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  مقاله پژوهشی

  

  
 1392، بهار 1پژوهشی طب مکمل، شماره –فصلنامه علمی 

 

  ویژه مراقبترایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش هاي  بررسی تأثیر
  

  3مریم ولیان، *2نعمت ستوده اصل، 1علی اصغر قدس
  ي.داشکده پرستار، سمنان یدانشگاه علوم پزشک یاراستاد ي،پرستار يدکتر .1
  .گروه روان پزشکی، روان شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمناندکتري   .2
  .کارشناس ارشد پرستاري .3

  31/02/1392 تاریخ پذیرش:    01/06/1391تاریخ دریافت: 
 چکیده

 آور شناخته شده است. به علت حساسیت باالي این رشته، هر گونهرشته پرستاري، به عنوان یکی از حرفه هاي استرس :مقدمه
ي هامراقبت ياقتصاد بارایجاد کرده و  کشور و هاخانوادهجانی و مالی را براي بیمار،  ریناپذ جبران خسارات ،خطا وی دقتیب

  انجام شده است. هاي ویژهنعناع بر دقت پرستاران مراقبت رایحه د. این تحقیق به منظوربررسی تأثیردهیم شیافزا رای سالمت
گیـري در  هـاي مراقبـت ویـژه کـه بـه روش نمونـه      پرستار زن شاغل در بخش 32نیمه تجربی،  لعهدر این مطا ها:مواد و روش

-دسترس انتخاب گردیده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از پرستاران در دو روز مجزا و به صورت تصادفی، تحـت رایحـه  
گان خواسته شد آزمون دقـت بونـاردل را   کنندهر مداخله از شرکتدرمانی با اسانس نعناع و آب (پالسبو) قرار گرفتند. قبل و بعد از 

  و آزمون آماري تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت. 16SPSSانجام دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار 
، و  44/8 ± 65/4میانگین وانحراف معیار تغییرات دقت پرستاران (قبل و بعـد از مداخلـه) در اسـتفاده از اسـانس نعنـاع       ها:یافته

  . تغییرات میزان دقت در استفاده از اسانس نعناع به طور معنی داري بیشـتر از پالسـبو بـوده اسـت    بوده است 07/1± 80/1پالسبو 
 )001/0<p.(  

ـ  و اسـت  داشته پرستاران دقت سطح يرو بر مثبتی اثرات نعناعرایحه  این مطالعه نتایج به توجه با :گیرينتیجه ـ ا از تـوان یم  نی
  .کرد استفاده پرستاران دقت سطح بهبود در حهیار

  رایحه درمانی، پرستار، دقت، نعناع. ها:کلید واژه

   E-mail: sotodeh1@yahoo.comنویسنده مسئول:  * 
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  مقدمه:
رشته پرستاري به علت مواجهه روزمره با درد و رنج و مرگ 

ور شـناخته شـده   آهاي استرسو میر، به عنوان یکی از حرفه
 ). یافته هاي تحقیقاتی نشان می دهد که پرسـتاران 1است (
 قـرار  روانـی  تـنش  معرض در بیشتر هاحرفه سایر به نسبت
 همکـاران،  بـا  تضـاد  میـر،  و مرگ با شدن مواجه). 2(دارند 

 هايخانواده و بیماران نیازهاي  با مواجهه در ناکافی آمادگی
 هـاي برنامـه  بـودن  متغیر کار، زیاد حجم حمایت، عدم آنان،

مهـم   منـابع  از بیمـاران  رنـج  و درد بـا  شدن مواجه درمانی،
-کـار شـبانه، شـیفت    ).3( پرستاران می باشد در ایجاد تنش

بینـی بـودن نـوع فعالیـت     هاي طـوالنی و غیرقابـل پـیش   
پرستاران، احتمال بروز خستگی را در آنان افزایش و موجـب  

ــ  ــت فیزیکــی و اف ــال کــاهش عملکــرد و ظرفی زایش احتم
). نتایج برخی تحقیقات 4شود (خطاهاي کاري پرستاران می
-شاغل در بخش هاي مراقبت نشان می دهد که، پرستاران

عوامـل اسـترس زاي    مواجهه بیشـتر بـا   علت به ویژه، هاي
 اشــتباهات و شــغلی فرســودگی معــرض در شــغلی، بیشــتر

