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  بر سطح اضطراب  يحه درمانيرا تأثير يبررس
  البرز يدانشگاه علوم پزشك يان پرستاريامتحان دانشجو

  
  

 5/12/93:پذيرش تاريخ؛   10/9/93:مقاله دريافت تاريخ

  
ـ هـدف از ا  .استاضطراب امتحان و تعديل آن  ينظام آموزشهاي  از دغدغه يكي :زمينه و هدف  تـأثير  يطالعـه بررسـ  ن مي

  .بود البرز يدانشگاه علوم پزشك يان پرستاريبر سطح اضطراب امتحان دانشجو يحه درمانيرا
نفر از دانشجويان پرستاري بـود   91بر روي  ي و سه سو كوراين پژوهش يك كار آزمايي باليني دو گروه :مواد و روش ها

   .گرفتند قرار B و A گروه دو تصادفي در به صورتانتخاب و  آسان روش كه به
 از سپس .ي و ثبت شدگير اندازهدقيقه بعد از مداخله و بعد از امتحان  5قبل،  اشپيلبرگر اضطراب پرسشنامه و حياتي عاليم

 قابـل  آمـار  مشـاور  وهـا   كـالس  در حاضـر  مجريـان آن ها، براي  آن محتويات كه كدري شيشه تا شد خواستهدانشجويان 
 از نيمـي  كـه  است ذكر قابل. نمايند استشمام دقيقه 10 مدت به و داشته نگه بيني متري سانتي 5 فاصله در را نبود تشخيص

 از پـس . زده شـده بـود   B و A برچسـب  و شـده  پـر  مقطر آب قطره 5 با نيمي و اسطوخودوس عصاره قطره 5 باها  شيشه
   .گرديد اعالم پژوهش نتايج و فاشها  شيشه در موجود ماده نوعها  داده تحليل و تجزيه
و كنترل از نظر متوسط ميزان اضطراب امتحان، ميزان ضربان قلب و فشار خون  تجربهنتايج نشان داد بين دو گروه  :ها يافته
  ).=000/0P، 023/0، 009/0( توليك در طول زمان اختالف آماري معنا داري وجود داردسسي

ي نداشـته  معنـادار آمـاري   تأثيركاهش ميزان اضطراب امتحان  رايحه درماني دراگرچه كه  اين مطالعه نشان داد :يگير نتيجه
  . دهد مي را در طول زمان كاهش آناست اما ميزان 
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  مقدمه
 اسـت  اجتناب قابل ريغ و يروان نديناخوشا دهيپد كي اضطراب

 ضـربان  تنفس، تعداد شيافزا رينظ كيولوژيزيفهاي  پاسخ تغيير با كه
 2و1.دهـد  مـي  كـاهش  را فـرد  ييكارابوده و همراه خون فشار و قلب

 از نـوعي  امتحـان  اضـطراب  .دارد يريادگي با يمهم رابطه اضطراب
 و آمــوزان دانــش درصــد 20 تــا 10 كــه اســت عملكــرد اضــطراب
 اتيتجرب يمعن به امتحان اضطراب .شوند مي دچار آن به انيدانشجو

 كـه  استهايي  تيموقع در ينگران و يعاطف نديناخوشا احساسات و
ـ گ مـي  قـرار  يابيارزشـ  مـورد  يو عملكرد كند مي احساس فرد  3.ردي

ـــامتح اضطراب همچنين ــه انـــ ــوان بــ    به علمي مفهوم يك عنــ
ـــپاس از اي مجموعه  اطالق رفتاري و يكيژفيزيولو ،ادراكي خهايــ
 از 4.دهـد  مـي  كـاهش  را امتحان زمان در دانشجو يياكار كه ميشود

 2.باشد مي امتحان اضطراب يآموزش نظامهاي  دغدغه از يكي رو نيا
 را دانشـكده  در ليتحصـ هـاي   سـال  يپرسـتار  انيدانشجو يطرف از

ـ ز حجم و 5كنند مي تصور آور اضطراب  نيتـر  مهـم  از را دروس ادي
 نظـر  به نيبنابرا 6.ندكن مي انيب ينظر آموزش در اضطراب مولد علل
 ريسـا  همچـون  يپرسـتار  گروه در اهداف نيمهمتر از يكي رسد مي

 يسـازگار  ييتوانا ان،يدانشجو اضطراب يبررس ،يآموزشهاي  گروه
 از قبـل  بخصـوص  آرامش جاديا و اضطراب كنترل اي نيتسك و آنها

  .باشد مي امتحان
 شـده  ارائـه  اضـطراب  كـاهش  يبـرا  يمختلفهاي  روش تاكنون

 بـدون  كـه  اضـطراب  كاهنـده  يداروهـا  از اسـتفاده  جملـه  از. تاس
 و يــيدارو ريــغهــاي  روش از اســتفاده ايــ و بــود نخواهــد عارضــه

 مكمـل هـاي   درمان عنوان به كه صرفه به مقرون گاهاً و يرتهاجميغ
 حهيرا دارد، يفراوان استفاده كه درمانها نيا از يكي. شوند مي شناخته
 و مطبـوع  تـازه،  يهـوا  دنيبوئ يمعن به يدرمان حهيرا. است يدرمان

 ماسـاژ  بـا  مكمـل  صـورت  به گاهاً و يدرمان اتتأثير با و آرامبخش
 اهـان يگ از شده استخراج يضرور يروغنها يريكارگ به با و يدرمان
 اسـت  ياهيگ طبهاي  شاخه از يكي يدرمان حهيرا .است كيآرومات

 از پـس  ينسـان ا هـر  در كـه  يمعن نيا به. دارداي  گانه دو كاربرد كه
ـ بو اميپ ،يعصب دستگاه قيطر ازاي  ژهيو يبو استشمام  مغـز  بـه  يياي

