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  مقاله پژوهشی

  

  
 1391 تابستان ،2، شمارهپژوهشی طب مکمل –فصلنامه علمی 

 

در  زایمانبر  اضطراب مرحله اول   حمام آبگرم پا وثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدي أت ۀمقایس
  زازنان نخست

  

  4، حمید حقانی3، لیال نیسانی سامانی 2، معصومه خیرخواه*1نسیمه ستایش ولی پور

 .رشناس ارشد مامایی،دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشجوي کا .1
 .کارشناس ارشد مامائی،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .2
 .کارشناس ارشد مامائی،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .3
  .د بهشتیدانشجوي دکتري آمار ،دانشگاه علوم پزشکی شهی .4

 
  26/12/1391  تاریخ پذیرش:    23/05/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده 
زنان نخست زا در هنگام زایمان دچار اضطراب شدیدي می شوند که این اضطراب شانس آنها را براي انجام زایمان  مقدمه:

 یمان نیاز به مطالعات بیشتر دارد.طبیعی کاهش می دهد. استفاده از طب مکمل درکاهش اضطراب و رضایت بیشتر مادران از زا
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر و مقایسه آروماتراپی به روش استنشاق و حمام پا با اسانس گل محمدي با حمام آبگرم پاها بر  

  اضطراب فاز فعال زایمان زنان نخست زا، انجام شد.
به روش  ،آگاهانه نخست زا پس از موافقت زن باردار 120این پژوهش به صورت کارآزمائی بالینی، بر روي :هامواد و روش

و حمام پا با اسانس گل محمدي، گروه حمام آبگرم پا) و  استنشاق(گروه آروماتراپی به روش  گمارش تصادفی در دو گروه مداخله
عال و بار دوم در ابتداي یکبار در ابتداي فاز ف دقیقه، 10یک گروه کنترل قرار گرفتند،انجام شد.مداخالت در هر دو گروه به مدت 

گروه کنترل، مراقبت هاي معمول اتاق زایمان را دریافت کردند. سطح اضطراب موقعیتی با استفاده از  فاز انتقالی انجام شد.
  انجام شد. 16ویرایش  spssاندازه گیري شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  برگر پرسشنامه اضطراب اشپیل

گروه استنشاق و حمام پا با در سه گروه یکسان بود. سطح اضطراب بعد از زایمان در  سطح اضطراب قبل از مداخله ها:یافته
  بود. )>001/0p(و کنترل  )>05/0p(اسانس گل محمدي به طور معنی داري کمتر از گروه حمام آبگرم پا 

ه شیوه رایحه درمانی مداخله اي حمایتی، ارزان، بی خطر و : نتایج این مطالعه نشان داد ،استفاده از طب مکمل بگیرينتیجه
  کاربردي در لیبر می باشد که می تواند در کاهش اضطراب موثر باشد و زمینه اي براي پژوهش هاي بعدي باشد.

 .زاحمام پا، اضطراب، نخست آروماتراپی، گل محمدي، :هاکلیدواژه
  Email:setayesh_nassim64@yahoo.com   نویسنده مسئول:*
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  مقدمه:
اضطراب شایع ترین واکنش عاطفی زنـان در طـی زایمـان    
می باشد و می تواند عوارض نامطلوبی بر جنین و مـادر بـر   

). هنگام لیبر و زایمان اضطراب ، تـرس، و درد  1جاي گذارد(
زمانی که  ).2همانند زنجیره اي پیوسته در حال گردش اند (

گردد، مهارتهاي مقابلـه اي انسـان   درد غیر قابل کنترل می 
نیز رو به کاهش می روند و اضطراب نیز افزایش مـی یابـد.   
خود این اضطراب منجر بـه احسـاس شـدید درد گردیـده و     

افـزایش درد و اضـطراب    ).3سیکل معیوب شروع می شود(
با تحریک سیستم عصب سـمپاتیک بـه افـزایش کـاتکول     

کـاهش انقباضـات   آمین ها منجر می شود و این امر باعـث  
. بنـابراین  )4کند شدن سیر زایمـان مـی شـود(    موثر رحمی،

فنون کاهش اضطراب اغلب اثر کـاهش درد و اضـطراب را   
آموزشهاي خـاص در مـدیریت اضـطراب طـی      با هم دارند.

