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 چکیده:

ثش سطغ  اططغشاة ثیرطبسان دبدذ طذ      موصون تبثیش اجشای دو سوش تن آسامی  ثنسون و تنفس: ثشسسی عنوان

 عرل جشاحی مبستکتومی.

: اطغشاة عبملی موثش ثش ثیربسی و سالمت است و عوالدی ضذن آن دس موقعیت هطبی ثرشادطی مرکطن    زمینه

ثگزاسد. عرل جشاحی مبستکتومی متطذاو  تطش ن دسمطبن    است تبثیش جذی ثش سالمت سوادی و جسربدی ثیربس 

سشعبن پستبن است و مثل سب ش جشاحی هب  کی اص اطغشاة آوستش ن وقب ع صدذگی افشاد می ثبضذ. اص آدجطب ی  

ده ثسیبسی اص تئوسی هبی پشستبسی ساحتی و آسامص سا دیبص اصلی ثیربس و هطذ  اسبسطی اقطذامبر پشسطتبسی     

 ثه آصمون و مقب سه ی دو سوش دبهص اطغشاة پشداخته است. ردش دشده ادذ، ا ن پظوهص

ثش سطغ  اططغشاة ثیرطبسان دبدذ طذ      موصون مقب سه تبثیش اجشای دو سوش تن آسامی  ثنسون و تنفس: هدف

 عرل جشاحی مبستکتومی.

ثیرطبس ثسطتشی دس ثیربسسطتبن امطب       00: ا ن پظوهص  ک دبساصمب ی ثبلینی ثوده دطه تعطذاد  مواد و روش ها

دفطشی دنتطش ، آسا  سطبصی ثنسطون و      30ینی )سه( ثه سوش آسبن ادتخبة و ثه عوس تصبدفی دس سه گشوه خر

تنفس موصون قشاس گشفتنذ. صج  سوص قجل اص عرل میضان اطغشاة ثیربسان ادذاصه گیشی و ثجت ضذ، سطسس ثطه   

ضطذ. گطشوه هطب دو     گشوه هبی مذاخله آسا  سبصی مشثوعه )آسا  سبصی ثنسون  ب تنفس مطوصون( آمطوصش داده  

سبعت آسا  سبصی مشثوعه سا دس حضوس پظوهطگش ادجب  داددذ. سسس ضت ثعذ اص مذاخله،  2مشتجه ثب فبصله ی 

دیم سبعت قجل اص عرل و پس اص هوضیبسی دبمل ثعذ اص عرل مجذدا ضذر اطغشاة ثیربسان ثجت ضذ ثعطذ اص  

 ، موسد تجض ه ترلیل قشاس گشفت.21دسخه  SPSSجرع آوسی داده هب، اعالعبر ثوسیله دش  افضاس 

:  بفته هبی پظوهص دطبن داد ثین میبدگین اططغشاة قجطل اص مذاخلطه سطه گطشوه اخطتال  آمطبسی        یافته ها

. دس هش دو گشوه آسامسبصی ثنسون و تنفس موصون ثین میبدگین اططغشاة  (P=545/0معنبداسی وجود دذاضت)

قجطل اص عرطل و پطس اص هوضطیبسی دبمطل ثعطذ اص عرطل ثطب         قجل اص مذاخله، ضت ثعذ اص مذاخله و دیم سبعت 

001/0≥P      اختال  آمبسی معنبداسی وجود داضته است. ثین میبدگین اطغشاة ثعذ اص عرطل سطه گطشوه فقطظ

 وجود داضته است. P˂001/0گشوه تنفس موصون ثب گشوه دنتش  اختال  آمبسی معنبداس ثب 

و سوش آسا  سبصی ثنسون و تنفس موصون موجت دبهص :  بفته هبی پظوهص دطبن داد ده هش دنتیجه گیری

اطغشاة می ضودذ. چون ثشای هش گشوه فقظ اص  ک ضیوه آسا  سطبصی اسطتفبده ضطذه میتطوان دتیجطه گشفطت       

دس هش گشوه ثیطتش ن تبثیش آسا  سبصی قجل اص عرل مشثوط ثه آسا  سبصی ثنسون ثوده و ثیططتش ن میطضان   "ده

 فس موصون.تبثیش ثعذ اص عرل مشثوط ثه تن

 واطه هبی دلیذی: اطغشاة، آسا  سبصی، تنفس موصون، عرل جشاحی مبستکتومی
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Abstract: 

 

Title:The effect of Two Techniques of Anxiety Management on Mastectomy 

Candidates: The Benson’s Relaxation and Rhythmic Breathing 

Introduction: Surgery is a stresful event for patients, especialy the patients 

undergoing surgery experience anxiety. Any effort should prioritize nursing 

care of surgical anxiety. 

Purpose: The purpose of this study was to compare the effectiveness of two 

techniques, Benson’s Relaxation and Rhythmic Breathing, on anxiety status of 

mastectomy surgery candidates. 

Methodology: This research is a clinical trial study carried out on patients who 

were admitted for mastectomy surgery in Imam Khomeini hospital affiliated to 

Tehran-University of Medical Science in      (    ). The samples were    

patients who were chosen randomly divided into three groups (control, 

Benson’s Relaxation and Rhythmic Breathing). The patients were assessed by a 

questionnaire that composed of Demographic information, Cognitive-Somatic 

Anxiety Questionnaire in the morning, one day before surgery, the night before  

surgery (after intervention), half-hour before and after surgery. The data were 

analysed by SPSS computer software, version   .  

Results: There was a significant difference between mean anxiety level pre and 

post Benson’s Relaxation (P˂ .   ) and Rhythmic Breathing (P˂ .   ). There 

was a significant difference between tow intervention groups and control group 

in relief of surgical anxiety. 

Conclusion: According to the results, there was a significant difference 

between two intervention groups and control group. Before surgery,the most 

effective relaxation was Benson’s relaxation and after surgery Rhythmic 

Breathing had the greatest impact than Benson’s Relaxation. 

Keywords: Anxiety, Benson’s Relaxation, Rhythmic Breathing, Mastectomy 

surgery. 

 

 
 


