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كننده به  ة سوم زنان باردار مراجعهماه سهرايحة گل سرخ بر اضطراب و كيفيت خواب در  ريتأث

 هر ابهري شها درمانگاه
 
 

 جساز ، مژگان تن*بفروزنده دشتي ،الفخاني آزيتا محرم
 
 

 اصفهان، ايران ،مركز تحقيقات سالمت جامعه واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسالميگروه پرستاري، الف
 يرانگروه مامايي، مركز تحقيقات سالمت جامعه واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسالمي، اصفهان، اب

 ايران، طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران ةدانشكدب

 چكيده
بستر مناسبي را براي بسياري از اختالالت سالمتي در اين  تواند يمو اختالل خواب از جمله عوارض شايع دوران بارداري است كه  اضطراب سابقه و هدف:

 مؤثر بارداري ةدور و بهداشت يخواب يبهاي طب سنتي است كه در تسكين درد، كاهش اضطراب،  درمانيكي از ي با گل سرخ درمان حهيرادوران ايجاد كند. 
كار  ي استاندارد جهت مديريت مشكالت دوران بارداري بهها درماندر كنار  تواند يمكه  باشد يمشده  فاقد هر گونه عوارض ناخوشايند گزارشاعالم شده است و 

 رود.
زن باردار  124تعداد ي تصادفي، ا خوشهي ريگ نمونهبود كه با استفاده از روش  آزمون پس  - آزمون شيپكارآزمايي باليني با طرح العه اين مط :ها روشمواد و 
شب قطره عصارة گل سرخ را هر  3با پارچة نخي آغشته  كيزنان  آزمون، در گروه ود شدنانتخاب  ابهر زنجانمركز سالمت جامعة شهري  9به  كننده مراجعه

)و براي Spiel Bergerي سنجش اضطراب از پرسشنامة اشپيل برگر (برا بالش قرار دادند. در كنار ماهة سوم بارداري هفته در سه 2هنگام خواب به مدت 
و  افزار نرمه از با استفاد ها داده ) استفاده شد وPittsburgh Sleep Quality Questionnaireسنجش كيفيت خواب از پرسشنامة كيفيت خواب پيتزبورگ (

 ي مناسب تحليل شد.ها آزمون
و ميانگين تغييرات نمرات اضطراب ي يافت دار يمعنآزمون با مداخله نسبت به گروه كنترل، كاهش  در گروهميانگين نمرات اضطراب آشكار و پنهان  ها: يافته

تغييرات نمرة كيفيت خواب در  نيهمچن. )p>0001/0ي با هم داشتند(دار يعنمي در دو گروه كنترل و آزمون اختالف درمان حهيراآشكار و پنهان پس از مداخلة 
 .)p>0001/0(دو گروه آزمون و كنترل يكسان نبود، بلكه كيفيت خواب گروه آزمون بهتر بود 

ة سوم بارداري ماه سهخواب زنان در  ي با عصارة گل سرخ بر كاهش اضطراب آشكار و پنهان و بهبود كيفيتدرمان حهيرااين مطالعه نشان داد كه  ي:ريگ جهينت
 بود. شانيها خانوادهرايحة در دسترس، ايمن و مورد پذيرش زنان باردار و  نيو امثبت داشت  ريتأث

 ي، گل سرخ، اضطراب، بارداري، كيفيت خوابدرمان حهيرا ها: كليدواژه
 

 
 مقدمه:

 اگرچهمراحل زندگي زنان است.  نيتر مهمبارداري يكي از 
ره براي اكثر زنان يك دورة خوشايند است، اغلب اين دو

نيز  پرتنشعلت تغييرات طبيعي، جسمي و رواني يك دورة  به
. زنان در اين دوران ممكن است در معرض ديآ يمشمار  به

و  رندبگي شرايط ناسازگاري جسمي، رواني و اجتماعي قرار 
. از اين رو فرصت ابدنيازهاي جسمي و عاطفي آنان افزايش ي

 نيتر عيشاناسب براي بروز اضطراب و افسردگي، كه م
، فراهم دنشو يماختالالت رواني دوران بارداري محسوب 

 ).1( شود يم
به گزارش سازمان جهاني بهداشت، اختالالت  توجه با

ساله است و  44تا  15رواني از علل عمدة بيماري در زنان 
 37از  اضطراب و بيش عالئمدرصد از زنان باردار  54بيش از 
 )2( اند داشتهافسردگي را در دورة بارداري  عالئم آنهادرصد 

  1400 تير: افتيدر خيتار
 1400دي  تاريخ پذيرش:
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برخي از پژوهشگران نيز بر اين باورند كه ميزان اضطراب زنان 
و در  ابدي يمة دوم كاهش ماه سهة اول باالست، در ماه سهدر 
شدن به زمان زايمان دوباره به سطح  ة سوم و با نزديكماه سه

ن مبتال به اضطراب، احتمال ابتال به زنا در .گردد يبرماوليه 
افسردگي بعد از زايمان نسبت به زنان بدون اضطراب سه برابر 

 ).3( بيشتر است
دوران ترس و اضطراب زنان در  عوامل مؤثر نيتر مهماز 

دنياآوردن يك  به ترس از زايمان، ترس از به توان يمبارداري 
رزند مرده يا بارداري ناخواسته، سابقة قبلي ففرزند معلول، 

زابودن، وضعيت اقتصادي پايين و  سقط جنين مكرر، نخست
). اضطراب بارداري عامل 4(شخصي اشاره كرد حمايت ناكافي 
ي پيامدهاي منفي هنگام تولد و نوزادي نيب شيپنيرومندي در 

 ).5دارد (بسزايي در نتايج بارداري زنان  ريتأثاست و همچنين 
فعالي،  تواند به بيش مي، باردار مادرانباالي اضطراب در  سطوح

در زمان تولد و يا به اختالالت  وزني نوزاد پذيري و كم تحريك
همچنين شواهد  ).6شود ( منجر رواني كودك در آينده  روحي

تواند باعث زايمان  دهد كه اضطراب در حاملگي مي نشان مي
زايمان ديررس و افزايش آمار سزارين حين تولد شود زودرس، 

 شناختي و خلقي در آينده باشد ساز اختالالت روان مينهو يا ز
)7(. 

