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  تاثیر رایحه درمانی با عصاره ي الوندر بر میزان استرس شغلی پرسنل اتاق عمل

  )4راد (جابر ذبیحی  )3(اسماعیل کاوي) 2احمد قدمی () 1سعید جزینی درچه(

  

  چکیده:

استرس شغلی به عنوان یکی از جدي ترین خطرات شغلی در کشورهاي توسعه یافته شناخته می  مقدمه:
کی مشکالت فیزی گردد کهذهنی و فیزیکی می  استرس باعث بروز عالیم رفتاري، مشکالت مربوط به. شود
روانی  مشکالتخستگی، سردرد، افزایش فشار خون، درد در ناحیه کمر، نشانه هاي اختالل خواب و  شامل
 .ردگی و انتقاد در مورد دیگران می باشدافس ترس، عصبانیت، عدم تمرکز، فراموشی، حساسیت زیاد، شامل
 فردي فاکتورهاي به بهبود منجر پرستاران کاري محیط بر تاثیر بر عالوه د،که بتوان فنونی و ابزار به یابی دست
 صرفه به مقرون از نظر اقتصادي و کننده بسیار کمک د،شو آنان کاهش استرس  از طرف دیگر دقت و بر موثر

بر  مانیاین مطالعه با هدف تاثیر رایحه درکه یکی از مناسب ترین این روش ها رایحه درمانی می باشد. است 
  ت ابن الحسن العسکري انجام گرفت. محیط اتاق عمل بیمارستان حج درمیزان استرس شغلی پرسنل 

نفر از پرسنل بیمارستان حجت بن الحسن العسکري(عج)   25این مطالعه نیمه تجربی بر روي  روش کار:
وش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اصفهان انجام شد. نمونه ها با استفاده از ر

محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه ها در دو مرحله ي قبل و بعد از 
این پرسشنامه شامل سواالتی بود که عالئم مربوط به استرس شغلی  رایحه درمانی توسط نمونه ها تکمیل شد.

  گردید. استفاده آماري  توصیفی  و تحلیلی آزمون هاياز  داده ها جهت تجزیه و تحلیل ا بود.را دار

آرامش  احساس که شغلی از عالیم استرس یکی رويفقط بر  که رایحه درمانی دادپژوهش نشان  نتایج :نتایج
ن که شامل آرام گرفت رایحه درمانی بر روي دیگر عالیم استرس شغلی داشت.تاثیر معنادار  بود در محیط کار

در محیط کار،تنفس، احساس لرزش،تحمل فشار روانی،پریشانی و سردرگمی،صبر وتحمل،پرت شدن 
میزان کلی استرس شغلی پرسنل بین  تاثیرآماري معناداري نداشت. حواس،زود رنجی وخشک شدن دهان بود،

 قبل و بعد از مداخله از نظر آماري تفاوت معناداري نداشت. 

از  پسمرحله ي  یج مطالعه نشان داد که نمره استرس کارکنان اتاق عمل قبل از مداخله باالتر از نتا :بحث
خوش کشت و همکاران ي  مطالعهکه نتایج آن همسو با  معناداري نداشتبود ولی از نظر آماري تفاوت مداخله 
ی در رایحه درمان ن مطالعه نیزانشجویان پرستاري بود که در آتاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب د با عنوان

 عنوان کردند که همکاران و کافري مکاما  ،داري نداشتاضطراب امتحان تاثیر آماري معنا کاهش میزان
 ترساس با را امتحان بودند کرده استشمام الوندر را عصاره خود امتحانات حین و قبل که پرستاري دانشجویان
کردند به نظر می رسد تفاوت نتایج مطالعه ي مک کافري با مطالعه ي حال حاضر می تواند به  سپري کمتري
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 ورط به استرس سطحعلت تفاوت در نمونه ها و محیط کار باشد. سئو نیز در مطالعه ي خود عنوان کرد که 
 تاثیر بوپالس درمان با مقایسه در آن به آغشته گردنبند از استفاده با الوندر روغن استشمام ماهنگ به معناداري
رایحه  تاثیر عنوان با اي مطالعهنیز  همکاران و چن ، است داشته آموزان دانش استرس کاهش در بیشتري
 انجام دادند که نتایج آن نشان داد پرستاران میان در شغلی استرس به وابسته هاي نشانه کاهش در درمانی
 است گذار تاثیر روز 4 یا 3 برايفقط  استرس عالئم هاي نشانه از تعدادي کاهش در درمانی رایحه از استفاده

 با عنوانصاحب زمانی و همکاران همچنین مطالعه  که نتایج آن همسو با مطالعه ي حال حاضر می باشد. 
تاثیر رایحه درمانی استنشاقی بر سطح استرس و اضطرب دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

وجود دارد که با  قبل از مداخلهکه کاهش معناداري در عالئم استرس و اضطراب در مقایسه با داد  نشانانجام 
 مـعالی و سترـسا هـب خـپاس رـب مانیدر یحهرا یرتأث با بطهرا درحاصل از مطالعه ما همخوانی داردنتایج 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رایحه درمانی به طور کلی بر میزان استرس موثر نیست که نتایج  یکژفیزیولو

تاثیررایحه استنشاقی در پاسخ دانشجویان  با عنوانلی و همکاران در در کشور کره  آن برخالف مطالعه ي
 يرایحه درمانی تاثیر عهدر آن مطال کهمی باشد و نعناع  الوندرپرستاري بر استرس با استفاده از رایحه 

به نظر می رسد تفاوت نتایج مطالعات باال با مطالعه ي حاضر میتواند به . معناداري بر کاهش استرس داشت
  علت تفاوت در محیط هاي پژوهش یا نوع مداخله(دستگاه هاي اسپري خوشبو کننده) باشد.

عصار ه ي الوندر بر روي بعضی از عالیم  با توجه به تاثیر رایحه درمانی با اسپري نتیجه گیري نهایی :  
  استرس شغلی می توان از این روش در محیط اتاق عمل جهت کاهش استرس شغلی پرسنل استفاده کرد.

  رایحه درمانی،اتاق عمل،الوندر کلید واژه ها:
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