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چکیده
سابقه و هدف :بیماران تحت همودیالیز مشکالت زیادی از جمله اضطراب ،افسردگی و کاهش حس خوب بودن را تجربه می کنند .هدف از

 .0گروه روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی،

پژوهش حاضر بررسی مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی می باشد.

ساری ،ایران.

مواد و روشها :مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی و با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می باشد .تعداد  45بیمار همودیالیز واجد
شرایط دریکی از سه گروه آروماتراپی ،ذکردرمانی و کنترل تصادفی سازی شدند .بیماران گروه آروماتراپی به مدت  7روز استنشاق اسانس بهار
نارنج با غلظت  %01را دریافت نمودند .از بیماران گروه ذکر درمانی خواسته شد تسبیحات فاطمه زهرا (س) را به مدت  01تا  04دقیقه و یا  4تا

*نويسنده مسئول :رمضان حسن زاده

 7مرتبه به مدت  7روز تکرار نمایند .بیماران گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند .قبل و یک هفته بعد از مداخله ،پرسشنامهی امید به

گروه روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری،

زندگی اشنایدر برای هر سه گروه تکمیل شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  01مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ایران.

يافتهها :آزمون آماری آنالیز واریانس میان نمره امید به زندگی بیماران سه گروه اختالف معناداری بعد از مداخله نشان داد ( .)p =1/114آزمون
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تعقیبی بن فورنی نشان داد که ذکردرمانی موجب بهبود معناداری در نمره امید به زندگی در مقایسه با گروه آروماتراپی و کنترل شده است
(.)p =1/100
نتیجهگیری :انجام مراقبتهای معنوی و مذهبی امروزه به عنوان یکی از نیازها جهت بهبود عالئم بیماران همودیالیز میباشد .جهت
بررسی های بیشتر تاثیر اسانس بهار نارنج روی امید به زندگی بیماران همودیالیز انجام مطالعات بیشتر با دوز (مقدار) و مدت زمان متفاوت
پیشنهاد می شود.
واژهگان کلیدی :آروماتراپی ،اسانس بهار نارنج ،ذکردرمانی ،امید به زندگی

مقدمه
نارسایی مزمن کلیه ،تخریب پیشرونده و برگشت ناپذیر عملکرد کلیوی است

نظر  Bergو  ،Benzeinامید به زندگی از نظر فیزیولوژیکی و عاطفی به

که به دلیل اثرات سیستماتیک آن ،دارای عوارض و اختالالت متعددی میباشد.

بیماران کمک میکند تا بتوانند بحران بیماری را تحمل کنند ( .)7تأثیر امیدواری

درمان اصلی مرحله آخر نارسایی کلیوی ،همودیالیز و در نهایت پیوند کلیه است

در درمان اختالالت کلیوی و نتیجه دیالیز بیماران نیز مثبت گزارش شده است

( .)0این بیماری به عنوان یک مشکل میتواند بخشی عمدهای از ابعاد زندگی و

( .)8روشهای مختلفی برای بهبود وضعیت روانشناختی بیماران همودیالیز وجود

شخصیتی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ( .)0آمار بیماران در ایران بیش از 00هزار

دارد که یکی از این روشها استفاده از طب مکمل و آروماتراپی است .یکی از

گزارش شده که ساالنه  04درصد به این تعداد افزوده میشود ( .)0این بیماران،

گیاهان مورد استفاده در رایحه درمانی ،اسانس بهار نارنج میباشد .مطالعات

اغلب با تغییر در سبک زندگی ناشی از شیوه درمان و مواجهه با تنشزاهای روانی

مختلفی روی اثرات این گیاه صورت گرفته که شامل اثرات آنتی اکسیدان (،)9

اجتماعی زیاد ،دچار افسردگی میشوند .افسردگی از شایعترین مشکالت

اثرات روی حافظه و اختالالت رفتاری ( ،)01اثرات ضداضطرابی ( )00 ،00و بهبود

روانشناختی با شیوع بیش از  01درصد است ( .)5مراحل درمانی این بیماران که

کیفیت خواب ( )00میباشد.