در  اند شدهي كه از مادران پرتنش و مضطرب متولد نوزادان
ي، نمرة آپگار پايين و وزن كمي و قرار يبمعرض خطر 

. در مقايسه با مادراني كه قرار دارندوميرِ زمان تولد  مرگ
ي اضطراب، اضطراب كمتري دارند، مادران مبتال به سطح باال

كه  وزن كمو  ريپذ كيتحر، فعال شيببيشتر احتمال دارد كودكان 
 نيمچندر خوردن و خوابيدن مشكالتي دارند، داشته باشند. ه

اضطراب در ابتالي كودك به اسكيزوفرني، اختالالت عاطفي 
يي ها يناهنجاردر آينده، درخودماندگي و تنگي نفس، وجود 

در  با ).8دارد (نقش  ي نيزشكر لبمانند شكاف كام و 
گرفتن آثار سوئي كه اضطراب بر سالمت مادر و جنين دارد نظر

، اند شدهو اين كه مادران باردار همواره از مصرف داروها منع 
ي طب مكمل براي دسترسي به حد متوسطي ها درمانبرخي از 

ي به خطرتر كمي ها روشاز سالمت در خالل دورة بارداري، 
هاي مكمل در طب در  از درمان استفاده ه. امروزنديآ يمحساب 

ي ملي در اياالت متحده ها يبررس جينتا حال افزايش است.
بيشترين ميزان استفاده از طب مكمل و  دهد يمآمريكا نشان 

جايگزين در ميان زنان در سن باروري است كه يكي از 
است  Aromatherapyي درمان حهيرا اشكال آن، نيتر محبوب

ي در دوران بارداري باعث كاهش افسردگي، اندرم حهيرا .)8(
؛ شود يمرفتن درد زايمان  اضطراب، كمردرد و همچنين ازبين

ي ضروري ها روغنكلي استنشاق اسانس  طور بههمچنين 
هاي روغني در طي  اسانس هستند. خطر يبخالص در بارداري 

شده مورد استفاده  بارداري بايد با نصف ميزان معمول توصيه
زيادي از گياهان براي آروماتراپي مفيد  تعداد رند.قرار بگي
بهبود  منظور به؛ از جمله روغن گل سرخ كه اند شدهشناخته 

استفاده شده است.  هاي قديم سالمت جسمي و رواني از زمان
 رديگ يميك درمان مكمل مورد استفاده قرار  عنوان به سرخگل 

شي و بخ بودن، خاصيت آرامآور خوابكه اثرات آن شامل، 
ضدتشنج است و عملكرد آن در سيستم عصبي مركزي، ترويج 

اضطراب منفي در كيفيت خواب  آرامش و كمك به كاهش
 ).9باشد ( يم

يك مطالعة كارآزمايي  ) در1397غالمي و همكاران (
ي با درمان حهيرا ريتأثشدة تصادفي با عنوان بررسي  كنترل

غل در اسانس گل محمدي بر ميزان اضطراب پرستاران شا
آجا بخش اورژانس بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي 

نمونة در دسترس، استنشاق اسانس  80نفر از  30روي  )تهران(
 ها نمونهدقيقه پس از مداخله،  90گل محمدي انجام دادند و 

ة اضطراب اشپيل برگر را تكميل كردند. نتايج نشان پرسشنام
دار  مون و كنترل، معنيتفاوت ميانگين اضطراب در گروه آزداد 

و نمرة اضطراب در گروه آزمون پس از  )p=016/0بود (
 ).9مداخله كاهش يافته بود (
) در يك مطالعة كارآزمايي باليني 1395وهابي و همكاران (

ي با گالب بر شدت درد زنان درمان حهيرا ريتأثبا عنوان 
به بيمارستان  كننده مراجعهنمونة  80نفر از  40زا،  نخست

اهواز را با استنشاق گالب در مرحلة فعال زايمان  نيرالمؤمنيام
ي مقياس ديداري درد بررسي كردند. نتايج ريگ اندازهو با ابزار 

 4ديالتاسيون (نشان داد در فاز اول و دوم مرحلة فعال زايمان 
ي از نظر شدت درد در گروه دار يمعن) اختالف متر يسانت 8تا 
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، اما در فاز سوم مرحلة فعال مداخله با كنترل ديده نشد
بود  دار يمعن) اين اختالف متر يسانت 10تا  8ديالتاسيون (
)023/0=p( )10 .( 

 ييكارآزما ةمطالعدريك  )1393خيرخواه و همكاران (
تولد بر  جيبر نتا يدرمان حهيرا ريتأثبا عنوان شده  يتصادف ينيبال
ران ته ياكبرآباد ديشه شگاهيزا در زا زن نخست 80 يرو

و كنترل  يدرمان حهيدر دو گروه را يطور تصادف ها به يآزمودن،
فاز فعال و سپس در  يدر ابتدا يدرمان حهيقرار گرفتند. گروه را

و حمام پا با  استنشاق يها روش مان،يزا يانتقال ةشروع مرحل
كردند. دو گروه از  افتيدر قهيدق 10گل رز را به مدت اسانس 

