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    چکیده:

ای از عالیم فیزیکی، روانی و رفتاری با شدت متفاوت است که باعث به وجود آمدن سابقه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه

شود و یکی از شایعترین اختالالت سنین باروری است. رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی به عنوان اختالل در روابط فردی و اجتماعی می

ی پیشگیری و درمان سندرم پیش از قاعدگی، یک روش قدیمی و غیر تهاجمی است که تحقیقات کافی یکی از روشهای غیر داروی

در زمینه تأثیر آن بر عالیم سندرم پیش از قاعدگی وجود ندارد. این تحقیق به منظور تعیین تأثیر رفلکسولوژی پا بر عالیم سندرم پیش 

انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی  9911- 19هرم در سال از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه ج

دانشجوی مبتال به سندرم پیش از قاعدگی و ساکن خوابگاه دانشگاه جهرم، به طور  11بالینی دو گروهی یک سوکور بود که در آن 

دقیقه(، یک بار در  91دقیقه روی هر پا )مجموعًا  91ت تصادفی در دو گروه رفلکسولوژی پا و کنترل قرار گرفتند. رفلکسولوژی پا به مد

روز قبل از شروع سیکل خونریزی ماهانه انجام شد و تا زمان پریود ادامه داشت و پژوهشگر تا زمان اتمام سیکل  91روز، به مدت 

شدت عالیم سندرم پیش از قاعدگی  تأثیری به پا داده شد.ها را تحت نظر داشت. در گروه کنترل نیز ماساژ مالیم و بیقاعدگی نمونه

آوری اطالعات شامل فرم تشخیص موقت سندرم در سیکل قبل از مداخله و سیکل مداخله توسط آزمودنیها ثبت گردید. ابزار جمع

مون زپیش از قاعدگی، فرم ثبت وضعیت روزانه و آزمون افسردگی بک بود. تغییرات داخل گروه با آزمون ویلکاکسون و بین گروهها با آ

نفره بررسی شدند. دو گروه از نظر  51نفر در دو گروه  11ها: از مجموع افراد انتخاب شده، من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. یافته

داری نداشتند. میزان شدت عالیم سندرم ای نظیر سن و سن منارک و نیز شدت عالیم قبل از مداخله اختالف معنیمتغیرهای زمینه

 17/99±9/72( و در گروه رفلکسولوژی پا از P<1119/1افزایش یافت ) 9/59±7/71به  5/99±15/72وه کنترل از پیش از قاعدگی در گر

 (.P<1119/1دار بود )( که این اختالف بین دو گروه معنیP<1119/1کاهش یافت ) 6/1±1/91به 
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