شامل همودیالیز میباشد به شدت بر سالمت جسمانی و روانی فرد اثر میگذارد.

در مطالعهای تاثیر مقایسهای بهار نارنج خوراکی و دیازپام در کاهش

افسردگی و اضطراب یکی از شایعترین مشکالت روانشناختی در این بیماران

اضطراب قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با اینکه

است که در موارد شدید منجر به مرگ بیمار میشود ( .)4رسیدگی به مشکالت

اختالف آماری معناداری در دو گروه مشاهده نشد ،در هر دو گروه در مقایسه با

روانشناختی این بیماران میتواند روی وضعیت شادکامی و امید به زندگی آنها تاثیر

قبل از مداخله کاهش در میزان اضطراب مشاهده شده است (.)05

بگذارد ( .)0امید به زندگی به عنوان یک نیروی درونی تعریف شده است که

یکی دیگر از مداخالت روانی در بیماران همودیالیز میتواند حمایتهای

میتواند باعث غنای زندگی شود و بیماران را قادر سازد که چشماندازی فراتر از

روانی اجتماعی و مشاورهای از جمله مشاوره معنوی باشد ( .)4روشهای مشاوره

وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند .فقدان امید به زندگی و هدفدار

معنوی از جمله دعا و نیایش از چند طریق بر بهبود سالمت و بهبود افراد تاثیر

نبودن زندگی منجر به کاهش کیفیت آن و ایجاد باورهای یأس آور میشود ( .)6از

دارد که شامل آرامسازی ( ،)Relaxationاثرات دعا و نیایش ،ایجاد احساس
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مقايسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران هموديالیزی

نشريه اسالم و سالمت ،دوره چهارم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان  ،98صفحه7-31 :
تاثیر آروماتراپی با بهارنارنج و ذکردرمانی بر امید به زندگی /سمانه والهی و رمضان حسن زاده

مثبت همچون امیدواری ،عشق و سرور ،اعتماد و دلگرمی و کانال مداخله ماوراء

پرسشــنامه را بر روی  058نفر از افــرادی که در معــرض خطــر ســوء

الطبیعیه است .نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است که دعا و ذکر درمانی

مصــرف مــواد بودند انجام داده است که به ترتیب 1/78و  1/89گــزارش

میتواند روی کاهش اضطراب مرگ و افزایش امید به زندگی ،افزایش سالمت

نمــوده اســت ( .)01عالوه بر این ،عبارات  7 ،4 ،0و  00عبارات انحرافی

معنوی ( ،)04نشاط و شادابی و کیفیت زندگی ( ،)06تقویت سیستم دفاعی (،)07

میباشند؛ در نتیجه ،نمرهای به آنها تعلق نمیگیرد .همچنین ،عبارات ،01 ،9 ،0

موثر باشد.

 00مربوط به زیرمقیاس عاملی و عبارات  8و  0، 5، 6جزء زیرمقیاس راهبردی

بهارنارنج و ذکردرمانی توانسته است روی نتایج روانشناسی بیماران تاثیر بگذارد اما

زیرمقیاس عاملی نیز بین از  1/76تا  1/70میباشد و در زیرمقیاس راهبردی

تا کنون مطالعهای به منظور مقایسه تاثیر آروماتراپی با اسانس بهار نارنج و

معادل  1/60تا  1/81است .همچنین اعتبار آن در جمعیت دانشجویی کشور ایران

ذکر درمانی در امید به زندگی بیماران همودیالیز صورت نگرفته است .بدین منظور

به وسیله آلفای کرونباخ برای کل مقیاس معادل با  1/88محاسبه شده است (.)00
بیماران گروه آروماتراپی تحت استنشاق اسانس بهار نارنج با غلظت  %01قرار

مطالعه حاضر طراحی شده است.