داشتند  يدار يتفاوت معن مانيزادوم  ةنظر مدت زمان مرحل
)001/0p<(، نوزاد در بخش  رشيدر پذ يكاهش قابل توجه

 يدرمان حهيدر گروه را NICU هاي ويژة نوزادان، مراقبت
 يو پارگ ياتوميز ياپ زانيدر مورد م ،)>005/0pمشاهده شد (

در  يعنيمشاهده شد،  يدار يدو گروه تفاوت معن نيب نهيپر
كمتر بود  يدار يطور معن به زانيم نيا يرماند حهيگروه را

)001/0=pدر گروه  مانيدرد زا نيمادران از تسك تي). رضا
از گروه كنترل بود  شتريب يدار يطور معن به شيآزما

)001/0=p(  ستفاده از او نتايج مطالعه نشان داد كه
باعث  مانياسانس گل رز در هنگام زا با استنشاق يدرمان حهيرا

 ).11( شود يمت مادر و نوزاد مسال تيفيبهبود ك
) در يك مطالعة كارآزمايي باليني 1395(تذكري و همكاران 

عصارة گل محمدي بر كيفيت  ريتأثدوسوكور با عنوان بررسي 
ي ها مراقبتخواب بيماران كانديد آنژيوگرافي بستري در بخش 

ساعت  24بيمار منتخب به روش در دسترس، 90ويژة قلبي، 
قطرة خوراكي عصارة  15ساعت  8گرافي، هر قبل از عمل آنژيو

دارونما را دريافت كردند و كيفيت  ،گل محمدي و گروه كنترل
و  ماري بررسي شد خواب با پرسشنامة خواب بيمارستاني سنت

 دار يمعن پس از مداخله تفاوت آماري ها نمونهكيفيت خواب 
 ). p( )12=01/0داشت (

مثبت  ريتأث ةدهند نشاني فراوان، ها مطالعهبررسي 
، 13ي با گل سرخ بر شرايط مختلف باليني است (درمان حهيرا

  ) و خوشايندسازي هرچه بيشتر دورة بارداري و ارتقاي14

ي بهداشتي است. اين مهم ها تياولوسالمت مادران جزو 
با كاهش نرخ باروري و رشد جمعيت در الگوهاي  ژهيو به
 .درس يمظر ن ي جمعيتي ضروري بهها استيسي پژوه ندهيآ

اضطراب  كاهش نمودن دوران بارداري، خاطره ي خوشها روش
در زماني كه رشد رحم به  ژهيو بهو افزايش كيفيت خواب 

، حساسيت مادران )ة سومماه (سهميزان حداكثري رسيده است 
به عدم استفاده از هر گونه داروي مصنوعي در دوران بارداري، 

خ و حضور در رژيم مقبوليت عمومي به استفاده از گل سر
 اين پژوهش شد.  ساز نهيزمغذايي ايرانيان، 

اهداف مطالعه شامل تعيين و مقايسة ميزان اضطراب 
آشكار، پنهان، كيفيت خواب و تعيين همبستگي تغييرات نمرة 
خواب با اضطراب آشكار و پنهان در دو گروه آزمون و مداخله 

 بود.
 ها:  مواد و روش

 كد دارايمايي باليني اين پژوهش از نوع كارآز
TRCT201752134063N1  با  2017/ 3/10ثبت در تاريخ

 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1396.29كد اخالق 
آزمون و كنترل) همراه با دو مرحلة ( يگروهدو  صورت به
ي با گل درمان حهيرامستقل،  ريمتغبود.  آزمون پسو  آزمون شيپ

ال شد و كه اين متغير فقط در گروه آزمون اعم سرخ بود
در گروه آزمون با گروه كنترل،  آزمون پسآن بر نمرات  راتيتأث

 مورد مقايسه قرار گرفت. 
ي در اين پژوهش، براساس ليست مراكز ريگ نمونهروش 
 9 ي مراقبت سالمت) كه شاملها (درمانگاه يدرمانبهداشتي 

 Aي تصادفي به مراكز بند بلوك صورت بهمركز شهري بود 
مركز) تقسيم  4كنترل ( Bمركز) و مراكز  5ي (درمان حهيرا

ي تصادفي، ا خوشهي ريگ نمونهبه روش  ها نمونهشدند، سپس 
و طبق  ها درمانگاهي مساوي به روزهابا مراجعة پژوهشگر در 

ي ورود به ارهايمعمعيارهاي ورود به مطالعه انتخاب شد. 
سال، حاملگي  35تا  18پژوهش شامل: محدودة سني 

هفته، دوران بارداري سالم،  38تا  28ملگي قلويي، سن حا تك
داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، عدم حساسيت به 
اسانس گل سرخ، نداشتن مشكل استنشاقي، نداشتن بيمارهاي 
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ي بيني و ها يجراحو آلرژي، نداشتن سابقة  آسم رينظتنفسي 
و  آور خوابپوليپ بيني و عدم مصرف هر گونه داروهاي 

 جادياي خروج از پژوهش شامل ارهايمعضداضطراب بود. 
ريزي، كاهش حركات  مشكالت بارداري مانند آبريزش، خون
، ختم حاملگي ها يماريبجنين، افزايش فشارخون، قند و ساير 

زا در خانواده و انجام نامنظم مداخلة  زودرس، حوادث اضطراب
 .بود زمان در نظر گرفته شده سوم كاز ي تر كم

ده از فرمول حجم نمونه براي آزمون حجم نمونه با استفا
ة مقايسة اختالف ميانگين پاسخ قبل و بعد بين دو گروه طرف كي