لیبر براي متخصصان طب زایمـان بـه ویـژه ماماهـا امـري      
درمانهـاي داروئـی ضـد اضـطراب داراي      ).5ضروري است(

جانبی مانند بی حسی و شل شدن عضالت، سـر درد،   اثرات
  ).6عدم تعادل در مادر می باشند(

امروزه طب مکمل جایگاه ویژه اي در علم مامایی به عنوان 
یــک روش نــوین در مراقبــت از زنــان در دوران بــارداري و 

رایحه درمـانی   ).7زایمان و پس از زایمان پیدا نموده است (
ت که با اسـتفاده از اسـانس   یکی از روشهاي طب مکمل اس

هاي خوشبو با برانگیختن سیستم بویـائی بـه القـاء آرامـش     
گرچـه   ).8منجر شده و عالئم اضطراب را فرو مـی نشـاند (  

اثربخشـی آن را ثابـت    تحقیقات علمی به طور صد در صـد 
نکرده اند اما عقیده بر این است که رایحه درمانی می توانـد  

 .سیسـتم عصـبی داشـته باشـد     اثري مانند داروها بر مغـز و 
آزاد شـدن میـانجی هـاي عصـبی      رایحه درمانی با افزایش

موجـود   . اسـتر )9(شودموجب کاهش درد و القاء آرامش می 
در اسانس هاي روغنی موجب کاهش اضطراب و افسردگی 

حمام پا از روشهاي رایـج در رایحـه درمـانی    ). 10(می شود
طـب  نـوعی   به طـور کلـی   وضعیم یاین گرما درمان .است

ایـن شـیوه    .مکمل بی خطر و موثر در نظر گرفته می شـود 
ــود آرامــش ،ایجــاد   "اساســا ــراي بهب ــزاري ب ــوان اب ــه عن ب

ــی    ــذت بخش ــایندي و ل ــی، خوش ــت، راحت ــات مثب احساس
مکانیسـم مسـئول اثرگـذاري     مراقبتهاي حمایتی می شـود. 

خیساندن پاهـا  حمام پا هنوز بطور کامل مشخص نشده، اما 
ا تحریک حس المسه می تواند باعـث کـاهش   در آب گرم ب

 فعالیت عصب سمپاتیک شود. علت ایـن کـاهش مشـخص   
اما کاهش فعالیت عصب سمپاتیک مکانیسم اصـلی   نیست،

 .)11(براي افزایش آرامش و کـاهش درد در بیمـاران اسـت   
تجربی توسط ماماهاي ژاپنی طی  حمام پا به عنوان مراقبت

رایحه گـل محمـدي    .)12(مراحل اول لیبر استفاده می شود
بر روي سیستم عصبی مرکزي از جمله مغز مـوثر اسـت،اما   
علی رغم اثرات ضد اضـطراب آن کمتـر در مطالعـات از آن    

فنیل اتیل الکـل  -2استفاده شده است. دو ماده سیترونلول و 
ــطراب      ــد اض ــرات ض ــدي داراي اث ــل محم ــود در گ موج

اعـث  اسـتفاده از اسـانس گـل سـرخ در لیبـر ب      .)13هستند(
درصـد  14 درصدي اضطراب زائـو شـده و فقـط    71کاهش 

). یـک  14زائوها نیاز به بی حسی منطقه اي پیدا کـرده انـد(  
کارآزمایی بالینی تصادفی استفاده از اسانس ها را در زایمـان  
بی تاثیر دانسـته و تفـاوت در نتـایج مطالعـات را بـه دلیـل       

). 2تفاوت در تکنیک هاي مختلف رایحه درمانی می دانـد ( 
نتـایج یـک مطالعـه مـروري اسـتفاده از رایحـه درمـانی در        
زایمان را داراي نتایج ضد و نقیض ذکر کـرده و توصـیه بـه    