گرفتند .بیماران ،استنشاق اسانس بهار نارنج را به مدت  7جلسه دریافت کردند.

مواد و روشها

شرح کار به این صورت بود که یک گلوله پنبه آغشته به یک قطره اسانس بهار

مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی و با طرح پیش آزمون -پس آزمون با

نارنج به یقه بیمار چسبانده شد ( ،)09و از وی خواسته میشد به مدت  01دقیقه

گروه کنترل می باشد .پس از اخذ  ،تایید کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد

عادی تنفس نماید ( .)00از بیماران گروه ذکر خواسته شد تسبیحات فاطمه زهرا

ساری و مجوز دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بخش همودیالیز بیمارستان

سالم اهلل را به مدت  01تا  04دقیقه و یا  4تا  7مرتبه به مدت  7جلسه تکرار

شهروند (مهر) ساری مراجعه گردید .جامعه مورد پژوهش بیماران نارسایی مزمن

نمایند ( .)05بیماران گروه کنترل مراقبتهای معمول را دریافت نمودند .جهت

کلیوی تحت درمان با همودیالیز بودند که معیار ورود به مطالعه را داشتند .معیار

تجزیه و تحلیل یافتهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،انحراف معیار ،میانگین و

ورود به مطالعه شامل حداقل  6ماه تحت درمان همودیالیز ،انجام دیالیز  0بار در

رنج) و آمار استنباطی (کای دو ،تی تست ،آنالیز واریانس ،آنالیز کوواریانس و تست

هفته ،سن باالی  08سال ،هوشیاری و توانایی جهت برقراری ارتباط ،برخورداری

تعقیبی بن فورنی) استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای آماری بوسیله نرمافزار

از حس بویایی سالم ( ،)08نداشتن رویداد استرسزا در  6ماه گذشته ،عدم مصرف

 SPSSنسخه  01انجام شده است p< 1/14 .معنادار در نظر گرفته شد.

داروهای آرامبخش و نداشتن سابقه بستری در بیمارستان به علت مشکالت روانی

يافتهها

بود ( .)09معیارهای خروج از مطالعه شامل کاندیدا بودن برای پیوند ،بارداری یا
تصمیم برای بارداری ،سابقه آلرژی ،ابتال به بیماری حاد تنفسی ( )08و اعتیاد به

نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سن در گروههای آزمون آروماتراپی،

مواد مخدر بوده است .حجم نمونه ها با فرمول زیر بر اساس مطالعه حجتی و

ذکردرمانی و کنترل به ترتیب  41/06 00± ، 41/00±/19و 45/60 ±05/04

حکمتی پور ( )04با میانگین و واریانس  06/6 ±0/8قبل از مطالعه و ± 0/04

سال بوده است .آزمون آنالیز واریانس اختالف آماری معنیداری نشان نداد

 09/0بعد از مداخله و با توان آزمون  81درصد  08نفر در هر گروه محاسبه شده

( .)P =1/418در گروه آروماتراپی بیشتر افراد ،سطح تحصیالت دیپلم و لیسانس

است:

داشتهاند ( .)%41در گروه ذکردرمانی افراد سطح تحصیالت کمتر از دیپلم و دیپلم
و لیسانس با نسبت مساوی بیشترین مقدار را داشتند .اطالعات دموگرافیک
بیماران در جدول  0ارائه شده است.
جهت انجام آزمون های تحلیلی از آزمون آماری آنالیز کوواریانس با حذف
متغیر پیشآزمون از متغیر پسآزمون به تحلیل نمره امید به زندگی بیماران در

از مجموع  007بیمار تحت درمان با همودیالیز 001 ،بیمار معیار ورود به

گروههای مورد مطالعه استفاده گردید .جهت انجام آزمون آنالیز کوواریانس،

مطالعه را دارا بودند که تعداد  45بیمار با استفاده از تابع رند بتوین نرمافزار اکسل

مفروضههای آن مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا به بیان آنها می پردازیم.

