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  اثرات ورزش منظم بر وضعیت شناختی و اضطراب در زنان مبتال به سرطان سینه عنوان: 
  مریم اکبري مطلق ، حسن آذرگون ، محسن درکه ، علیرضا غفرانی ، هدي حیرانی مقدم نویسندگان:

  مریم اکبري مطلق  نویسنده مسئول:
  دانشگاه پیام نور نیشابور وابستگی سازمانی:  
  akbari.maryam.ps@gmail.com ایمیل:   

  
پژوهش نشان داده است که ورزش از تخریب شناختی جلوگیري می کند، هم چنین با توجه به  مقدمه و هدف:

ماهیت ویژه بیماري سرطان، اضطراب از شایع ترین مشکالت در این دوره می باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر 
 .اضطراب در زنان مبتال به سرطان سینه در شهر مشهد بودبررسی اثرات ورزش منظم بر وضعیت شناختی و 

نفر از زنان مبتال به سرطان سینه مراجعه کننده به یکی از کلینیک  30مقایسه اي تعداد  - در این پژوهش علی روش:
دقیقیه  30- 15نفري گمارده شدند. گروه فعال که در طول شش ماه گذشته، حداقل  15هاي شهر مشهد، در دو گروه 

ماه گذشته ورزش منظم نداشتند. هردو گروه از  12ه بار در هفته به طور منظم ورزش کرده بودند و گروه کنترل در س
نظر متغیرهایی مانند سن، موقعیت اجتماعی و تحصیالت، طول مدت ابتال به سرطان و شاخص توده بدنی همتاسازي 

و پرسشنامه  (MMSE)نی مختصرشده و مورد مقایسه قرار گرفتند. پرسشنامه وضعیت عصبی روا
-SPSS، براي تمام شرکت کنندگان استفاده شد. داده ها توسط تحلیل کواریانس و نرم افزار((EORTCاضطراب

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 16
، هم چنین (p=0/01) بین دو گروه نشان داد MMSE : یافته هاي پژوهش تفاوت معناداري را در نمراتیافته ها
 ,r=0/4) گروه فعال و مدت زمان ورزش در هفته وجود داشت MMSE گی مثبت معنادار بین نمراتهمبست

p=0/03) و میزان اضطراب در گروه فعال نسبت به گروه کنترل به طور معناداري پایین تر(p<0/01) بود.  
در جهت پیشگیري از با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، ورزش منظم می تواند به عنوان یک روش سودمند  :بحث

  .آسیب هاي شناختی و کاهش اضطراب در بیماران مبتال به سرطان سینه به کار رود
 .: سرطان سینه، ورزش، اضطراب، زنانکلیدواژگان
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