 ).15انجام مطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه نمـوده اسـت (      

استفاده از طب مکمل و جـایگزین، بـه عنـوان درمـان کـم      
خطر ،مقرون به صرفه ،آسان و با عوارض جانبی محـدود در  

قبت هاي پرسـتاري و مامـائی رو بـه گسـترش گذاشـته      مرا
است.با وجود این که رویکردهاي مبتنی بـر شـواهد علمـی    
مرتبط با کارآزمائی بالینی تصادفی انجـام شـده نشـان مـی     
دهد که اغلب روشهاي طب مکمـل و جـایگزین بـی خطـر     
بوده و تاثیر مثبت بر سالمت افراد دارند اما اثبات اثر بخشی 

این شیوه هاي درمانی ،مستلزم صرف زمـان و  و سودمندي 
از طرفـی علـی رغـم     ).16هزینه و مطالعات بیشتري است(

استقبال مردم از انواع روشهاي طـب مکمـل امـا بـه دلیـل      
نبودن مطالعات کافی در این زمینه، ایـن روش هـا کمتـر از    

بـا توجـه بـه     ).17سوي پزشکان مورد تجویز قرار می گیرد(
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طالعات بـالینی بـه منظـور یـافتن روش     مراتب فوق انجام م
هاي غیرداروئی موثر و ایمن کـه باعـث کـاهش اضـطراب     

طب مکمل از مراقبت هـاي   زایمان شود ضروري می باشد.
و از جمله شـاخه هـاي آن آرومـاتراپی و     است نوین مامایی

حمام پا است که مطالعات کمی در این زمینـه انجـام شـده    
تاثیر آروماتراپی بـه روش   این مطالعه با هدف بررسی است.

استنشاق و حمام پا با اسانس گـل محمـدي و حمـام پـاي     
آبگرم در کاهش اضطراب مرحله فعال زایمـان انجـام شـده    

  است.
 ها:مواد و روش

این مطالعه به صورت کارآزمـائی بـالینی تصـادفی پـس از      
کسب تاییدیه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

 انجام شد. 1391د اکبرآبادي تهران در سال شهی بیمارستان
کور سازي به دلیل ماهیت مداخلـه در ایـن مطالعـه امکـان     

کسب موافقت آگاهانه کتبـی از واحـدهاي    ذیر نبود. پس ازپ
نمونه ها به روش گمارش تصادفی بـدین صـورت    پژوهش،

سه نفر اول واجد شرایط مایل به شرکت در پژوهش بـه   که
از گروههاي مداخلـه یـا کنتـرل قـرار     طور تصادفی در یکی 

می گرفتند و نمونه گیري تا اتمام حجـم نمونـه بـه همـین     
ــام ــد. روش انجـ ــا   شـ ــه بـ ــم نمونـ  = 05/0(حجـ

α20_exposure= 80% (power=120   ــین ــر تعی نف
 42-38 مطالعه روي زنان نخست زا بـا سـن حـاملگی    شد.

سـانت  3 هفته کامل، پرزانتاسـیون سـفالیک و دیالتاسـیون   
 معیارهـاي ورود نداشـتن   ه کـرده بودنـد، انجـام شـد.    مراجع

اضـطراب و   ،عـدم ابـتال بـه بیمـاري     سابقه آسم، حساسیت
شناخته شده و عدم مصرف داروي ضد درد وضـد   افسردگی

بیماریهـاي  اضطراب به صـورت روتـین و عـدم ابـتالء بـه      
معیـار   بـود.  پوستی مانند اگزما و هر گونه زخم در ناحیـه پـا  

کلیـه مـادرانی کـه از سـیر طبیعـی      شـامل   خروج از مطالعه
ــه مراقبــت خــاص و یــا ســزارین   خــارج شــدهلیبر و نیــاز ب

در زمـان   نسبت به اسـانس  حساسیتو یا  اورژانسی داشتند
نفـر (   108ف داشتند ، بود. در نهایت پژوهش بر روي مصر
. نفر گروه کنترل) انجـام شـد   36نفر در گروه مداخله )و (72

