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دهیچک

بنسون بر سطح استرس، اضطراب  یعضالن سازی آرام کیتکن تأثیر یپژوهش بررس نی: هدف امقدمه

 بوده است. یالپاراسکوپ یعمل جراح یدایزن کاند مارانیب یو افسردگ

آرش  مارستانیب یالپاراسکوپ یجراح دیکاند مارانیاین پژوهش شامل ب یپژوهش: جامعه آمار روش

( بوده و شیو آزمانفره کنترل  06نفر )دو گروه  06پژوهش برابر با  نیحجم نمونه در ا باشد، یشهر تهران م

استرس،  پرسشنامه. ابزار پژوهش باشد یساده م یتصادف یریگ پژوهش نمونه نیدر ا یریگ نمونه وهیش

پژوهش  نیاطالعات ا وتحلیل تجزیه( بود. ابزار 5991) باندیو لو باندیلو DASS-21 یاضطراب و افسردگ

 جینتا میو برآورد و تعم ها هیفرض یو بررس یابیمنظور ارز . بهباشد یم 60نسخه  SPSS یافزار آمار نرم

مکرر  یها اندازه ای یبیترک انسیکووار لیتحل ناز مدل آزمو یآمده از حجم نمونه به جامعه آمار دست به

(GLMRMآزمون آنوا و آزمون ت ،)است. دهیمستقل استفاده گرد یها نمونه ی 

 زانیبنسون بر م یعضالن سازی آرام کیپژوهش، تکن نیا یها افتهی: با توجه به جیو نتا هاافتهی

 زانیمؤثر بوده و باعث بهبود و کاهش م یالپاراسکوپ یجراح دیکاند مارانیاضطراب و استرس ب ،یافسردگ

 ریسا نیناست، همچ دهیگرد یالپاراسکوپ یجراح دیکاند مارانیاضطراب و استرس در ب ،یافسردگ

افراد مجرد و متأهل، سابقه  یندر باضطراب و استرس  ،یپژوهش نشان دادند که افسردگ نیا یها افتهی

مختلف تفاوت معنادار نداشته  یلیو تحص یسن یها و گروه یآرامبخش، سابقه عمل جراح یمصرف دارو

 است.

در کشور و آثار مخرب  یالپاراسکوپ جراحی : با توجه به باال بودن آمار عملیرگیجهیو نت بحث

 یبرا یرتهاجمیروش آسان، ارزان و غ کیبنسون که  سازی آرام یریکارگ بهبا  مارانیب نیاضطراب در ا

و کاهش استفاده از  مارانیب مندی¬تیرضا شیمؤثر جهت افزا یگام توانیکاهش اضطراب است، م

 برداشت. بخش آرامضد اضطراب و  یداروها

 یالپاراسکوپ یبنسون، جراح یعضالن سازی آرام کیتکن ،ی: استرس، اضطراب، افسردگیدیکلکلمات
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of Benson muscle relaxation 

technique on stress, anxiety and depression in female patients undergoing laparoscopic 

surgery. The statistical population of this study includes patients who are candidates for 

laparoscopic surgery at Arash Hospital in Tehran. The sample size in this study is 60 people 

(two groups of 30 control and experimental) and the sampling method in this study is simple 

random sampling. The research instrument was the DASS-21 Stress, Anxiety and Depression 

Questionnaire by Loyband and Loyband (1995). The data analysis tool of this research is 

SPSS statistical software version 26. In order to evaluate and test the hypotheses and to 

estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, 

the model of combined analysis of covariance or repeated measures (GLMRM), ANOVA test 

and t-test of independent samples have been used. According to the findings of this study, 

Benson muscle relaxation technique is effective on depression, anxiety and stress in patients 

undergoing laparoscopic surgery and improves and reduces depression, anxiety and stress in 

patients undergoing laparoscopic surgery. Also, other findings of this study showed 

Depression, anxiety and stress were not significantly different between single and married 

people, history of sedative use, history of surgery and different age and educational groups. 

Due to the high number of laparoscopic surgeries in the country and the devastating effects of 

anxiety in these patients, using Benson sedation, which is an easy, cheap and non-invasive 

method to reduce anxiety, can be an effective step to increase patient satisfaction. And reduce 

the use of anti-anxiety and sedative drugs. 

Keywords: Stress, Anxiety, Depression, Benson muscle relaxation technique, Laparoscopic 

surgery. 
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