كه براساس آن براي انجام آزمون كنترل و تجربي برآورد شد 
با توان آزمون  )،α=05/0درصد ( 5دوطرفه در سطح معناداري 

 5/0 ةانداز و براي تشخيص تفاوتي به )β=1/0درصد ( 80
نفر در هر  50مورد نياز  ةنمون )، تعدادσ5/0=εعيار (م انحراف

 با توجهاما ؛ )1385و همكاران،  Chow(د گروه برآورد گردي
نفر در هر گروه انتخاب  62، تعداد ها نمونهبه احتمال ريزش 

 شدند. 
ماه در  5، پژوهشگر به مدت ها دادهي آور جمعجهت 

مراكز هفته با مراجعه به كلية  در طولروزهاي مساوي 
ي گروه كنترل و ريگ نمونهدرمانگاهي سالمت جامعه جهت 

ي بارداري كه شرايط ورود به مطالعه را ها خانمآزمون، با 
داشتند صحبت نموده و بعد از بيان اهداف پژوهش و گرفتن 

ي، شناس تيجمعة اطالعات پرسشنامرضايت شركت در طرح، 
شد؛  ليتكم ها نمونهتوسط  برگر لياشپ اضطرابة پرسشنام

ي باردار آموزش داده شد تا ها خانمسپس در گروه آزمون، به 
قطره از اسانس  3هفته هر شب قبل از خواب مقدار  2به مدت 

% را روي يك پارچة نخي بريزند و كنار بالش خود 3گل سرخ 
قرار دهند تا در طول شب در معرض استنشاق رايحه قرار 

 گيرند.
 صورت بهيج بارداري ي راها مراقبتدر گروه كنترل فقط 

مراجعة منظم مادر به درمانگاه انجام شد و هيچ مداخلة ديگري 
، هنگام مراجعة هفته 2صورت نگرفت. پس از گذشت 

در اختيار  ها پرسشنامهي باردار به مراكز سالمت شهري، ها خانم
آن را تكميل كردند.  ها نمونهكه  قرار گرفتهر دو گروه 

 صورت بهدر طي دورة درمان پيگيري وضعيت زنان باردار 

ي جهت ا شمارهتلفني توسط پژوهشگر انجام شد. همچنين 
لزوم و داشتن  در صورتتماس در اختيار آنها قرار داده شد تا 

 با پژوهشگر تماس حاصل نمايند. سؤالهر گونه 
پرسشنامه با عناوين  3شامل  ها دادهابزار گردآوري 

يي، پرسشنامة ي و ماماشناس تيجمعپرسشنامة اطالعات 
 Spiel Berger State, Trait Anxietyاضطراب اشپيل برگر (

Inventory (STAI) ة سنجش كيفيت خواب امنپرسش) و
 Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire(پيتزبورگ 

(PSQI) (.بود  
 سؤال 23تعداد ي و مامايي شامل شناس تيجمعة پرسشنام

صيالت مادر، شغل بود كه بخش اول در مورد سن، سطح تح
مادر، تحصيالت همسر، شغل همسر و وضعيت اقتصادي بود و 
بخش دوم مربوط به اطالعات مامايي مانند تعداد بارداري، 

سقط، نوع زايمان قبلي، سن آخرين فرزند، نحوة مراقبت  تعداد
در  ها نمونه .بارداري و وجود سابقة مشكالت در بارداري بود

 بارداري انتخاب شدند. 38تا  28بازة زماني هفتة 
كه  باشد يمپرسشنامة اضطراب اشپيل برگر شامل دو بخش 

. هر بخش سنجد يممجزا  صورت بهاضطراب آشكار و پنهان را 
 باشد يم 4تا  1از  سؤالاست كه امتيازات هر  سؤال 20شامل 

خواهد  80 تا 20و در مجموع نمرات هر فرد در هر بخش بين 
-60اضطراب خفيف و  21-40 بدون اضطراب و 0-20بود (

اضطراب شديد). براساس اين  61-80اضطراب متوسط و  41
. در اين پژوهش شوند يمپرسشنامه افراد به چهار گروه تقسيم 

براي سنجش اضطراب فرد از پرسشنامة اضطراب آشكار و 
مهرام در  توسطي كه استانداردسازپنهان استفاده شد و براساس 

ايايي مقياس اضطراب آشكار براساس ايران انجام شده است، پ
و  90/0و پايايي مقياس اضطراب پنهان  91/0آلفاي كرونباخ 

و  حسيني شاه. باشد يم 94/0براي مجموع آزمون پايايي 
اشپيل برگر  ةپرسشنامدر مطالعة خود  1387همكاران در سال 

كار  بهيك ابزار معتبر سنجش اضطراب بارداري عنوان  بهرا 
كنندة  ينيب شيپي و ارزش ژگيوحساسيت،  ايدار كه بردند

و همچنين اين پرسشنامه در  بودهاضطراب در بارداري 
براي تعيين اضطراب مادران باردار استفاده مطالعات مختلفي 

 .)15( باشد يم دييتأو داراي روايي مورد  شده است
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 سه يوب توسط )PSQI( كيفيت خواب پيتزبورگ ةپرسشنام
كيفيت و الگوهاي  يريگ ت اندازه) جه1989و همكاران (

 سؤال 19شامل  كه است سال ساخته شده خواب در افراد بزرگ
رفتن، كفايت  خواب در به ريتأخبعد (كيفيت ذهني خواب،  7در 

خواب، مدت زمان خواب، اختالل خواب، استفاده از داروهاي 
است. نمرة كل  )و اختالل در عملكرد روزانه آور خواب