نفر به علت عدم تحمل درد  4ونه در بررسی علت ریزش نم
نفر به علت عدم همکاري در گذاشتن پاها  3پتدین گرفتند، 

نفر افت ضـربان قلـب جنـین کمتـر از      1در ظرف حمام پا ،
نفر به دلیل عدم پیشـرفت   1نفر شک به دکولمان ، 1، 100

نفر عدم انقباضات مناسب و دریافت اکسی توسین 1زایمان، 
بـراي   از پـژوهش حـذف شـدند.    ارنفر تولد جنین ناهنجـ 1،

سنجش اضطراب موقعیتی زایمـان از مقیـاس اشـپیل برگـر     
 1983 سال در برگر اشپیل مقیاس توسط این شد. استفاده

 جداگانـه  فـرم  دو شکل سنجی به خود ابزار یک عنوان به
بیسـت سـوال اضـطراب     است، آیتم 40 وداراي شد ساخته

بـه   سـنجد و آشکار و بیست سوال اضطراب پنهـان را مـی   
 1 نمره با را خود احساسات که داد می امکان دهنده پاسخ

 بندي رده باال اضطراب براي 4 نمره و اضطراب براي عدم
نماید. مجموع نمرات گزینه هـا اضـطراب را مـی سـنجد و     

این آزمون می توانـد اضـطراب    است. 20 -80 نمره آن بین
کار کـه  پنهان را به عنوان یک ویژگی فردي ،از اضطراب آش

متمایز کند. این پرسشنامه  یک تجربه هیجانی موقت است،
روایـی   .)18،19(از روایی و پایـائی بـاالئی برخـوردار اسـت    

به تاییـد   1372پرسشنامه اضطراب آشکار در ایران در سال 
رسیده است.پایایی آن در ایـن پـژوهش بـا ضـریب آلفـاي      

ــاخ ــد.  = α) 8/0(  کرونب ــد گردی ــبه و تایی ــن محاس  در ای
در وهش فقط از پرسشنامه اضطراب آشـکار اسـتفاده شـد.    پژ

گروه توضیح یکسان داده شـد   سهمورد هدف مطالعه به هر 
و افراد با رضایت شخصی و بعد از تکمیل فرم رضایت نامـه  

در گروه مداخله اول، استنشـاق و   آگاهانه وارد مطالعه شدند.
حمام پا با اسانس گل محمدي، زائو اسـانس گـل محمـدي    

% را که توسط دستگاه برنر در فضاي اتاق تبخیر می شـد،  1
بـا   حمام پادقیقه استنشاق می کرد و همزمان ،  10به مدت 

دقیقه  10درجه به مدت  40با آب  ٪1 گل محمدي اسانس
در گـروه دوم،حمـام پـاي آبگـرم ،زائـو       ).20انجام می شد(

دقیقه در ظرف مخصوص حمـام   10پاهاي خود را به مدت 
قرار می داد. مداخالت یکبـار   درجه بود، 40حاوي آب پا که 

در ابتداي فاز فعال و براي بـار دوم در ابتـداي فـاز انتقـالی     
گروه کنترل مراقبتهاي روتین اتاق زایمـان را   انجام می شد.
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اسانس گل محمـدي اسـتفاده شـده در     دریافت می کردند.
خته شرکت داروئی باریج اسانس تهیه شـده  این پژوهش سا

که داراي مجـوز سـاخت از وزارت    ه روش تقطیر می باشدب
می باشـد. مـواد مـوثره آن شـامل      4215بهداشت با شماره 

  سیترونلول، ژرانیول، نرول، لینالول، فنیل اتیل الکل است.
پرسشنامه اضطراب اشـپیل برگـر یکبـار ابتـداي فـاز فعـال       
زایمان و قبل از انجام مداخلـه و بـار دیگـر پـس از زایمـان      

میل شد. مقایسـه آمـاري داده هـا پـس از جمـع آوري و      تک
 انجام شد و 16ویرایش  spssاستخراج با استفاده از برنامه 

05/0 p<   معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمـده
توسط آزمون هاي آمـاري توصـیفی،آزمون هـاي کـاي دو،     
  دقیق فیشر، آنووا،کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفت.

