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Abstract
Objective: Patients with breast cancer have symptoms of anxiety, depression and anxiety. This study was aimed to
investigate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management on the clinical symptoms among patients with breast
cancer.
Methods: The was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow up assessments. Twenty patients were
randomly allocated into two groups: experimental group (10 patients) and control group (10 patients). Cognitive-behavioral
stress management was administrated in 8 sessions for experimental group. The research instrument was SCL-90-R
questionnaire. Data was analyzed by SPSS-25 software using repeated measure ANOVA.
Results: The results showed that cognitive-behavioral intervention led to reduction in clinical symptoms in some dimensions
as measured by the SCL-90-R among patients in experimental group (P < 0.05).
Conclusion: The findings indicated that the cognitive-behavioral stress management could reduce clinical symptoms of
patients with breast cancer. Indeed, using cognitive-behavioral stress management in cancer treatment centers can be regarded
as a complementary therapy alongside medical treatments.
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چكیده
مقدمه :بیماران مبتال به سرطان پستان همواره دچار نشانههایی از نگرانی ،اضطراب و افسردگی هستند .هدد ایدن پدشوهش ،تنیدین اثربخشدی
مدیریت استرس شناختی -رفتاری بر نشانگان بالینی بیماران مبتال به سرطان پستان بود.
مواد و روش کار :در روش این پشوهش نیمهتجربی  20نفر از بیماران به صورت تصادفی در دو گروه  10نفری آزمدایش و ننتدرق ادرار گرفتندد.
مداخلهی شناختی -رفتاری در  8جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد .ابزار مورد استفاده در این پشوهش پرسشنامهی  SCL-90-Rبود .تجزیه و
تحلیل دادهها با نسخهی  25نرمافزار  SPSSو به روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر انجام شد.
یافته ها :نتایح این پشوهش نشان داد نه مداخلهی شناختی -رفتاری در ناهش برخی از ابناد و نشانههدای بدالینی رندر شدده در SCL-90-R
برای گروه ننترق مؤثر است ( .)P > 0/05بنابراین براساس نتایج می توان گفت مدیریت استرس به روش شناختی -رفتداری توانسدته اسدت نده
نشانههای بالینی بیماران دچار سرطان پستان را ناهش دهد.
نتیجه گیری :ناربرد مدیریت استرس شناختی -رفتاری در مرانز درمان سرطان میتواند به عندوان یدك درمدان تکمیلدی در نندار درمدانهدای
پزشکی در نظر گرفته شود .این مداخله عالوه بر ناهش نشانههای بالینی بیماران بر بهبود هم ارتباط بین پزشك و بیمار را موثر است.
کلیدواژه :مدیریت استرس شناختی -رفتاری ،نشانگان بالینی ،سرطان پستان
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 .1دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی همدان ،همدان ،ایران
 .3دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
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اثربخشی مدیریت استرس شناختی ...