در سه گروه آروماتراپی ،ذکردرمانی و کنترل تصادفیسازی شدند .پژوهشگر،

متغیرهای وابسته و کوواریانس در سطح متغیرهای فاصلهای بودند.

توضیحات الزم را به بیمارانی که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ارائه نمود و

نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (امید به زندگی) با انجام آزمون شاپیروویک تایید

بعد از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند .قبل و بعد از مطالعه برای هر سه

شد (.)p >1/14

گروه مورد بررسی پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر تکمیل شد.

همگنی واریانسها با انجام تست لوین تایید شد و نشان داد که واریانس گروههای

برای سنجش امید به زندگی از پرسشنامهای که توسط اشنایدر در سال

اسانس ،ذکر و کنترل یکسان است (.)p >1/14

 0990برای سنجش امیدواری ساخته شده است و بهصورت خودسنجی اجرا

نمونه گیری مطالعه با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی (با استفاده از

میشود استفاده گردید .این پرسشنامه دارای  00عبارت بوده که  5عبارت آن برای

تابع رندبتوین) انجام گرفت.

سنجش تفکر عاملی ،و  5عبارت نیز برای سنجش تفکر راهبردی میباشد؛ این

متغیر کوواریانس تحت تاثیر سایر متغیرهای آزمایشی قرار ندارد.

پرسشنامه به روش لیکرت چهار گزینهای از  0تا  5نمره گذاری میشود.

همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمیــان روایــی (محتــوا) و پایایــی (بــه روش آلفــا کرونبــاخ) ایــن

خطی بودن رگرسیون همپراش و وابسته تایید شد.
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نتیجه بررسیهای انجام شده نشان داده است که آروماتراپی با اسانس

میباشد .تغییرات نمره این پرسشنامه نیز بین  8تا  00است ( .)00همسانی درونی

Islam and Health Journal. 2019; 4(2): 7-13
Comparative effect of aromatherapy with Citrus aurantium and mentioning on life expectancy/ Valehi S, Hassanzadeh R

بوده است ( .)p= 1/1110یعنی ذکردرمانی در مقایسه با گروه کنترل توانست به

نتیجه ی آزمون تحلیل واریانس قبل از مداخله نشان داده است که در سه

طور معناداری نمره امید به زندگی بیماران را بهبود ببخشد.

گروه مورد مطالعه اختالف آماری معناداری از نظر نمره امید به زندگی وجود
اینکه نمره امید به زندگی بیماران اسانس بعد از مداخله افزایش داشته است ،اما

مورد مطالعه اختالف آماری معناداری از نظر نمره امید به زندگی وجود داشته است

این افزایش معنادار نبوده است ( .)p= 1/057یعنی استفاده از اسانس نارنج در

(( )p= 1/114جدول  .)0نمره امید به زندگی هر دو گروه آروماتراپی و ذکردرمانی

مقایسه با گروه کنترل نتوانست به طور معناداری نمره امید به زندگی بیماران را

در بعد از مداخله افزایش داشت .اما این بهبود در گروه ذکردرمانی نسبت به

افزایش دهد .همچنین نمره امید به زندگی بیماران ذکردرمانی بعد از مداخله

آروماتراپی اختالف معناداری داشته است.