 تيوضع آن در فرد حس با همراه ژهيو يبو آن كه آن ضمن. رود مي
ـ پ شـدن  سـاخته  موجـب  شود، مي رهيذخ مغز در  ييايميشـ هـاي   كي

 يعصـب  سـتم يس يرو و شـود  مـي  ... و نيآنـدورف  ن،يآدرنال همچون
. گـذارد  مـي  تـأثير ) هـا  هورمون و تنفس بض،ن خون، فشار( خودكار

ـ يا دستگاه و خون انيجر به ورود و پوست در نفوذ با نيهمچن  يمن
ـ ا يكلـ  طـور  بـه . شـود  مي واقع مؤثر كيولوژيزيف طور به  روش، ني

 بدن به كمك با و دارد همراه به توأماً را يكيزيف و يروانشناس درمان
  7.كند مي كمك مارانيب درمان به ذهن و

ـ مف اتتـأثير  ،ياديز لعاتمطا  در يدرمـان  حـه يرا از اسـتفاده  دي
 بـا  8-10.انـد  داده قرار موردآزمون بارها را استرس و اضطراب كاهش

 حـه يرا يگـذار  تـأثير  عدم از كه دارد وجود زين يمطالعات وجود نيا
ـ حكا اضـطراب  سطح بر يدرمان  مولـز  خـود  كـه  12و11كننـد  مـي  تي
  .رساند يم را نهيزم نيا در شتريب قاتيتحق

معطــر گيــاهي رايــج در رايحــه درمــاني، هــاي  يكــي از روغــن
 ضـمناً  .است ياضطراب ضد اتتأثيرداراي باشد كه  مي اسطوخودوس

 آن از كـه  طـوري  بـه  اسـت  مطبـوعي  بسـيار  حـه يرا يدارا اهيگ نيا
 موجـود  شـيميايي  تركيباتاز . شود مي استفاده سازي عطر درصنايع

 بـا  نسبي صورت كه به بوده لواللين استات اسطوخودوس اسانس در
 نه آن استشمام از دقيقه 15 از پس و شود مي باند اسيد رونيكوگلوك
  مطالعـات نشـان   . شـود  مـي  مشـخص  نيـز  مغـز  در كه خون در تنها

 از سـاعت  1 عمـر  نيمـه  با عصاره هيدروكربني داده اند كه فرارهاي
 13.نـدارد  وجـود  تظـ غل تجميـع  خطر براين بنا شوند مي پاك خون

 دياسـ  ، كيريبوت دياس چون تركيباتي همچنين اسطوخودوس حاوي
ـ والر دياسـ  ك،يونيپروپ  كـه  باشـد  مـي  ژرامبـول  و آزاد نـالول يل ك،ي

  .است عوارض فاقد و غيرسمي
 درمـاني  رايحـه هـاي   المـپ  از اسـتفاده  با) 2010(  كوان و كيم
 دانشـجويان  در شـيرين  پرتقال و بابونه اسطوخودوس، رايحه شامل
 دادند نشان) گيري رگ( وريدي داخل تزريق اولين از قبل اريپرست
 عملي كار اولين در دانشجويان اضطراب كاهش در درماني رايحه كه

  سسـن  و يلمـاز  كوتلـوف،  كوكـا  همچنـين  14.اسـت  ثرؤمـ  تهاجمي
 اضطراب بر استنشاقي رايحه درماني تأثير روي بر مطالعه با) 2008(

 زمـان  طول در اسطوخودوس رايحه از هاستفاد دادندكه نشان امتحان
  امتحان

 تومـاس  كافري، مك 15.دهد كاهش را امتحان اضطراب تواند مي
 رزمـاري  و اسـطوخودوس  رايحه دادند نشان نيز) 2009( كينزلمن و

  16.شود مي امتحان اضطراب كاهش به منجر
 توجـه  مـورد  شـه يهم آن كنترل لزوم و امتحان از قبل اضطراب

 كـاهش  در مـؤثر  و نينو يروشها از يكي يدرمان هحيرا. است بوده
 در يمتناقضـ  و كم شواهد نكهيا به توجه با. باشد مي اضطراب سطح



 103                   بررسي تأثير رايحه درماني بر سطح اضطراب امتحان دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي البرز         

 1394 بهار ،2 ، شماره4دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره علمي پژوهشي نشريه

ـ تغ و اضـطراب  سطح بر يدرمان حهيرا تأثير خصوص ـ  راتيي  يروان
 حـه يرا تـأثير  يطرفـ  از و دارد وجود رانيا در مخصوصاً آن متعاقب
 روشـن  واضـح  طـور  بـه  امتحـان  از قبـل  اضطراب سطح بر يدرمان
بـا هـدف    يپژوهش برآن شدند پژوهشگران بر اين اساس ،باشد نمي

 امتحـان  از قبـل  اضـطراب  سـطح  بـر  يدرمـان  حـه يرا تـأثير بررسي 
 در تـا  دهنـد  انجـام  البرز يپزشك علوم دانشگاه يپرستار انيدانشجو
 اضـطراب  كنترل جهت در يگام شده انجام مداخالت ديتائ صورت

  .شود برداشته نايدانشجو امتحان از قبل
  

  ها مواد و روش
 و گروهـي  دو باليني، كارآزمايي نوع از مطالعه يك پژوهش اين

 اضـطراب  سـطح  بـر  يدرمـان  حهيرا تأثير آن در كه بود كور سو سه
 جامعـه . گرفـت  قـرار  بررسـي  مـورد  يپرسـتار  انيدانشـجو  امتحان
ـ كل شامل مطالعه نيا در پژوهش  دانشـگاه  يپرسـتار  انيدانشـجو  هي