از آن جا نه سرطان یك بیماری مدزمن و طاادت فرسدا و در برخدی
موارد پیشرونده است ،بیمار عالوه بر چالش با بیماری سرطان ،بایدد
با عوارض و پیامدهای آن از جملده نشدانگان بدالینی روانپزشدکی و
عوامل محیطی ناشی از بیماری هم مبارزه نند .در مراحل پیشدرفت
بیماری ،هر عالمت تضنیفی بیدانگر نداهش اسدت الق بیمدار و زواق
اوست و هر ن صانی نشمکشهای هیجانی در بیمار مبتال به سرطان
را نشان میدهد .لذا با توجه به شکایتهای بیمدار ،حتدی اگدر بارهدا
توسط او بیان شده باشد ،بازگو نردن آن باعث آرامش او خواهد شد
و منجر بده اصدالت تحرید هدای شدناختی بیمدار در یدك رابطدهی
همدالنه و براساس بازسازی و اصالت طرحدوارههدای بیمدار و تواد
نشخوارهای فکری و فناقسازی رفتداری مدیشدود و در عدین حداق
باعث باال رفتن انگیزه ی بیمار بدرای بده چدالش نشدیدن بیمداری و
رعایت دسدتورالنملهدای درمدانی و پیدروی از پیشدنهادات درمدانی
پزشك منالج خواهد شد .پس در ایدن جدا عدالوه بدر درد و بیمداری
جسمانی ،پریشانی هیجانی بیمار نیز نیاز به تسکین دارد .از خدمات
روان شناختی و روانپزشکی در بیمارستانها غفلت شده و مدیتدوان
گفت نه بیماران مبتال به سرطان دچار درد مضاع هستند ].[1
سرطان پستان ،بدخیمی بافت اصلی پستان اسدت .در ایدن بیمداری
سلوق های نسج پستان نه سدازنده ی شدیر بدرای تیذیدهی ندوزادان
است ،دچار بدخیمی می شدوند .طبدآ آمدار انسدتیتو ملدی سدرطان
ایاالت متحده آمریکا ،از هر  8زن یك نفر در زندگی خود مبدتال بده
سرطان پستان می شود .سرطان پستان شایعتدرین ندوس سدرطان در
زنان و شایع ترین عامل مرگ ناشدی از سدرطان در زندان  40تدا 44
ساق است .این نوس سرطان حدود  30درصد نل سرطانهای زنان را
تشکیل می دهد و پس از سرطان ریه ،از نظر مدرگ و میدر ناشدی از
سرطان در ردی دوم ارار دارد ] .[2براساس آمار سدازمان سدالمت
جهان ،میزان بروز این بیماری  1/8تا  2درصد در ساق رو به افزایش
است .در نشور ما آمار دای ی از شیوس این بیماری در دست نیست؛
با این وجود پشوهشهای انجام شده نشدان داده اسدت نده در سداق
 1365این نوس از سرطان بدا اختصدا  13/3درصدد از ندل مدوارد
سرطان ،دومین سرطان شایع زنان ایرانی بوده است .بیمار بده دلیدل
ماهیت بیماری دچار محرومیتهدای ویدشهی روانشدناختی شدده و
نارنردهای فردی ،بینفردی ،شیلی و اجتمداعیاش تحلیدل رفتده و
دچار انواس نشانههای بالینی روانپزشکی شده نه نیفیدت زنددگی او
را تحت الشناس ارار میدهد .ناهش روابط بینفردی ،اختالق خدواب،
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افسردگی ،عدم امید به زندگی ،خودنشی ،پرخاشگری ،احساس گناه
از جمله نشانههای بالینی روان شناختی هستند نده فدرد را مبدتال و
درگیر مینند ].[3
برای ناهش نشانههای بالینی و باال بردن نیفیت زندگی در بیمداران
دچددار سددرطان پسددتان ،مددداخالت و روشهددای درمددانی گوندداگونی
پیشنهاد شده است؛ یکی از این موارد درمان شناختی -رفتاری است
نه از دههی  1970برای درمان انواس بیماران مطرت و سودمندی آن
در برخددی پددشوهشهددا تیئیددد شددده اسددت ] .[4اسددتفاده از درمددان
شناختی -رفتاری شدامل روش هدای مختلد آرام سدازی عضدالنی-
تنفسی ،بازسازی شناختی ،بازخورد زیستی ،حساسیتزدایی مدنظم،
تمرین رفتاری و توا فکر و جرأتآموزی است نه به عنوان یکی از
روش های م ابله با مشکالت روانی در حین درمانهای طبی توسدط
بسددیاری از پددشوهشگددران پیشددنهاد شددده اسددت .درمددان شددناختی
رفتاری ،تلفی ی از رویکردهای شناختی و رفتاری است ،در این ندوس
درمان به بیمار نمك مدیشدود تدا الگوهدای تفکدر تحرید شدده و
رفتارهای نانارآمد خود را تشخیص دهد .برای ایدن نده بتواندد ایدن
افکار تحری شده و نانارآمد را تیییر دهدد ،از بحدثهدای مدنظم و
تکالی رفتاری سازمان یافته استفاده میشود.
در زمینه ی ننترق و پیشگیری از افزایش نشانههای بالینی ااددامات
زیادی صورت گرفته و به نظر می رسد نده درمدانهدای شدناختی-
رفتاری به دلیل آن نه هر دو بُند نشانه و تفکر را آماج و هد خدود
ارار میدهدد ،موفدآتدر از درمدانی عمدل ندرده اندد ] .[5متیسدفانه
پشوهشهای اندنی در مورد اثربخشی درمانهدای مختلد از جملده
آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شدناختی -رفتداری بدر نداهش
نشانه های بالینی و اختالالت روانی و بهداشت روانی زندگی بیمداران
سرطانی صورت گرفته اسدت و گذشدته از آن م ایسدهای هدم بدین
نارآیی این روش ها برای استفاده از اثربخشترین آنها در مورد این
بیماران صورت نگرفته است ] .[6نتایج پشوهش نهزائدی و همکداران
] ،[7لیندددن ] ،[8بدداور و سگرسددتروم] ،[9بدداور و همکدداران ] [10و
صالح زاده و همکاران ] [11نشدان داده نده درمدانهدای شدناختی-
رفتاری بر نیفیت زنددگی بیمداران اثدربخش اسدت .در پدشوهشهدا
ناربرد درمان شدناختی -رفتداری در نداهش و تسدکین افسدردگی،
اضطراب و درد بیماران پایدانی گدزارش شدده اسدت ] .[12هپکدو و
لجویز ] [13عنوان میننند نه تنداد این مداخالت بر روی بیمداران
مزمن اابل توجه است ،اما بدا ایدن وجدود بدر بده ندارگیری درمدان
شناختی -رفتاری به خاطر سودمندی بال وه بیشتر آن در ایداس بدا
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این مطالنه از نوس نیمه آزمایشی دو گروهی متشدکل از سده مرحلده
پیشآزمون ،پس آزمدون و پیگیدری بدود .جامندهی پدشوهش شدامل
نلیه ی بیماران مبتال به سرطان پستان مراجنه نننده به بیمارستان
آیت ا ...خوانساری اراک بود نه طبآ نظر پزشك منالج ،در مرحلهی
اوق یا دوم بیماری سرطان بودند .با توجه به روش آزمایشی در ایدن
