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 چكیده
ٍ  آًضیي صذری ًاپایذار تقزیثا خطزًاک تزیي حالت تیواریْای ایغکویک اعتت زسیتزا هتز  ٍ هیتز آى   ًغتثتا تتا         مقدمه :

لثی را ؽتاهل هی ؽَد.اضطزاب هعوتَ  در ایتي تیوتاراى    اكٌَى تیؾتز اس ًیوی اس هَارد پذیزػ در تختؼ هزاقثت ّای ٍیضُ ق

تا  تَدُ ٍ عثة ٍخین تزؽذى ؽزایط تیوار هی ؽَد.تٌاتزایي هطالعِ حاضز تا ّذف هقایغِ تأثیز دٍ رٍػ آرام عتاسی تٌغتَى   

 ccuتختؼ  ٍ هاعاص اعتزٍک عطحی پؾت تزعطح اضطزاب ٍ عالئن حیاتی تیواراى هثتال تِ آًضیي صذری  ًاپایذار تغتزی در

 اًجام ؽذ.

اًجتام ؽتذ     1331ایي هطالعِ تِ رٍػ كارآسهایی تالیٌی در تیوارعتاى اهام خویٌی ) رُ ( پلتذختز در عتا    :  مواد و روش ها 

تیوار هثتال تِ آًضیي صذری ًاپایذار تز اعاط هعیارّای ٍرٍدی اًتخاب ٍ تا رٍػ تلَكتِ تٌتذی تصتادفی تتِ عتِ  تزٍُ       114

ٍُ ( ٍ كٌتز  ) یک  زٍُ( تخصیص دادُ  ؽذًذ . اتشار  زدآٍری دادُ ّا در ایي پتضٍّؼ ؽتاهل فتزم    هغاٍی هذاخلِ ) دٍ  ز

هؾخصات دهَ زافیک ز پزعؾٌاهِ اضطزاب اعپیل تز ز ٍ چک لیغت ثثت عالئن حیاتی تَد. در  زٍُ ّتای هذاخلتِز هاعتاص    

 20دقیقتِ ٍ   10تت در رٍس ٍ  تتزتیتة تتِ هتذت    رٍس اٍ  تغتزی ّز كذام  یک ًَ  2اط اط.تی. ام. ٍ آرام عاسی تٌغَى  در

عصز اًجام  زدیذ. در  زٍُ كٌتز  هذاخلِ ای صَرت ًگزفت . عطح اضطزاب ٍ عالئن حیاتی قثتل ٍ   6 -8دقیقِ  در عاعت 



تالفاصلِ تعذ اس هذاخلِ ٍ در  زٍُ كٌتز  در سهاى ّای هؾاتِ اًذاسُ  یزی ٍ ثثت ؽتذ. اس آهتار تَصتینی ًجیزوتذاٍ  تَسیت       

فزاٍاًی ٍ ؽاخص ّای آهاری ًجیز هیاًگیيز اًحزاف هعیار ٍ داهٌِ تغییزات ٍ آهار تنغیزی) تحلیلی ( ًجیز آسهَى تی سٍویز 

 كای دٍز آًَا ٍ آسهَى تعقیثی تَكی وْت تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات اعتنادُ  زدیذ.

الئتن حیتاتی) فؾتارخَى عیغتتَ  ٍ دیاعتتَ ز      تیي هیاًگیي ًوزُ اضطزاب ٍ هیشاى  ع یافتِ ّای پضٍّؼ ًؾاى داد یافته ها :

اختالف هعٌاداری ٍوتَد داؽتتِ اعتت. ّونٌتیي اختتالف      ( P<001/0)تا ( هاعاصز آرام عاسی )  ًثضز تٌنظ( تعذ اس هذاخلِ

.تِ طَری كتِ هاعتاص   (P<001/0)هیاًگیي ًوزُ اضطزاب ٍ هیشاى عالئن حیاتی تعذ در دٍ  زٍُ آسهَى ًیش هعٌی دار تَدُ اعت

اعتزٍک عطحی پؾت ٍ آرام عاسی تٌغَى تزكاّؼ ًوزُ اضطزاب ٍ تعذیل عالئتن حتیاتی تیواراى هثتال تتِ آًتتضیي صتذری    

 (.>P 05/0(ًتاپتایذار هؤثتز تَدُ ٍ تأثتیز هاعاص اعتزٍک عطحی پؾتز تیؾتز اس آرام عاسی تٌغَى تَد

كی اس هَثز تَدى هاعاص اعتزٍک عطحی پؾت ٍ آرام عاسی تٌغَى در كتاّؼ  ًتایج تِ دعت آهذُز حا:   بحث و نتیجه گیري

ًوزُ اضطزاب ٍ تعذیل عالئن حیاتی تیواراى هثتال تِ آًضیي صذری ًاپایذار تَد. ٍ تأثیزهاعاص اعتزٍک عطحی پؾتز تیؾتتز اس  

عتادُ ٍ قاتتل آهتَسػ هتی تَاًٌتذ      لذا ایي دٍ رٍػ كٌتز  اضطزاب تِ عٌَاى ؽیَُ ّای قاتتل قثتَ ز  . آرام عاسی تٌغَى تَد

 تَعط پزعتاراى هَرد اعتنادُ قزار  یزًذ.

 آًضیي صذری ًاپایذارز هاعاصاعتزٍک عطحی پؾت ز آرام عاسی تٌغَىز اضطزابز عالئن حیاتی. واژه هاي کلیدي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