  ). 1هستند ( پرستاري
ـ  ر گونـه به علت حساسیت باالي این رشـته، هـ    وی دقتـ یب

 هـا خانوادهجانی و مالی را براي  ریناپذ جبران خسارات ،خطا
ـ  وارد کشور و ي هـا مراقبـت  ياقتصـاد  بـار و  )5( سـازد یم

این موضوع زمـانی اهمیـت    ).1(ددهیم شیافزا رای سالمت
ـ  و اشـتباه  می یابـد کـه    ي هـا مراقبـت  انجـام  دری دقتـ یب

 بلکـه  رسـاند، یم بیآس مارانیب به تنها نه ،یدرمانی بهداشت
ـ ا در شاغل پرسنل به جراحت و بیآس آمدن وارد موجب  نی
 به ژهیو يهابخش در اشتباهات نیا ).6( گرددیمنیز  مراکز
ـ ز تعـداد  ،بحرانـی  طیشـرا  وجود علت  مشـکالت  و دارو ادی

ـ  نظـر  بـه  ترجدي ماریب متعدد نتـایج برخـی    ).7( رسـند یم
ترس زا بـر میـزان دقـت    تحقیقات نیز بیانگر تاثیر عوامل اس

پرستاران می باشد به عنوان نمونه نتایج تحقیـق سـبزواري   
ي هـا مارسـتان یب کـار پرستاران شـب  تمرکز و دقتي رو بر

نشـانگر میـزان پـائین دقـت      کرمان،ی پزشک علوم دانشگاه
نتایج بررسی عبـدي نیـز نشـان داد     ).8(پرستاران می باشد 

ین سـابقه آسـیب را   درصد بیشتر 3/50کارکنان پرستاري با 

). مطالعـه ي  1در بین سایر حرفـه هـاي پزشـکی داشـتند (    
-% از پرسنل شاغل در بخـش 76نصیري  نیز نشان داد که 

هاي ویژه در طی سه سال، حداقل یک بار  با وسایل نـوك  
  ).9اند (تیز آلوده به خون آسیب دیده

هـاي  نتایج مطالعه ي جوالیی بر روي پرستاران بیمارسـتان 
دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز نشان داد ، میـانگین   عمومی

 5/19خطاهاي دارویی براي هر  پرستار در عرض سـه مـاه   
 ). محیطـی 10مورد بـود (  3/1مورد و میانگین گزارش خطا 

 و داده قـرار  تاثیر تحت گیرد او رامی قرار آن در شخص که
 آن دنبـال  بـه  و توجـه  اسـت.  گـذار تاثیر وي دقت میزان در

 شـخص  هايویژگی و محرك خصوصیات تاثیر تحت ،دقت
مطالعات حجتی،  عبدي و رحمانی  نشان داد ). 11(باشد می

هاي روانـی  که پرستاران در معرض درصد باالیی از استرس
و مشکالت جسمی قرار دارند که در نهایت امـر، منجـر بـه    
کاهش شدید عملکرد فرد شده و درصد اشتباهات پرسـتاري  

آمیز در مطالعـه خـود بـه ایـن     ). رنگ12،2،1رد (برا باال می
-نتیجه رسید که در افراد با مشاغل شیفتی شیوع هیپرتـري 
-گلیسریدمی و چاقی باالتر است که هر دو از عوامـل خطـر  

هاي قلبی عروقی هستند و به نوبـه خـود تـوان    زاي بیماري
کاري و تحمل شخص را کاهش داده و دقت فـرد را تحـت   

). دست یـابی بـه ابـزار و فنـونی کـه      13هند(دتاثیر قرار می
بتوانند، عالوه بر تاثیر بر محیط کاري پرسـتاران منجـر بـه    

هاي فردي موثر بـر دقـت آنـان شـوند، بسـیار      بهبود فاکتور
 وجـود  بـا ). 14،5(کمک کننده و مقـرون بـه صـرفه اسـت     

اندك در زمینه عوامل موثر بر افـزایش میـزان    هايپژوهش
و ارزان  سـاده  عین در که روشی کارگیريهبدقت پرستاران، 

 مفیـد مشـکل   یندر حل ا تواندمی باشد، نیزقابل اجرا  بودن
مـورد   مختلـف هـاي  که در کشـور یی هاکی از روشی .باشد

هاي مختلـف  بررسی و پژوهش قرار گرفته است تأثیر رایحه
  .)16،15(است ، اضطراب، درد و ...در بهبود سطح تمرکز

