
 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزبیتی علًم ي رياوطىاسی مطالعات  
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 شذه ادراک درد شذت کاهش بر رفتاری -شناختی درمانی گروه اثربخشی بررسی

 سینه سرطان به مبتال زنان در مرگ اضطراب و
 

 2 جعفرطباطبایی سادات تکتم ،1 پهلوان علیرضا

 ، ایزانبیزجىذ ،بیزجىذ ياحذ اسالمی، آساد داوطگاٌ بالیىی، ضىاسی ريان ارضذ كارضىاسی داوطجًي 7

 ، ایزانبیزجىذ بیزجىذ، ياحذ اسالمی، آساد داوطگاٌ ،ضىاسی ريان گزيٌ راستادیا 7

 

 چکیذه

ي اضطزاب مزگ در سوان  ضذٌ ادراکرفتاري بز كاَص ضذت درد  -ایه پژيَص با َذف بزرسی اثزبخطی گزيٌ درماوی ضىاختی

وفز اس سوان مبتال  74َمیه مىظًر، تعذاد  . بٍٍ استدرماوی امیذ مطُذ اوجام گزفت مزكشبٍ  كىىذٌ مزاجعٍمبتال بٍ سزطان سیىٍ 

 گیزي ومًوٍاوتخاب ضذوذ ي با استفادٌ اس ريش  گذضت می َا آن درماوی ضیمیماٌ اس  6كٍ مذت  كىىذٌ مزاجعٍبٍ سزطان سیىٍ 

وفز  74تصادفی جایگشیه ضذوذ پس َمٍ  صًرت بٍوفزي كىتزل ي آسمایص  77در دستزس ي بعذ اس مصاحبٍ بالیىی در دي گزيٌ 

( مًرد آسمایص قزار گزفتىذ. VASضذت درد ) 7مزگ تمپلز مقیاس دیذاري 7مقیاس اضطزاب اسجملٍابشارَاي پژيَص  يسیلٍ بٍ

جلسٍ در مذاخالت گزيٌ درماوی ضىاختی رفتاري ضزكت كزدوذ ي ایه در حالی بًد كٍ گزيٌ  77گزفتىذ. افزاد گزيٌ آسمایص، 

اس گزدآيري  سپساجزا گزدیذ.  ٌوفز 74بزاي َمٍ افزاد ومًوٍ  َا آسمًنبارٌ كىتزل َیچ درماوی دریافت وکزدوذ در پایان دي

مًرد  SPSS افشار وزم يسیلٍ بٍآماري تحلیل كًاریاوس ي  َاي ريشبا استفادٌ اس  آمذٌ دست بٍ َاي دادٌ، َا پزسطىامٍ

در كاَص  P%‹7زيَی در سطح معىاداري رفتاري بٍ ضیًٌ گ -وطان دادوذ كٍ درمان ضىاختی َا یافتٍقزار گزفت.  يتحلیل تجشیٍ

تا  كىذ میبًدٌ است. گزيٌ درماوی بٍ افزاد كمک  مؤثزي اضطزاب مزگ سوان مبتال بٍ سزطان سیىٍ  ضذٌ ادراکضذت درد 

 .را ريي دیگز اعضاي گزيٌ امتحان كىىذ َایطان آمًسٌرا بیامًسوذ، سپس  مؤثزياجتماعی  َاي مُارت

 

 ضذٌ ادراکاضطزاب مزگ، ضذت درد  سزطان سیىٍ،های کلیذی:  واژه

 

                                                           
1
. Templer Death Anxiety scale 

2
. Visual Analog scale 
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