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  چکیده

( در EMDRتِ هٌظَر تررسی هیساى تاثیر ٍ کارآیی رٍش حساسیت زدایی تا حرکات چطن ٍ پردازش هجذد)

تیوار هثتال تِ سکتِ قلثی تِ صَرت ًوًَِ گیری هثتٌی تر ّذف  60درهاى اضطراب تیواراى هثتال تِ سکتِ قلثی، 

پس از ّوتاسازی آًْا تر اساس سي، جٌس، سطح سَاد، ًَع دارٍی هصرفی تِ طَر تصادفی تِ دٍ اًتخاب ضذُ، ٍ 

تر  EMDRگرٍُ هساٍی آزهایص ٍ کٌترل تقسین ضذًذ. ّر دٍ گرٍُ قثل ٍ تؼذ از اجرای دٍ جلسِ درهاًی تا رٍش 

( ٍ هقیاس VOCّا)(، صحت ٍ اػتثار ضٌاخت SUDرٍی گرٍُ آزهایص تا هقیاس ّای ٍاحذ ّای اضطراب رٌّی)

ویاًگیي ضذت ( هَرد ارزیاتی قرار گرفتٌذ. یافتِ ّای حاصل از ایي پژٍّص هثیي آى تَد کBAIْاضطراب تک)

، 87/48±  28/4ػالین اضطراتی  ، اضطراب رٌّی ٍ ضٌاخت هٌفی قثل از هذاخلِ در گرٍُ آزهایص تِ ترتیة 

ٍ صفر کاّص یافتٌذ، تٌاترایي از ًظر آهاری  37/7±  42/2ٍ ایي هقادیر تؼذ از هذاخلِ تِ  تَد  ±7 00ٍ  00±10

. هیاًگیي ضذت ػالین اضطراتی ٍ اضطراب رٌّی در (p 001/0تفاٍت هؼٌی داری را ًطاى دادًذ)در ّوِ هَارد 

تَد، ٍ در جلسِ دٍم تذٍى ّیچ گًَِ هذاخلِ ای  63/9 ±/ 66ٍ  10/49± 13/5گرٍُ کٌترل در جلسِ اٍل تِ ترتیة 

در (رسیذًذ، تٌاترایي از ًظر آهاری تفاٍت هؼٌی داری را ًطاى دادًذ 9/ 57 ± /67ٍ  40/48± 31/5ر تِ  ایي هقادی

(. ایي در حالی است کِ در ایي گرٍُ هیساى ضٌاخت هٌفی در پس آزهَى در هقایسِ تا پیص P< 001/0ّوِ هَارد

راتطِ تاکاّص هیساى اضطراب تیواراى هثتال تِ آزهَى خَد تغییری ًکردُ تَد. تِ طَر کلی فرضیِ ایي پژٍّص در 

(. یافتِ ّای P < 001/0در سطح هؼٌی داری هَرد تاییذ قرار گرفت)  EMDRسکتِ قلثی تحت تاثیر رٍش

در کاّص هیساى  اضطراب تیواراى هثتال تِ سکتِ  EMDRپژٍّص تِ طَر کلی هَیذ تاثیر سریغ رٍش درهاًی 

یافتِ ّای هرتَط تِ پژٍّص ّای دیگراى در ایي زهیٌِ هی تاضذ. پرستاراى، تِ  قلثی تَدُ، ٍ ًتایج حاصل ّوسَ تا

هی تَاًٌذ از ایي رٍش جذیذ، هَثر، زٍد تازدُ ٍ غیر تْاجوی در درهاى  خصَظ پرستاراى تخص هراقثت ّای ٍیژُ

، هحذٍدیت ّای اضطراب تیواراى استفادُ ًوایٌذ. تا تَجِ تِ ایي کِ ایي اٍلیي هطالؼِ در سطح کطَر هی تاضذ

 پژٍّص ّای دقیق تر ٍ کاهل تر ارایِ ضذُ است. پژٍّص تیاى ضذُ، ٍ پیطٌْادّایی ترای اًجام

 


