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 چکیده
بوط به استرس باعث استرس شغلی به عنوان یکی از جدی ترین خطرات شغلی در کشورهای توسعه یافته شناخته می شود. مشکالت مر مقدمه:

اسطوخودوس بر میزان  عصاره رمانی باتاثیر رایحه دم رفتاری، ذهنی و فیزیکی و کاهش عملکرد کاری افراد می گردد. این مطالعه با هدف تعیین ئبروز عال
 استرس شغلی پرسنل در محیط اتاق عمل انجام گرفت. 

 1396در شهریور ماه سال  نفر از پرسنل بیمارستان حجت بن الحسن العسکری)عج( اصفهان 25این مطالعه نیمه تجربی بر روی مواد و روش ها: 

ا پرسش نامه محقق ساخته بود که هنامه با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده  سشانجام شد. انتخاب افراد تکمیل کننده پر
اق عمل تکمیل شد. جهت تجزیه و نامه ها در دو مرحله قبل و بعد از رایحه درمانی توسط پرسنل ات روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پرسش

 گردید. استفاده یل کاکسون(و-آماری  توصیفی  و تحلیلی)میانگین یتحلیل داده ها از آزمون ها

مش در محیط کار بود م استرس شغلی که احساس آرائنتایج پژوهش نشان داد که رایحه درمانی فقط بر روی یکی از عال یافته های پژوهش:

 . ظر آماری تفاوت معناداری نداشتتاثیر معنادار داشت. میزان کلی استرس شغلی پرسنل بین قبل و بعد از مداخله از ن

لی می توان از این روش استرس شغ ئمبا توجه به تاثیر رایحه درمانی با اسپری عصار ه اسطوخودوس بر روی یکی از عال بحث و نتیجه گیری:

 در محیط اتاق عمل جهت کاهش استرس شغلی پرسنل استفاده کرد.

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

28
.2

.3
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               1 / 6

mailto:radjaber@yahoo.com
mailto:radjaber@yahoo.com
file:///F:/majale%20elmi/majale%201398/6-bahman-esfand/\(https:/creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.28.2.32
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-5829-fa.html


 جابر ذبیحی راد و همکاران-...رایحه درمانی با عصاره اسطوخودوس بر میزان استرس تاثیر 

33 
 

 مقدمه
استرس شغلی به عنوان یکی از جدی ترین خطرات 
شغلی در کشورهای توسعه یافته شناخته می شود که بر 

افراد  جسمی-روانیدرصد بیماری های  80تا  50روی 
مشکالت مربوط به استرس باعث  .شاغل تاثیر می گذارد

 که گرددم رفتاری، ذهنی و فیزیکی می ئبروز عال
درد، افزایش خستگی، سر شاملمشکالت فیزیکی 

فشارخون، درد در ناحیه کمر، نشانه های اختالل خواب 
حساسیت زیاد، فراموشی، عدم  شاملروانی  مشکالتو 

تمرکز، عصبانیت، ترس، افسردگی و انتقاد در مورد 
 و طوالنی های شیفت شبانه، کار (.1)باشددیگران می 

منجر به  فعالیت پرستاران نوع بودن بینی پیش غیرقابل
گردد . استرس  می آنانترس ـــافزایش بار کاری و اس

همراه  و شدههمراه  تواند با کاهش دقت و عملکرد می
خطرات جدی برای  ،شغلیخطاهای  میزان باال بردن با

که یکی از این محیط های پر استرس  بیمار ایجاد نماید
 .(2)اتاق عمل می باشد

 بر تاثیر بر عالوه دکه بتوان فنونی و ابزار به دستیابی

 فردی فاکتورهای به بهبود منجر پرستاران کاری محیط

 د،شو آنان کاهش استرس از طرف دیگر دقت و بر موثر

 صرفه به مقرون از نظر اقتصادی و کننده بسیار کمک

عالوه بر درمان های دارویی نظیر  امروزه .(3)است
مسکن ها و داروهای دستگاه گوارش، تکنیک های 
جایگزین نظیر طب سوزنی، گرما و سرما درمانی، ماساژ 
با انگشت، ماساژ درمانی، آرام سازی، مدیتیشن، یوگا و 

رواج رایحه درمانی به منظور کاهش نشانه های استرس 
 طب های روش از یکی درمانی، رایحه (.4،5)یافته اند

 با خوشبو های اسانس از استفاده که با است مکمل

 (.6)می شود آرامش القاء سیستم بویایی، سبب برانگیختن
هیپوتاالموس،  براین مولکول های آروماتیک می توانند 

سیستم عصبی خودمختار و سیستم درون ریز تاثیر 
حیطی شود و به گذاشته و موجب بهبود گردش خون م