 ).18 -16بود ( 21تا  0پرسشنامه بين 
 ها: يافته

، ميانگين سني افراد در گروه پژوهشي ها افتهبا توجه به ي
نفر،  62و در گروه آزمون بين  64/28نفر،  62كنترل بين 

ي بين ميانگين دار يمعنبوده است كه اختالف آماري  35/28
در مطالعة ). =784/0pمشاهده نشد (سني در دو گروه درماني 

سطح بررسي شد كه در گروه  5افراد در  حاضر تحصيالت

درصد در سطح دبيرستان بود.  5/43آزمون ميزان تحصيالت، 
، در سطح دبيرستان درصد 2/53همچنين در گروه كنترل نيز 

ي دو ها نمونهتحصيالت ي بين دار يمعنكه اختالف آماري  بود
 ).=556/0pنشد (گروه مطالعه مشاهده 

از  درصد 5/85آزمون،  نظر وضعيت اشتغال در گروه از
دار  خانهدرصد زنان  9/91و در گروه كنترل،  دار خانهزنان 
ي بين وضعيت اشتغال مادران دار يمعنكه اختالف آماري  بودند

 .)=605/0pدو گروه مطالعه مشاهده نشد (
ي نيز در گروه آزمون و كنترل، اقتصاداز نظر وضعيت 

اشتند و اختالف درآمد د ونيليم 1/1تا  5/1درصد بين  4/52
ي از نظر درآمد اقتصادي بين دو گروه مطالعه دار يمعنآماري 

  ).1) (جدول=180/0pنشد (مشاهده 

 
 ها نمونهي شناس تيجمع. مشخصات 1جدول

 

 مطالعه مورد يها گروه

p-value جمع )سرخ گل ة(رايح مداخله )رايج مراقبت( همداخل بدون 

 رصدد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 تحصيالت

 مادر

 0/0 0 0/0 0 0/0 0 سواد يب

556/0 

 6/5 7 1/8 5 2/3 2 ابتدايي

 3/11 14 3/11 7 3/11 7 راهنمايي

 4/48 60 5/43 27 2/53 33 دبيرستان

 7/34 43 1/37 23 3/32 20 دانشگاهي

 مادر شغل

 7/88 110 5/85 53 9/91 57 دار خانه

605/0 
 8/0 1 6/1 1 0/0 0 كارگر

 5/6 8 1/8 5 8/4 3 كارمند

 0/4 5 8/4 3 2/3 2 آزاد

 درآمد ميزان

 0/21 26 2/24 15 7/17 11 ونيليم  1 از كمتر

180/0 

 4/52 65 8/54 34 50 31 ميليون  5/1 تا 1 بين

 0/21 26 9/12 8 0/29 18 ميليون 2 تا 5/1 بين

 6/1 2 6/1 1 6/1 1 ميليون 5/2 تا 2 بين

 6/1 2 2/3 2 0/0 0 ميليون  3 تا5/2بين

 4/2 3 2/3 2 6/1 1 ميليون 3 از بيش
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سال و ميانگين سن  28ميانگين سني مادران در هردو گروه 

هفته بود. تعداد حاملگي، سقط،  31بارداري در هر دو گروه 
تعداد فرزند زنده و سن آخرين فرزند دو گروه، تفاوت آماري 

 نداشت.ي دار يمعن
مداخله  بعد ازنمرات اضطراب آشكار گروه آزمون  نيانگيم

بود  دار يمعنبود كه اين كاهش از لحاظ آماري  افتهي  كاهش
)0001/0<pنمرات اضطراب آشكار قبل در گروه  ). ميانگين

بود  دار يمعنكنترل افزايش يافت و اين تغييرات از نظر آماري 
)0001/0<p.( درصد 67/59 ،مداخلهبعد از ل در گروه كنتر 

درصد اضطراب  62/1افزايش و  افراد اضطراب آشكارشان
درصد  06/8 ،آشكارشان كاهش يافته بود كه در گروه آزمون

افراد درصد  84/54و  افراد اضطراب آشكارشان افزايش
راساس نتايج باضطراب آشكارشان كاهش يافته بود. درنتيجه 

بين  يدار يتالف معنداشت كه اخبيان  توان يآزمون تي زوج م
 ةنكت ).p>0001/0(گروه آزمون و كنترل وجود داشت 

توجه اين است كه شدت اضطراب آشكار در گروه آزمون  قابل
حالت كاهشي و در گروه كنترل  حالتبعد از اجراي مداخله 

گل سرخ بر ميزان  ةرايح ريافزايشي داشته است كه نشان از تأث
  بود.اضطراب آشكار 

مداخله  بعد ازات اضطراب پنهان گروه آزمون نمر نيانگيم
بود  دار يمعنكاهش يافت كه اين كاهش از لحاظ آماري 

)0001/0<pيانگين نمرات اضطراب پنهان در گروه كنترل ). م
نظر آماري اختالف  از راتييتغافزايش يافت كه در اين 

ن اضطراب پنها ةنمر ).p>0001/0داشت (ي وجود دار يمعن
درصد افزايش و در  29 ،مداخله در گروه كنترلافراد بعد از 

درصد اضطراب  46/56 ،گروه آزمون بعد از اجراي مداخله
اب پنهان ردرصد افراد اضط 06/8در كاهش يافت و افراد  هاننپ

براساس نتايج آزمون تي زوج  جهيدرنت بود؛افزايش يافته 
بين دو گروه كنترل  يدار يكه اختالف معنبيان داشت  توان يم

اين است  توجه قابل ة). نكتp>0001/0و آزمون وجود داشت (
قبل و بعد  ةدت اضطراب پنهان در گروه آزمون در مقايسشكه 