 ها:فتهیا

بین سه گروه از نظر میـانگین سـنی، سـطح تحصـیالت و      
وضـعیت اشــتغال اخــتالف معنــادار آمــاري وجــود نداشــت.  

). سطح اضطراب آشکار، قبل از مداخله، در ابتـداي  1(جدول
فاز فعـال در گـروه استنشـاق و حمـام پـا بـا اسـانس گـل         

اخـتالف  ، گروه حمام پاي آبگـرم و گـروه کنتـرل    محمدي 
و در  )2(جدول شـماره   )=P 81/0(آماري نداشتند معنی دار

هر سه گروه سطح اضطراب در محدوده شدید بـود. سـطح   
اضطراب آشکار پس از زایمان در سه گروه بـا هـم اخـتالف    
معناداري داشت بطوریکه سطح اضطراب در گروه استنشـاق  

) در مقایسـه بـا   28±43/5و حمام پا با اسانس گل محمدي(
ــ   ــاي آبگـ ــام پـ ــروه حمـ ــروه 22/38±44/7رم (گـ ) و گـ

) بـــه طـــور معنـــی داري کمتـــر ،39/38±03/8کنتـــرل(
در گـروه  سطح اضطراب آشـکار   . همچنین)=001/0P(بود

کمتـر بـود   نیـز  نسـبت بـه گـروه کنتـرل      حمام پاي آبگرم
)001/0 < p(    براي بررسی سطح اضطراب از آزمـون انـالیز

اوت آزمون تعقیبی شفه نشان داد تفـ واریانس استفاده شد و 
در اضطراب آشکار ناشی از اختالف در سه گروه استنشاق و 
حمام پا با اسانس گل محمدي و حمام پاي آبگرم و کنتـرل  

  ).2(جدول شمارهاست.
   

  

  بحث:

در حین زایمان ترس و اضطراب شـدید مـادر از درد، باعـث    
انقباض عضالت می گردد. انقباض شـدید عضـالنی منجـر    

عضـالت رحمـی و ایجـاد    به هیپوکسی عضـالت از جملـه   
تداخل با انقباضات رحمی و در واقع تداخل با رونـد زایمـان   
می گردد. رایحه درمانی از جمله روشهاي غیر داروئی اسـت  
که به روش هاي مختلف استنشاق، ماساژ و حمام پا انجـام  
می شود. با توجه به اینکه زایمان یـک رونـد پـر اضـطراب     

عـه بـا فـرض اینکـه طـب      براي مادر باردار است، ایـن مطال 
مکمل در کاهش اضطراب مادران در حال زایمان موثر مـی  
باشد ، اثر استنشاق وحمام پا با اسانس گل محمدي و حمام 

  پا آبگرم بر اضطراب حین زایمان بررسی شد.
بر اساس نتایج به دست آمده سطح اضطراب پس از زایمـان  

در محدوه اضطراب خفیف و متوسط بـه  در دو گروه مداخله 
پائین قرار داشتند،اما در گروه کنترل همچنان بعضی از افراد 
اضطراب شدید داشتند.در نتیجه هـر دو مداخلـه در کـاهش    
سطح اضطراب موثر بودند، اما در گروه استنشاق و حمام پـا  
با اسـانس گـل محمـدي تعـداد افـرادي کـه داراي سـطح        

مقایسه با گروه حمام پـاي آبگـرم   اضطراب خفیف بودند در 
بیشتر بودند، بنابراین استنشاق و حمـام پـا بـا اسـانس گـل      
محمدي در کاهش سطح اضطراب موثرتر بوده و علت ایـن  

اسـانس گـل محمـدي در     امر را می توان بـه تـاثیر مـزمن   
  کاهش سطح اضطراب نسبت داد.