خون کمک کند که همه این موارد س و فشارتنظیم تنف
 (.4،5)باعث کاهش استرس می شود

از مواد مختلفی می توان جهت رایحه درمانی  
استفاده کرد که در این بین می توان به عصاره های 

اشاره کرد. مک کافری و همکاران  اسطوخودوسروغنی 
دریافتند که در دانشجویان دانش آموخته پرستاری که 

 اسطوخودوسقبل و حین امتحانات خود از عصاره 
استشمام کرده اند امتحان را با استرس کمتری سپری 

سطح اضطراب  کردند و این موضوع به وسیله کاهش در
سئو  (.7)گردیدطریق گزارش تعداد نبض ثابت  و از

به طور  در دانش آموزان دریافت که سطح استرس
با  اسطوخودوسمعناداری به هنگام استشمام روغن 

با  استفاده از گردنبند آغشته به آن در مقایسه با درمان
مکاران در ــــو ه چن .(8)سبو کمتر بودپالعصاره 

نوان تاثیر رایحه درمانی در کاهش ــــمطالعه ای با ع
نشانه های وابسته به استرس شغلی در میان پرستاران 

تعدادی دریافتند که استفاده از رایحه درمانی در کاهش 
روز تاثیرگذار  4یا  3از نشانه های عالئم استرس برای 

گونه  مطالعات بسیاری تاثیرات استفاده این .(9)است
چنین تاثیرات ماساژ به وسیله این مواد  عصاره ها را و هم

را آزموده اند اما تحقیقات اندکی در رابطه با کارآمدی 
های  با استفاده از دستگاه اسطوخودوساستشمام عصاره 

پخش کننده مواد آروماتیک در محیط اتاق عمل به 
منظور کاهش نشانه های وابسته به استرس شغلی 
صورت گرفته است و شواهد موجود در این باره هنوز 

تاثیر  مطالعه بررسی هدف از اینلذا ناکافی می باشد. 
بر کاهش  استرس شغلی  اسطوخودوساستشمام عصاره 

 .می باشدمل در میان کلیه پرسنل اتاق ع

 مواد و روش ها
هدف  با بود کهمطالعه ای نیمه تجربی  پژوهش،این 

 تاثیر رایحه درمانی بر میزان استرس شغلی پرسنل تعیین
بیمارستان حجت ابن الحسن اتاق عمل  محیط در

 15مرداد تا  15فاصله زمانی  اصفهان در العسکری
با نظر  در این مطالعه انجام شد. 1395سال  شهریور ماه
پزشکان اتاق عمل  نفر از پرسنل و 25 مشاور آمار،

با روش ری کابن الحسن العس بیمارستان حضرت حجت
 .ندانتخاب شد (دسترسنمونه گیری آسان)

یل در دسترس نبودن ـــبه دل طالعهــــدر این م 
ابتدا  ،در اتاق عمل نامه مناسب با اهداف پژوهش پرسش
 10آن به تایید  روایینامه ای محقق ساخته که  پرسش

مامایی  رستاری واز اعضای هیات علمی دانشکده پ نفر
ای اصفهان رسیده بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلف

تکمیل  نمونه هاتوسط  ه بود،به دست آمد 83/0کرونباخ 
که قسمت  شامل سه قسمت بودنامه  . این پرسششد
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قسمت دوم  شامل اطالعات دموگرافیک افراد، آن اول
در رابطه با کیفیت هوای اتاق عمل و  هایی آیتمشامل 

قسمت  در این مکان و منابع ایجاد کننده بوی نامطبوع
که میزان استرس شغلی افراد  بود سوال 10سوم شامل 

در سوالت مربوط به  را در محیط اتاق عمل می سنجید.
عالئم و نشانه های مربوط به استرس استرس شغلی، 

گنجانده شده بود که شامل مشکل در آرام گرفتن شغلی 
احساس  احساس لرزش، وضعیت تنفسی، در محیط کار،

احساس  تحمل انرژی روانی، آرامش در محیط کار،
 پرت شدن حواس، تحمل، صبر و پریشانی وسردرگمی،
یت به دیگران وخشک شدن دهان زودرنج بودن و حساس

 هر یک از آیتم های مربوط به نمره کمینه و بیشینه بود.
به صورتی که بیشینه میزان  ،بود 4 و 1نامه  پرسشاین 

 نمره بندی گردید. 1و کمینه آن با نمره  4استرس با نمره 
دستگاه  ،افرادتوسط  نامه ها س از تکمیل پرسشپ

در ارتفاع در راهروی اصلی اتاق عمل خوشبو کننده هوا 

بطری مخصوصی که در آن  متری نصب گردید و 5/2
دستگاه این  قرار داده شد. حاوی عصاره گل لوندر بود،

صورت به  ، ساخت کشور چینXLخوشبو کننده هوا مدل
 دردقیقه ای  5در فواصل زمانی  ذرات معطر را خودکار