   .بودند البرز يپزشك علوم
توجه به الزام اجراي طرح در بازه زماني امتحانات دانشجويان  اب

سـرانجام امتحانـات    ،يدروس انتخاب يساز همسان ازپرستاري، پس 
با واحد و تعـداد  ) 4( يجراح-يو داخل) 2( يجراح-يدروس داخل

ـ جلسات و مـدرس مشـابه انتخـاب و ا    دو امتحـان بـه صـورت     ني
    .گرديدبرگزار  همزمان

روش نمونه گيري در اين پژوهش به صورت ساده با تخصيص 
ست كالس يل(بود كه در آن بر اساس چهار چوب پژوهش  يتصادف
. صورت گرفـت  يرينمونه گ) يان پرستاريدانشجو يجراح -يداخل
ـ   ن صورت كه با يبه ا ن عـدد  ياستفاده از جدول اعـداد تصـادفي، اول

و  Aدر گـروه  در هـر امتحـان   ان يست كالس دانشـجو يانتخابي از ل
ـ ن ترتيقرار گرفت و به هم )Bگروه (مقابل در گروه  عددن يدوم ب ي
ادامـه  هـا   در دو گروه تا كامل شدن تعـداد نمونـه  ها  ص نمونهيتخص

نظمـي   بي به منظور تسهيل در اجراي پژوهش و جلوگيري از. افتي
 بـراي  2جراحـي   -به آزمون داخلـي  A1در برنامه امتحانات، كالس 

براي مشـموالن   4جراحي  -به آزمون داخلي A  ،A2مشموالن گروه 
 Bبراي مشموالن گـروه   2جراحي  -به آزمون داخلي  A  ،B1گروه 

ــي  B2و  ــون داخل ــه آزم ــروه  4جراحــي  -ب ــراي مشــموالن گ  Bب
  .اختصاص داده شد

متوسط اضـطراب امتحـان    ،يبا توجه به مطالعات انجام شده قبل

 از آنجـايي كـه  و  بـود  10 اريبا انحراف مع 55 بايتقر كنترلدر گروه 
ـ كـه آ  ديآزمون نما بودمحقق عالقمند  ـ او متوسـط م  مداخلـه  اي  زاني

حجم نمونه  جهيدر نت دهد، مي درصد كاهش 9اضطراب را به مقدار 
درصد  90درصد و توان  95 نانيدر هر گروه در سطح اطم ازيمورد ن

 نفر از افراد گروه 3مطالعه در طول . محاسبه شده بودنفر  43برابر با 

B   به علت عدم رضايت در شركت در مطالعه و حساسيت به رايحه
بـه    A نفر از افراد گـروه  2بهاري از مطالعه حذف شدند و هاي  گل

بهاري از شركت در پـژوهش بـاز   هاي  علت حساسيت به رايحه گل
ر نفـر و د  45بـه   Bدر گـروه  هـا   ب تعداد نمونـه ين ترتيبه ا. ندماند

  .دير رسنف 46به   Aگروه 

و  انيبه دانشـجو  ياهداف پژوهش به صورت كل حياز توض پس
حذف دانشجوياني كه تمايل به شركت در مداخله نداشته يا شـرايط  
ورود به پژوهش را نداشتند، رضايت نامه آگاهانه به سـمع و نظـر و   

و كليه اصول اخالقي در  كليه واحدهاي مورد پژوهش رسيد يامضا
ـ الزم به ذكـر اسـت ا  . هش حاضر رعايت گرديدپژو ژوهش بـه   ن پي
: شـماره ثبـت  (البـرز   يته اخالق دانشگاه علـوم پزشـك  يب كميتصو

  . ده استيرس) 13/6/92، مورخ  2250662
ـ كه مانع از بو يياياختالل بومعيارهاي ورود شامل نداشتن  دن يي

، يبهـار  يحـه گلهـا  يبـه را  يحه مورد استفاده شود، سابقه آلـرژ يرا
اي  نهيزم يماريگونه بهر، يحه درمانيرا استفاده از ايو  ييسابقه آشنا

، يي و آلـرژ پوسـت   يماريصرع و ب ،يتنفس -يمشكالت قلب لياز قب
ـ  -يروح يماريب ، عـدم  مـؤثر بـر روان   يدارويـا اسـتفاده از    يروان

ــده اســترس شــامل آرام ســازي  هــاي  اســتفاده از ســاير روش كاهن
جهـت كـاهش اضـطراب    ...  ي درماني و پيشرونده عضالني، موسيق

 يحـه درمـان  ياعمال را نيدر ح امتحان بود و در صورتي كه دانشجو
كـرد، از   مـي  تيشـده و شـكا   ندياحساس نا خوشـا  ايدچار مشكل 
  .شد مي مطالعه حذف
ـ ح ميعالدر ابتدا  ـ كل ياتي كنتـرل و ثبـت شـد و     انيدانشـجو  هي

ـ تكم) اخلهمرحله قبل از مد( لبرگريپرسشنامه اضطراب اشپ . شـد  لي
 شـه يبه صورت جداگانـه خواسـته شـد تـا ش     Bو  Aسپس از گروه 

در  نبـود  صيقابل تشـخ  انيدانشجو يآن برا اتيكه محتورا  يكدر
از آن  قـه يدق 10نگـه داشـته و بـه مـدت      ينيب يمتر يسانت 5فاصله 

ـ پـس از آن عال  قـه يدق 5. نـد ياستشمام نما ـ ح مي و  پرسشـنامه   ياتي
 يبـه صـورت فـرد   ) مرحلـه بعـد از مداخلـه   ( لبرگرياضطراب اشـپ 