پشوهش و نیز محدودیت های موجود برای دسترسی به آزمودنی20 ،
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سایر روش های به نار گرفته شده برای این بیماران تینید میورزندد
] .[13در مدق شناختی اهمیت اصلی به باورها و فرضهای فرد داده
میشود نه به عنوان عاملی در نظر گرفتده مدیشدود نده در درک و
تفسیر واانه و شکلدهی واننشهای هیجانی و رفتاری ن ش دارندد
] .[5بر پایه ی پشوهش هدا ،افسدردگی ،اضدطراب ،مشدکالت خدواب،
اختالالت جنسی ،روابط بین فردی آشفته ،خودنشدی ،پرخاشدگری،
احساس گناه و در نل ناهش نیفیدت زنددگی از جملده مشدکالتی
است نه با توجه به ایننه بیمار دچار ندامیك از بیماریهای مزمن
و ناتوان نننده است ،حتی در بیماران دچار سرطان نظر به ایدننده
در ندام یك از چهار مرحله ی بیماری سدرطان باشدد ،شددت عالئدم
فوق ممکن است بیشتر باشد ] .[2 ،3از سوی دیگر پشوهشها نشان
دادهاند نه درمانهای شناختی -رفتاری در افزایش نیفیت زندگی و
ناهش نشانگان بالینی مبتالیدان بده بیمداریهدای مدزمن از جملده
سرطان اثربخش است ]  .[12-13پس انجام پدشوهشهدایی از ایدن
دست میتواند زمینهی پشوهش برای اادامات آتی و یاریرسدانی بده
ویشه برای گروه هد ما نه بانوان مبدتال بده سدرطان اسدت فدراهم
سازد؛ زیرا در پشوهشهای پیشین بدون لحاظ ابدتالی ندوس سدرطان
فرد بیماران ف ط براساس مبتال بودن به بیماری در پشوهش گمدارده
شده بودند ،در صورتی نه پستان به عنوان بخشی از هویدت جنسدی
زن به نظر نسبت به مبتالیان به سایر سرطانها ،اضطراب و نگراندی
بیشتری در فرد ایجاد می نند و نیاز به درمانی نارآمدتر ،تخصصیتر
نه تفکرات منفی و تحری های شناختی بیمار را بده نحدو مدؤثرتری
به چالش نشیده و نگرانی و ترس بیمار را برطر سازد ،بیشدتر بده
چشم می خورد .پشوهش اثربخشی درمدان شدناختی -رفتداری را در
ناهش نشانههای بالینی بیماران سدرطانی آزمدایش نمدود؛ بندابراین
هد نلی از پشوهش حاضر پاسخ به این سؤاق بدود نده آیدا درمدان
شددناختی -رفتدداری مددیتوانددد روش مداخلددهای مددؤثری در ندداهش
نشانههای بالینی بیماران سرطانی باشد یا خیر؟
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نفر از بیماران دچار سرطان پستان به صورت تصادفی ساده انتخداب
شدند و در دو گروه  10نفدری آزمدایش و ننتدرق گنجاندده شددند.
شرنت نننددگان گدروه ننتدرق از لحداظ سدطح تحصدیالت ،سدن،
وضنیت تیهل و وضنیت ااتصادی با گدروه آزمدایش همگدن بودندد.
برای درنظر داشتن عدم اثرپذیری گروه ننترق از شرایط مداخلدهای
این گروه نیز مورد نظارت و ننتدرق دایدآ ادرار گرفتندد و بدا نظدر
متخصص روانشناسی آمادهی دریافدت آمدوزشهدای روانشدناختی
درباره ی مدیریت استرس به شیوهی شناختی -رفتاری شددند .پدس
از انجام این پشوهش گروه ننترق نیز این آموزشها را دریافت نمود.
در گروهدرمانی با رویکردهای گوناگون ،تنداد اعضا بین  8تا  12نفدر
تنیین شده است ] .[14گروه آزمایش ،درمان شدناختی -رفتداری را
در  8جلسه ی گروهی و هفتهای  2ساعت دریافدت ندرد؛ امدا گدروه
ننترق هیچ مداخله یا درمان روانشدناختی را دریافدت نکدرد .ابتددا
اعضای دو گروه به منظور شدرنت در پدشوهش فدرم رضدایتنامدهی
نتبی را تکمیل نردند .همچنین اصدوق اخالادی همچدون محرمانده
بودن ،رضایت آگاهانه و نمترین احتماق خطر توسط پدشوهشگدران
رعایت شد ..شرایط ورود به پشوهش ،داشتن سن  18سداق و بداالتر،
توانایی خواندن و نوشتن و دریافت تشدخیص سدرطان پسدتان بدود؛
شرنت ننندگانی نه همزمان درمان روان شناختی دیگدری دریافدت
میندرد از پدشوهش خدارج شددند .شدرنت نننددگان هدر دو گدروه
براساس سطح تحصیالت و وضدنیت تیهدل ،بدا هدم همگدن شددند.
درمان شناختی -رفتاری طی  8جلسهی گروهی و به مددت  2مداه،
توسط نارشناس ارشد روانشناسدی بدالینی در بیمارسدتان آیدت ا...
خوانساری اراک بر روی گروه آزمایش انجام شد .جلسهی اوق شامل
منارفه ،گفتگو در مورد ن ش استرس بر شروس و تشدید بیماریهای
مزمن و پی شرونده و اثر بیماری بر تیییر روابط اعضای خدانواده بدود.
در جلسه ی دوم و سوم به بازسازی شناختی و ارتبداط بدین افکدار و
احساسددات ،راههددای شددناخت افکددار غیرمنط ددی ،بحددث در مددورد
خطاهای پردازش ،آموزش ارزیابی مجددد افکدار و چدالش بدا افکدار
غیرمنط ی به عنوان راهکارهایی جهت م ابلده بدا افکدار غیرمنط دی
پرداخته شد .جلسه ی چهارم مدیریت خشم ،جلسه ی پنجم آموزش
حلمسئله و ابراز وجود ،جلسهی ششم آموزش مهارتهای ارتبداطی
و استفاده از حمایتهای اجتماعی ،جلسهی هفتم روشهدای م ابلده
با اسدترس و آمدوزش  3سدبك رفتداری منفنالنده ،جدرأتورزانده و
پرخاشگرانه در موانیت های ارتباطی و در جلسه ی هشتم بده مدرور
نلی و تمرین مهارتهای آموخته شده ،اختصا داده شد.
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ابزارها :ابزار به نار رفتده در ایدن پدشوهش چدك لیسدت تجدیددنظر
شدهی نشانههای اختالالت روانی بود .این چكلیست برای سدنجش
سریع نوس و شدت نشدانههدای اخدتالالت رواندی از طریدآ گدزارش
شخصی افراد بسیار مناسب است و ابزاری برای سنجش سطح فنلی
نشانه های بیماری است نه فرد آنها را تجربه مدینندد و دارای 90
عبارت توصیفی در مورد عالئم بیماری است نه فرد برحسب شددت
آنها را در دامنهی هیچ =  0تا شدید =  ،4ارزیابی مدینندد و دارای
م یاس درجهبندی لیکرت  5رتبهای است .این پرسدشنامده  9بُندد
اختالالت روانی (جسمانی نردن ،وسواس فکری -عملی ،حساسدیت
بین فردی ،افسردگی ،اضطراب ،خصومت ،هدراس ،افکدار پارانوئیدد ،و
روانپریشی) .عالوه بر این شداخص شددت نلدی نشدانههدا در ایدن