نتیجه پـژوهش میرزایـی و همکـاران نیـز مشـابه پـژوهش       
ه بدین ترتیب که سطح اضطراب موقعیتی پـس از  حاضر بود

استشمام اسانس اسطوخدوس اندازه گیري شده با شـاخص  
کنتـرل کـاهش   اشپیل برگر در گروه آزمون نسبت به گـروه  

). از دالیـل مطابقــت  001/0p<( )21(معنـی داري داشـت  
ــابه   ــه اســـتفاده از اســـانس، تشـ نتیجـــه ایـــن دو مطالعـ

ابزار انـدازه گیـري یکسـان    فرهنگی،زمان ورود به مطالعه و 
است. البته میـانگین نمـره اضـطراب مـوقعیتی در پـژوهش      
حاضر در مقایسه با مطالعه میرزایـی بیشـتر ،کـاهش یافتـه     
است که می توان دلیل این تفاوت را نـوع اسـانس اسـتفاده    
شده و زمان تکمیل پرسشنامه اشپیل برگـر دانسـت کـه در    
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بعد از مداخلـه ،در بـین   مطالعه میرزایی پرسشنامه بالفاصله 
 و همکـاران  Burne .انقباضات رحمی تکمیل شـده اسـت  

تـاثیر رایحـه درمـانی در کـاهش تـرس و اضـطراب        نیز به
زایمان اشاره می کنند، البته این یـک مطالعـه بـدون گـروه     
کنترل بود و تاثیر رایحه بر اضطراب بصورت آماري بررسـی  

ــود  ــا هــدف  14(نشــده ب ــگ و همکــاران ب کــاهش ). میون
روغنی اسـکالره ،ژرانیـوم    اسانس 4اضطراب زایمان مخلوط

درصد روغـن هوهوبـا    5/1توسط  رقیق شده،رز و جاسمین 
به شیوه ماسـاژ در فـاز نهفتـه لیبـر اسـتفاده کردنـد. نتـایج        
مطالعه آنها حاکی از عدم تـاثیر رایحـه درمـانی در کـاهش     

وهش ). که نتایج مطالعه آنها بـا پـژ  19اضطراب زایمان بود(
احتماالعلت آن تفاوت در شـیوه  حاضر همسو نمی باشد که 

مطالعه که آنان از ماساژ روغنها استفاده کرده بودند و زمـان  
سـانت و تفـاوت    3تـا  1انجام مداخالت که در دیالتاسیون 

  .نوع اسانس بکار گرفته شده در این دو مطالعه می باشد
هـایی را  با استنشاق بو هاي خوش گیرنده هاي بویـایی پیام 

به مغز رسانده و بر حافظه، فکر و عاطفه تاثیر مـی گذارنـد.   
حافظه بویایی در پاسخ به تغییـرات بویـایی میـانجی هـاي     
عصبی را آزاد می کند. آنکفـالین درد را کـاهش مـی دهـد.     
آندرفین باعث کاهش اضطراب و آزاد شـدن نورآدرنـالین بـا    

بـا اسـانس   رایحه درمانی ). 9افزایش هوشیاري همراه است(
گل محمدي و حمام آبگرم پا مـی توانـد از طریـق کـاهش     
عصب سمپاتیک موجب کاهش اضـطراب شـود.این اثـر تـا     

تفاوتهـاي   پس از زایمان در گروههاي مداخله مشـهود بـود.  

و میـزان اضـطراب،   سـتانه شـدت درد   آفردي در ارتباط بـا  
 ابـراز  بـر  ،روانی -عوامل روحی، عوامل فرهنگی و اجتماعی

ــطراب درد ــذار  و اض ــاثیر گ ــت ت ــوع از  هس ــن موض ند و ای
،البتـه چـون ایـن     آمد وهش به شمار میژمحدودیت هاي پ

مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی اسـت ،بنـابراین ایـن    
متغیر ها در هر دو گروه بطور تصادفی وجود دارند و لـذا تـا   
حدودي این محدودیت به دلیل تصادفی بودن نمونه کنترل 

  شده است.
تیجه گیري و پیشنهاد: مطالعه حاضر نشان داد در مجمـوع  ن

هر دو مداخله در کاهش اضطراب مـادران زائـو مـوثر بـوده     
است. با توجه به بررسی هاي انجام شده،این پژوهش بـراي  

و حتی در دنیا انجام شده است پس مـی   اولین بار در کشور
 تواند زمینه اي براي براي پژوهش هاي بعدي باشد.