و در گروه كنترل اين ميزان  يكاهش حالتاز اجراي مداخله 
بر  سرخ گل ةرايح ريافزايشي داشته است كه نشان از تأث حالت

.)2(جدول ميزان اضطراب پنهان بوده است
 
 

 ها نمونهنمرات اضطراب آشكار و پنهان  .2جدول

 

 مطالعه مورد يها گروه

 )سرخ گل ة(رايح مداخله )رايج مراقبت( همداخل بدون

Mean Standard 
Deviation Median Mean Standard 

Deviation Median p-value* 

 805/0 00/43 11/9 73/43 50/42 95/9 15/44 مداخله از قبل آشكار اضطراب رةنم

 >0001/0 00/37 24/6 26/36 50/51 66/7 97/52 مداخله از بعد آشكار اضطراب رةنم

 >0001/0 00/6 40/9 47/7 -00/8 21/6 -82/8 آشكار اضطراب ةنمر تغييرات

p-value** 0001/0< 0001/0<  
 550/0 00/45 56/8 40/43 00/44 24/10 42/44 مداخله از قبل پنهان اضطراب ةنمر

 >0001/0 00/35 06/6 34/36 00/49 94/7 95/49 مداخله از بعد پنهان ضطرابا رةنم

 >0001/0 50/6 98/8 06/7 -00/5 89/4 -53/5 پنهان اضطراب ةنمر تغييرات

p-value** 0001/0< 0001/0<  
*Independent t Test, **Paired t Test 
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در آغاز مطالعه يكسان و از لحاظ  دو گروهنمرة خواب 

اما بعد از مداخله ؛ )p=898/0نبود ( دار يمعناري آم
)0001/0<p) 0001/0) و همچنين تغييرات نمرة خواب<p (
 دار يمعندو گروه رايحة گل سرخ و گروه مراقبت رايج  نيب

تغييرات نمرة نامناسب خواب در گروه مداخله كاهش  .شد
  نمره) اما نمرة نامناسب خواب در گروه بدون 68/5داشته (

خواب در  تيفيك نمره). -71/1خله افزايش داشته است (مدا
ي نداشته، اما دار يمعن) اختالف آماري p=169/0آغاز مطالعه (

 4/69مداخله (بعد از مداخله درصد خواب مناسب در گروه 
ي داشته و از لحاظ آماري نسبت به ريگ چشمدرصد) افزايش 

 ).p=0001/0است ( دار يمعندرصد)  8/4مداخله (گروه بدون 
نمرة خواب در گروه بدون مداخله هم با نمرة  راتييتغ

و هم با نمرة  )r  ،002/0=p=386/0اضطراب آشكار (
همبستگي مثبت  ) يكr  ،015/0=p=307/0اضطراب پنهان (

 ).4و  3 داشته است (جدول دار يمعن

 
 ها نمونهنمرات كلي كيفيت خواب  .3جدول

 

 مطالعه مورد يها گروه

 )سرخ گل ة(رايح ةمداخل )رايج مراقبت( همداخل بدون
 **p-value ميانه معيار انحراف ميانگين ميانه معيار انحراف ميانگين

 898/0 00/10 99/2 10/10 00/10 67/3 81/9 مداخله از قبل خواب كلية نمر

 0001/0 00/4 49/2 42/4 00/12 84/2 52/11 مداخله از بعد خواب كلي رةنم

 0001/0 00/6 83/2 68/5 -00/1 16/2 -71/1 ابخوة نمر تغييرات

p-value* 0001/0 0001/0  
*Independent t Test, **Paired t Test 

 
 

  ها نمونهارتباط نمرة اضطراب آشكار و پنهان با كيفيت خواب  .4جدول

 خواب رةنم تغييرات مطالعه مورد يها گروه

 )رايج مراقبت( همداخل بدون

 آشكار اضطرابة نمر تغييرات
r 386/0 

p 002/0 

 پنهان اضطرابة نمر تغييرات
r 307/0 

p 015/0 

 )سرخ گل ة(رايح مداخله

 آشكار اضطرابة نمر تغييرات
r 228/0 

p 075/0 

 پنهان اضطراب رةنم تغييرات
r 341/0 

p 007/0 

  
  :بحث

 دهد يمي اين مطالعه نشان شناس تيجمعي ها افتهبررسي ي
، سنتي شهر كالني غير شهرهاار اجتماعي زنان در كه ساخت

 باشند يمبوده و اكثر مادران فاقد تحصيالت دانشگاهي و شغل 
ة زنان باردار بايد اين موضوع در نظر درباري ها پژوهشكه در 

سال بود  28در هر دو گروه  ها نمونهگرفته شود. ميانگين سني 
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 ها مونهنو  شود يمكه سن مناسبي جهت بارداري محسوب 
نبودند. ميانگين  سال انيمجزو گروه پرخطر بارداري، نوجوان و 

هفته تا رسيدگي  6 باًيتقرهفته بود كه  31 ها نمونهسن بارداري 
 بود كهسال  6جنين فاصله داشتند و ميانگين سن آخرين فرزند 

نظر عوامل  ي بين فرزندان نيز مطلوب بود و بهگذار فاصله
بر اضطراب و كيفيت خواب  مؤثري و مامايي شناس تيجمع

 بود. كساندوران بارداري در دو گروه كنترل و آزمون ي
، در مورد تعيين و مقايسة ميزان اضطراب 2طبق جدول

دو گروه آزمون و كنترل قبل و بعد از  نيب  پنهانآشكار و 
مداخله و مقايسة تغييرات نمرة اضطراب آشكار دو گروه 

بيان  توان يمان داده شده آزمون و كنترل كه در جدول نش
ي بين گروه آزمون و كنترل وجود دار يمعنداشت كه اختالف 