چك لیست لحاظ شده نه یك درجهبندی ترنیبی است نده شددت
استرس تجربه شده را همراه با برخدی از نشدانههدای گدزارش شدده
بررسی مینند .چنانچه آزمدودنی بده بدیش از  20درصدد سدؤاالت
آزمون و یا بیش از  40درصد سؤاالت هر بُند پاسخ ندهدد ،آزمدون و
یا آن بُند مورد نظر منتبر نخواهد بود .در ساق  1998دروگداتیس و
ساویتز گزارش نردند نه ضدرایب همسدانی دروندی بدرای  9بُندد از
نشانه های بیماری در بیماران سرپایی در دامنهی حداال  0/79برای
افکار پارانوئید و تا باالی  0/90برای افسردگی است و ضرایب اعتبدار
بازآزمایی در فاصلهی زمانی یك هفته حداال  0/78بدرای خصدومت
تددا بدداالی  0/90بددرای اضددطراب و فددوبی اسددت .در ایددران انیسددی و
همکاران ] [15اعتباریابی و هنجاریابی این ابدزار را انجدام داده و بدا
روشهای همسانی درونی (آلفای نرونبدا)) و بدازآزمون پایدایی ایدن
آزمون در زیرم یاس های گونداگون را بدین  0/75تدا  0/92گدزارش
نردند .روایی همزمان (با خردهم یاسهدای پرسدشنامدهی )MMPI
نیددز بدده دسددت آمددد و نشددان داد ندده همددهی ضددرایب همبسددتگی
زیرم یاس های آزمون  SCL-90-Rبا همه ی زیرم یاسهدای آزمدون
 MMPIهمبسددتگی مننددادار دارد ( .)P > 0/05همچنددین تنهددای
رشوانلو و سنادتی آلفای نرونبدا)  0/95و ضدریب تصدنی  0/96را
برای این ابزار گزارش نمودهاند ].[16
پروتکل درمان شناختی -رفتاری :پس از انتخاب شدرنت نننددگان،
م دمات الزم از نظر زمان ،مکان و سایر امکانات آموزشی فراهم شدد
و برنامه ی ت ویمی آموزش در اختیار افراد ادرار داده شدد .بده دلیدل
بستری بودن بیماران و حضور همراهان در بیمارسدتان ،ندالسهدا و
در خارج از ساعات اداری در اتاق روانشناس بیمارستان و در شرایط
امن و مناسبی برگزار گردید .آموزش مدیریت اسدترس بده شدیوهی
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شناختی -رفتاری ،مداخله ای برگرفتده از راهنمدای عملدی مددیریت
اسددترس بدده شددیوهی شددناختی -رفتدداری نوشددتهی مایکددل فددری و
همکاران در ساق  2007ترجمهی جواد آق محمدد در سداق ،1389
مرنب از عناصری مانند افزایش آگاهی در مدورد اسدترس ،آمدوزش
تن آرامدی ،شناسدایی افکدار نانارآمدد ،بازسدازی شدناختی ،آمدوزش
حددلمسددئله ،آمددوزش مهددارتهددای ابددراز وجددود ،مدددیریت خشددم و
برنامهریزی فنالیتها است ] .[17پنج گام فندون مددیریت اسدترس
شامل بازسازی شناختی ،آموزش مهارتهای م ابلهای ،آموزش ابدراز
وجود ،مدیریت خشم و ایجداد حمایدتهدای اجتمداعی ،برگرفتده از
نتاب راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی مایکل فری است .ایدن
نتاب حاصل تجربههای گوناگون و آموزش  14سالهی مهدارتهدای
شددناختدرمددانی یددا بازسددازی شددناختی در برنامددههددای آموزشددی
نارآموزان روانشناسی است همچنین راهنمدا و منبندی بدرای یدك
دورهی آموزشددی -درمددانی برپایددهی شددناختدرمددانی دردسددترس
مراجنان با انواس اختالالت هیجدانی بده شدمار مدیآیدد ] .[18بدرای
آموزش هر یك از فنون به شرنت ننندگان ،یدك تدا سده جلسدهی
دوساعته در نظر گرفته شد .ابتدا یدك موضدوس منرفدی مدیشدود و
سپس تمرینها برای افدزایش آگداهی فدرد را در مدورد فرآینددهای
ظری استرس طراحی و اجرا شد .نه هر جا امکان داشدت از بدازی
ن ش و تشکیل زوج هدای دوتدایی اسدتفاده شدد تدا ماهیدت تنداملی
تجربه افزایش یابد .برای ت ویت آموختده هدا تکلید خدانگی بدرای
برگزاری مطلوبتر دوره ی آموزشی از همکاری یدك نفدر نارشدناس
ارشد روان شناسی بالینی با ساب ه ی برگزاری نارگاههای آموزشدی و
رواندرمانی بیماران مبتال به سرطان استفاده شد.
در روش شددناختی -رفتدداری مددورد اسددتفاده ،جلسددهی اوق شددامل
منارفه ،گفتگو راجع به ن ش استرس در شروس و تشدید بیماریهای
العالج و اثر بیماری بر تیییر روابدط اعضدای خدانواده مدیباشدد .در
جلسه ی دوم و سوم بده بازسدازی شدناختی و ارتبداط بدین افکدار و
احساسددات ،راههددای شددناخت افکددار غیرمنط ددی ،بحددث در مددورد
خطاهای پردازش ،آموزش ارزیابی مجددد افکدار و چدالش بدا افکدار
غیرمنط ی به عنوان راهکارهایی جهت م ابلده بدا افکدار غیرمنط دی
پرداخته شد .جلسهی چهدارم بده مددیریت خشدم ،جلسدهی پدنجم
آموزش به حل مسدئله و ابدراز وجدود ،جلسدهی ششدم بده آمدوزش
مهارت های ارتباطی و استفاده از حمایدتهدای اجتمداعی ،جلسدهی
هفددتم روشهددای م ابلدده بددا اسددترس و آمددوزش  3سددبك رفتدداری
منفنالنه ،جدرأت ورزانده و پرخاشدگرانه در موانیدتهدای ارتبداطی،
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در ابتدای پشوهش دو گروه مورد بررسی از نظر سن ،وضنیت تیهل و
تحصیالت همتا شدند (جداوق  1و  .)2هر دو گروه از نظر منیارهای
اخددتالالت روانشددناختی مددذنور در  SCL-90-Rبررسددی و ضددمن
برخورداری مشابه در همهی ابناد درمانی و حمایدت اجتمداعی بجدز
آموزش مدیریت استرس در گروه آزمایش بده مددت  8هفتده تحدت
آموزش ارار گرفته و در پایان دوره نیز همان منیارها به تفکیدك در
دو گروه بررسی و تنیین گردید .همچنین پدس از دورهی پیگیدری،
مجدداً این منیارها در هر دو گروه بررسی و تنیین گردیدد .براسداس
تحلیددل واریددانس ،یافتددههددای ایددن پددشوهش نشددان داد ندده منیددار
روان پریشی ابتدا در هر دو گروه یکسان است ،اما در پایدان مداخلده
در گروه آزمایش ناهش مننادار پیدا ندرده بدود ،و در پایدان دورهی
پیگیری نیدز در گدروه آزمدایش نمتدر از گدروه ننتدرق بدود .افکدار
جدول  :1توزیع فراوانی وضعیت تأهل و تحصیالت شرکت کنندگان در دو گروه مورد بررسی
گروه آزمایش

