبِ دس ّفتِ ٍ ّش بااس
 3الی  4ػاػت ّوَدیالیض ،ػذم ٍجَد تب ٍ خًَشیضی ٍ تشٍهباَص،
بیحؼی یا فلج بَدى دػت ٍ پا .هؼیااس خاشٍن ًیاض ؿااهل :ػاذم
سضایت بیواس بِ اداهِ ؿاشکت دس هطالؼاِ ،فاَت بیوااس دس عاَل
هطالؼِ ،اًجام ػول پیًَذ کلیِ دس حیي پظٍّؾ ،ابتال بِ ػاَاسم
ّوَدیٌاهیکی دس اکثش جلؼات دیالیض بَد .سٍؽ اًجام ًوًَِ گیشی
بِ ایي كَست بَد کِ دس ػِ ًَبت كبح ،ظْش ٍ ػلش ّوَدیاالیض
اًجام هی ؿذ .پظٍّـگش با هشاجؼِ بِ بیواسػتاى ٍ بشسػی پشًٍاذُ
ّای بیواساى ٍ با کؼب سضایت آگاّاًِ ،با اػتفادُ اص هؼیاس ٍسٍد ٍ
خشٍن افشاد ٍاجذ ؿشایط سا اًتخاس هی کشد .تلادفی ػاصی بِ ایي
سٍؽ بَد کِ بیواس ؿواسُ یک دس كَستی کِ ٍاجذ ؿشایط باَد دس
گشٍُ دػت قشاس هی گشفت؛ ػپغ بِ تشتیاب ،بیوااساى بؼاذی دس
گشٍُ پا ٍ کٌتشل قشاس هی گشفتٌذ ،بِ ّویي تشتیب ،بیواساى دیگاش
بِ كَست چشخـی ٍاسد ػِ گشٍُ هی ؿذًذ تا ایٌکِ تؼاذاد ًوًَاِ
ّا دسّش گشٍُ بِ ً 30فش بشػذ .پغ اص اًتخاس ًوًَِ ّا ،پظٍّـگش
ابتذا اعالػات دهَگشافیک بیواساى سا ثبت کشد ٍ ػاپغ دس هاَسد
تؼیاایي ؿااذت خؼااتگی بااا اػااتفادُ اص پشػـااٌاهِ تؼیاایي ؿااذت
Fatigue Severity Scale
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خؼتگی ،تَضیحات ٍ آهاَصؽ ّاای الصم سا اسایاِ داد .ػاپغ اص
بیواساى ّش ػِ گشٍُ خَاػتِ ؿذ کِ هیضاى ؿذت خؼتگی خَد سا
بش اػاع پشػـٌاهِ ؿذت خؼتگی ،قبل اص ؿشٍع هذاخلِ ػالهات
بضًٌذ .الصم بِ رکش اػت پشػـٌاهِ ؿذت خؼتگی دٍباسُ دس ّفتِ
ػَم ٍ پٌجن پظٍّؾ تَػط بیواساى پاػخ دادُ ؿذ.
هذاخلِ ،ؿاهل اًجام هاػاط باصتابی کف پا ٍ کف دػت باَد کاِ
تَػط پظٍّـگش ٍ کوک پظٍّـگش كَست گشفاتً .حاَُ اًجاام
هاػاط باصتابی کِ فقط دس بیواسػتاى ٍ تَػط پظٍّـاگشاى اًجاام
ؿذ ،بِ ایي كَست بَد کِ بؼاذ اص گزؿات ًاین ػااػت اص صهااى
ؿشٍع دیالیض بیواس دس حالت عاقبااص قاشاس گشفتاِ ٍ قبال اص اًجاام
تکٌیک اكلی ،دس ّش جلؼِ ،دُ دقیقِ اٍل باِ تکٌیاک ّاای آسام
ػاصی اختلاف یافت .ایي تکٌیاک ّاا ؿااهل حشکاات ػقاب ٍ
جلَی کف دػت دس لبِ خاسجی پا اص قاَصک خااسجی تاا اًگـات
کَچک پا بَد کِ جْت بشعشف کشدى تٌؾ ٍ اػپاػان ػضالِ دس
بذى هیباؿذً .قاعی کِ تحت هاػاط باصتابی دس کاف دػات ٍ پاا
قشاس هی گشفت ؿاهل :ؿبکِ خَسؿیذیً ،قطاِ ّیپاَفیض ٍ ًقطاِ
کلیِ بَد .کِ ّش یک اص ایي ًقای بِ هذت  2دقیقِ هاػاط دادُ هی
ؿذ .ابتذا اًگـتاى پا سا با یاک دػات حوایات ٍ دػات دیگاش سا
هـت کشدُ ٍ کف پا سا اص هحل اتلال اًگـتاى بِ پا تَػاط بٌاذ
اًگـتاى دٍم ،بِ ػوت پاییي هاػاط هیدّین .ػپغ با کٌاسُ ها