صحت و دقت ابزار با  .هوای اتاق عمل اسپری می کرد
مشاور روز متوالی با نظر  5تست کردن توانایی دستگاه در 

 15عالوه بر این در طول مداخله  آماری سنجیده شد.
مرتبه عملکرد دستگاه به صورت بصری مشاهده و تایید 

 ،در محیط اتاق عمل فعالیت دستگاهروز  30بعد از گردید.
خواسته شد  شـــده در پژوهــــافراد مشارکت کنناز 

 سپس . میل کنندـــرا تک اــــه نامه شـــپرس مجدداً
 21نسخه  SPSSزار ــــنرم اف اده ازــــاستف با هاداده 

و  فیـــیـــتوصاری ــــای آمـــــون هــــو آزم
نه و ــــبیشی-میانگین-سونــاکــــویل ک)حلیلیــــت
)تصویر رفتـــگمورد تجزیه و تحلیل قرار  مینه(ــــک

 .(1شماره 
 
 

 جدول زمانبندی اجرای مداخله .1تصویر شماره 

 

 

 

 ی پژوهشیافته ها
نفر از پرسنل اتاق عمل  25مطالعه حاضر برروی  

( و درصد 52نفر مذکر) 13 که از بین آنان، صورت گرفت
 20)نفر 5در این مطالعه،  .( مونث بودنددرصد 48)نفر 12

بین  (درصد 36)نفر 9 سال، 30 تا 20از افراد بین  (درصد
 5 سال و 50 تا 40بین  (درصد 24)نفر 6سال،  40 تا 30
به باال داشتند. میانگین ساعات سال  50 (درصد 20)نفر

 ساعت در هفته بود.  8/46 کاری برای هر نفر

که رایحه درمانی  دادیافته های این پژوهش نشان 
که احساس آرامش  م استرس شغلیئاز عال یکیبر روی 

 .(P=0.035)داشتتاثیر معنادار  کار در محیط کار بود
که  م استرس شغلیئرایحه درمانی بر روی دیگر عال

 تنفس، احساس لرزش، شامل آرام گرفتن در محیط کار،
 تحمل، صبر و پریشانی و سردرگمی، تحمل فشار روانی،
 خشک شدن دهان بود، زود رنجی و پرت شدن حواس،

  .(1)جدول شماره اری معناداری نداشتآم تاثیر
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 م استرس شغلیئارتباط رایحه درمانی با عال. 1جدول شماره 

  Z P م استرس شغلیئعال

 109/0 -604/1 آرام گرفتن در محیط کار

 470/0 -./722 تنفس

 417/0 -712/0 احساس لرزش

 * 035/0 -122/2 آرامش درونی در محیط کار

 175/0 -335/1 تحمل فشار روانی

 163/0 -396/1 پریشانی و سردرگمی

 1/000 000/0 تحمل صبر و

 855/0 -144/0 پرت شدن حواس

 128/0 -524/1 زودرنجی

 800/0 -235/0 خشک شدن دهان

 دهنده تفاوت معنادار می باشد)آزمون ویلکاکسون( *نشان

  
اتاق عمل  پرسنل استرس کلیدر مورد وضعیت اما 

میانگین  و 092/2میانگین نمره پیش آزمون آن ها برابر 
آماری بود که تفاوت  98/1 نمره آنان پس از مداخله برابر

 .(2)جدول شماره معناداری نداشته است
 

 مقایسه میانگین نمره استرس شغلی پرسنل قبل و بعد از مداخله. 2جدول شماره 

  Z P میانگین نمره استرس افراد 

 196/0 -292/1 0920/2 قبل از مداخله

 9895/1 بعد از مداخله

 *آزمون ویلکاکسون

 

 

 و نتیجه گیری بحث
 استرس کلی نمرهنتایج مطالعه نشان داد که 

از نظر آماری کارکنان اتاق عمل قبل از مداخله و بعد آن 
 مطالعه همسو با لهئاین مسکه  معناداری نداشتتفاوت 

تاثیر رایحه درمانی بر  با عنوانخوش کشت و همکاران 
در آن  بود کهانشجویان پرستاری سطح اضطراب د

اضطراب  رایحه درمانی در کاهش میزان مطالعه نیز
 مکاما  .(10)داری نداشتامتحان تاثیر آماری معنا

 پرستاری دانشجویان که عنوان کردند همکاران و کافری
 را اسطوخودوس عصاره خود امتحانات حین و قبل که

 سپری کمتری استرس با را امتحان بودند کرده استشمام
نتایج مطالعه مک به نظر می رسد تفاوت  (.7)کردند

به علت تفاوت در  کافری با مطالعه حال حاضر می تواند
 باشد. بین این دو مطالعه  محیط کار تفاوت در نمونه ها و

