چکیده
ًَجَاًاى بذٍى عزپزعت در هقایغِ با ًَجَاًاى عادي در هعزض هؾکالت بغیاري ّغتٌذ کِ در صَرت عذم
هذاخلِ هتخصصیي هی تَاًذ بز عالهت رٍاًی ایي افزاد تاثیز هٌفی بگذاردّ .ذف اس ایي پضٍّؼ تعییي اثزبخؾی
درهاى هبتٌی بز پذیزػ ٍ تعْذ بز تاب آٍري ،خَدکارآهذي ٍ عالئن رٍاًؾٌاختی ًَجَاًاى بی عزپزعت بَد.
پضٍّؼ حاضز اس لحاظ ّذف کاربزدي ٍ اس لحاظ ؽیَُ اجزا ًیوِ آسهایؾی با طزح پیؼ آسهَى -پظ آسهَى با
گزٍُ کٌتزل بَد .رٍػ ًوًَِ گیزي ایي پضٍّؼ بِ صَرت در دعتزط بَد ٍ جاهعِ آهاري ایي پضٍّؼ ؽاهل
کلیِ ًَجَاًاى بی عزپزعتی اعت کِ پذر خاًَادُ فَت ؽذُ ٍ تحت تکفل هادر ّغتٌذ ٍ تحت پَؽؼ هزاکش
خیزیِ فزٌّگی-حوایتی رؽت در عال  89بَدًذ کِ ً 23فز اس ایي ًَجَاًاى در دٍ گزٍُ آسهایؼ ٍ کٌتزل (ّز
گزٍُ ً 61فز) بِ صَرت تصادفی جایگذاري ؽذًذ؛ گزٍُ آسهایؼ 7جلغِ  89دقیقِ اي تحت آهَسػ قزار
گزفتٌذ ٍ گزٍُ کٌتزل هذاخلِ اي دریافت ًکزد .دادُ ّاي ایي پضٍّؼ اس پزعؾٌاهِ تاب آٍري کًََر ٍ
دیَیذعَى ( ،)3992پزعؾٌاهِ خَدکار آهذي عوَهی ؽزر ( ٍ )6893فزم کَتاُ پزعؾٌاهِ افغزدگی ،اضطزاب ٍ
اعتزط الٍیبًَذ ٍ الٍیبًَذ ( )6881بِ دعت آهذ .بزاي بزرعی فزضیِ ّاي پضٍّؼ اس آسهَى تحلیل
کٍَاریاًظ با اعتفادُ اس ًزم افشار  SPSS-33اعتفادُ ؽذً .تایج حاصل اس تحلیل دادُ ّا ًؾاى داد کِ درهاى
هبتٌی بز پذیزػ ٍ تعْذ باعث افشایؼ تاب آٍري در گزٍُ آهَسػ ؽذُ اعت) . (p<0.05در هَرد هتغیز
خَدکار آهذي ًتایج اس لحاظ آهاري هعٌادار ًبَد) . (p>0.05لذا هی تَاى گفت کِ بیي  3گزٍُ آسهایؼ ٍ
کٌتزل تفاٍت هعٌاداري ٍجَد ًذاؽتّ.وچٌیي ًتایج تحلیل دادُ ّا ًؾاى دٌّذُ اثزبخؾی ایي درهاى بز بْبَد
عالئن رٍاًؾٌاختی(اعتزط ،اضطزاب ٍ افغزدگی) گزٍُ آسهایؼ بَد ). (p<0.05ایي هطالعِ ًؾاى داد کِ
درهاى هبتٌی بز پذیزػ ٍ تعْذ هی تَاًذ باعث افشایؼ تاب آٍري ٍ کاّؼ اعتزط  ،اضطزاب ٍ افغزدگی
ؽَد.
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