دػت کٌاسُ داخلی پا سا اص اًگـت بضس بِ ػوت ه پا باا کوای
فـاس هاػاط هیدّین .الصم بِ رکش اػت کِ هشاحل ٍ هذت صهاى ٍ
ًقای اًجام هاػاط باصتابی کف دػت ؿبیِ بِ هاػاط باصتابی کف پا
هی باؿذ .هاػاط باصتابی کف پا ٍ کف دػت بِ هذت ّفتِ ای 2بااس
ٍ دس دٍ سٍص هتَالیّ ٍ ,ش جلؼِ  20دقیقاِ ٍ باِ هاذت ّ 5فتاِ،
تَػط پظٍّـگشاى آهَصؽ دیذُ اًجام ؿذ .دس ایي پظٍّؾ ،کلیاِ
دادُ ّا اص  3گشٍُ ٍ عی  3هشحلِ (قبال اص هذاخلاِّ ،فتاِ 5 ٍ 3
هذاخلِ) بِ دػت آهذ .جوغ آٍسی دادُ ّا ،تَػط پظٍّـگش ٍ یک
کوااک پظٍّـااگش اًجااام ٍ بااشای هحاػاابِ آهاااسی اص ًااشم افااضاس
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 SPSS.19اػتفادُ ؿذ .بِ هٌظَس هقایؼاِ ٍ یاافتي استباای بایي
هتغیشّا اص هجزٍس کای ٍ آصهَى آًالیض ٍاسیاًغ اًذاصُ ّای تکشاسی
ٍ آًالیض ٍاسیاًغ یکطشفِ اػتفادُ گشدیذ .ػطح هؼٌی داسی باشای
توام آصهًَْا  0/05دس ًظش گشفتِ ؿذ.
يافتهها
عبق جذٍل ؿواسُ ،1هیاًگیي ػٌی ٍاحاذّای هاَسد پاظٍّؾ دس
گشٍُ کٌتشل ( ٍ )51/46±18 /00دس گشٍُ پاا (ٍ )56/76±16/57
دس گشٍُ دػت
( )53/93 ±16/24ػال بَدً19 .فش ( )% 63/3اص ٍاحاذّای هاَسد
پظٍّؾ هشدً 11 ٍ ،فش ( )% 36/7صى بَدًذ .اکثشیت افشاد دس ػاِ
گشٍُ هتأّل بَدًذ .آصهَى هجازٍس کاای دس تواام هاَاسد ،تفااٍت
آهاسی هؼٌیداسی اص لحاظ هـخلات دهَگشافیک بایي ٍاحاذّای
هَسد پظٍّؾ دس ػِ گشٍُ ًـاى ًذاد.
با تَجِ بِ جذٍل ؿواسُ ً ،2تایج پظٍّؾ حاضش ًـاى های دّاذ
کِ قبل هذاخلِ بیي ػِ گاشٍُ اص ًظاش هیااًگیي ؿاذت خؼاتگی
تفاٍت آهاسی هؼٌیداسی ٍجَد ًذاسد ( .)P=0/708دس ّفتاِ ػاَم
هذاخلِ ًتیجِ آصهَى آًَا ًـاى هیدّاذ بایي گاشٍُ کٌتاشل ٍ دٍ
گشٍُ هذاخلِ اص ًظش هیضاى خؼتگی ّ 3فتِ بؼذ اص هاػااط باصتاابی
تفاٍت آهاسی هؼٌیداسی ٍجَد ًاذاسد ()p =0/447؛ اهاا دس ّفتاِ
پٌجن هذاخلِ بیي ػِ گشٍُ اص ًظش هیضاى ؿذت خؼاتگی ّ 5فتاِ
بؼذ اص ؿشٍع هاػاط باصتابی تفااٍت آهااسی هؼٌایداسی ٍجاَد داسد
(ّ .)p; 0/002وچٌیي آصهَى با اًذاصُ گیشی ّای هکشس ًـاى داد
کِ بیي هیاًگیي ؿذت خؼتگی بیواساى دس گشٍُ کٌتشل ٍ دٍ گشٍُ
هذاخلِ دس قبل هذاخلِّ ،فتِ ػَم ٍ ّفتِ پاٌجن اخاتالف آهااسی
هؼٌی داسی ٍجَد داؿت ( .)p=0/00 2آصهَى تؼقیبی تَکی ًـاى
داد دس گشٍُ دػت ٍ پا اختالف هؼٌاداسی دس قبل هذاخلِ باا ّفتاِ
ػَم ٍپٌجنّ ٍ ،فتِ ػَم با ّفتِ پٌجن ٍجاَد داسد (.)p< 0/001
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جذول ( :)1توزيع فراوانی هشخصات دهوگرافیک در گروه کنترل و دو گروه هذاخله