 همكارانو  كشت سحر خوش  104

 1394 بهار ،2 ، شماره4دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره علمي پژوهشي نشريه

  . ده شديسنج
از قبـل   مـورد اسـتفاده   يهـا  شـه ياز ش يمـ يذكر است كه ن قابل
قطـره عصـاره    5، بـا  ردكـ  نمـي  كه در مداخله شـركت  فرديتوسط 

و بـود  قطره آب مقطر پـر شـده    5با ها  از آن يمياسطوخودوس و ن
ـ مجر يكه بـرا  يبه صورت. زده شده بود Bو  Aبرچسب  حاضـر   اني

. نبـود  ييمشاور آمار قابل شناسـا  ودر دو كالس، افراد مورد مطالعه 
ـ م حيعالپس از برگزاري امتحان،  مـورد پـژوهش   هـاي   نمونـه  ياتي

 )مرحله بعد از امتحان(اشپيلبرگر پرسشنامه اضطراب يده شد و جسن
  .گرديد ليتكم

ك، ياطالعات شامل فرم ثبت اطالعات دموگراف آوري جمعابزار 
ـ م حيثبت اطالعات عال فرم پرسشـنامه اضـطراب اشـپيلبرگر     و ياتي
ك، يفرم مشخصات دموگراف يعلمو اعتماد سنجش اعتبار  يبرا. بود

مشـاهده همزمـان توسـط پژوهشـگر و همكـار       و ياز اعتبار محتـو 
 ين اعتماد و اعتبار علمـ ييبه منظور تعهمچنين . پژوهش استفاده شد

ـ فشارسـنج ج  دواز   ،ياتيم حيعال گيري اندازهابزار  معتبـر كـه   اي  وهي
 هـر گـروه   يبـرا  بـود م شـده  يبره و تنظـ يتوسط كارخانه سازنده كال

ز يتعداد ضربان قلب و تنفس ن. مورد پژوهش استفاده شد يواحدها
 گيري اندازه در يك دقيقه ه شمار معتبريثان يبا استفاده از ساعت دارا

ـ عال يگيـر  انـدازه ابزار، پس از  ييايجهت سنجش پا. شد ـ م حي  ياتي
ـ عال) دقيقـه فاصـله   5با (، مجدداً 1همكار اجرايي شماره توسط  م ي

با مارك دار كردن محل قرار گيري  با استفاده از همان ابزار و ياتيح
 2همكار اجرايـي شـماره   ، توسط كاف فشار سنج و گوشي پزشكي

ـ كه نحوه سـنجش عال الزم به ذكر است . شد گيري اندازه ـ ح مي  ياتي
 يسـاز  كسـان يقبل از امتحـان  اي  در جلسه ران پژوهشهمكاتوسط 

ـ بـه دل نيـز   پرسشنامه اضـطراب اشـپيلبرگر  . شد نكـه بـه طـور    يل اي
ـ در ارزاي  گسترده ميـزان اضـطراب امتحـان دانشـجويان مـورد       يابي

ـ ، در او از پايـايي مناسـبي برخـوردار اسـت    استفاده قرار گرفتـه   ن ي
  17-19.مطالعه استفاده شد

ـ از طر ت اطالعاتيدر نها و ) 16نسـخه  ( SPSSق نـرم افـزار   ي
، )2( يآزمـون مجـذور كـا   ( يو استنباط يفيتوص يآمارهاي  روش

ـ ي، آزمـون مـن و  يمسـتقل و زوجـ   tشر، آزمـون  يق فيآزمون دق   يتن
U- test  وShapiro-wilk (    ه و يــمـورد تجز % 95بـا سـطح اطمينـان

سـه سـطح اضـطراب و    يبـه منظـور مقا  همچنين . ل قرار گرفتيتحل
مداخله و بعـد از امتحـان در هـر     يقبل و بعد از اجرا ياتيح ميعال

از ) ي شـده اسـت  گيـر  انـدازه به دليل اينكه سه بـار  (ها  ك از گروهي
به  >05/0p الزم به ذكر است .شدهاي تكراري استفاده آزمون اندازه

در نظـر گرفتـه شـده    ها  در همه آزمون يآمار يعنوان سطح معنادار
  .است

 

  نتايج
ـ دموگراف يرهـا ياز نظـر متغ  كنترلو  تجربهه دو گرو سـن،  (ك ي
م تحصيلي، نام آزمون، نـوع  هل، محل سكونت، ترأت تيجنس، وضع

بـا اسـتفاده از   ) كاهنده اضطرابهاي  و ميزان آشنايي با روشآزمون 
ـ و آزمون دق) 2(  يمجذور كا يآمارهاي  آزمون سـه  يشـر مقا يق في
مـوارد فـوق بـا هـم      ير تمـام نشان داد كه دو گروه دها  افتهي. شدند

ـ  معنـاداري  يهمگن بودنـد و اخـتالف آمـار    ن دو گـروه از نظـر   يب
مـورد   يمتوسـط سـن واحـدها   . ذكر شده وجود نداشـت  يرهايمتغ

ــژوهش ــود )٧٣/٢١±091/3( پ ــر از دانشــجويان امتحــان   53 .ب نف
 جراحي -نفر آزمون داخلي 38داشتند و ) 3ترم ( 2جراحي  -داخلي

اما با نسبت مساوي بين دو گروه تجربـه و كنتـرل   داشتند  )5ترم ( 4
  .آورده شده است 1اطالعات بيشتر در جدول . تقسيم شده بودند

از  قبـل  امتحـان  اضطراب ميزان ميانگين كه داد نشان پژوهش نتايج
نتيجـه   براساس و بود باال به متوسط كنترل و تجربه گروه دو در مداخله
ميـزان   متوسـط  نظر از كنترل و ربهتج گروه بين مستقل، t آماري آزمون

