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 به مبتال بیماران در ضذه ادراک استرس کاهص بر آگاهی رهه آموزش اثربخطی
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 چکیذه

 اثربخطیآیب  :َذف. بیمبران است در ضذٌ ادراک استرس کبَص َبی ضیًٌ از یكی، آگبَی رَه بر مبتىی درمبوی ضىبخت: زمیىٍ

 یك حبضر تحقیق: َب ريشاست؟  مؤثر در بیمبران مبتال بٍ سرطبن پستبن ضذٌ ادراک کبَص استرس بر آگبَی آمًزش رَه

 سرطبن بٍ مبتال زوبن از وفر 93 ضبمل آمبری جبمعٍ. بًد گًاٌ گريٌ بب آزمًن پس، آزمًن پیص طرح بب آزمبیطی ویمٍ مطبلعٍ

وفر در  91) در دي گريٌ تصبدفی صًرت بٍ ي اوتخبة دسترس در گیری ومًوٍ ريش بٍ کٍ، الم بًدطبلقبوی ای بیمبرستبن پستبن

 ی پرسطىبمٍضبمل َبی استفبدٌ ضذٌ در ایه پژيَص  ابسار. ضذوذ گمبردٌکىترل(  بٍ عىًان گريٌ وفر 91ي  آزمبیطیگريٌ 

 وظر از، آگبَی رَه آمًزش از بعذ ي قبل، گريٌ دي َر. آمًزش رَه آگبٌ ربكب بًدي پريتكل ( 9199) کًَه ضذٌ ادراک استرس

 قرار گريَی رَه آگبَی آمًزش تحت سبعتٍ دي جلسٍ 9 در آزمبیص گريٌ ي قرارگرفتىذ بررسی مًرد ضذٌ ادراکاسترس  سطح

، آزمًن پسآزمًن ) کٍ داد وطبن وتبیج: َب یبفتٍَب از تحلیل کًياریبوس استفبدٌ ضذ.  جُت تجسیٍ ي تحلیل دادٌ .گرفت

 پستبن سرطبن بٍ مبتال زوبن در ضذٌ ادراک استرس بر آگبَی رَهمیىبن طا %39( در دي گريٌ آزمبیطی ي کىترل، بب آزمًن پیص

 سرطبن بٍ مبتال زوبنرا در  ضذٌ ادراک تًاوبیی کبَص استرس آگبَی رَه اثربخطیبىببرایه می تًان گفت کٍ را تأییذ کرد. 

 ضیًٌ عىًان بٍ را مذاخلٍ ضیًٌ ایه تًان می، بىببرایه. قببلٍ بب مسبئل ديران بیمبری آگبٌ می سبزدداضتٍ ي آوُب را برای م پستبن

 . برد بكبر، مبتالیبن ایه استرس کبَص برای درمبوی داري مبوىذ درمبوی َبی ضیًٌ سبیر کىبر در یب مستقل ای

 

 پستبن سرطبن، ضذٌ ادراک استرس، آگبَی رَههای کلیذی:  واژه
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