هشخصات دهوگرافیک
جٌؼیت
تاّل

ؿغل

تحلیالت

هحل ػکًَت

گروه کنترل

گروه دست

گروه پا

تعذاد
19

درصذ
63/3

تعذاد
19

درصذ
63/3

تعذاد
19

درصذ
63/3

صى

11

36/7

11

36/7

11

36/7

هجشد
هتاّل
کاسهٌذ
آصاد

8
22
0
6

24/1
75/9
0
20

6
24
0
6

20
80
0
20

7
23
2
8

23/3
76/7
6/7
26/7

باصًـؼتِ

10

33/3

13

43/3

7

23/3

خاًِ داس
اص کاس افتادُ
بیکاس
بیؼَاد
ابتذایی
دیپلن
داًـگاّی
ؿْش تْشاى
ؿْشػتاًْای
تْشاى

7
3
4
6
5
18
1
26

23/4
10
13/3
20
16/7
60
3/3
86/7

8
0
3
4
5
15
6
23

26/7
0
10
13/3
16/7
50
20
76/7

9
3
1
2
4
18
6
27

30
10
3/3
6/8
13/2
60
20
90

4

13/3

7

23/3

3

10

هشد

آزهوى
2;0/000 df -2
p-value;1/000
2 ;0/164 df ;2
p-value ;0/921

df;12

2;0/164
p-value;0/251

2;6/29 df;6
P-value= 0/391

2; 5/10 2;4
p-value;0/274

جذول( :)2هقايسه هیساى خستگی بیواراى هووديالیسی قبل از انجام هذاخله ،در گروه کنترل و دو گروه هذاخله

