
 چکیده

و  یرمنطقییغ یحل مسأله بر باورها یکردبا رو یمشاوره گروه یرتأث یینپژوهش حاضر با هدف تع اهداف:

 و اجرا شد. یپستان طراح یسالمت در مورد خودآگاه ینرابط یخودکارآمد

 ینرابطی جهیت اجایاپ پیژوهش از بیین بیود. یشده تصیاد  کنترل ییکارآزما یکمطالعه حاضر،  :روش

 یروابی  نندبعیدهای هجفر که بر اسیا  پرسشینام 02شهر ابهر  یدرماج یداشتجفر( مراکز به 022سالمت )

 ی(، داراPowe) سیرطان ی( و اعتقیاد بیه کشیندگ1بیدن یتوضیع ییابیمربوط بیه ارز یرسؤالبدن )هفت ز

مداخلیه و  یهیادر گروه یپستان بودجد، اجتخاب شده و به صیور  تصیاد  یخودآگاه یرمنطقیغ یباورها

، مشاوره حل مسأله ای یکبارهفته( یقهدق 102 مد به) یجلسه گروه 7کنترل قرار گر تند. گروه مداخله در 

از سیرطان  یشیییریپ یهابا تواتر مشابه در خصوص راه یجلسا  آموزش یزکنترل ج روهکرد. در گ یا تدر

 یتوضیع ییابیمربوط به ارز یرسؤالز بدن )هفت یرواب  نند بعد ۀپژوهش پرسشنام یبرگزار شد. ابزارها

 یابیزار الییو سیرطان پسیتان یغربالیر یر تارها ی(، خودکارآمدPowe) سرطان یاعتقاد به کشندگ بدن(،

و کنتیرل اجیرا شیدجد.  مداخلیهدو گروه  مداخلهاز و بعد ( بود که قبل BAIاضطراب بک ) باور سالمت و

 شدجد. یلو تحل یهدو تاز-یو کا یت یاجس،اروکو یلتحل یآمار هاینها با آزموداده

های اطالغیا  آزمون تی مستقل و کای دو جشان داد که دو گروه مداخله و کنترل از جظر گزینیه :هایا ته

(. بین میاجیین جمرا  اضطراب و جارضایتی از بیدن، اعتقیاد بیه کشیندگی >20/2pدموگرا یک همسان بود )

داری وجود جداشت. جتایج ( دو گروه تفاو  معنی>20/2p) سرطان و خودکارآمدی قبل از مداخله در سطح

 یاز بدن، اعتقاد به سرجوشت، خودکارآمید یتیجارضا یازا امت یاجیینمآزمون کوواریاجس بعد از مداخله بین 

 (.>2221/2pرا جشان داد ) دارییپژوهش در گروه آزمون و کنترل تفاو  معن هایو اضطراب جموجه

 یرعقالجیغ یباعث کاهش اضطراب و باورها تواجدیحل مسأله م یکردبا رو یروه: مشاوره گگیریجتیاه

 پستان شود. یخودآگاه یر تارها یخودکارآمد یشو ا زا

سییالمت، حییل مسییأله،  ینرابطیی ی،خودکارآمیید یرمنطقییی،غ یباورهییا ی،مشییاوره گروهیی :هاکلیدددژه ه

 .پستانیخودآگاه
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