مقاله تحقيقي

مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
دوره پانزدهم ،شمارة  ،5شهریور  ،3192صفحه 55-53

تأثیر رايحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبتهای ويژه
1

*2

3

4

علي اصغر قدس) ، (PhDنعمت ستوده اصل) ، (PhDراهب قرباني) ، (PhDمریم وليان)(BSc
 -3گروه پیراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 -2گروه روانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 -5دانشگاه علوم پزشكي سمنان
دریافت ،91/9/22 :اصالح ،91/12/12 :پذیرش92/2/11 :

خالصه
سابقه و هدف :پرستاري به عنوان یكي از حرفه هاي پراسترس شناخته مي شود .کار شبانه ،شیفتهاي طوالني و غیرقابل پیشبیني بودن نوع فعالیت ،احتمال خستگي
پرستاران را افزایش ميدهد .این وضعیت ممكن است موجب کاهش عملكرد جسمي و ظرفیت فیزیكي پرستاران ،کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهاي کاري آنان شود .با
توجه به این که اسانس هاي آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگراني مي شوند ،این مطالعه به منظور بررسي تاثیر اسانس اسططوخودوس بطر افطزایش دقطت پرسطتاران
بخشهاي ویژه انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمه تجربي12 ،پرستار زن شاغل در بخشهاي ویژه بیمارستان هاي آموزشي استان سمنان به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند.
آزمودني ها قبل از شروع مداخله ،آزمون دقت بوناردل را تكمیل نموده و سپس بر اساس قرعه به مدت یک ساعت تحت اسطانس اسططوخودوس یطا پالسطبو بطه صطورت
استنشاقي قرار گرفتند .پس از اتمام مداخله آزمودني ها مجددا پرسشنامه دقت بوناردل را تكمیل و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت)203305101152N3( .
یافته ها :براساس نتایج به دست آمده 21( %13/1 ،نفر) از پرستاران متاهل31( %51/1 ،نفر) داراي سابقه کار کمتر از پنج سال و  20( %12/5نفر) آنها در رده سني 20-29
سال قرار داشتند .میانگین و انحراف معیار تغییرات دقت پرستاران قبل و بعد از مداخله در اسطوخودوس  31/13±5/99و پالسبو  3/09±3/10بوده است (.)p>0/003
نتيجه گيری :نتایج نشان داد که رایحه اسطوخودوس موجب افزایش دقت در پرستاران بخش هاي ویژه مي گردد.
واژه های کليدی :رایحه درماني ،اسطوخودوس ،دقت ،پرستاران ،بخش ویژه.