گروه ننترق

متیهل

6

6

وضنیت تیهل

مجرد

2

2

0/001

تحصیالت

سایر
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه

2
2
1
3

2
2
1
3

0/001

دانشگاهی

4

4
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منناداری
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جلسهی هشدتم مدرور نلدی و تمدرین مهدارتهدای آموختده شدده،
اختصا داده شد .طی برنامه دو رهبر گروه به عنوان الگوهای ن ش
م ابله ای همراه با اعضا گروه فنالیت نردند؛ ابراز هیجدانی را تشدویآ
نردند و برای جستحوی حمایت اجتماعی -هیجدانی فرصدت الزم را
فراهم آوردند؛ آنها به اعضای گدروه آمدوزش دادندد نده اطمیندان را
جایگزین تردید ننند؛ استفاده از مهارت های اجتنابی را منع نرده و
پذیرش و سازمان دهی مجدد را به عنوان پاسخهای م ابلهای تشویآ
نردند .برای بررسدی توصدیفی دادههدای ایدن پدشوهش از میدانگین،
انحرا استاندارد ،و واریانس اسدتفاده شدد .بدرای بررسدی فرضدیات
پشوهش نیز آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر و آزمدون
تن یبی تونی استفاده شد .دادهها بدا نسدخهی  25ندرمافدزار SPSS
تحلیل شد.
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پارانوئید در ابتدا و پایان مداخله در هدر دو گدروه یکسدان بدود و در
پایان دوره ی پیگیری نیز در دو گروه مدورد بررسدی ،از نظدر آمداری
تفاوت مننادار نداشت .فوبی (هراس) ابتددا در هدر دو گدروه یکسدان
بود نه در پایان مداخله نیز در هر دو گروه یکسدان بدود و در پایدان
دورهی پیگیری هم در دو گروه تفاوت منناداری دیدده نشدد .میدزان
خصومت در ابتدای پشوهش در هر دو گروه یکسان بود نه ،در پایدان
مداخله در دو گروه یکسدان و در پایدان دوره ی پیگیدری نیدز در دو
گروه تفاوت منناداری نداشت .میزان اضطراب در ابتدای پشوهش در
هر دو گروه مورد برررسی یکسان بود ،اما در پایان مداخله در گدروه
آزمایش ناهش مننادار پیدا نرده بود و در پایان مدت زمان پیگیری
نیز همچنان در گروه آزمایش پایینتر بود .شاخص افسدردگی پدیش
از مداخله در هر دو گروه یکسان بود؛ امدا پدس از مداخلده در گدروه
آزمایش ناهش مننادار دیدده شدد و در پایدان دورهی پیگیدری نیدز
همچنان در گروه آزمایش پایینتر بود .حساسیت در ابتدای پشوهش
در هر دو گروه مدورد بررسدی یکسدان بدود .ایدن شداخص در پایدان
مداخله نیدز در دو گدروه تفداوت منندادار نداشدت و پدس از دورهی
پیگیری نیز در هر دو گروه یکسان بدود .میدزان وسدواس در ابتددای
پشوهش در هر دو گروه یکسان بود و در پایان مداخله نیز در هدر دو
گروه تفاوت مننادار نداشت و در پایان دورهی پیگیری نیز در هدر دو
گروه یکسان بود .شاخص جسمانی نردن در ابتدای پشوهش در هدر
دو گروه یکسان بود؛ اما در پایان مداخله در گروه آزمدایش نداهش
مننادار یافت و همچندان ایدن نداهش در دورهی پیگیدری در گدروه
آزمایش پایینتر بود .شاخص شدت ناراحتی در ابتددای پدشوهش در
هر دو گروه یکسان بود؛ اما این شاخص در پایدان مداخلده در گدروه
آزمایش ناهش یافت و در پایان دورهی پیگیری نیز در گدروه تحدت
آزمایش و مداخله پایینتر بود.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار سن در دو گروه مورد بررسی
تنداد

میانگین

انحرا منیار

درجه آزادی

t

منناداری

آزمایش

10

36/6

6/96

18

0/001

0/001

ننترق

10

36/6

6/95

18

0/001

0/001

جدول  :3مقایسهی میانگین و انحراف معیار شاخصهای سالمت روان به تفكیک زمان سنجش در هر دو گروه مورد بررسی
مرحله
پیش از مداخله