اضطراب امتحان قبل از اجراي مداخلـه اخـتالف آمـاري معنـاداري     
لذا دو گروه از نظر ميزان اضطراب امتحان قبـل  . وجود نداشته است

ميـانگين ميـزان   هاي پژوهش نشان داد  يافته .از مداخله همگن بودند
بـه قبـل از   كه نسـبت   بود) 44±12(اضطراب امتحان بعد از مداخله 

امـا محـدوده سـطح اضـطراب را در دو     . مداخله كاهش داشته است
زوجـي كـه جهـت     tنتيجـه آزمـون آمـاري    . گروه تغيير نداده است
ها قبل و بعد از اجراي مداخله استفاده شـده   مقايسه هر يك از گروه

  .اختالف آماري معناداري  بعد از مطالعه نشان نداد ،است
و  تجربه گروه دو در امتحان از بعد تحانام اضطراب ميزان ميانگين

و بـين دو گـروه از نظـر متوسـط ميـزان      . بـود ) 38.5±13.1(كنترل 
اضطراب امتحان بعد از امتحان اخـتالف آمـاري معنـا داري وجـود     

بـه طـوري كـه بـا      .شـد اما كاهش در طول زمان نشان داده  شتندا
ي هـا  زمـان هاي تكراري ميزان اضـطراب در  استفاده از آزمون اندازه
  ).2جدول ( )=00/0P(دهد داري نشان ميمتفاوت اختالف معني
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 تجربه و كنترلدو گروه  مقايسه توزيع فراواني مطلق و نسبي برخي از متغيرهاي جمعيت شناختي واحدهاي مورد پژوهش در: 1جدول 

  آزمون نتيجه  جمع  كنترل تجربه گروه
 )درصد(د تعدا  )درصد(تعداد )درصد(تعداد متغير

  =147/0P 47)6/51( 20)4/44( 27)7/58( زن جنس
 44)4/48( 25)6/55( 19)3/41( مرد

  =549/0P 75)4/82(  36)80( 39)8/84( مجرد  هل تأوضعيت
 16)6/17(  9)20( 7)2/15( متاهل

  =758/0P  12)2/13( 5)1/11( 7)2/15( خوابگاه  محل سكونت
 منزل

  )تهران يا البرز(
)8/84(39 )7/86(39  )8/85(78  

  1)2/2(  1)2/2( 0 ساير
  =760/0P 41)1/45( 21)7/46( 20)5/43( بله  آشنايي با روش كاهنده اضطراب

 50)9/54( 24)3/53( 26)5/46( خير

  
  

  ه و كنترلمقايسه ميزان اضطراب امتحان دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي البرز در طول زمان در دو گروه تجرب :2جدول 
  نتيجه آزمون  جمع كنترل تجربه گروه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين فراواني

  =000/0P  4/13  7/44 9/13 3/44 13 45  اضطراب امتحان قبل از مداخله
  12 44 6/11 7/42 4/12 2/45  اضطراب امتحان بعد از مداخله 

  1/13 5/38 4/11 7/37 7/14 2/39  ز امتحاناضطراب امتحان بعد ا
  
  

ـ رايحه درماني بر عال تأثيرتجزيه و تحليل آماري در رابطه با  م ي
از امتحـان   و بعـد  قبـل ) فشار خون، نبض، تنفس(اضطراب  يجسم

گـروه   بيننشان داد  البرز يدانشگاه علوم پزشك يان پرستاريدانشجو
نـبض و فشـار خـون     تجربه و كنترل از نظر متوسـط تعـداد تفـس،   

مداخلـه اخـتالف آمـاري     يسيستوليك و دياستوليك قبـل از اجـرا  
لـذا دو گـروه از ايـن منظـر قبـل از مداخلـه       . ي وجود نداردمعنادار

بوده ) 1/19±7/6(ن تعداد تنفس بعد از مداخله يانگيم. همگن بودند
است كه نسبت به قبل از مداخله افزايش داشته اما بعد از امتحان بـه  

من ويتني  ينتيجه آزمون آمار. برگشته است) 6/18±7/2(ان قبل ميز
مداخلـه   يقبـل و بعـد از اجـرا   ها  ك از گروهيسه هر يكه جهت مقا

ن تعـداد تـنفس بعـد از مداخلـه     يدهد ب مي نشان استفاده شده است،

هاي با استفاده از آزمون اندازه. وجود ندارد معناداري ياختالف آمار
داري ي متفـاوت اخـتالف معنـي   هادر زمانيز نتكراري تعداد تنفس 

  . )=710/0P( دهد نشان نمي
ن تعداد نبض قبـل از مداخلـه   يانگيمدر رابطه با تعداد نبض نيز 

ــرل   ــه و كنت ــروه تجرب ــه  ) 5/79±1/11( در دو گ ــد از مداخل و بع
بوده است كه نسبت به قبل از مداخله كـاهش داشـته   ) 2/10±7/76(

درصـد تغييـر   (ه محسوس تر بوده است و اين كاهش در گروه تجرب
) 2/79±2/11(اما بعـد از امتحـان بـه ميـزان قبـل      ). -47/0=ميانگين

ك يسه هر يمستقل كه جهت مقا t ينتيجه آزمون آمار. برگشته است
 نشـان  مداخله اسـتفاده شـده اسـت،    يقبل و بعد از اجراها  از گروه

 معنـاداري  ين تعداد نبض بعد از مداخلـه اخـتالف آمـار   يدهد ب مي
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 در گـروه تجربـه مشـاهده    معنـادار اما اختالف بـاليني  . وجود ندارد
هاي تكـراري تعـداد   با استفاده از آزمون اندازهبه طوري كه  .شود مي

 دهـد داري نشان ميي متفاوت اختالف آماري معنيهانبض در زمان
)023/0P=(.  