مقدمه
دقت و توجه به علت اهمیتي که در حرفه هاي پزشكي و پیراپزشكي دارد،

مطالعه  Rafati Rahimzadehو همكاران نشان داد ،پرستاران از سطح تنش

مورد توجه محققان قرار گرفته است ( .)3-1پرستاران به طور روزمره با درد و رنج،

باالیي برخوردارند و عالئمي از فرسودگي شغلي ،واماندگي ،خستگي ،خشم ،گوشه

حوادث و مرگ و میر مواجه هستند .به همین دلیل رشته پرستاري به عنوان یكي

گیري و عدم تصمیم گیري مؤثر و مناسب در آنان دیده مي شود ( .)30بررسي

از حرفه هاي استرسآور شناخته شده است (5و Hurst .)5و همكاران بیان

 Gholipour Baradariو همكاران نیز نشان داد که تنش شغلي و تحلیل

داشتند که محیط کاري نامناسب و پر استرس پرستاري مي تواند روي کیفیت

جسمي و رواني زیادي در پرستاران وجود دارد که منجر به مشكالتي مانند ناتواني

مراقبت هاي ارائه شده ،ابقاي نیروي پرستاري و در نهایت روي هزینهها تاثیر

در انجام وظایف و کاهش کیفیت مراقبت ارائه شده مي شود ( .)33نتایج مطالعات

منفي بگذارد ( .)1نتایج مطالعه  Rahmaniو همكاران در ایران و Sawatzky

 Sanghera ،Berens ،Rokvilleو همكاران بیانگر بي دقتي پرستاران

در کانادا بر روي پرستاران شاغل در بخش ویژه نشان داد که فضاي بخش ویژه

مي باشد .این محققین در مطالعات خود بیان نمودند که وقوع خطاهاي پزشكي ،از

یكي از مهم ترین منابع تنشزا در حرفه پرستاري است (1و .)9مطالعه

تهدید کنندهترین چالشهاي نظام سالمت مي باشد و سالیانه جان بسیاري از

 Ghasemiو همكاران ،نشان داد ،کار در شرایط دشوار ،باعث افزایش شیوع

بیماران را به مخاطره انداخته و خسارت هاي اقتصادي سنگیني را بر نظام سالمت

بیماريهاي جسمي در پرستارن مي شود که این موضوع به نوبه خود توان کاري

جامعه تحمیل مي کند ( .)32-35این اشتباهات در بخشهاي ویژه به علت وجود

و تحمل پرستاران را کاهش داده و دقت آنان را تحت تاثیر قرار ميدهد (.)9

شرایط بحراني ،تعداد زیاد دارو و مشكالت متعدد بیمار مي تواند جديتر باشد.

 این مقاله حاصل پایان نامه مریم ولیان دانشجوي کارشناس ارشد پرستاري و طرح تحقیقاتي به شماره  150دانشگاه علوم پزشكي سمنان مي باشد.
* مسئول مقاله:
آدرس :سمنان ،دانشگاه علوم پزشكي ،دانشكده پرستاري و پیراپزشكي ،تلفن0213-1155390 :

e-mail: sotodeh1@yahoo.com
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نتایج بررسي  Sagoe-Mosesو همكاران به جنبه هاي بیشتري از اشتباه و

شماره ثبت کارآزمایي  203305101152N3بر روي پرستاران زن شاغل در

بيدقتي در انجام مراقبتهاي بهداشتي -درماني اشاره دارد .بر اساس نتایج این

بخشهاي ویژه بیمارستان هاي آموزشي استان سمنان در سال  3190انجام شده

تحقیق ،بي دقتي پرستاران ،نه تنها به بیماران آسیب ميرساند ،بلكه موجب وارد

است .در این مطالعه  12پرستار زن شاغل در بخشهاي مراقبت ویژه (سي سي یو

آمدن آسیب و جراحت به پرسنل شاغل در این مراکز نیز ميگردد .اولین گزارش از

و آي سي یو) بیمارستانهاي آموزشي استان سمنان به روش نمونهگیري در

مبتال شدن یک پرستار به ویروس ایدز توسط سر سوزن آلوده در سال  3919خود

دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .براي تعیین تعداد نمونه از آن جایي

نمونه اي گویا از این بي دقتي و اشتباه پرستاري است (.)35

که مطالعه مشابهي با مطالعه حاضر انجام نشده بود ،ابتدا مطالعهاي بر روي  20نفر

 Sabzeavariطي یک مطالعه بر روي پرستاران شبکار بیمارستانهاي
دانشگاه علوم پزشكي کرمان نشان داد که محرومیت از خواب در پرستاران شب

از پرستاران به صورت پایلوت انجام شد .با در نظر گرفتن اطمینان  %99و توان
 %95حجم نمونه از رابطه ،زیر بر برآورد شد.
2

کار باعث افت سطح دقت و تمرکز پرستاران شده است ،این موضوع خود مي تواند
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خطراتي را براي پرستاران و بیماران تحت پوشش آنان در بر داشته باشدNasiri .
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و همكاران طي یک مطالعه که میزان آسیبهاي ناشي از وسایل نوک تیز آلوده به

افراد داراي سالمت حس بویایي ،عدم وجود بیماريهاي تنفسي ،آسم و

خون بیمار در شاغلین بخشهاي ویژه بیمارستانهاي آموزشي و غیر آموزشي

بیماريهاي آلرژیک ،سردرد و حاملگي ،شیردهي و حضور نداشتن در شیفتهاي

استان مازندارن را مورد مطالعه قرار دادند ،نشان دادند %91 ،از پرسنل شاغل در

صبح و شب قبل از آزمون (دو شیفت قبلي) وارد مطالعه شدند و افراد با عدم تمایل

بخش هاي ویژه در طي سه سال ،حداقل یک بار با وسایل نوک تیز آلوده به خون

به شرکت در تحقیق و احساس ناراحتي از بوي اسانسها از مطالعه خارج شدند.