دورهی پیگیری
پیش از مداخله
افکار پارانوئید

پس از مداخله
دورهی پیگیری
پیش از مداخله

هراس

پس از مداخله
دورهی پیگیری
پیش از مداخله

خصومت

پس از مداخله
دورهی پیگیری
پیش از مداخله

اضطراب

پس از مداخله
دورهی پیگیری
پیش از مداخله

افسردگی

پس از مداخله
دورهی پیگیری
پیش از مداخله

حساسیت

پس از مداخله
دورهی پیگیری

وسواس

پیش از مداخله

آزمایش

10

1/31

0/37

ننترق

10

1/56

0/35

آزمایش

10

1/11

0/17

ننترق

10

1/62

0/37

آزمایش

10

1/28

0/23

ننترق

10

1/77

0/24

آزمایش

10

1/91

0/60

ننترق

10

1/84

0/57

آزمایش

10

1/51

0/43

ننترق

10

1/80

0/54

آزمایش

10

1/74

0/46

ننترق

10

1/79

0/31

آزمایش

10

0/63

0/19

ننترق

10

0/67

0/21

آزمایش

10

0/52

0/16

ننترق

10

0/52

0/17

آزمایش

10

0/45

0/14

ننترق

10

0/50

0/16

آزمایش

10

1/29

0/57

ننترق

10

1/43

0/84

آزمایش

10

1/13

0/35

ننترق

10

1/54

0/88

آزمایش

10

1/15

0/33

ننترق

10

1/65

0/74

آزمایش

10

2/46

0/75

ننترق

10

2/56

1/03

آزمایش

10

1/32

0/39

ننترق

10

2/84

0/78

آزمایش

10

1/56

0/41

ننترق

10

2/64

0/83

آزمایش

10

2/34

0/59

ننترق

10

2/24

0/69

آزمایش

10

1/34

0/39

ننترق

10

2/74

0/37

آزمایش

10

1/62

0/46

ننترق

10

2/91

0/22

آزمایش

10

1/73

0/67

ننترق

10

1/83

0/72

آزمایش

10

1/37

0/49

ننترق

10

1/65

0/63

آزمایش

10

1/61

0/66

ننترق

10

1/83

0/62

آزمایش

10

1/71

0/58

ننترق

10

1/63

0/53

207

2/33

0/144

1/15

0/001

8/22

0/001

0/58

0/812

1/76

0/200

0/108

0/747

0/015

0/905

0/019

0/326

3/307

0/086

0/349

0/562

0/92

0/182

0/74

0/069

0/64

0/803

30/4

0/001

13/52

0/002

0/119

0/734

68/6

0/003

63/9

0/001

0/108

0/474

1/30

0/268

0/584

0/455

0/104

0/751
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پس از مداخله

گروه

تنداد

میانگین

انحرا منیار

F

منناداری
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دورهی پیگیری
پیش از مداخله
جسمانی نردن

پس از مداخله
دورهی پیگیری

شدت ناراحتی

پس از مداخله
دورهی پیگیری

آزمایش

10

1/73

0/33

ننترق

10

1/57

0/51

آزمایش

10

2/41

0/91

ننترق

10

2/48

0/92

آزمایش

10

1/43

0/33

ننترق

10

2/82

0/87

آزمایش

10

1/59

0/44

ننترق

10

2/86

0/73

آزمایش
ننترق
آزمایش
ننترق
آزمایش

10
10
10
10
10

2/03
1/99
1/42
2/21
1/59

0/48
0/37
0/33
0/43
0/35

ننترق

10

2/45

0/33

0/723

0/406

0/33

0/859

22/51

0/003

22/01

0/001

0/12

0/81

21/3

0/001

29/9

0/001

دارد .این اثربخشی را می توان بیش از هر چیز مربدوط بده بازسدازی
شناختی و چالش های شناختی موجود در این از درمان دانست؛ چرا
نه سنجش واانیت به عنوان عامل میانجی در این فرآیند به نمدك
درمان شناختی -رفتداری بهبدود یافتده و در نتیجده فدرد مدیتواندد
شناخت بهتر و واانی نسبت به خود ،دیگران و محیط پیرامون خود
داشته باشد .درمان شدناختی -رفتداری بدر نداهش افکدار پارانوئیدد
بیماران مبتال به سرطان پستان در مرحلهی پدسآزمدون و پیگیدری
در گروه آزمایش نسبت به گروه ننترق اثربخش نبود ،نه این یافتده
با نتایج نهزائی و همکاران ] [7همسدو نیسدت .یکدی از مهدمتدرین
عواملی نه میتوان در مورد عدم اثربخشدی ایدن درمدان بدر نداهش
افکار پارانوئید برشمرد این است نده ویشگدیهدای پارانوئیدد صدفات
برجسددته و پایددداری از شخصددیت اسددت ن ده در برابددر درمددانهددای
شناختی -رفتاری م داوم هسدتند ] [14و بهدرهگیدری از روشهدا و
فنون مداخله ای دیگر از جمله طرحوارهدرمانی برای عالئم م اوم بده
درمان های شناختی نه با سازههای شخصیتی فرد پیوند خوردهاندد،
سودمند است .یافته های این پشوهش نشان داد نه درمان شناختی-
رفتاری در برخی از م یاس های دیگر نیدز (مانندد هدراس) در گدروه
آزمایش نسبت به گروه ننترق در مرحلدهی پدسآزمدون و پیگیدری
اثربخش نبوده است؛ نه این یافتدههدا بدا نتدایج پدشوهش نهزائدی و
همکاران ] [7در رابطه با اثربخشی این درمان بر ناهش عالئم فوبیدا
در بیمدداران سددرطانی و س دایر پددشوهشگددران ] [20 ،21مبنددی بددر
اثربخشی درمان شناختی -رفتاری در ناهش نشدانههدای بدالینی در
بیماران مزمن ،همسو نبود .در تبیین این یافته میتوان به این نکتده

بحث و نتيجهگيري

یافتههای این پشوهش نشان داد نده درمدان شدناختی -رفتداری بدر
ناهش برخی از نشانگان بالینی در بیماران مبتال به سرطان پسدتان
نسبت به گروه ننترق پس از اجرای درمان اثربخش است و بهبودی
نشانگان حتی پس از دو ماه (مرحلده ی پیگیدری) نسدبت بده گدروه
ننترق نه هیچ درمان روانشناختی دریافدت نکدرد ،همچندان بداای
بود .در تبیین این یافته میتوان گفت نه درمان شدناختی -رفتداری
با آماج ارار دادن باورها و تفکرات غیرمنط ی و بده چدالش نشدیدن
آنها و بازسازی شناختی توانسته است نه اثرات مطلوبی بر نشانگان
بالینی بیمداران مبدتال بده سدرطان پسدتان بگدذارد .در ایدن راسدتا
آموزش های موجود در پروتکل درمانی از جمله راهبردهای م ابلهای
نارآمد ،رفتار جرأتمندانه و ابراز وجود ن ش زیادی در نداهش ایدن
عالئم و نشانگان بالینی داشته است .براساس یافتههای این پدشوهش
درمان شناختی -رفتاری منجر به ناهش عالئم روانپریشی در گروه
آزمایش نسبت به گروه ننترق میشود و اثر این ناهش حتی پس از
اتمام درمان و در مرحله ی پیگیری (دو ماه پس از درمان) همچندان
نسبت به گروه ننترق نه هیچ تیییری را گزارش نکردندد ،همچندان
بدداای بددوده اسددت .یافتددههددای ایددن پددشوهش بددا یافتددههددای سددایر
پشوهشگران ] [20 ،21مبنی بر اثربخشی درمان شناختی -رفتداری
در ناهش نشانههای بالینی و بهبود نیفیت زندگی بیماران ،به ویدشه
اثربخشی این درمان بر ناهش عالئم روانپریشی در بیمداران مبدتال
به سرطان ] [7همسو است همان طور نه پیشینهی پشوهشی نشدان
می دهد ،درمان شناختی -رفتاری در ناهش عالئم روانپریشی تیثیر
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ننترق