اين است كه شدت  توجه قابل ). نكتةp>0001/0است (داشته 
اضطراب آشكار در گروه آزمون بعد از اجراي مداخله، سير 

 ريتأثدر گروه كنترل سير افزايشي داشته كه نشان از  وكاهشي 
 يزان اضطراب آشكار بوده است.رايحة گل سرخ بر م

) يك كارآزمايي 1399در مطالعة بيك مرادي و همكاران (
درماني استنشاقي با  تأثير رايحهسو كور با عنوان  باليني يك

، گل رز بر اضطراب بيماران تحت آنژيوگرافي عروق اسانس
قابل  درماني بعد از مداخله كاهش ميانگين اضطراب گروه رايحه

) در مقابل، ميانگين اضطراب قبل p>0001/0توجهي داشت (
دار آماري را نشان  و بعد از مداخله در گروه كنترل تفاوت معني

درماني  توان نتيجه گرفت كه رايحه ) و ميp=067/0نداد (
تواند اضطراب بيماران تحت  استنشاقي با اسانس گل رز مي

ن توان اي آنژيوگرافي عروق كرونري را كاهش دهد؛ بنابراين مي
عنوان طب مكمل براي كاهش اضطراب بيماران  روش را به
 ).19خوان بود ( كه با نتايج اين مطالعه هماستفاده كرد 

 كنتايج ي )،2019پور و همكاران ( در مطالعة ستايش ولي
آروماتراپي با  ريتأثمطالعة كارآزمايي باليني با عنوان مقايسة 

ب مرحلة اول گرم پا، بر اضطرا اسانس گل محمدي و حمام آب
زا نشان داده كه سطح اضطراب آشكار   زايمان در زنان نخست

ي داشته و دار يمعنپس از زايمان در سه گروه با هم اختالف 
سطح اضطراب در گروه استنشاق و حمام با اسانس گل 

گرم پاي و گروه كنترل  محمدي در مقايسه با گروه حمام آب

همچنين سطح  ).p>0001/0بود (ي كم دار يمعن طور به
گرم پاي نسبت به گروه  اضطراب آشكار در گروه حمام آب

ي خوان همبا پژوهش حاضر  كه )p>0001/0بود ( تر كمكنترل 
 ). 20داشت (

در جامعة صنعتي، اهميت آرامش  ها تنشبا توجه به تشديد 
آن بر سالمتي مادر و جنين و  ريتأثمادر در دوران بارداري و 

ق به باروري، توصيه به استفاده از ي جمعيتي تشويها استيس
اسانس گل سرخ در كاهش اضطراب مادران در مراكز 

 ي و پذيرفتني است.كاربرد ي قبل از تولد،ها مراقبت
دو گروه آزمون  نيب  خوابدر مورد تعيين و مقايسة كيفيت 

، در 3و كنترل قبل و بعد از مداخله براساس جدول شمارة 
رفتن، خواب  خواب، دير به خوابمعيار كيفيت  6گروه آزمون، 

طول  درواقعي، اختالل خواب، خواب مفيد و نقش عملكردي 
ماه گذشته نسبت به قبل و بعد از مداخله اختالف  و درروز 

تنها معيار مصرف  و )p>0001/0است (ي داشته دار يمعن
كنترل  در گروهنشده است؛ اما  دار يمعن آور خوابداروي 

اب رفتن، خواب واقعي، اختالل كيفيت خواب، دير به خو
داشته است. به اين  دار يمعنخواب با گروه مداخله اختالف 

معيار كيفيت خواب پس از مداخله بهتر  4صورت كه اين 
و  آور خوابمفيد، مصرف داروي  خواب اريمع 3اما ، اند شده

نقش عملكردي در طول روز و در ماه گذشته با گروه آزمون 
 ).p>0001/0اشتند (ندي دار يمعناختالف 

هاي رايج  ها مداخالت عالوه بر مراقبت در اين گروه
انجام شدند.  صبح 6الي  22مدت سه شب پياپي و از ساعت  به

در هر دو گروه، كيفيت خواب بيماران قبل و بعد از سه شب 
، رگ بررسي شدوبزكيفيت خواب پيت ةبا استفاده از پرسشنام

 )p=001/0( گل محمدي ةيحبعد از مداخله در هر دو گروه را
كيفيت كلي خواب بيماران در مقايسه  )p=001/0( بند و چشم

دو كه نشان داد  داري بهبود يافت طور معني با قبل از مداخله به
توانند موجب بهبود  بند مي گل محمدي و چشم ةروش رايح

قلب  ةكيفيت خواب بيماران بستري در بخش مراقبت ويژ
   ).21خوان بود ( طالعه همكه با نتايج اين م شوند

شدة فتاح و همكاران  در مطالعة كارآزمايي باليني تصادفي
) با عنوان تأثير رايحة گل محمدي بر كيفيت خواب 1398(
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بررسي نفاس. ةزن در دور 84زنان شيرده در اوايل دورة نفاس، 
شب  3مدت  محمدي به  درماني با اسانس گل رايحهكه  شدند،

اي دريافت  انجام شد. گروه كنترل مداخلهبراي گروه مداخله 
نكردند. كيفيت خواب در دو گروه قبل و در انتهاي مطالعه با 

پس از مداخله كيفيت  آوري گرديد. پيتزبورگ جمع ةپرسشنام
 )p>05/0درماني نسبت به قبل بيشتر شد ( خواب گروه رايحه

 كه در گروه كنترل، كيفيت خواب قبل و انتهاي مطالعه حالي در
همچنين در انتهاي مطالعه  )p=824/0دار نداشت ( تغيير معني