آسیب دیدهاند ( .)39با توجه به اهمیت حرفه پرستاري و عوارض ناشي از کاهش

پس از انتخاب نمونه و اخذ رضایتنامه کتبي ،از شرکتکنندگان خواسته شد که در

دقت در پرستاران ،به نظر مي رسد دست یابي به روش ها و فنوني که بتوانند،

روز مداخله از عطر و ادکلن استفاده نكنند .قبل از مداخله ،حس بویایي پرستاران

منجر به بهبود سطح دقت آنان شوند ،از اهمیت باالیي برخوردار است .یكي از

آزمایش شد .بدین صورت که آبلیمو و گالب موجود در یک ظرف شیشه اي تیره

روشهایي که در زمینه بهبود سطح تمرکز ،و دقت مورد بررسي و پژوهش قرار

را جلوي بیني پرستار قرار داده و از او خواسته شد که بوي آن را تشخیص دهد.

گرفته است تأثیر رایحههاي مختلف مي باشد (39و.)31

همچنین از پرستار سؤال ميشد که آیا تغییري در وضعیت زندگي روزمره و یا خلق

آروماتراپي یا رایحه درماني ،به کارگیري نوعي درمان است که با استفاده از

خویش دارد یا خیر؟ در صورتي که پرستار شرایط ثابت و همیشگي خود را نداشت،

عطر و بویي که از عصاره قسمتهاي مختلف گیاهان به دست ميآورند (اسانس)،

مداخله در آن روز انجام نميگرفت .با استفاده از یک پرسشنامه اطالعات جمعیت

به درمان جسمي و روحي افراد ،تغییر خلق ،عملكرد شناختي و یا سالمت آنان

شناختي نمونه ها جمع آوري شد .جهت ارزیابي دقت ،از آزمون دقت بوناردل

ميپردازند ( .)20اسانسهاي مورد استفاده در رایحه درماني به دو گروه اسانسهاي

) (Bonardelاستفاده شد .آزمون بوناردل آزموني استاندارد براي تعیین دقت

محرک و آرامبخش تقسیم مي شوند .اسانسهاي محرک مانند اساسن نعناع

است که از تعدادي دایره هاي جهت دار تشكیل شده است .در این آزمون ،فرد

( ،)Mentha Piperitaاکالیپتوس ( )Eucalyptus globulesبراي

مي بایست از سمت چپ نسبت به خط زني عالئمي که به سه عالمت باالي

بهسازي تمرکز و از بین بردن ضعف و بيحالي استفاده ميشوند .اسانسهاي آرام

صفحه شباهت دارند ،اقدام نماید .دامنه نمرات در این آزمون از  3تا  300مي باشد.