10

1/59

0/43
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آزمایش

10

1/48

0/29

0/443
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اثربخشی مدیریت استرس شناختی ...

اشاره نرده نه اختالق فوبی درمان ویشه داشته و صرفاً با یدك روش
نلی (مدیریت استرس به روش شدناختی -رفتداری) نمدی تدوان بده
درمان اختالق فوبی پرداخت .بنابراین اگر خدواهیم در میدزان فدوبی
بیماران در مراحل مختل درمان تفاوت مننادار مالحظه نندیم ،بده
درمان اختصاصی برای آن اختالق نیاز داریم .همچنین نتایج حاصل
از این پشوهش نشان داد نه درمدان شدناختی -رفتداری بدر نداهش
خصومت و حساسیت بین فردی در بیماران مبتال به سرطان پسدتان
در مرحلهی پس آزمون و پیگیری اثربخش نبوده است .این یافتدههدا
بددا نتددایج پددشوهش نهزائددی و همکدداران ] [7و سددایر پددشوهشگددران
] [19-24همسددو نیسددت .بدده نظددر مددیرسددد اسددتفاده از آمددوزش
مهارتهای ارتباطی و ناربرد این مهارتها در درمانهای شدناختی-
رفتاری در بیماران مبتال به سرطان مناسبتر باشد ] ،[15 ،25چدرا
نه بهره گیری از آموزش مهارتهای بینفردی در این بیماران هم بر
روابط بیماران بدا دیگدران و هدم در بازسدازی و اصدالت شدناختی و
هیجانی آنان ن ش بسزایی دارد.
یافتهها نشان داد نه درمان شناختی -رفتاری بر ناهش اضطراب در
بیماران مبتال به سرطان پستان در گروه آزمدایش هدم در مرحلدهی
پسآزمون و هم در مرحلهی پیگیری نسبت به گروه ننترق اثربخش
است .یافتههای این پشوهش بدا نتدایج سدایر پدشوهشهدا ]،[26 ،27
مبنی بر نداهش افسدردگی بدا درمدان شدناختی -رفتداری در بدین
ب یماران مزمن و بیماران سرطانی همسو است ،به نظر مدیرسدد نده
درمانهای شناختی -رفتاری با آمداج ادرار دادن رفتارهدای افسدرده
نننده از جمله فناقسازی رفتاری و خطاهای شناختی و بازسدازی و
اصالت شناختی در ناهش افسردگی بیماران سدرطانی مفیدد اسدت.
براساس یافتههای حاصل از این پشوهش ،درمان شدناختی -رفتداری
بر ناهش افسردگی در بیماران مبدتال بده سدرطان پسدتان در گدروه
آزمایش هم در مرحلدهی پدسآزمدون و هدم در مرحلدهی پیگیدری
نسبت به گروه ننترق اثربخش است .یافتههای این پشوهش با نتدایج
سایر پشوهشگران ] [28-29همسو است .درمان شناختی -رفتداری
در ناهش اضطراب ناشی از بیمداری و همچندین پدردازش افکدار در
مورد بیماری با به چالش نشیدن افکار منفدی و نیدز بهدرهگیدری از
آرامش عضالنی در بهبود یا ناهش اضطراب بیماران سدرطانی مفیدد
است .نتایج حاصل از این پشوهش نشدان داد نده درمدان شدناختی-
رفتاری بر ناهش وسواس -اجبار در بیماران مبتال به سرطان پستان
در مرحلهی پس آزمون و پیگیری اثربخش نبوده است .این یافتدههدا
با نتدایج پدشوهش نهزائدی و همکداران ] [7و پدشوهشهدای مشدابه
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] [24 ،25همسو نیست .در تبیین این یافته میتدوان چندین گفدت
نه برای ناهش نشانههای بالینی وسواس -اجبار به عندوان اختاللدی
نه بسیار نیز شدایع اسدت ،نیداز بده درمدان اختصاصدی وجدود دارد.
وسواس به سادگی اابل درمان نیست و حتی ناهش عالئم آن نیز به
راحتی صورت نمی گیرد؛ اگر بخواهیم تیییدری در نشدانگان بدالینی
افراد وسواسی ایجاد ننیم ،به طور ویشه باید اادامات درمانی بدر روی
خود وسواس تمرنز ننند .براساس یافته های ایدن پدشوهش ،درمدان
شناختی -رفتاری بر ناهش عالئم جسمانی نردن در بیماران مبدتال
به سرطان پستان در گروه آزمایش هم در مرحلهی پس آزمون و هم
در مرحله ی پیگیری نسبت به گروه ننترق اثربخش است .یافتههای
این پشوهش با نتایج سدایر پدشوهشهدا ] [21همسدو اسدت؛ درمدان
شناختی -رفتاری با ناهش اضطراب ،افسدردگی و نیدز فنداقسدازی
رفتاری به بهبود بیمار نمك مدینندد .بیمداران مبدتال بده سدرطان
پستان درصدد بهرهگیری هر چه بیشدتر از درمدانهدای پزشدکی در
فائآ آمدن بر بیماری برآمده و عالوه بدر ایدن بدا بیمداری و عدوارض
جسمانی ناشی از آن ،همانند درد و نداتوانیهدای ایجداد شدده نندار
آمده و در نتیجه احتماالً عالئم جسمانی هدم نداهش مدییابدد ،هدر
چند نه یافتههای این پدشوهش بدا یافتدههدای سدایر پدشوهشگدران
] [24 ،25همسو نیست .در تبیین این یافته میتوان به ن دش اابدل
توجه درمان شدناختی -رفتداری در بهبدود عالئدم جسدمانی ندردن
بیماران مبتال به سرطان پستان اشداره ندرد .بدا توجده بده پروتکدل
استفاده شده برای درمان شناختی -رفتاری گدروه آزمدایش در ایدن
پشوهش و محتویات آن (به ویشه چالشهای شناختی ،ارزیابی مجددد
افکار ،بازسازی شناختی ،ارتبداط بدین افکدار و احساسدات ،شدناخت
افکار غیرمنط ی ،راهکارهای م ابله بدا افکدار غیرمنط دی و تکدالی
رفتاری) ،این انتظار می رفت نه در عالئم جسدمانی ندردن بیمداران
مبتال به سرطان پستان بهبود حاصل شود؛ افرادی نده دارای عالئدم
جسددمانی نددردن هسددتند ،مسددائل و مشددکالت خددود را سددو تنبیر
می ننند و باورهای نادرستی در مدورد ایدن نشدانگان بدالینی دارندد.
درمان شدناختی -رفتداری بدا هدد ادرار دادن ایدن سدو تنبیرها و
باورهای نادرست موجب بهبود نشانه هدای بدالینی جسدمانی ندردن
شرنت ننندگان شده است.
آخرین یافته مربوط به شاخص شدت نلی ناراحتی در پرسشنامهی
 SCL-90-Rاست نه در گروه آزمایش نسدبت بده گدروه ننتدرق در
مرحلهی پس آزمون و پیگیری در بیماران مبتال بده سدرطان پسدتان
ناهش یافت؛ این بدین مننی است نه وضنیت روانی گروه آزمدایش
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سهم نويسندگان