افزایش داشته است ،نتایج تست آنالیز کوواریانس نشان داد که این افزایش معنادار
جدول  .3مقايسه اطالعات دموگرافیک در گروههای آروماتراپی ،ذکردرمانی و کنترل
گروه
متغیر

آروماتراپی

ذکردرمانی

کنترل

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

P value

جنس
مرد

(01 )44/6

(8 )55/5

(00 )66/0

زن

(8 )55/5

(01 )46/6

(7 )08/9

()P =1/080

سطح تحصیالت

بیسواد

(0 )06/7

_

(0 )06/7

زیر دیپلم

(5 )00/0

(9 )41

(7 )08/9

دیپلم و لیسانس

(9 )41

(8 )55/5

(06 )58/0

باالتر از لیسانس

(0 )00/0

-

-

()P =1/074

وضعیت تأهل

()P =1/884

مجرد

( 5 )00/0

(0 )06/7

( 0 )06/7

متاهل

(05 )77/8

(04 )80/0

(04 )80/0

شغل
بیکار

(0 )00/0

(0 )06/7

(4 )07/8

کارمند

(7 )08/9

(0 )00/0

(0 )00/0

خانه دار

(4 )07/8

(7 )08/9

(6 )00/0

بازنشسته

(5 )00/0

(6 )00/0

(4 )07/8

()P =1/009

جدول  :6مقايسه میانگین و انحراف معیار امید به زندگی قبل و بعد از مداخله در گروههای آروماتراپی ،ذکردرمانی و کنترل
آروماتراپی

ذکر درمانی

کنترل

گروه

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

قبل از مداخله

00/07 ± 5/45

05/66 ± 5/70

06/08 ± 0/99

بعد از مداخله

05/77 ± 6/15

09/08 ± 0/018

05/80 ± 5/0

امید به زندگی

آزمون آنالیز واريانس

p= 1/190
f= 0/416
p=1/114
f = 4/965

بحث و نتیجهگیری
زندگی بیماران را افزایش دهد و ذکر درمانی موجب بهبود معناداری در نمره امید

هدف از این پژوهش مقایسه و تأثیر آروماتراپی بهار نارنج و ذکردرمانی در

به زندگی در مقایسه با گروه آروماتراپی و کنترل شده است.

جهت بهبود امید به زندگی بیماران همودیالیز بوده است .نتایج مطالعه حاکی از آن
بود که ذکردرمانی موجب بهبود معناداری در نمره امید به زندگی در مقایسه با

همسو با مطالعه حاضر حجتی و حکمتیپور در مطالعهای به مقایسه دو روش

گروه آروماتراپی و کنترل شده است .بر اساس یافتهها استفاده از اسانس بهار نارنج

آوای دعا با ذکر بر اضطراب مرگ بیماران بستری در بخش  CCUپرداختند.

در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نتوانست به طور معناداری نمره امید به

نتیجه ی مطالعه نشان داد که امید به زندگی در هر دو گروه مداخله نسبت به گروه
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نداشته است ( .)p= 1/190نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که علیرغم

نتیجه آزمون تحلیل واریانس بعد مداخله نشان داده است که در سه گروه

نشريه اسالم و سالمت ،دوره چهارم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان  ،98صفحه7-31 :
تاثیر آروماتراپی با بهارنارنج و ذکردرمانی بر امید به زندگی /سمانه والهی و رمضان حسن زاده

دیگری به بررسی باورهای مذهبی و ارتباط آن با امید در بیماران همودیالیزی

مطالعهای با هدف تاثیر رایحه بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستری در

پرداختند .نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین باورهای مذهبی با