  :  قدردانی تشکر و
پژوهش حاضر بخشی از طرح تحقیقـاتی پایـان نامـه اي    
 مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران کد

 N 4و شماره ثبت کارآزمایی بالینی ) 90/د/8743/250(

و  در مرکز ثبت کارآزمایی هاي بـالینی  201112192751
می باشد کـه بـدین وسـیله     90/د/2260/130کد اخالق 

از کلیـه   رم دانشگاه سپاسـگزاري مـی شـود.   معاونت محت
مادران زائو و مسـئولین محتـرم بیمارسـتان شـهید اکبـر      

 آبادي تهران که در انجام این تحقیق مساعدت فرمودند،

    تشکر و قدردانی می گردد.
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  مقایسه خصوصیات دموگرافیک سه گروه مورد مطالعه -1جدول      

 P نفر)36(3گروه   نفر)36(2روه گ  نفر) 36(1گروه  مشخصات نمونه ها
value 

1/0  11/22)1/3(  75/23)05/3(  08/23)19/3(  مادر سن  
  تحصیالت

  کمتر ازسیکل
  دبیرستان تا دیپلم

  دانشگاهی

  
)1/36٪(13  

  
)3/33٪(12  

  
)4/44٪(16  06/0  )2/47٪(17 )2/47٪(17  )6/55٪(20 

)7/16٪(6  )4/19٪(7  )0٪(0  
  خانه دار اشتغال:

  شاغل
)3/83٪(30  )6/80٪(29  )2/97٪(35  

08/0  )7/16٪(6  )4/19٪(7  )8/2٪(1  
          

 
 

پژوهش در سه گروه استنشاق و  واحدهاياز مداخله و بعد  مقایسه میانگین و انحراف معیار سطح اضطراب آشکار قبل -2جدول
  حمام پا با اسانس گل محمدي ، حمام آبگرم پا و کنترل

  
P value  

 

  گروه نفر)36(1گروه نفر)36(2وهگر نفر)36(3گروه
  

 میانگین ( انحراف معیار) میانگین ( انحراف معیار) میانگین ( انحراف معیار) اضطراب

P= 81/0  )03/8(17/56 )16/7(22/56  )08/6(56/55 

قبل از مداخله 
فعال  ابتداي فاز

  زایمان

P< 001/0  )03/8(39/38 )44/7(22/38  )43/5(28  
ساعت بعد از  24

 زایمان
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Abstract: 
Introduction:Nulliparous women are very anxious in childbirth that this anxiety can 
reduce their chances for a normal delivery. The use of complementary therapies in 
reducing anxiety and more satisfaction from the birth is the need for further studies. 
This study compared the effects of aromatherapy with inhalation and foot bath with 
essential oils of damask rose and warm foot bath on anxiety of the active phase of 
labor in Nulliparous women, was conducted. 
Methods: This clinical trial study were performed After informed written consent on 
120 women primigravid that randomly assigned in two intervention groups 
(aromatherapy to inhalation and foot bath with essential oils of damask rose Group, 
warm foot Bath Group) and a control group. Interventions in both groups for 10 
minutes were performed, once at the beginning of the active phase and the second time 
at the beginning of the transitional phase. Control group received routine care for 
delivery. Anxiety levels were measured using questionnaires eshpylberger. Data 
analysis was performed using the software spss version 16. 
Results: Baseline anxiety levels were similar in the three groups. Postpartum anxiety 
levels in the inhalation and foot bath with essential oils of damask rose group 
significantly less than a hot water foot bath group (p<0/05) and control group 
(p<0/001). 
Conclusions: Based on the study result, the use of CAM practices aroma therapy is a 
supportive intervention, cheap, safe and practical in labor that it can be effective in 
reducing anxiety and pleasant delivery. 
Key words: aromatherapy, damask rose oil, footbath, anxiety, Nulliparous. 
 
*Corresponding author:  Email:setayesh_nassim64@yahoo.com. 
 