بخش مانند اسانس اسطوخودوس ( )Lavendala angustifoliaو سنبل

این آزمون در تحقیقات متعدد مورد استفاده قرار گرفته است (25-21و.)1

الطیب ( )Valerianaاز طریق تأثیر بر روي سیستم اعصاب و تأثیرات آرام-

شرکت کنندگان در تحقیق یک بار با رایحه اسطوخودوس و بار دیگر با

کنندگي خود ميتوانند باعث از بین رفتن اضطراب و نگراني شوند ( .)23برخي

پالسبو تحت مطالعه قرار گرفتند .نوع مداخله براي هر یک از پرستاران در بار اول

تحقیقات نشان دادند که کاهش سطح استرس و اضطراب مي تواند باعث افزایش

به صورت تصادفي (استفاده از اسانس اسطوخودوس یا پالسبو )،بود و روش

سطح دقت و توجه و بهبودکیفیت کاري شود (21و22و .)31با توجه به اینكه

باقیمانده در بار دوم انجام مي گردید .با توجه به اینكه میزان دقت افراد در ساعات

پرستاران در بخش هاي ویژه که محیط هاي پر استرس و تنش زا هستند تحت

مختلف شبانه روز ميتواند متفاوت ميباشد (21و ،)5بنابراین الزم بود میزان دقت

تاثیر قرار گرفته و دچار بي دقتي و افت عملكرد مي شوند ،جستجوي روش هایي

پرستاران در ساعتي مشخص از شبانه روز بررسي گردد .ابتدا از شرکتکنندگان

که بتواند مانع از بي دقتي آنها شود بسیار اهمیت دارد .لذا به نظر مي رسد انجام

خواسته شد آزمون دقت بوناردل را تكمیل کرده و سپس گردن آویز حاوي اسانس

مطالعاتي در ارتباط با استفاده از رایحه هاي آرام بخش مثل اسطوخودوس بر

تعیین شده بر اساس قرعه به مدت یک ساعت در گردن پرستار قرار گرفت به

افزایش دقت و توجه ضروري باشد .هدف از این مطالعه بررسي تاثیر رایحه

صورتي که ظرف محتوي اسانس در جلوي سینه و  20سانتيمتري بیني (در

اسطوخودوس بر دقت پرستاران بخش هاي ویژه بیمارستان هاي آموزشي دانشگاه

وضعیت آناتومیک) قرار بگیرد.

علوم پزشكي سمنان مي باشد.

با تحرک پرستار هنگام انجام فعالیتهاي معمول شیفت کاري ،رایحه
اسانس به صورت مالیمي از آن تراوش کرده و آزمودني در معرض اسانس قرار
ميگرفت .پس از گذشت یک ساعت مخازن از شرکتکنندهها گرفته شده و سپس

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک طرح شبه تجربي از نوع قبل و بعد مي باشد که پس از
اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي سمنان به شماره  90/13051و و

از آنها خواسته شد بالفاصله پرسشنامه دقت بوناردل را تكمیل کنند .این کار تا
جایي ادامه یافت تا تمامي پرستاران شرکتکننده در تحقیق با هر دو روش
(اسطوخودوس و پالسبو) ،آزمون شوند.
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J Babol Univ Med Sci; 15(5); Sep 2013
The Effects of Lavendula Aroma on …; A.A. Ghods, et al

اطالعات با استفاده از آزمون هاي کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن
دادهها و آزمون تي براي مقایسه تغییرات دقت تجزیه و تحلیل شدند و P<0/05

بحث و نتيجه گيری
یافتههاي این تحقیق نشان داد که بعد از مداخله (ارائه اسانس
اسطوخودوس) ،دقت پرستاران به طور معني داري افزایش یافتSakamoto .

معني دار در نظر گرفته شد.

در مطالعه خود به این نتیجه رسید که اسانس اسطوخودوس منجر به بهبود سطح
تمرکز در هنگام کار ميشود و اسطوخودوس به علت تاثیراتي که در سرکوب