کنترل

گروه
قبل هذاخلِ

هیاًگیي
اًحشاف هؼیاس

ّفتِ ػَم

هیاًگیي
اًحشاف هؼیاس

ّفتِ پٌجن

هیاًگیي
اًحشاف هؼیاس

14/13±32/90

14/64±34/87

14/47±36/47

بحث و نتیجه گیری
ًتایج ایي پظٍّؾ ،حاکی اص آى اػت کِ هیاًگیي ؿذت خؼاتگی
دس گشٍُ هاػاط باصتابی کف پا ٍ کف دػات بؼاذ اص ّفتاِ ػاَم ٍ
پٌجن هذاخلِ ًؼبت بِ قبل هذاخلِ کاّؾ یافت؛ اها فقط دس ّفتِ
پٌجن هذاخلِ اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ؿذ .دس هیاى پاظٍّؾ ّاای
اًجام ؿذُ دس داخل ٍ خاسن کـَس ،هطالؼِای دس صهیٌِ تأثیش هاػاط
باصتابی کف پا ٍ کف دػت بش ؿذت خؼتگی بیواساى تحت دسهاى
با ّوَدیالیض یافت ًـذ .یافتِ ّای حاكال اص هطالؼاات هختلاف،
بیاًگش آى اػت کِ هاػاط باصتابی ،هَجب کاّؾ ؿاذت خؼاتگی
بیواساى دس ؿشایط گًَاگَى هی ؿَد ،بِ عَسی کِ دس تأییذ ًتاایج
پظٍّؾ حاضش هی تَاى بِ هطالؼِ پَس غاضًیي ٍ ّوکااساى اؿااسُ

پا

دست

12/35±35/60

13/76±35/13

12/68±30/33

14/44±31/97

10/70±24/70

14/21±26/90

سطح هعناداری
F=0/346
df=2
P-value =0/708
F=0/813
df=2
P-value =0/447
F=6/69
df=2
P-value =0/002

کشدً .تایج ایي تحقیق ًـاى داد کاِ هاػااط باصتاابی پاا باِ عاَس
هؼٌاایداسی باػااث کاااّؾ ؿااذت خؼااتگی دس صًاااى باااسداس
هیؿَد(.)12
11
دس هطالؼِای کِ تَػط اصدهیش ٍ ّوکاساى ( )2013تحت ػٌَاى
"بشسػی تأثیش هاػاط باصتاابی کاف پاا باش ؿاذت خؼاتگی ،دسد ٍ
کشاهپ ػضالًی دس بیواساى ّوَدیاالیضی"اًجاام ؿاذ ًـااى داد،
هاػاط باصتابی کف پا هیتَاًذ باػث کاّؾ ؿذت خؼاتگی ،دسد ٍ
کشاهپ ػضالًی دس ایي بیواساى ؿَد کاِ باا هطالؼاِ حاضاش ّان
خااَاًی داسد( .)15دس هطالؼااِای کاِ تَػااط جاایيّ ٍ 22وکاااساى
( )2005تحت ػٌَاى "تأثیش هاػاط باصتابی پا بش خاَاس ٍ خؼاتگی
صًاى ػالوٌذ" اًجام ؿاذُ باَدً ،ـااى داد هاػااط باصتاابی 3 ،سٍص
Özdemir
Jin

1.