 به استرس سطح که کردوان نسئو نیز در مطالعه خود ع
 با اسطوخودوس روغن استشمام ماهنگ به معناداری طور

 درمان با مقایسه در آن به آغشته گردنبند از استفاده
 آموزان دانش استرس کاهش در بیشتری تاثیر پالسبو
 عنوان با ای مطالعهنیز  همکاران و چن ،(8)است داشته

 به وابسته های نشانه کاهش در رایحه درمانی تاثیر
 آن نتایجکه انجام دادند  پرستاران میان در شغلی استرس

 از تعدادی کاهش در درمانی رایحه از استفاده نشان داد
 تاثیرگذار روز 4 یا 3 فقط برای استرس عالئم های نشانه
نتیجه آن در رابطه با تاثیر رایحه درمانی در  که (9)است

م استرس شغلی)نه میزان کلی ئکاهش تعدادی از عال
چنین  هم همسو با مطالعه حال حاضر می باشد. استرس(،
تاثیر رایحه  با عنوانصاحب زمانی و همکاران مطالعه 

ح استرس و اضطرب ــــشاقی بر سطـــدرمانی استن
 دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام

که کاهش معناداری در عالئم استرس و نشان داد  شد
وجود دارد که با  قبل از مداخلهاضطراب در مقایسه با 

 بطهرا در. (11)داردنخوانی  حاصل از مطالعه ما همنتایج 
 مـئعال و سترـسا هـب خـپاس رـب مانیدر یحهرا ا تاثیرب

رایحه  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یکژفیزیولو
 کهنیست استرس موثر  به طور کلی بر میزاندرمانی 
لی و همکاران  در کشور کره مطالعه برخالف  نتایج آن
رایحه استنشاقی در پاسخ دانشجویان  تاثیر با عنوان

و  اسطوخودوسپرستاری بر استرس با استفاده از رایحه 
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ی رایحه درمانی تاثیر در آن مطالعه که می باشدنعناع 
به نظر می رسد  (.12)معناداری بر کاهش استرس داشت

تواند به  تفاوت نتایج مطالعات باال با مطالعه حاضر می
 پژوهش یا نوع مداخلهعلت تفاوت در محیط های 

 .)دستگاه های اسپری خوشبو کننده( باشد
اتاق های عمل یکی از محیط هایی می باشد که 

ر باالی استرس شغلی ــــکارکنان آن در معرض خط
 کاهش استرس شغلی یکی از روش هایمی باشند که 
 واده هناستفاده از اسپری های خوشبو کندر این محیط 

ایحه ربا توجه به تاثیر  می باشد. با عصاره اسطوخودوس
 وشن رــاستفاده از ای عصاره اسطوخودوس و درمانی با

 در اتاق عمل م استرس شغلیئبعضی از عال جهت کاهش
جهت کاهش  این محیطتوان از این روش در  می

استرس شغلی پرسنل و بهبود بوی نامطبوع هوای این 
 محیط استفاده کرد.

 سپاسگزاری
مسولین بیمارستان حجت ابن الحسن وسیله از  بدین

ری اصفهان و پرسنل زحمتکش اتاق عمل آن که کالعس
انجام این پژوهش یاری نمودند نهایت سپاس و  ما را در

 تشکر را داریم.
منافعی  تعارض گونه یچـــه مطالعه این نویسندگان

 .ندارند
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Abstract 

Introduction: Occupational stress is 

recognized as one of the most serious 

occupational hazards in developed 

countries. Stress-related problems can cause 

behavioral, mental, and physical symptoms 

leading to a decrease in work performance. 

This study aimed to investigate the effect of 

aromatherapy using lavender extract on staff 

job stress in the operating room 

environment.  

  

Materials & Methods: This quasi-

experimental study was performed on 25 

staff in Hojat ibn-al-Hassan al-Askari 

Hospital in Isfahan during September 2017. 

The study sample was selected using the 

convenience method. Data were collected 

using a researcher-made questionnaire with 

confirmed validity and reliability. The 

operating room staff were asked to complete 

the questionnaires before and after 

aromatherapy. The data were analyzed using 

descriptive and analytical statistical tests 

(mean and Wilcoxon test). 

 

Findings: The results of the study showed 

that aromatherapy had only a significant 

effect on one of the symptoms of job stress 

(i.e., feeling calm at the workplace). 

However, there was no statistically 

significant difference before and after the 

intervention regarding the total occupational 

stress of the staff. 

 

Discussion & Conclusions: Due to the effect 

of aromatherapy with lavender extract on 

some symptoms of occupational stress, this 

method can be used in the operating room 

environment to reduce occupational stress 

among staff.  

 

Keywords: Aromatherapy, Lavender 

occupational stress, Operating room  
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