بخش مراقبتهای ویژه قلبی انجام دادند ،نتایج نشان داد که اسانس بهار نارنج در

امید درمانی میباشد و هر چه باورهای مذهبی بیشتر شود امید به زندگی در آنها

کیفیت خواب بیماران گروه آزمون در مقابل گروه کنترل تاثیر معناداری داشته

باال میرود ( .)04در مطالعه دیگری فرنیا و همکاران به بررسی اثربخشی امید

است ( .)00در مطالعه دیگری تعاونی و همکاران به بررسی تاثیر ماساژ آروماتراپی

درمانی گروهی بر شادکامی بیماران همودیالیزی بر روی  56بیمار همودیالیز در

بر عالئم سایکولوژیک پس از یائسگی پرداختند .در این مطالعه بیماران در سه

طی  8جلسهی  91دقیقهای پرداختند .نتایج نشان داده است امید درمانی گروهی

گروه مورد بررسی قرار گرفتند .بیماران گروه ماساژ آروماتراپی ،ماساژ مخلوط

سبب افزایش شادکامی در بیماران تحت دیالیز در تمام حیطهها بجز خلق مثبت

اسانس اسطوخودوس ،شمعدانی ،گل رز و رزماری دو بار در روز برای چهار هفته و

شده است ( .)0توجه به اهمیت انجام مراقبتهای معنوی و مذهبی که امروزه

هر بار به مدت  01دقیقه دریافت کردند .بیماران گروه ماساژ درمانی ماساژ با

یکی از راهکارهای درمانی به شمار میآید مهم به نظر میرسد .روانشناسان و

پارافین را همانند بیماران گروه ماساژ آروماتراپی دریافت نمودند و بیماران گروه

کارشناسان رواندرمانی به عنوان یکی از اعضاء تیم سالمت میتوانند عالوه بر در

کنترل مراقبت های معمول روزانه را دریافت کردند .نتایج مطالعه نشان داد که

نظر گرفتن جنبههای جسمی و روحی بیمار به عقاید و ارزشهای وی احترام

عالنم روانی پس از یائسگی در دو گروه ماساژ آروماتراپی و ماساژ بهبود یافته

بگذارند و با در نظر گرفتن ابعاد مذهبی ،وضعیت فرهنگی ،بومی و مذهبی بیماران

است ،اما در گروه ماساژ آروماتراپی بهبود بیشتری در مقایسه با گروه ماساژ

را بهتر درك نمایند.

گزارش شده است .ای ن در حالی است که در بیماران گروه کنترل اختالف معنی-
داری در نمره قبل و بعد مشاهده نشده است ( .)08مطالعه تعاونی و همکاران

مطالعات محدودی به بررسی تاثیر اسانس بهار نارنج بر امید به زندگی
بیماران پرداخته است .همسو با نتایج مطالعه حاضر شبانیان و همکاران به بررسی

نشان داد که اگر چه ماساژ موجب بهبود عالئم روانی بیماران میشود ،افزودن

تاثیر مقایسهای بهار نارنج خوراکی و دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل

اسانس گیاهی میتواند موجب تاثیر بیشتر ماساژ روی این عالئم شود .البته در این

جراحی پرداختند و نتایج نشان داد با اینکه اختالف آماری معناداری در دو گروه

مطالعه آروماتراپی به مدت چهار هفته انجام شده است که میتواند نیاز به مدت

مشاهده نشد ،در هر دو گروه در مقایسه با قبل از مداخله ،کاهش در میزان

زمان طوالنیتر مداخله با اسانس را جهت بهبود عالئم روانی بیماران توجیه نماید.

اضطراب مشاهده شده است ( .)05با اینکه در این مطالعه از فرم خوراکی بهار

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از اسانس بهار نارنج به صورت

نارنج استفاده شده است ،نتیجه این مطالعه نیز نشان از اثر بخشی بهار نارنج داشته

کوتاه مدت نمیتواند تاثیری بر بهبود امید به زندگی در بیماران همودیالیزی داشته

است .ولی به نظر میرسد استفاده از فرم استنشاقی اسانس روش راحتتری برای

باشد .بنابراین ،انجام مطالعات بیشتر با دوزهای متفاوت اسانس بهار نارنج و مدت

بیماران باشد .همچنین همسو با مطالعه حاضر  Louisو  Kowalskiدر

زمان بیشتر مداخله جهت دستیابی به غلظت و زمان مناسب احساس میشود.