یافته ها

سیستم سمپاتیک ،بهبود خلق و کاهش استرس دارد ،ميتواند موجب کاهش

در این مطالعه 12پرستار زن شاغل در بخش هاي ویژه مورد مطالعه قرار

خستگي شده و سطح تمرکز را ارتقاء دهد ( .)22در خصوص تاثیر اسطوخودوس

گرفتند 13/1 .درصد ( 21نفر) از پرستاران متاهل 51/1 ،درصد ( 31نفر) داراي

بر اضطراب مطالعات زیادي انجام شده که نتایج آنها حاکي از تاثیر اسطوخودوس

سابقه کار کمتر از پنج سال و  12/5درصد ( 20نفر) آنها در رده سني  20-29سال

بر کاهش اضطراب مي باشد .نتایج مطالعه  Nikefarjamنشان داد،

قرار داشتند (جدول .)3

اسطوخودوس ميتواند افسردگي را کنترل کند ( Babashahi .)21در پژوهش

میزان تغییر دقت پرستاران به دنبال استفاده از اسطوخودوس در گروه هاي

خود به این نتیجه رسید که استشمام رایحه اسطوخودوس اضطراب بیماران را قبل

سني مختلف تفاوت معني داري نداشت ( .)p=213همچنین این تغییرات در افراد

از عمل کاهش داده است ( )31و در همین زمینه  Mirzaeiدر پژوهش خود

مجرد و متاهل نیز معني داري نبود ( .)p=0/530میزان تغییر دقت پرستاران در

نشان داد که استشمام رایحه اسطوخودوس منجر به کاهش اضطراب و غلظت

بخش هاي سي سي یو و آي سي یو پس از استفاده از اسطوخودوس از نظر

کورتیزول افراد ميشود (.)25

آماري اختالف معني داري نداشت ( .)p=0/519میزان تغییر دقت پرستاران بر

مطالعه  Sahebalzaminنیز این نتایج را تایید کرد .وي پس از رایحه-

اساس سابقه کاري نیز تفاوت معني داري نداشت (( .)p=0/239میانگین±انحراف

درماني در دختران ساکن مجتمع خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران به این

معیار) تغییرات دقت پرستاران قبل و بعد از مداخله در استفاده از اسانس

نتیجه رسید که رایحهدرماني استنشاقي با ترکیب اسانس اسطوخودوس و گل

اسطوخودوس  31/13±5/99و پالسبو  3/09±3/10بوده است (.)p>0/003

محمدي نشانههاي اضطراب و افسردگي را کاهش داده است ( Chang .)29و

م یزان دقت قبل و بعد از مداخله تفاوت معني داري داشت (( )p>0/003جدول .)2

همكاران تاثیر رایحه ترنج را در تنظیم سیستم عصبي اتونومیک بر روي معلمان
مقطع ابتدایي در تایوان بررسي کردند .نتایج بدست آمده پس از اسپري کردن

جدول  .1توزیع فراواني ویژگي های فردی پرستاران مورد مطالعه

رایحه ترنج (یک رایحه آرامبخش) حاکي از آن بود که رایحهدرماني منجر به

در بخش های مراقبت ویژه

بهبود فعالیتهاي پاراسمپاتیک شده و در کاهش فشارخون و ضربانات قلب موثر
است و ميتواند در کاهش استرسهاي شغلي تاثیرگذار باشد ( .)21به این ترتیب

مشخصات
سن
وضعیت تآهل
بخش محل کار

سابقه کار

تعداد

درصد

20-29

20

12/5

10-19

32

19/5

مجرد

1

31/1

متآهل

21

13/1

CCU

32

19/5

ICU

20

12/5

0-5

31

51/1

1-30

9

21/3

33-35

1

9/5

2

1/1

 31و
باالتر

تاثیر قرار دهد .کار کردن در شیفتهاي گردشي خصوصاً شیفت شب با افزایش
استرس ذهني و تغییر شیوه زندگي منجر به افزایش ریسک بیماريهاي قلبي
عروقي و در نتیجه ،از بین رفتن عملكرد اندو تلیال عروق شود .در این زمینه
 Shimadaکه در ژاپن تآثیر استشمام اسطوخودوس را بر اتساع وابسته به جریان
خون اندوتلیوم ،در شریان بازویي مطالعه کرد ،پرسنل پزشكي شب کار که پس از
شیفت شب دچار اختالل در اندوتلیال عروق شدند ،با استشمام اسطوخودوس این
اختالل را تجربه نكردند .محققان اظهار داشتند رایحه درماني از طریق آرامش
رواني که ایجاد مي کند در کوتاه مدت استرسها را تحت کنترل درآورده و
عملكرد اندوتلیال عروقي را بهبود مي بخشد (.)29
نتایج مطالعه  Cruzو همكاران که تاثیر اسطوخودوس و نعناع را روي
سطح اضطراب و فعالیتهاي جسمي دانشجویان سالم مطالعه کردند .نتایج نشان
داد که شرکتکنندگان گروه نعناع دقیقتر و منسجم تر از گروه اسطوخودوس و

