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 :  چکیده

سَختگی از  جولِ آسیة ّایی است کِ درد فراٍاًی را در تیواراى ایجاد هی ًواید ٍ رٍیِ درهاى آى اضطراب زیادی تر تیواراى :مقدمه 

رٍش حساسیت زدایی تا حرکات چطن ٍ پردازش هجدد از جولِ . ٍارد هی ًواید کِ ایي اهر عَارض ًاهطلَتی ترای تیواراى در پی خَاّد داضت

تر اضطراب درد پاًسواى تیواراى سَختگی  EMDRّدف از ایي هطالعِ تررسی اثر . کِ ترای درهاى اضطراب تِ کار هی رٍد رٍیِ ّای است

. تَد

. هطالعِ حاضر تِ صَرت کارآزهایی تالیٌی تصادفی در تیواراى سَختگی تستری تیوارستاى ضْید رجایی قسٍیي اًجام ضد :روش کار

ًفرُ هداخلِ ٍ ضاّد 30دٍ گرٍُ  Minimizationتیواراى تِ صَرت تصادفی ٍ تِ ضکل .ری آساى تَد رٍش ًوًَِ گیری تِ ضکل ًوًَِ گی

تر رٍی گرٍُ هداخلِ  تِ هدت  EMDRرٍش . تَد( BSPAS)اتسار هَرد استفادُ پرسطٌاهِ اضطراب درد سَختگی استاًدارد. تقسین ضدًد

ٍ آزهَى ّای آهاری تی هستقل، تی زٍجی ٍ کای آهار تَصیفی ، spss V20افسار دادُ ّای هطالعِ تَسط ًرم . دقیقِ اًجام گردید 90تا  45

 .اسکَئر تجسیِ ٍ تحلیل ضدًد

تَد، پس از اًجام هداخلِ هیاًگیي اضطراب تیواراى  51.07±4.81هیاًگیي اضطراب در گرٍُ هداخلِ قثل از هداخلِ تراتر تا  :یافته ها

هیاًگیي اضطراب در گرٍُ کٌترل قثل ٍ تعد از پاًسواى تراتر تا (. P<0.001) ًادار تَدتَد کِ هیساى کاّص اضطراب هع 2.05±38.40

 (.p<0.001 )کِ ّوراُ تا افسایص سطح اضطراب تَد کِ تِ لحاظ آهاری هعٌی دار تَد  ±53.20 3.14ٍ   1.96±50.03

یی تا حرکات چطن ٍ پردازش هجدد از جولِ تا تَجِ تِ ًتایج هطالعِ هی تَاى اظْار کرد رٍش حساسیت زدا: بحث و نتیجه گیری

استفادُ از ایي رٍش درهاًی در تیواراى . رٍش ّایی است کِ در تیواراى سَختگی کاّص اضطراب را در رٍیِ درهاى تِ دًثال خَاّد داضت

.  سَختگی هٌجر تِ کاّص اضطراب ٍ ارتقا سالهت تیواراى خَاّد گردید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