مطالعهای به بررسی تاثیر اسانس  %0اسطوخودوس بر حس خوب بودن بیماران

محدوديتهای مطالعه :در اینجا الزم است محدودیتهای این مطالعه مورد

سرطانی پرداختند .در این مطالعه بیماران برای یک روز اسانس اسطوخودوس به

اشاره قرار گیرد .محدودیت بالقوه این مطالعه تفاوت احتمالی بیماران از نظر

صورت استنشاقی دریافت کردند .نتایج مطالعه نشان داد که علی رغم بهبود نمره

فرهنگی ،اجتماعی ،سطح درآمد و مشکالت خانوادگی است که میتواند روی

خوب بودن بیماران ،اختالف معنیداری بعد از مداخله گزارش نشده است ،تمام

وضعیت روانی بیماران و امید به زندگی آنها تاثیر بگذارد.

نمونهها پاسخ مثبتی به آروماتراپی با اسطوخودوس نشان دادند؛ به طوری که نمره

مالحظات اخالقی :این مطالعه با کسب کد اخالق با مشخصات

حس خوب بودن بیماران از  6/00قبل از مداخله به  6/70بعد از مداخله افزایش

 IR.IAU.SARI..REC.1396.34مصوبه سازمان کمیته پژوهشهای

یافت ( .)06نتایج این مطالعه نیز نشان داد که استنشاق کوتاه مدت اسانس با این

علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد ساری ،مصوبه تاریخ  96/4/01انجام شده است.

غلظت نتوانست تغییر واضحی در بهبود حس خوب بودن بیماران ایجاد نماید و

کلیه موارد اخالقی جهت شرکت کنندگان پژوهش مورد توجه قرار گرفته شد.

نیاز به غلظت باالتری از اسانس وجود دارد .در مطالعهای که توسط

تقدير و تشکر

 Muzzarelliو همکاران انجام شد نتایج مشابهی با مطالعه حاضر گزارش شد.
در این پژوهش استنشاق اسانس  %01اسطوخودوس به مدت  4دقیقه صورت

بدین وسیله از همکاری مسئوالن محترم بیمارستان مهر و پرستاران گرامی و

گرفت که نشان داد آروماتراپی تاثیری بر میزان اضطراب بیماران نداشته است

همچنین بیماران عزیز دیالیز که در انجام این پژوهش یاریگر بودند مراتب تقدیر و

( .)07در این مطالع ات از اسانس رقیق شده الواندا استفاده شد که با مطالعه حاضر

تشکر به عمل میآید.
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کنترل اختالف معناداری داشته است ( .)04آقاجانی و همکاران ،نیز در مطالعه

همخوانی دارد .اما مغایر با این پژوهش ،پژوهش ضیغمی و همکاران است که در
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Introduction: Hemodialysis patients suffer from many problems including anxiety,
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depression and loss of well-being. The aim of this study was to compare the effect of
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aromatherapy with Citrus aurantium and with mentioning on life expectancy of
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hemodialysis patients.
Methods: This experimental study was conducted on 54 hemodialysis patients through
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pre- and post-test design with control group. Eligible patients were randomly divided

Hassanzadeh R
Sari

into three aromatherapy, mentioning and control groups. Aromatherapy patients

Branch, Islamic Azad University,

received 10% Citrus aurantium for one week. Patients in mentioning group were asked
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to repeat Fatimah Zahra's prayers for 10-15 minutes or 5-7 times during 7 days. Control
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group received no intervention. Before and one week after the intervention, the
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Schneider's life expectancy questionnaire was completed for all three groups. Data
were analyzed using SPSS 20.
Findings: The ANOVA test showed a significant difference in life expectancy score
between three groups after intervention (p=0.005). Bonferroni post-hoc test indicated
that the life expectancy was significantly improved in mentioning group compared to
aromatherapy and control groups (p=0.013).
Conclusion: Today, performing spiritual and religious care is one of the needs to
improve the symptoms of hemodialysis patients. Further studies are recommended to
investigate the effect of Citrus aurantium on life expectancy in hemodialysis patients
with different dose and duration.
Keywords: Aromatherapy, Citrus aurantium, Mentioning, Life expectancy
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