دو ن فشار خون قبل از مداخله در يانگيدهد كه م مي نشان نتايج
ن ميزان فشـار  يانگيم. بوده است 111.3 / 73.4گروه تجربه و كنترل 
بوده است كه نسبت بـه قبـل از   ) 108.2/ 71.6(خون بعد از مداخله 

تر بـوده   مداخله كاهش داشته و اين كاهش در گروه تجربه محسوس
و  بعد از امتحان نيز به ميزان ). -013/0=درصد تغيير ميانگين(است 

كه نسـبت بـه قبـل از مداخلـه كـاهش       رسيده است) 71.2±109.9(
سه هـر  يمستقل كه جهت مقا t ياما نتيجه آزمون آمار. دهد مي نشان

 نشان مداخله استفاده شده است، يقبل و بعد از اجراها  ك از گروهي
ـ  مي  ين ميـزان فشـار خـون بعـد از مداخلـه اخـتالف آمـار       يدهد ب

به . شود مي مشاهده معنادار اما اختالف باليني. وجود ندارد معناداري
سيستول بعد از مطالعه اخـتالف آمـاري   فشار خون طوري كه ميزان 
  ).=006/0P( دهد مي معنادار را نشان

هـاي تكـراري ميـزان فشـار خـون      با اسـتفاده از آزمـون انـدازه   
داري نشـان  ي متفاوت اختالف آمـاري معنـي  هاسيستوليك در زمان

يـزان فشـار خـون دياسـتوليك در     در حـالي م .  )=009/0P( دهدمي
   .)=104/0P( نداردداري ي متفاوت اختالف آماري معنيهازمان

زان اضطراب و عاليـم  يرات مييدر ارتباط با تغالزم به ذكر است 
پـيش از  حياتي پس از اجراي مداخله در دو گروه تجربـه و كنتـرل،   
ض فـر  ،انجام آزمون تي مستقل براي مقايسه ميـانگين در دو گـروه  

در  .نرمال بودن توزيع در هر زير گروه مـورد بررسـي قـرار گرفـت    
توزيـع برخـي از متغيرهـا      Shapiro-wilkنتيجه با استفاده از آزمـون 

در نتيجه براي مقايسه بين دو گروه . حداقل در يك گروه نرمال نشد
  .شدويتني استفاده  -پارامتري من غيراز آزمون 

 

  بحث
زان اضـطراب امتحـان قبـل از    ين ميگانينتايج مطالعه نشان داد م

اگرچـه  . مداخله در دو گروه تجربه و كنتـرل متوسـط بـه بـاال بـود     
محدوده اضطراب امتحان بعد از مداخله تغييـري نكـرده و اخـتالف    

اما نسبت بـه قبـل از مداخلـه كـاهش     . وجود نداشت معنادار يآمار
در دو  زان اضطراب امتحان بعد از امتحانين ميانگيهمچنين م. داشت

 تـأثير كـه مويـد   كنترل در محدوده پايين گزارش شد گروه تجربه و 
رايحه درماني بر سطح اضطراب امتحان بوده است اگرچه اين تغييـر  

 بـه نظـر  . نشان داده شـده اسـت   معناداراندك و از لحاظ آماري غير 
نبـوده   تأثير بي رسد طوالني شدن زمان انجام مداخله در اين زمينه مي

  . است
هشي كه توسـط فريـدخت يزدانـي در دانشـگاه آزاد واحـد      پژو

 نيانجــام گرفــت نشــان داد بــ 1390نجــف آبــاد اصــفهان در ســال 
 دانشـجويان دختـر پرسـتاري،    يليتحصـ  عملكرد و امتحان اضطراب
وجـود   )=007/0Pو  =213/0r( معكـوس  جهت در يمعنادار ارتباط
عملكـرد  به طوري كه هر چه اضطراب امتحـان بيشـتر باشـد،    . دارد

 چندگانـه نيـز   رگرسيون تحليل آزمون. پايين تر استها  تحصيلي آن
 اضطراب سطح جمله از گرفتن ساير متغيرها نظر حتي با در داد نشان

 بـا  معكوس جهت در داري معنا پيشگو، ارتباط متغير عنوان به امتحان
 تـأثير دارد كـه نشـان دهنـده     وجـود  )=047/0P( تحصـيلي  عملكرد

بر عملكرد تحصيلي دانشجويان و اهميت مداخلـه   اضطراب امتحان
البته بايد توجه داشت در ايـن   20.باشد مي در جهت كاهش يا رفع آن

مورد بررسي  2-6تحصيلي هاي  تحقيق تنها دانشجويان دختر در ترم
اي  هفتـه  4در دوره و در شرايطي غير از شرايط امتحـان  قرار گرفته 
ـ  ها  پرسشنامه ا ايـن وجـود اهميـت اضـطراب     را تكميل نموده انـد ب

  . امتحان براي دانشجويان پرستاري واضح و مبرهن است
، دمجـ  ي، علـو ي، خـانو يصاحب الزمانكه توسط اي  در مطالعه

 ياستنشـاق  يدرمـان  حهيرا تأثير "ن ييي با هدف تعميكر ي وميركريم
 يدختر ساكن مجتمع خوابگـاه  انيدانشجو يبر اضطراب و افسردگ

انجـام   1387-1388 يليدر سال تحص "تهران يكدانشگاه علوم پزش
در  يافسـردگ هـاي   م اضطراب و نشانهيدر عال معناداريكاهش شد، 
كـه  ) P>001/0( ه شدنشان داد كنترلش آزمون و گروه يسه با پيمقا