2.
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هتَالی بِ هذت  45دقیقِ بش کاّؾ ؿذت خؼتگی هَثش هیباؿاذ
کِ با هطالؼِ حاضش دس ّفتِ ػَم کِ هؼٌای داس ًباَد؛ ّوخاَاًی
ًذاسد کِ ؿایذ بِ دلیل صهاى کن اًجام هذاخلِ باؿذ(ّ .)16وچٌیي
دس هطالؼِای کِ تَػط یاًگ 1بش سٍی بیوااساى تحات دسهااى باا
ؿیوی دسهاًی اًجام ؿذً ،ـااى داد کاِ هاػااط باصتاابی کاف پاا
هی تَاًذ باػث کاّؾ ؿذت خؼتگی دس ایي افاشاد ؿاَد( .)17دس
یک هطالؼِ ًیوِ تجشبی کِ باش سٍی  59صى هیاًؼاال  40تاا 60
ػالِ اًجام ؿذ ،هحققاى بِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ هاػاط باصتابی پا
بِ ػٌَاى هذاخلِ اثش بخؾ پشػتاسی دس کاّؾ خؼتگی دٍسُ قبل
اص یائؼگی صًاى هیاًؼال هَثش هی باؿذ(.)12
بشخالف ًتایج هطالؼِ حاضشً ،تایج یک هطالؼِ دس سابطِ باا تااثیش
هاػاط دس بیواساى ػشعاًی ،کاّؾ هؼٌی داسی دس هیضاى خؼاتگی
آًْا بالفاكلِ بؼذ اص اًجام هاػاط ًـاى ًذاد کِ باا هطالؼاِ حاضاش
ّوخَاًی ًاذاسد کاِ ؿاایذ باِ دلیال صهااى کان اًجاام هذاخلاِ
باؿذ( .)21دس هطالؼِ دیگشی کِ جْت بشسػی تأثیش هاػااط پاا باش
هیضاى افؼشدگی ،ػالئن ػَهاتیک ٍ ػٌذسم خؼتگی هضهي اًجاام
ؿذ ،بالفاكلِ بؼذ اص اتوام هذاخلِ دس گشٍُ هاػاط ًؼبت باِ گاشٍُ
کٌتشل اختالف آهاسی هؼٌیداسی یافت ًـذ ،اها بؼذ اص ّ 5فتِ باِ
ػلت افضایؾ هذاٍم ٍ آسام کَستیضٍل ،هیضاى خؼتگی دس دٍ گاشٍُ
اختالف هؼٌیداسی پیذا کاشد .باا ٍجاَد اخاتالف دس جاهؼاِّاای
آهاسی دس ایي هطالؼِ با پظٍّؾ حاضشً ،تایج هـابِ هی باؿاذ باِ
عَسی کِ با اػتفادُ عاَالًی هاذت اص هاػااط باصتاابیً ،تاایج دس
اًتْای ّش دٍ هطالؼِ دس ّفتِ پٌجن هذاخلاِ هؼٌای داس ؿاذ(.)18
کَّي 2بیاى هی کٌذ کِ هاػاط باصتابی ػابب آساهاؾ دس هٌااعق
بیؾ فؼال بذى ٍ ایجاد تحشیک دس هٌاعق غیاش فؼاال باذى های
ؿَد ٍ بذیي عشیق باػث تؼادل ٍ آساهؾ دس بذى هی ؿَد(.)20
ّشچٌذ هطالؼات هشبَی بِ هاػاط باصتابی دػت ،کن هی باؿذ ،اهاا
هیاًگّ ٍ 3وکاساى دس ػال 2004هطالؼِای بِ هٌظَس تأثیش هاػاط
باصتابی کف دػت باش سٍی خؼاتگی ٍ ٍضاؼیت سٍحای بیوااساى
ػشعاًی دسیافت کٌٌذُ پشتَدسهاًی اًجام دادًذ کاِ هذاخلاِ سٍصی
یک باس دس عی یک هاُ اًجام ؿذً ،ـااى داد کاِ هاػااط باصتاابی
کف دػت باػث کاّؾ ؿاذت خؼاتگی ًاؿای اص پشتاَ دسهااًی
هی ؿَد( .)19بیـتش هطالؼات اًجام ؿذُ دس ػشاػش جْااى بیااًگش
تاثیشات هثبت هاػاط باصتابی بش خؼتگی ًاؿی اص ؿیوی دسهااًی ٍ
باسداسی ٍ حتی افشاد هبتال بِ کن خًَی های باؿاذ .ایاي هذاخلاِ
ػالٍُ بش هکاًیؼن ّایی کِ تَضیح دادُ ؿذ ،باػث استبای هثبات
بیي بیواس ٍ پشػتاس هی گشدد ٍ بِ دًبال آى خؼتگی بیواس کااّؾ
هی یابذ.
دس ًْایت ،یافتِ ّای ایي هطالؼات ،حاکی اص هاَثش باَدى هاػااط
باصتابی کف پا ٍ دػت بش ؿذت خؼتگی بیواساى تحت دسهااى باا
ّوَدیالیض هی باؿذ.
1. Yang
2. Cohen
3. Myung