از علوم کهـن اطـالق    یکی به ی،درمان یحهاا ری یآروماتراپ 
درمـان اسـت کـه در آن بـا      ینـوع  یريکـارگ ه شود و بیم

مختلـف   يهاقسمت يکه از عصاره ییاستفاده از عطر و بو
ـ  یاهانگ و  یآورند(اسـانس)، بـه درمـان جسـم    یبه دست م
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سالمت آنـان   یاو  یخلق، عملکرد شناخت ییرافراد، تغ یروح
  ).17( پردازندیم

هاي فیزیولوژیـک  بر روي سیستم رها را براساس تأثینساسا
-بخـش تقسـیم   هاي محرك و آرامبدن به دو گروه اسانس

هاي محـرك، کـه معمـوالً بـوي خنـک و      کنند. اسانسمی
و از بـین بـردن ضـعف و    براي بهسازي تمرکـز  تندي دارند 

 ،1نعنـاع  تـوان بـه  میشوند در این مورد حالی استفاده میبی
اشـاره   هـاي مختلـف خنـک   ها و اسانسمیوه و 2وساکالیپت

هـاي محـرك بـر روي    در مورد تأثیر اسـانس  .)19،18(کرد
ــطرا  ــه ، اض ــیاري، حافظ ــز، هوش ــاخص بتمرک ــاي و ش ه

ولـی مطالعـه    )16،15فیزیولوژیکی مطالعاتی صورت گرفته(
اي که اثر آنها را بر دقت پرستاران بررسی کرده باشد، وجود 

  ندارد.  
هاي چرخشی، که پرسنل پرستاري به علت شیفتاز آنجایی 

ســنگینی و ســختی کــار بخــش ویــژه، بیشــتر در معــرض  
خستگی و کاهش دقت قرار دارند و با توجـه بـه حساسـیت    
باالي کاري در این بخـش و یـادآوري ایـن مطلـب کـه در      

تـرین بـی دقتـی در ایـن افـراد      صورت بروز حتـی کوچـک  
بران براي بیماران و هاي سنگین و گاهاً غیر قابل جخسارت

تـاثیر  دهد، پژوهشگر ان بر آن شدند که خود پرسنل رخ می
بخـش هـاي ویـژه مـورد     را بر دقت پرستاران   ،رایحه نعناع

  بررسی قرار دهند.
  مواد و روش ها:

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با استفاده از پـیش     
 انجام شد. هدف 1390آزمون و پس آزمون بود که در سال 

-ي نعناع ( به عنـوان متغیـر  این پژوهش بررسی تاثیر رایحه
هاي مستقل) بـر میـزان دقـت (بـه عنـوان متغیـر وابسـته)        

بـوده   1390هاي مراقبت ویـژه در سـال   پرستاران در بخش
است. جامعه پژوهش در این مطالعه، پرستاران زن شاغل در 

 محـیط پـژوهش   هاي مراقبت ویژه تشکیل می دادند.بخش
هاي مراقبت ویـژه (سـی سـی یـو و آي     قیق، بخشاین تح

هـاي امیرالمـومنین (ع) و فاطمیـه (س)    سی یو) بیمارسـتان 

                                                             
1 Mentha Piperita 
2 Eucalyptus globulus 

هاي امام حسین (ع)، فاطمیه (س) شهر سمنان و بیمارستان
النبیاء(ص) شهرستان شاهرود بوده است که به روش  و خاتم

  نمونه گیري در دسترس بوده است.
یی که مطالعه مشـابهی بـا   براي تعیین تعداد نمونه از آن جا

 20اي بـر روي   مطالعه حاضر انجام نشده بود، ابتدا مطالعـه 
بـا سـطح   نفر از پرستاران بـه صـورت پـایلوت انجـام شـد.      

%  مـاکزیمم حجـم نمونـه بـراي     80% و تـوان  95اطمینان 
ــه از   ــا در آزمـــــون یکطرفـــ ــروه هـــ ــه گـــ مقایســـ

رابطه  
 

2

2
21

11
2
2

2
1



 




  ZZ

n ،28   نفر بـراي

برآورد شد، اما براي اطمینان بیشـتر، مطالعـه روي   هر گروه 
  نمونه انجام شد. 32

معیارهاي ورود  نمونه به تحقیق شامل زن بـودن، سـالمت   
هـاي تنفسـی، آسـم و    حـس بویـایی، عـدم وجـود بیمـاري     

هاي آلرژیک، سـردرد، حـاملگی و شـیردهی حضـور     بیماري
هاي صبح و شب قبل از آزمون (دو شیفت نداشتن در شیفت

