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 المللی سرطان پستانیازدهمین کنگره بین
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رفتاری بر سالمت عمومی و رضایت  -بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی

 زناشویی بیماران زن مبتال به سرطان پستان
 

 دکتر غالمحسین فرامرزی نیا راضیه خسروراد، دکتر
PHD دانشگاه عهوا پاشکی سباوار،سباوار،ایران-روان شناسی ،مرکا تحيیيات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه عهوا پاشکی سباوار،سباوار،ایران -متر   اناتوموکهینیکال پاتولولژی،بیمارستان زنان شهیدان مبینی

 غالمحسین فرامرزی نیا نویسنده مسول: دکتر

 

  مقدمه :

بررسزی اثزر    هزمون با يروه کنترل نابرابر بزا هزدف  هزمون و پسی نیمه تجربی با طرح پیشپژوهش حاضر یک مآالعه

بیمزاران زن   سالمت عمومی و رضزایت زناشزویی  برشی درمان يروهی مدیریت استرس با رویکرد شنايتی رفتاری بر 

 مبتال به سرطان پستان بود. 

 روش پژوهش :

 23که از طرف بیمارستانهای سباوار معرفی شدند بزود. تعزداد   سرطان پستان  ی زنان مبتال بهجامعه هماری شامل کهیه

يیری از رو  نمونه يیری معآوف به هدف پژوهش انتراب شدند و سسس به  ورت ت زادفی  بیمار زن متاهل با بهره

ی مدیریت استرس به جهسه هفتگی مدايهه 9قرار يرفتند. يروه هزمایش  نفر(12نفر( و کنترل )12در دو يروه هزمایش )

سزوالی و   31ی رضزایت زناشزویی انزریر فزرا     اسزتفاده پرسشزنامه   ی شنايتی رفتاری دریافت کردند. اباار مزورد شیوه

و با استفاده  19 ینسره spssافاار ها با استفاده از نراسوالی بود. تحهیل داده 29پرسشنامه سالمت عمومی يهدنبرگ 

 های همار تو یفی و تحهیل کوواریانس  ورت يرفت. از رو 

 ها :یافته

هزمون به ی پسهای هن در يروه هزمایش در مرحههها نشان داد که میانگین نمرات سالمت عمومی و يرده ميیاسیافته

مچنین میانگین نمرات رضایت ( و ه =p-value 1111/1<1/.1طور معناداری نسبت به يروه کنترل کاهش یافت. )

  هزمزون بزه طزور معنزاداری نسزبت بزه يزروه کنتزرل افزاایش یافزت          ی پزس زناشویی در يزروه هزمزایش در مرحهزه   

(1./1>111/1 p-value= .) 

  :گیرینتیجه

مدايهه مدیریت استرس به شیوه شنايتی رفتاری باعث ارتياء سالمت عمزومی )عالمز  جسزمانی، اضزآراب، عمهکزرد      

يردد. با توجه به میسرطان پستان  شود و نیا باعث افاایش رضایت زناشویی در زنان مبتال بهی و افسرديی( میاجتماع

هزای  و موثر بودن مدايهه روانی، درمزان  سرطان پستانکاهش سالمت عمومی و رضایت زناشویی در بیماران مبتال به 

 تواند مفید باشد.شنايتی در این بیماران میروان
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