بـا   در اين مطالعه رايحه درماني 21.با نتايج مطالعه ما همخواني ندارد
 ياسانس گل محمدطره ق 3س و واسانس اسطوخودقطره  7تركيب 

و در زماني غير از  م ساعت در شبيهفته و هر روز ن مدت چهار به
رايحـه را بررسـي    تأثيركه شايد تنها  زمان امتحان صورت گرفته بود

هـاي   همچنين تنها دانشـجويان دختـر سـاكن خوابگـاه    . نكرده باشد
دانشــگاهي كــه در مطالعــات متعــدد نشــان داده شــده اســت داراي 

متحان بيشتري نسبت به دانشـجويان پسـر هسـتند، مـورد     اضطراب ا
  . اند بررسي قرار گرفته
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هـاي   المـپ  از اسـتفاده  بـا ) 2010( كـوان  و در همين زمينه كيم
 در شيرين پرتقال و بابونه اسطوخودوس، رايحه شامل درماني رايحه

) گيـري  رگ( وريدي داخل تزريق اولين از قبل پرستاري دانشجويان
 در دانشـجويان  اضـطراب  كـاهش  در درمـاني  رايحه كه دادند نشان
 كوتلـوف،  كوكـا  همچنـين  14.اسـت  مـوثر  تهاجمي عملي كار اولين
 رايحـه درمـاني   تـأثير  روي بـر  مطالعـه  بـا ) 2008(  سسـن  و يلماز

 رايحـه  از اسـتفاده  كـه  دادنـد  نشـان  امتحـان  اضطراب بر استنشاقي
 را امتحـان  اضـطراب  توانـد  مـي  امتحان زمان طول در اسطوخودوس

 نشـان  نيـز ) 2009( كينـزلمن  و تومـاس  كافري، مك. 15دهد كاهش
 اضـطراب  كـاهش  بـه  منجـر  رزمـاري  و اسطوخودوس رايحه دادند

  16.شود مي امتحان
با اين وجود نتايج برخي تحقيقات نيز همچون تحقيـق حاضـر    

ي آماري استفاده از رايحه درماني در كاهش معنادارنشان دهنده عدم 
ب بـوده اسـت بـه طـوري كـه تحقيـق ويلكينسـون و        سطح اضطرا

رايحه درماني در كنترل اضـطراب   تأثير "با عنوان ) 2007(همكاران 
نشـان داد تركيـب مراقبـت حمـايتي       "و افسردگي بيماران سرطاني

معمول همراه با اسـتفاده از رايحـه درمـاني در كـاهش اضـطراب و      
موثر نبوده اسـت   هفته مداخله 10افسردگي بيماران سرطاني در طي 

  22.كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد
رمـاني  هفته رايحـه د  3نيز ) 2003(همچنين گراهام و همكاران 

را بر كاهش اضطراب بيماران سـرطاني    استنشاقي در طي راديوتراپي
  23.كه با نتيجه تحقيق حاضر همخواني دارد اندته سموثر ندان

و همكـاران   يگمورياما، شيك، كوريمانيتوسط ا يگريمطالعه د
ماران مبـتال  يدر ب يحه درمانيرا يات ضد اضطرابتأثير"تحت عنوان 
ج ينتـا . انجـام گرفـت   2003-2005 يسـالها  يطـ  "نهيبه سرطان س

ــه را  ــان داد ك ــژوهش نش ــان يپ ــه درم ــطح ا يح ــمونولوژيس ك و ي
 ييك به خصـوص سـطح اضـطراب، درد، حركـت، توانـا     يولوژيزيف

بخشد اگرچه سـطح   مي ن را بهبوداشاونديبا خوانجام كارها و رابطه 
نبوده است كـه بـا    معناداراما اين كاهش  دهد مي كاهش را اضطراب

  11.نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد
رايحه درماني بـر پاسـخ بـه اسـترس و عاليـم       تأثيردر رابطه با 

ـ   .فيزيولوژيك نيز تحقيقات متنوعي صورت گرفته است  يپـارك و ل
ــه ــاي  مطالع ــ ب ــدف بررس ــأثير يا ه ــان يرا ت ــه درم ــاق يح  ياستنش

پاسـخ بـه اسـترس     يم بـر رو يو مـر  ياسطوخودوس، نعناع، رزمار

 يان پرستاريدانشجو) ، سطح اضطراب، درك استرسيكيزيم فيعال(
 تـأثير توانـد   ي مـي حـه درمـان  ينشان داد كه را .در كره انجام داده اند

و سـطح   يكـ يزيدرك استرس، عاليـم ف (ت استرس يريبر مد يديمف
در مطالعه ما نيز ميزان فشار خون و تعـداد   24.داشته باشد) اضطراب

درمـاني   رايحه تأثيرنبض در طول زمان تغيير كرده است كه نشان از 
   .بر عاليم حياتي دارد

، يمحمـود  ،يطهماسـب توسط  يماريدر حوزه ب يگريپژوهش د
ت كـه  انجام گرفته اسـ  )1390( ييرهنماو  اكبرزاده ،يسنح، يخبرم

بـر  ) الونـدوال (حـه اسـطوخودوس   يمثبت استنشاق را تأثيرنشان از 
ج ينتـا . كاهش سطح اضطراب و تغيير در عاليم حياتي بيمـاران دارد 

تعداد تـنفس   ،فشار خون يپارامترهاو  سطح اضطرابن ينشان داد ب
 معنـاداري  يآمار اختالف تجربه و كنترلضربان قلب در دو گروه  و

كـه بـا نتيجـه تحقيـق حاضـر      ) >0.05Pو  >P 0.0001( وجود دارد
  25.همخواني دارد

ق يدق گيري اندازهاست،  يده ذهنيك پدياز آنجايي كه اضطراب 
ـ همچنين ممكـن اسـت برداشـت افـراد بـه دال     . آن مشكل است ل ي