هاي خـروج از مطالعـه شـامل عـدم     معیاربوده است.  قبلی)
-تمایل به ادامه همکاري و احساس ناراحتی از بوي اسـانس 

  ها بوده است.
در این مطالعه از یک پرسشنامه براي جمع آوري اطالعـات  

هــا (حــاوي اطالعــاتی در مــورد ســن، دموگرافیــک نمونــه
قه وضعیت تاهل، بخش محل کار، نوع شیفت کـاري و سـاب  

جهـت ارزیـابی دقـت، از آزمـون دقـت       کار) اسـتفاده شـد.  
نیـز   "خط زنـی "استفاده شد. این آزمون به آزمون  3بوناردل

معروف است که از تعدادي دایـره هـاي جهـت دار تشـکیل     
شده است. در این آزمون، فرد مـی بایسـت از سـمت چـپ     
نسبت به خط زنی عالئمی که به سه عالمت باالي صـفحه  

اقدام نماید. این آزمـون در تحقیقـات متعـدد     شباهت دارند،
به منظور تعیـین  ). 21، 20، 5مورد استفاده قرار گرفته است(

نفـر    10اي، بـر روي  پایایی ابزار، طی یک مطالعه یک هفته
هــاي مختلــف بیمارســتان (بــه غیــر از از پرســتاران بخــش

هاي ویژه) ضریب همبستگی بـین نمـرات حاصـل از    بخش
  به دست آمد. 94/0ن آزمون باز آزمو

                                                             
3 Bonardel 
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اسانس نعناع اسانسی اسـت کـه طبـق روش آب و بخـار از     
نعناع فلفلی کشت شده در مزرعه آموزشی تحقیقـاتی مرکـز   

پـس از   آموزش جهاد کشاورزي سمنان تهیـه شـده اسـت.   
اهـداف و  هاي ذکـر شـده،   ها با توجه به معیارانتخاب نمونه

اده شـد و  ها شرح دمراحل پژوهش به طور خالصه براي آن
گـان خواسـته شـد در روز مداخلـه از عطـر و      کننداز شرکت

ادکلن استفاده نکنند. به منظـور ایجـاد شـرایط برابـر بـراي      
پرستاران نمونه تحقیق، و با توجه به این کـه میـزان دقـت    

ــف شــبانه روز مــی  ــراد در ســاعات مختل ــاوت اف ــد متف توان
ط در شیفت گیري دقت فقدرمانی و اندازه). رایحه22،5باشد(

کاري عصر انجام شد. پس از تکمیل پرسشـنامه اطالعـات   
خواسـته شـد آزمـون     نگـا کننـد دموگرافیک، ابتدا از شرکت

دقیقه تکمیل کرده و سپس  5دقت بورنادل را در طی زمان 
گردن آویز حاوي اسانس تعیین شده بـر اسـاس قرعـه، بـه     

 کـه صورتی مدت یک ساعت در گردن پرستار قرار گرفت به
متـري  سـانتی  20ظرف محتوي اسانس در جلـوي سـینه و   

بینی (در وضعیت آناتومیک) قرار گیرد. در این مدت پرسـتار  
داد. پس از گذشت یک هاي معمول خود را انجام میفعالیت

هـا گرفتـه و سـپس از آنهـا     هکننـد ساعت مخازن از شرکت
خواسته شد بالفاصله ابزار دقت بوناردل را پاسخ دهند. ایـن  
کار تا انجام هـر دو نـوع مداخلـه (دریافـت نعنـاع فلفلـی و       

کننده در تحقیـق  پالسبو)، بر روي همه ي پرستاران شرکت
 16SPSSادامه یافت. تجزیه و تحلیل اطالعات به وسـیله  

نـوف جهـت نرمـال بـودن     و آزمون هاي کلموگروف اسمیر
و تی استیودنت براي مقایسه تغییرات دقت گروهها  ها ،داده

  استفاده شد.  p>05/0داري آماريسطح معنی با
ضمنا در این تحقیق، مالحظات اخالقـی الزم مـورد توجـه    

ي  نامـه کنندگان در مطالعـه رضـایت  از شرکتقرار گرفت و 
کننـده حـق عـدم    کتبی اخذ گردید. همچنـین، هـر شـرکت   

گیري از تحقیق را در هـر مرحلـه از تحقیـق    شرکت یا کناره
هـا حـق آگـاهی از    ها و نمونـه رستانداشت و مسئولین بیما

  نتایج مطالعه را داشتند.  
  
