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 تاريخ دفاع پايان نامه :  سمیه عبداللهی ثابت  استاد راهنما:

     / /  2317                                  

  :درجه پايان نامه یرضا شغلیلع استاد مشاور :

09مهرورودي : اعیپزشکی اجتمگروه :

 ))بسمه تعالي((
 :تاريخ وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكي دانشكده پزشكي زنجان

 شماره : 

   امضاء استاد راهنما :                                                                     امضاء دانشجو :        

 :                  پژوهشی دانشگاهامضاء معاون                                     : پژوهشی دانشکده پزشکی امضاء معاون 

بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش مراجعه کننده به مراکز  طرح : عنوان

 7901آموزشی و درمانی زنجان 

 
سرطان یکی از شایع ترین علل مرگ و میر و بار بیماری ها در سر تا سر جهان می باشد. سرطان های گوارش  مقدمه :

د.بیماران مبتال به سرطان به علت شدت بیماری و نوع درمان های در نظر گرفته جز شایع ترین سرطان محسوب می شو

شده برای آنها نیاز به مراقبت های سالمت و حمایت های اجتماعی ویژه ای دارند.این مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت 

 7901درمانی زنجان در سال حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به سرطان گوارش مراجعه کننده به مراکز آموزشی و 

 هدایت شده است.

مرکز بیمارستان ولیعصر و مرکز مهرانه وارد مطالعه شدند.  4ه سرطان گوارش از بیمار مبتال ب 482 روش بررسي :

پرسشنامه ساراسون به عنوان ابزار جمع آوری داده ها در رابطه با حمایت اجتماعی در اختیار شرکت کنندگان مطالعه 

این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار  قرار گرفت.وضعیت خشنودی از میزان حمایت اجتماعی و تعداد افراد حامی با استفاده از

-T-test ،Mannتوسط آزمون های  وشده    SPSSگرفت.داده ها پس از تخصیص کد های مناسب وارد نرم افراز 

Whitney Test  وKruskal-Wallis Test .تجزیه و تحلیل شد 

نتایج .درصد بدست آمد 21/2ط اجتماعی فقاساس نتایج مطالعه میانگین درصد ناخشنودی از وضعیت حمایت بر نتايج : 

، با سطح تحصیالت باالتر (p<9/997) ، مجرد (p<9/997)نشان داد میزان حمایت اجتماعی در افراد جوان 

(p<9/997) سطح در آمد باالتر ،(p<9/997) ساکنین شهر ،(p<9/997)  و شغل کارمند(p<9/997)  بیشتر

 298/9یزان هم بستگی بین تعداد افراد حامی و میزان خشنودی بود و م 11/9±7/41بود.میانگین تعداد افراد حامی 

 .بدست آمد

در مجموع نتایج نشان داد که میزان خشنودی از حمایت اجتماعی در بین شرکت کنندگان  نتيجه گيري و پيشنهادات :

)افراد مسن، با ذیرتر در مطالعه باال بود.توصیه می شود اقداماتی در جهت افزایش حمایت اجتماعی در گروه های آسیب پ

 .در نظر گرفته شود.سطح تحصیالت پایین تر، سطح درآمد پایین تر و ...(

 زنجان-دستگاه گوارشسرطان -حمایت اجتماعی واژه هاي كليدي :