از طرفـي ديگـر   . از اضـطراب متفـاوت باشـد   ... و  ي، عاطفيفرهنگ
ه دوره و خارج شـدن  طوالني بودن فرايند كنترل عاليم حياتي در س

رسـد كـه بـه عنـوان محـدوديت       مـي  از حوصله دانشجويان به نظر
ـ اهـاي   تياز ديگر محدود. پژوهش حاضر مطرح باشد  پـژوهش  ني

ـ  يروح حاالت به توان مي ـ تكم زمـان  فـرد در  يروان  پرسشـنامه،  لي

 از مناسـب  شناخت و درك و ييپاسخگو در صداقت و وقت صرف

ـ تحق سـالمت  و صـحت  ياساسـ  طيشـرا  از كـه  نمـود  اشاره خود  قي
 نمـوده  مخـدوش  را ن مسـئله يا عوامل يبرخ است ممكن و باشد مي

  .باشد
  
  گيري  نتيجه

ـ  طيمحـ  يـك  به طور كلي دانشـگاه   يبـرا  توجـه  قابـل  يريادگي
هـايي   چـالش  بـا  همـراه  طيمحـ  نيدر ا يريادگي .باشد مي انيدانشجو
 ييباال حسط. گردد مي انيدانشجو اضطراب در و تنش باعث كه است

 قرار تأثير تحت را انيدانشجو عملكرد تحصيلي تواند مي اضطراب از

بايد محيط يادگيري را تقويت نمـوده و بـا در نظـر    ها  دانشگاه. دهد
 . گردند انيدانشجو يريادگي بهبود گرفتن تسهيالتي موجب
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ـ جد مقولـه  امتحـان  اضـطراب   از يكـ ي همـواره  سـت و ين يدي

ـ پد امتحـان  اضـطراب  .اسـت  آموزشـي بـوده   نظامهاي  دغدغه اي  دهي
 تـأثير  آن تـداوم  و جـاد يا بـر  يمختلفـ  و عوامـل  اسـت  يچنـدعامل 

همانطور كه نشان داده شد نتايج ضد و نقيضي در زمينـه  . گذارند مي
راهكارهاي مختلف از جمله رايحه درمـاني بـر كـاهش سـطح      تأثير

ـ ين توصياكثر محقق. اضطراب امتحان دانشجويان وجود دارد د ه كردن
نـده اسـتفاده   يآهـاي   پـژوهش  يبرااي  هيبه عنوان پاشان تا از مطالعات

   .شود جاديشود تا مداخالت هم سو و معتبر ا
ـ  يآمـار  معنـادار  در تحقيق حاضر اگرچه ارتبـاط  اضـطراب   نيب

امتحان و استفاده از رايحه درماني يافت نشد، اما با توجه به اهميـت  
هـاي   نشـجويان پـژوهش  اضطراب امتحـان و سـطح بـاالي آن در دا   

بيشتري جهت شناسايي عوامـل مـرتبط بـا آن و ارائـه راهكارهـايي      
در جهت كنتـرل اضـطراب    يگامشود تا  مي جهت كاهش آن توصيه
اصـلي نظـام   هاي  به عنوان يكي از دغدغهان يقبل از امتحان دانشجو
  . آموزشي برداشته شود

صرفه در انجام مداخالت غير تهاجمي، غير دارويي و مقرون به 
از ايـن رو   . كاهش معضالت آموزشي هميشه مـد نظـر بـوده اسـت    

كاهنده اضطراب دانشجويان از هاي  ساير روش تأثيرشود  مي پيشنهاد
هـاي   ن، رايحـه درمـاني بـا رايحـه    آجمله موسيقي درماني، آواي قـر 

هـاي   كاهنده اسـترس، روش هاي  مختلف، مداخالت آموزشي روش
الـب  قورزشـي در  هـاي   ي و برنامـه تنفسـ هـاي   اي، تكنيـك  مشاوره

تحقيقاتي طرح ريزي شده و در صورت تاييـد مـداخالت   هاي  طرح
همچنـين در  . انجام شده، در نظام آموزش مورد استفاده قـرار گيـرد  

توان تحقيقات بيشتري با محدوديت اجرايـي   مي زمينه رايحه درماني
ر مطالعـاتي د . واقعـي آن روشـن گـردد    تـأثير كمتر اجـرا نمـود تـا    

بـه  . گـردد  مي رايحه درماني نيز توصيهات بلند مدت تأثيرخصوص 
استفاده از رايحه درماني در بلنـد مـدت و در طـول     تأثيرطوري كه 

 . ترم بر اضطراب امتحان دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد

  
  تشكر و قدرداني 

در  پ/92/ 132اين پژوهش بخشي از طرح تحقيقاتي به شماره 
ي دانشگاه علوم پزشكي البرز توسعه آموزش پزشك مركز مطالعات و

بوده و توسط كميته اخالق دانشگاه علوم پزشـكي البـرز بـه شـماره     
ــورخ 2250662 ــده اســت  13/6/92، م ــ.تصــويب ش ــين اي ن همچن
ــژوهش  ــايي  درپ ــز كارآزم ــاي  مرك ــماره    ه ــه ش ــران ب ــاليني اي ب

IRCT2013082114423N به ثبت رسيده است.   
 ييو مامــا ين محتــرم دانشــكده پرســتارز همكــاراله اينوســيبد

البـرز، مركـز مطالعـات و توسـعه آمـوزش       يدانشگاه علـوم پزشـك  
كليه دانشجويان پرسـتاري كـه   پزشكي، معاونت پژوهشي دانشگاه و 

   .شود ي ميقدردانو  ما را در اجراي اين طرح ياري نمودند، تشكر
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