  

  :یافته ها
و توزیع ویژگی هاي فردي  اطالعات جمعیت شناختی 

  آورده شده است.   1جدول  در   هاي مورد پژوهشواحد
نتایج تحلیل آماري نشان داد که میزان تغییـر دقـت بـدنبال    

ــتفاده از نعنــ  ــه ســن (  اس )، تاهــل p>487/0اع بــا توج
)403/0<p) 332/0)، بخشهاي مختلف کاري<p و سابقه (

  ) تفاوت معنی داري ندارد.p>416/0کار (
میانگین نمره دقت پرستاران قبل و بعد از نعنـاع بـه ترتیـب    

ــتاران    76/25و  32/17 ــت پرس ــرات دق ــداقل تغیی ــود. ح ب
تغییـر در  بـود. میـانگین    48/20و حداکثر تغییـرات   -39/4

 دقت پرستاران در 
آورده شده است. همان گونه که مشاهده می شـود،    2جدول

انحراف معیار) تغییرات دقـت پرسـتاران (قبـل و    ±میانگین (
، و  44/8 ± 65/4بعد از مداخله) در استفاده از اسانس نعناع 

غییـرات میـزان دقـت در    . تبوده است 07/1± 80/1پالسبو 
استفاده از اسانس نعناع به طور معنی داري بیشتر از پالسـبو  

  ).p>001/0( بوده است
  : بحث

نتایج این مطالعه نشان داد، میزان دقـت پرسـتاران متعاقـب    
مداخله با نعناع فلفلی بطور معنـی داري افـزایش مـی یابـد.     

که به تنهـایی اثـر اسـانس نعنـاع را بـر حـاالت       اي مطالعه
رفتاري و اعمال فیزیولوژیک بررسی کند یافت نشد امـا بـر   
اساس  مطالعات  در دسترس، نعناع در کنار سـایر روایـح، از   
جمله رزماري، اسطوخودوس و لیمو مورد بررسی قرار گرفته 

 است.
د نتایج مطالعه موس و همکاران بر روي افراد بـالغ نشـان دا  
-که رزماري(اسانس محرك)، عملکرد حافظه را افزایش می

با توجه به این که رزمـاري نیـز هماننـد نعنـاع از      .)23دهد(
خانواده اسانس هاي محرك است و عملکرد حافظـه پـیش   
زمینه توجه و دقت است، بنابراین نتایج این مطالعـه همسـو   

  با مطالعه ما می باشد.
ا روي سـطح اضـطراب و   کروز تاثیر اسطوخودوس و نعناع ر

هاي جسمی دانشجویان سـالم مطالعـه کـرد. نتـایج     فعالیت
کننـدگان گـروه نعنـاع    مطالعه کروز نشـان داد کـه شـرکت   
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تــر و منســجم تــر از گــروه اســطوخودوس و کنتــرل دقیــق
). نتایج مطالعه کروز نیز در راستاي مطالعـه حاضـر   24بودند(

  افزایش دهد.است.یعنی نعناع می تواند میزان دقت را را 
دیگو در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استشمام رایحه 

را تجربه کننـد   شیاري باالتروهرزماري باعث می شود افراد 
  ). 16داشته باشند( یسرعت خوب و در حل مسائل ریاضی

فیضی پور به نقل از اگرد و هلمن می نویسد آنها در تحقیق 
ناختی افراد نتیجـه  خود مبنی بر نقش رایحه ها بر سیستم ش

گرفتند که ترکیب رایحه لیمو و نعناع با عـث تفـاوت معنـی    
 ). 25داري بر روي دقت و هوشیاري می شود(

فیضی پور و همکاران  در تحقیق خـود اثـر رایحـه ترکیبـی     
رزماري و نعناع را بر دقـت و تمرکـز دانـش آمـوزان مـورد      

ایحـه  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسـیدند کـه ایـن ر   
ترکیبــی مــی توانــد باعــث افــزایش دقــت دانــش آمــوزان  

  ).25گردد(
با توجه به تحقیقات دیگو، اگرد و فیضـی پـور از آنجـا کـه     
اسانس هاي رزماري و لیمو همانند نعنـاع از اسـانس هـاي    
محرك محسوب می شوند قاعدتا با تحریک مغزي ناشی از 

ه دقت استنشاق این اسانس ها، فرد هوشیار تر شده در نتیج
باالتري خواهد داشت که این نتایج همسـو بـا یافتـه هـاي     

  مطالعه حاضر است.
 :نتیجه گیري

هاي نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دقت پرستاران بخش 
نعنـاع  درمانی با اسـانس  مراقبت ویژه زمانی که تحت رایحه

احتماالً نعناع از طریق هوشـیارتر  قرار گرفتند افزایش یافت. 