داري نسبت به  طور معني كيفيت خواب در گروه مداخله به
با اين مطالعه  جكه نتاي )p>05/0گروه كنترل افزايش يافت (

 ). 22خوان بود ( هم
ي با گل درمان حهيرامثبت  ريتأثطبق نتايج اين پژوهش و 

باردار، اهميت بوي خوش هنگام سرخ بر كيفيت خواب زنان 
خواب بر بهبود كيفيت خواب كه نقش مهمي بر سالمتي مادر 

ي دوران ها آموزششود كه بايد در  و جنين دارد، ثابت مي
ي ها حهيرامحل خواب و استفاده از  بهداشت بارداري،

 شود. ديتأكمانند گل سرخ  بو خوش
راب در مورد تعيين همبستگي تغييرات نمرة خواب و اضط

ة سوم بارداري براساس ماه  سهآشكار و پنهان زنان باردار در 
آزمون براساس  در گروه در گروه كنترل و 4جدول شمارة 

ضريب همبستگي اسپيرمن ابعاد كيفيت خواب با اضطراب 
چه  هر و )p>05/0اند ( داشتهي دار يمعنآشكار و پنهان ارتباط 

خواب افراد نيز و پنهان افزايش يابد كيفيت  آشكاراضطراب 
 .شود يمدچار اختالل 

) با 1394تحليلي مهبودي و همكاران ( - مطالعة توصيفي
عنوان ارتباط بين اضطراب و كيفيت خواب در بيماران 

بيماران اضطراب  درصد 2/89داده  نشان همودياليزي برازجان،
درصد پايين بود.  3/63متوسط داشتند و كيفيت خواب آنان 

و  49±5/6ترتيب  كيفيت خواب به ميانگين اضطراب و
همبستگي بين اضطراب و كيفيت . ضريب بود 4/2±7/11

ي بر روي بند طبقه). با =001/0pبود ( 515/0خواب بيماران 
، بين اضطراب و كيفيت خواب همبستگي گر مداخلهي رهايمتغ

با افزايش اضطراب، ابعاد  كه يطور بهي مشاهده شد؛ توجه قابل
رفتن و طول مدت  خواب در به ريتأخكيفيت خواب ذهني، 

گرفت و سطح  قرار مي ريتأثخواب تحت  تاختالالخواب و 
اما بين اضطراب و ؛ افتي يمكاهش  مارانيبكيفيت خواب 

و اختالل  آور خوابكيفيت خواب با استفاده از داروهاي 
نتايج با اين  و مشاهده نشد دار يمعنعملكرد روزانه همبستگي 

 ).23ود (ب خوان هممطالعه 
رايحة گل سرخ  ريتأثارتباط اضطراب و كيفيت خواب و 

ي خوان همدر كاهش اضطراب و كيفيت خواب در اين مطالعه و 
ي ساده، ها روشكه استفاده از  دهد يمبا مطالعات ديگر نشان 

تواند در حل مشكالت زنان و  ميدرماني  رايحه خطر يبآسان و 
 ).24( اشداي مؤثر ب مامايي بدون بيماري زمينه

 ي:ريگ جهينت
كنار  در عنوان روش مكمل به ي با گل سرخدرمان حهيرا

عنوان روش جايگزين  درماني و حتي به يها روش ريسا
مورد استفاده قرار گيرد. بدون شك اثرات مثبت اين  تواند يم

در دوران حساس بارداري  ژهيو مفيدي به  درمان تواند يروش م
نسبت به نگرش منفي و منطقي  باشد؛ زيرا در اين دوران يك

 در مادر و خانوادة او وجود دارد. مصرف دارو
اضطراب آشكار و پنهان  تواند يمي با گل سرخ درمان حهيرا

را، كه مادران درگير عوارض  سوم بارداري ةماه زنان در سه
و سبب بهبود كيفيت كاهش دهد  فشار رحم بزرگ هستند،

عطر خوب گل سرخ در  خواب زنان باردار شود. استفاده از
جامعة ايراني پذيرفتني و حتي جنبة تقديس نيز دارد و به آن 

كه اين مداخله را از جانب  شود يمعطر گل محمدي نيز گفته 
اين مداخله . كند يم تر يرفتنيپذكادر بهداشت و درمان 

در كنار  و باشد ي، در دسترس و بدون عوارض منهيهز كم
ي ها اضطرابدر كنترل ميزان  اندتو يمي پزشك گريدي ها درمان

و كيفيت خواب اين دوران  ها تنشناشي از حاملگي و ساير 
ي نوين جمعيت كه ها يگذار استيسكاربردي باشد و در 

از  استفاده ،شود يمتشويق به بارداري در نظر گرفته 
ي گل سرخ جهت افزايش كيفيت دورة بارداري و درمان حهيرا

يك روش مقبول عموم در  انعنو بهسالمت مادر و جنين، 
 دوران بارداري توصيه شود.

 محدوديت پژوهش
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بارداري بود و  38تا  28معيار ورود به مطالعه از هفتة 
ي آخر ها هفتهپژوهشگران تمايل داشتند اهداف مطالعه را در 

بارداري و نزديك به زمان تولد نوزاد بررسي نمايند، اما مادران 
يط خاص بدني، به مراكز درماني علت شرا ي آخر بهها هفتهدر 

 . دادند يمو ماندگاري در خانه را ترجيح  كردند ينممراجعه 

، استفاده از عصارة گل ها نمونهامتياز اين پژوهش: تمامي 
دانستند و حتي  مؤثرو  ديمف اريبسخواب را  در هنگامسرخ 

رايحة گل  و درخواست استفاده براي اقوام و دوستان داشتند
 براي مادران خوشايند بود. )محمدي(سرخ 
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