
 

 

 

 

 و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی
 دانشکده پرستاري و مامايی

 

 :عنوان 

تاثير اجراي تکنيك نيايش نوشتاري بر اضطراب مادران كودكان 

 مبتال به سرطان

 

 نگارنده:

 مريم احمدي

 

 استاد راهنما:

 دكتر سادات حسينی

 

 مشاور: استاد 

 زارعیخديجه 

 

 استاد آمار:

 نژاددكتر كاظم

1395 



 

 چکيده

اده به خصوص هايي است كه خانوابتال به سرطان كودك  يكي از بزرگترين و سخت ترين چالشمقدمه: 

توان به نتيجه با تقويت مراقبين و به ويژه مادر مي .تواند در طول زندگي، با آن مواجه شودمادر مي

مطلوبتري در درمان و ارتقا سالمت مراقبين و به دنبال آن مراقبت بهتر از كودك بيمار دست يافت. 

بيماران و مراقبان آنان افزايش دهد. تواند با كاهش اثر سرطان، كيفيت زندگي را در مداخالت معنوي مي

هاي معنوي، بيشترين منبعـي است كـه براي ارتباط با خالق مـورد اسـتفاده قـرار نيايش در ميـان مراقبت

ريزي احساسات و هيجانات منفي و فشارهاي رواني است كه گيرد و نوشتن يك راهكار علمي براي برونمي

موثر باشد. در مراقبتهاي پرستاري خال تجربه استفاده از نيايش تواند در كاهش اضطراب و استرس مي

خورد. در اين مطالعه از تركيب دو شيوه مراقبتي يعني نيايش به عنوان نوعي مراقبت نوشتاري بچشم مي

معنوي و نوشتن به عنوان نوعي مراقبت روانشناختي در كاهش اضطراب مادران داراي كودك مبتال به 

 و اثرات آن بر ميزان اضطراب آنها سنجيده شد. سرطان استفاده شد

هدف اين پژوهش، تعيين تاثير اجراي تكنيك نيايش نوشتاري بر اضطراب مادران كودكان مبتال به هدف:

 سرطان بود.

كودكان مبتال نفر از مادران  90اين پژوهش يك مطالعه تجربي از نوع كارآزمايي باليني بود كه بر روي روش:

گيري به صورت تصادفي و نمونه به سرطان بستري در بيمارستان مركز طبي كودكان شهر تهران انجام شد.

آوري اطالعات از طريق بود. جمعنفر( 45) مداخلهگروه و نفر( 45بندي در دو گروه كنترل )به روش  بلوك

سنجش اضطراب مادر  .ختي انجام شدمقياس اضطراب آشكاراسپيلبرگر و پرسشنامه اطالعات جمعيت شنا

هفته بعد از مداخله / انجام شد. اجراي  5روز مداخله /  3نوبت / قبل از مداخله/ بالفاصله بعد از پايان  3در 

 SPSSافزاردقيقه انجام شد. و آناليز اماري با استفاده از نرم 20تكنيك نوشتاري در سه روز متوالي به مدت 

 .صورت گرفتT- test ،Mann –Whitney،chi-squareهاي آماري و آزمون  19

اجراي تكنيك نيايش نوشتاري موجب كاهش اضطراب مادران كودكان مبتال به  نتايج نشان داد كهها:يافته

 شود.سرطان مي

كارآمد، اي موثر، توان روش نيايش نوشتاري را بعنوان شيوهبا توجه به نتايج پژوهش حاضر ميگيري:نتيجه

هزينه و با قابليت كاربرد وسيع و آسان به عنوان يك مداخله در حيطه مراقبت معنوي در كاهش اضطراب كم

 مادران كودكان مبتال به سرطان بكار گرفت.

 نيايش نوشتاري؛اضطراب؛ سرطان؛ مادران.ها:كليد واژه
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Abstract 

 

Effects of written prayer technique on the anxiety of mothers of cancer 

children 

The aim of this study was to investigate the effect of written prayer technique 

on the anxiety of mothers of cancer children. 

Methods: This study was a clinical trial conducted on 90 mothers of cancer 

children admitted to the Medical Center of Tehran. The samples were collected 

randomly and were divided into two groups: control (n = 45) and intervention 

group ((n = 45). Data were collected by Spielberger anxiety scale and 

demographic questionnaire. The anxiety of mothers was measured before the 

intervention, immediately after 3 days of intervention, and 5 weeks after the 

intervention. Writing technique was used in the intervention group for 20 

minutes during three consecutive days. The data were analyzed using 

descriptive and analytical statistical methods. 

Results: The results revealed statically significant deference between the two 

groups and revealed the written prayer technique reduced anxiety in the mothers 

of children with cancer. 

Conclusion: Based on the results of this study ,the written prayer technique can 

be used as an effective, efficient, cost-effective and practical method to reduce 

the anxiety in mothers of children with cancer. 

Keywords: Written prayer, anxiety, cancer, nursing 

 

 

 

 