لزا با تَجِ بِ هَثش بَدى هاػاط باصتابی کف پا ٍ دػت باش ؿاذت
خؼتگی بیواساى ّوَدیالیضی ٍ با تَجِ باِ اػاتفادُ آػااى ٍ کان
ػاسضِ جْت کاّؾ ؿذت خؼتگی ایي بیواساى اػتفادُ کاشد .باا
تَجِ بِ تأثیش یکؼاى هاػاط باصتابی کاف پاا ٍ دػات ،پشػاتاساى
هی تَاًٌذ بِ ػٌَاى یک هذاخلِ غیش داسٍیی با تَجِ بِ توایل بیواس
اص یکی اص ایي دٍ سٍؽ جْات کااّؾ ؿاذت خؼاتگی اػاتفادُ
کٌٌذ .یافتِ ّای ایي پاظٍّؾ های تَاًاذ تَػاط بشًاهاِسیاضاى ٍ
هذیشاى بیواسػتاى هَسد اػتفادُ قشاس گیشد تا ًقؾ سٍؽّای غیاش
داسٍیی بیـتش هذ ًظش قشاس گیشد ٍ دس بشًاهِّای دسهاًی ٍ هشاقبتی
هتخللاى ٍ داًـجَیاى قشاس دٌّذ .اص آًجایی کِ اغلب ٍاحذّای
هَسد پظٍّؾ ،احؼاع آساهؾ ٍ ساحتی ٍ ًیض تجشبِ خَاس بْتشی
سا حیي دسیافت هاػاط باصتابی گضاسؽ هی کشدًاذ ،اػاتفادُ اص ایاي
دسهاى دس کاّؾ اضاطشاس ٍ اخاتالالت خاَاس دس ایاي بیوااساى
پیـٌْاد هیؿَد.
یافتِ ّای ایي پظٍّؾ ًـاى داد کاِ ػلای سغان پیچیاذُ باَدى
هـکل خؼتگی دس بیواساى تحت دسهااى باا ّوَدیاالیض باا سٍؽ
ػادُ ٍ غیش تْاجوی هاػاط باصتابی کف پا ٍ کف دػت های تاَاى
بذٍى اػتفادُ اص داسٍ ،خؼتگی ایي بیواساى سا کاّؾ داد .بٌابشایي
اػتفادُ اص ایي سٍؽ دسهااًی جْات کااّؾ ؿاذت خؼاتگی دس
بیواساى ّوَدیالیضی پیـٌْاد هی ؿَد .هحققاى بش خاَد الصم های
داًٌذ کِ یکی اص هْوتشیي هحذٍدیت ّای ایي پظٍّؾ سا هحذٍد
بَدى جاهؼِ آهاسی بِ یک بیواسػتاى ػٌَاى کٌٌذ ٍ تأکیاذ داؿاتِ
باؿٌذ کِ تؼوین ًتایج بِ دػت آهذُ بایؼاتی باا احتیاای كاَست
گیشد.
تشکر و قذردانی
ایي هقالًِ ،تیجِ عشح تحقیقاتی هلَس داًـاگاُ ػلاَم پضؿاکی
تْشاى بِ ؿواسُ قشاسداد  93-01-28-24815با ؿواسُ کاسآصهایی
بالیٌی
 IRCT201312222226N12هی باؿذ .بذیي ٍػیلِ بشخَد الصم
هی داًین اص هؼاٍى هحتشم پظٍّـی داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهائی ٍ
داًـگاُ ػلَم پضؿکی تْشاى ،کاسکٌاى هحتاشم بخاؾ ّوَدیاالیض
بیواسػتاى ّاؿوی ًظاد ٍ کلیِ بیواساًی کِ ّوکااسی الصم جْات
اًجام ایي پظٍّؾ سا داؿتِ اًذ ،تـکش ٍ قذسداًی ًوایین.

… هقايسه تأثیر هاساش بازتابی کف پا و کف دست بر
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