حمیدرضا جمیلیان :استاد راهنما
صفورا غفوریآثار :گردآوری دادهها
احمد بیات :تجزیه و تحلیل آماری ،نگارش و پیگیری چاپ م اله
تشكر و قدرداني

از همهی نسانی نه پشوهشگدران را در انجدام ایدن پدشوهش یداری
نردند ،سپاسگزاری مدی شدود .در ایدن راسدتا بده ویدشه از تمدامی
نارننان بیمارستان آیت ا ...خوانساری اراک نده در جریدان اجدرای
این پشوهش نهایت همکاری را با پشوهشگران داشدتند ،تشدکر مدی
شود.
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با درمان شناختی -رفتاری بهبود یافته و به نظر می رسد نه نداربرد
درمانهای شناختی -رفتاری در مرانز آنکولوژی میتواند بده عندوان
یك درمان تکمیلی در ننار درمانهای پزشکی ،در نظر گرفته شدود.
همچنین این درمان میتواند در بهبود ارتباط بدین پزشدك و بیمدار
ن ش مفیدی ایفا نند .ابتال به سدرطان دارای ابنداد و فدرآوردههدای
روانشناختی است ] .[7نتایج حاصل از این پشوهش نشان مدیدهدد
نه درمان شناختی -رفتاری می تواند سبب نداهش تنیددگی ایجداد
شده به دنباق تشخیص و درمانهای رایج سرطان گدردد و در روندد
درمان و سازگاری بهتر بیمداران ن دش مناسدبی ایفدا نندد؛ ارائدهی
چنین خدماتی به بیماران مبتال به سرطان پسدتان و سدایر بیمداران
سرطانی نه تنها در بهبودی عالئم روان شناختی و روانپزشکی آندان
مؤثر است ،بلکه به ایجاد برنامههدای حمدایتی ،م ابلدهای و ااددامات
توانبخشی منجر شده و به افدزایش نیفیدت درمدانهدای پزشدکی و
همافزایی درمانهای پزشکی و رعایت دسدتورالنملهدای درمدانی از
جانب بیمار و همکاری او و خانوادهاش میگدردد .در نتیجده موجدب
فائآ آمدن بر بیماری میشود؛ سازگار شددن بدا بیمداری ،عدوارض و
عالئم آن راحتتر شده و نیفیت زندگی بیمار افزایش خواهد یافت.
با توجه به یافتههای این پشوهش میتوان گفت نه نداربرد مددیریت
استرس شناختی -رفتاری در مراندز درمدان سدرطان مدیتواندد بده
عنوان یك درمان تکمیلی در ننار درمان های پزشکی در نظر گرفته
شود .این مداخله هم نشانههای بالینی بیماران را ناهش مدیدهدد و
هم ارتباط بین پزشك و بیمار را بهبدود مدیبخشدد .همانندد اغلدب
پشوهشها ،این پشوهش با برخی محدودیتها همراه بود .ریزش گروه
آزمایش نه منجر به افزایش حجم نمونه بیش از آنچه نه در روش
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پشوهش به آن اشاره شده است؛ عدم شرنت منظم برخی از شدرنت
ننندگان؛ تداخل هیجانی و ترس های بیماران از وضدنیت جسدمانی
خود نه در ابتددای آمدوزش پیشدرفت را نندد ندرده بدود از جملده
محدددودیتهددای ایددن پددشوهش بددود .بددا توجدده بدده روش ،نتددایج و
محدودیتهای این پشوهش ،پیشنهاد میشود نه سایر پشوهشگدران
نکات ریل را در نظر داشته باشند .گنجاندن آموزشهای مهارتهای
ارتبدداطی و برخددی از فنددون طرحددواره درمددانی در پروتکددل درمددان
شناختی -رفتاری به منظدور اثربخشدی بیشدتر بدر افکدار پانوئیددی؛
تندیل ویشگی های شخصیتی و ارتباط مؤثر با دیگران؛ بهرهگیدری از
درمانهای روان شناختی برای تمام افراد مبدتال بده سدرطان؛ انجدام
پشوهشهای مشابه بدر روی خدانواده و بسدتگان بیمداران مبدتال بده
سرطان و در پایان بهرهگیری از روشهای مداخلهای بدرای بیمداران
سرطانی.
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