
 

 

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات تْداضتی درهاًی قسٍیي

 داًطکدُ پرستاری ٍ هاهایی

 هعاًٍت پژٍّطی

 گسارش ًْایی طرح تحقیقاتی
 

 

 

 

طراب تیواراى رٍاًی هسهي در ضْر قسٍیي تاثیر ًقاضی درهاًی تر کاّص اض عٌَاى:

 0231در سال 

 
 

 

 

 هْرک رّثریاى ،هرین تَرتَر ًاصر حاجی آقایی، دکتر رضاضیغوی، هجریاى طرح:هجری/

 فاطوِ ًظیفی ، پریسا قٌثری ، ّاجرحودالِ زادُّوکاراى طرح:

 

 

 01/01/0231 تاریخ تصَیة طرح:

 21/01/0230تاریخ پایاى طرح:

 

 



 

 

 
وند   نمهربا هب انم خدا

 
 

 



  چکیده پژوهش:
 

ِ ای ترای کاّص ایي اضططراب هطی اَاًطد یطاهی تطرای تْثطَ        اضطراب یکی از هطکالت ضایغ تیواراى رٍاًی است. تٌاترایي ّر هداخل زمینه:

  کیفیت هراقثت آًاى  ر ًظر یرفت.

 1390اؼییي ااثیر ًقاضی  رهاًی تر کاّص اضطراب تیواراى رٍاًی هسهي ضْرقسٍیي  رسال هدف:

ٍ تا ارایص اصطا فی تطِ  ٍ   اًتخاب هسهي  یکی از هراکس ًگْداری تیواراى هثتال تِ اختالل رٍاًیتیوار  45  ر  سترسییری ًوًَِ تا روش ها:

جلسِ ّر  12تِ هدت  آزهَى. یرٍُ .کتل ارزیاتی ضد هیساى اضطراب  آًاى تر اساس آزهَى سٌجص اضطرابیرٍُ ازهَى ٍ ضاّد اقسین ضدًد.  
 ّای  یگر کطِ جٌثطِ خٌ طی  اضطت     ؼالیت ر ّواى هدت تِ ف یرٍُ ضاّد پر اختٌد ٍ هدا رًگی ٍ تا هَضَع آزا   قیقِ تِ ًقاضی کر ى تا 45تار 

تطا یکطدیگر    tیرٍُ تِ ٍسیلِ آزهَى آهطاری   2تیواراى سٌجیدُ ضد . ًورُ ّای تار اٍل ٍ  ٍم ایي  ضطرابهیساى ا جلسِ  12.  ر پایاى  پر اختٌد
 .هقایسِ ضد

کطِ   رصد تطَ ُ اسطت    40ٍ  44، 42ارایة ضیَع اضطراب پیص از ضرٍع هداخلِ  ر تیي کل ًوًَِ ّا، یرٍُ ضاّد ٍ یرٍُ هداخلِ تِ  ها:یافته

 رصد رسیدُ است. هیاًگیي ًورُ اضطراب  ر تیي یرٍُ ضاّد پیص ٍ پس از هداخلِ یرٍُ آزهطَى تطِ    35ٍ  40، 37پس از هداخلِ تِ اراتیة تِ 
کطِ از ًظطر    تَ ُ اسطت  6/37±74/7ٍ  45/38±82/9تَ ُ کِ ایي هیساى  ر هَر  یرٍُ هداخلِ تِ ارایة 39/38±39/7ٍ   48/38±35/8ارایة 

 آهاری هؼٌی  ار ًطدُ است.

تا اَجِ تِ ایٌکِ استفا ُ از ایي رٍش ّسیٌِ چٌداًی ًدار  هی اَاى از آى تِ ػٌَاى راّکاری  ر کاّص اضطراب تیواراى هثتال تِ  گیری:نتیجه

 اختالل رٍاًی تِ ٍیژُ  ر تخطْای هسهي تْرُ یرفت.

  رهاًیت، پرستاری، اضطراب، ٌّراختالل رٍاًی، هراقث ها:کلیدواژه

 

 

 

 