جدول  .2ميزان دقت پرستاران بخشهای مراقبت ویژه قبل
و بعد از رایحه درماني

کنترل بودند ( .)10همچنین نتایج مطالعه  Mossو همكاران بر روي افراد بالغ
نشان داد که اسطوخودوس منجر به کاهش کیفیت عملكرد حافظه شده و رزماري
(اسانس محرک) ،عملكرد حافظه را افزایش ميدهد ( .)13نتایج مطالعه  Mossو

ميزان دقت
نوع اسانس

استفاده از رایحه اسطوخودوس مي تواند شاخصهاي فیزیولوژیک بدن را تحت

P value

قبل از مداخله

بعد از مداخله

Mean±SD

Mean±SD

اسطوخودس

31/91±1/05

12/99±9/93

>0/003

پالسبو

31/99±5/25

31/05±5/59

0/515

همكاران متفاوت با نتایج این مطالعه است .دالیل متعددي را براي این اختالف
مي توان ذکر کرد .براي مثال در مطالعه  35 Mossدقیقه رایحهدرماني انجام
شده است در حالي که در مطالعه حاضر شرکتکنندگان به مدت یک ساعت در
معرض اسانس قرار داشتند .علت مهمتر شاید محیط پژوهش باشد .آنها بر روي
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دانش آموزان و دانشجویان تحقیقات خود را انجام داده اند ( )13اما مطالعه حاضر

در یک نتیجه گیري کلي مي توان بیان داشت ،اسطوخودوس از طریق

بر روي پرستاران در محیط پرتنش بخشهاي ویژه انجام شده است .به نظر

اثرات آرامش بخش خود ،با تحت تآثیر قرار دادن حاالت روحي و رواني افراد مي-

ميرسد چون یكي از عوامل عمده بي دقتي در بخشهاي ویژه اضطراب و

تواند استرس ،اضطراب و افسردگي و نگرانيهاي شخص که منجر به مخدوش

استرس پرستاران ميباشد ،اسطوخودوس که یک اسانس آرامبخش است از طریق

کردن ذهن و کاهش تمرکز وي ميشوند را تعدیل نموده و از این طریق به بهبود

اثر آرامبخشي خود عملكرد ذهني و دقت پرستاران را افزایش مي دهد .اما در

سطح تمرکز و دقت آنان کمک نماید.

محیط هایي که استرس عامل غالب در کم دقتي نباشد تاثیر چنداني ندارد.
 Digeoو همكاران در میامي آ مریكا در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
استشمام رایحه اسطوخودوس منجر به آرامش بیشتر و افسردگي کمتري در افراد
شده و افراد گروه اسطوخودوس توانسته بودند مسائل ریاضي را سریعتر و دقیقتر
حل کنند (.)39

تقدیر و تشكر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ،مسئولین و
پرستاران بیمارستان هاي محل تحقیق تشكر و قدرداني مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nursing is considered as one of the most stressful professions. Working in
night shifts, long shifts and unpredictable type of activities increased the likelihood of fatigue. This situation reduces
physical performance and capacity of nurses and their accuracy and increases the likelihood of errors. Considering
calming essence can reduce anxiety and warring, this study examines the effect of lavendula essence oil on the
accuracy of intensive care nurses.
METHODS: In this semi experimental study, 32 female nurses who working in intensive care unit in hospitals of
Semnan were selected by convenience method. Subjects completed Bonardel accuracy questionnaire before
intervention and then were given inhalation lavendula or placebo randomly for one hour. After intervention, subjects
completed Bonardel accuracy questionnaire again and the results compared. (IRCT: 201104306342N1)
FINDINGS: Based on the results, 81.3% of nurses (n=26) were married, 56.3% (n=18) had less than five years of
work experience and 62.5% (n=20) of them were aged 20-29 years. The mean and standard deviation of accuracy
changes before and after the intervention in lavendula was 13.81±4.97 and in placebo was 1.07±1.80 that there was a
significant difference between them (p<0.001).
CONCLUSION: The results showed that lavender essence can promote of intensive care nurse's accuracy.
KEY WORDS: Aromatherapy, Lavendula, Accuracy, Nurses, Intensive unit.
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