فرد سرعت وي در انجام کارهاي محول شده را  نگه داشتن
هـاي شـخص را در   العمـل توانـد عکـس  افزایش داده و مـی 

هـاي جدیـد، بهبـود بخشـد. یعنـی بـا       مواجهه بـا موقعیـت  
استنشاق اسانس نعناع در بخش هاي ویژه، پرستاران دقـت  
باالتري خواهند داشت. به این ترتیب شاید بتوان با اسـتفاده  

در محیط بخـش هـاي ویـژه میـزان دقـت      از اسانس نعناع 
  کارکنان را باال برده از بسیاري از اشتباهات پیشگیري کرد.   
با توجه به این که این مطالعه روي پرستاران زن انجام شده 
است، توصیه می شود بر روي پرستاران مـرد و هـم چنـین    

  مقایسه دقت پرستاران زن و مرد نیز انجام شود.
حقیق، عدم کنترل وضـعیت روانـی   از محدودیت هاي این ت

پرستاران بود که مـی توانـد روي دقـت پرسـتاران و نتـایج      
گذار باشد. به منظور به حداقل رسـانیدن ایـن مشـکل،     تأثیر

محققین از آزمودنی ها درخواست نمودند در صورتی کـه در  
زمان مداخله از نظر جسمی و روحی، در وضعیت همیشـگی  

  زمون شرکت نکنند.  خود نیستند، در آن روز در آ
  تشکر و قدردانی:

این طرح با هزینه معاونت تحقیقـات و فـن آوري دانشـگاه    
کسب مجـوز کتبـی از   با علوم پزشکی سمنان انجام شده و 

شماره کد و  90/ 61053ي اخالق دانشگاه به شماره  کمیته
1N 20110430634  در سایت کار آزمایی بالینی ثبت شده

که در ایـن مطالعـه شـرکت نمـوده      . از کلیه پرستارانیاست
اند، تشکر می شود. از مسـئولین محتـرم بیمارسـتان هـاي     

  محل تحقیق کمال امتنان را داریم.  
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 هاي مورد پژوهش.  توزیع ویژگی هاي فردي  واحد1جدول 

P Value مشخصه تعداد درصد فروانی 

542/0  P= 
5/62  20 29-20  

 سن
5/37 و باالتر 30  12   

372/0  P= 
8/18  مجرد 6 

 وضعیت تاهل
3/81  متآهل 26 

229/0  P= 
5/37  12 CCU 

 محل کار
5/62  20 ICU 

217/0  P= 

3/56  18 5-0  

 سابقه کار
1/28  9 10-6  

4/9  3 15-11  

3/6 و باالتر 16 2   

 

 

هاي مراقبت ویژه. تغییرات میزان دقت قبل و بعد از رایحه درمانی در پرستاران بخش2جدول  

 P value انحراف معیار  میانگین نوع اسانس

٤٤/٨ نعناع  ٦٥/٤  
٠٠١/٠<  P 

٠٧/١ پالسبو  ٨٠/١  
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Abstract: 
Introduction: Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high 
sensitivity of the nursing, any carelessness and error, has created irreparable damage to 
the patients, their family and country and economic burden of health care increases. 
This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of 
nurses working in intensive care units.  
Methods: In this semi experimental study, 32 nurses who were employed in critical 
care units were selected through convenience sampling method .They were randomly 
subjected to peppermint essence and water (as the placebo) as the aromatherapy 
process in two different days. Before and after each intervention, participants were 
asked to take Bonardel Test. data were analyzed by SPSS16 software and paired t-test  
Results: The mean (± SD) of changes in nurse's accuracy (before and after 
intervention) the use of peppermint essential oil has been 8/44 ± 4/65 and placebo 1/07 
± 1/80. Changes in accuracy in the use of peppermint oil was significantly greater than 
placebo (p< 0/001). 
Conclusion: Regarding the results of nurses subjected to peppermint essence and the 
increase in their accuracy, it is possible to apply this essence, for improving the 
accuracy. 
Keywords: Aromatherapy, Nurse, Accuracy, peppermint. 
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