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Abstract
Breast cancer is the most common cancer in women. Its affects different aspects of individual
health. The aim of present research was to investigate the effects of cognitive- behavior group
therapy stress management on resilience and hope in women with breast cancer. This
research included semi-experimental pre-test, post-test with control group and follow-up
period. Thirty female patients with breast cancer who were referred to the Cancer Support
Association (YAS Kerman) were selected by convenience sampling method in the summer of
1394. Patients divided into two experimental and control groups. Then, all 30 patients
completed Connor–Davidson Resilience Scale and Snyder Hope Scale at the beginning of
group therapy. The experimental group participated in 10 sessions of group therapy. In the
end of group therapy and a month later follow up, both groups were tested again. After
collecting questionnaires, data was analyzed using covariance analysis. In the experimental
group, there results indicated that Cognitive–Behavioral Group Therapy Stress Management,
give rise to improve resilience and hope. These findings were confirmed after a month
following up. The results from data indicated that Intervention has given rise to improvement
of resilience and hope in breast cancer patients. Hence, this method can be used in oncology
centers as a complementary therapy alongside medical treatment.
Keywords: Cognitive-behavior group therapy, Stress management, Resilience, Hope, breast
cancer
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چکیده
سرطان پستان شایعترین سرطان زنان است که بر جنبههای مختلف روانشناختي فرد اثر ميگذارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي
اثربخشي آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختي – رفتاری بر تابآوری و امیدواری زنان مبتال به سرطان پستان بود .این پژوهش
ازجمله طرحهای نیمهآزمایشي پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل و دورۀ پیگیری بود 93 .نفر از زنان مبتال به سرطان پستان
مراجعهکننده به انجمن حمایت از بیماران سرطاني یاس کرمان به شیوۀ نمونهگیری دردسترس در تابستان سال  2931انتخاب شدند.
بیماران بهطور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .سپس  93نفر پرسشنامۀ تابآوری کانر و دیویدسون و پرسشنامۀ
امیدواری اشنایدر را تکمیل کردند .گروه آزمایش در  23جلسۀ  33دقیقهای مشاورۀ گروهي شرکت کردند و گروه کنترل
مداخلهای دریافت نکردند .هر دو گروه پس از خاتمۀ جلسات درماني و دورۀ پیگیری یک ماهه مجدداً ارزیابي شدند .دادهها با
استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان دادند گروه درماني شناختي – رفتاری مدیریت استرس سبب
افزایش میزان تابآوری و امیدواری در گروه آزمایش شده است .پیگیری یک ماهه ،نتایج بهدستآمده در دو گروه را تأیید کرد.
با توجه به تأثیر آموزش مداخله بر افزایش تابآوری و امیدواری زنان مبتال به سرطان پستان ،بهکارگیری فنون شناختي – رفتاری
در کنار درمانهای پزشکي ميتواند در درمان این بیماران مؤثر باشد.
واژههای کلیدی :گروه درماني شناختي – رفتاری ،مدیریت استرس ،تابآوری ،امیدواری ،سرطان پستان
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مقدمه

 ،)1333همچنررین بهبررود وضررعیت اضررطراب (گریررر،

سرطان ،یکي از بیماریهای مزمن است که با وجود

پررار  ،پریگسررون ،سررافرن ،)1323،افررزایش کیفیررت

پیشرفتهای پزشکي همچنان سبب احساس درماندگي

زندگي (گریر و همکراران ،1323 ،هوپکرو و کولمران،

و آبرل،

 ،)1323بهبود امیدواری (رستون ،آکروپر و میسرکوکي،

 .)1339سرطان پسرتان بره رشرد خرار از قاعرده بافرت

 )1323و افزایش اثربخشي درمان های پزشکي (هوپکرو

پسررتان اطررال مرريشررود (برونررر 2932/1331 ،ترجمررۀ

و کولمان  )1323 ،زنان مبتال به سرطان سینه مؤثر است.

سررامي) .در ایررران سرررطان پسررتان  12/1درصررد از کررل

یکرري از ایررن فاکتورهررای روانرري تررابآوری 9اسررت.

مرروارد گرررزارششررردۀ سرررطان را تشرررکیل مرريدهرررد

مطالعررات نشرررران دادنررد افررررراد بررررا تررررابآوری زیرراد

(روحپرررورزاده ،قررادری ،پارسررال و اهللیرراری.)1321 ،

سررطح کمتررری از اجتنرراب را نشرران مريدهنررد و بررا

تشخیص این بیمراریهرای تهدیدکننردۀ زنردگي ماننرد

درد ناشري از بیمراریشرران کنررار مريآینررد و نگرررش

بیماری اثرات متعددی بر کیفیت زندگي فرد ميگذارد

فاجعهسررازی نسرربت برره درد ندارنررد یررا کمترررر بررره

(پدارم ،محمدی و رضایي .)1323 ،سرطان اضطراب و

سررمت فاجعهسررازی پیررش ميرونررد (آونگ ،زاترورا

فشار زیرادی را برر فررد وارد مريکنرد و برا ظاهرشردن

و ریِررد1323 ،؛ ترروبي ،نتررون و میلررک .)1321 ،افررراد بررا

نشانههرای بیمراری ،پاسرخهرای هیجراني همرراه آن نیرز

سرطح زیاد ترابآوری معموتً ميتواننرد برا درد ناشرري

شررو مرريشررود (ویررز)1339 ،؛ ایرن پاسررخهررا شررامل

از بیماری مقابلره کننرد و نشرانههای افسرردگي در ایررن

افسرردگي شردید ،غر ،،عصربانیت ،تغییرر شخصریت و

افرراد بره دلیرل مقابلرۀ کارآمرد کاهرش ميیابررد؛ ولرري

اضطراب است .علت اصلي پاسخهای هیجراني در ایرن

افرراد بیمرار بره دلیرل سرریر طروتني بیمرراری کرر،کرر،

بیماری ،روبهروکردن افراد برا ایرن واقعیرت اسرت کره

تحلیرل ميرونرد و ترابآوری آنهرا کاهرش ميیابررد و

چیزهای زیادی وجود دارند که به میزان چشمگیری در

بره سرمت فاجعهسرازی درد پیش ميروند (بویر ،امراني،

کنترل نیستند (کارلسون و اسپکا.)1331 ،

بومرررارت و تدیرررج .)1321 ،درواقرررررع ترررررابآوری،

و تررس عمیقري در افرراد مريشرود (کررو

از همین رو ،پژوهشرگران معتقدنرد سررررطان عرالوه

تفاوتهررای فررردی را در تجررارب روبررهروشرردن بررا

بررر اینکرره بیمرراری جسررمي اسررت ،بیمرراری روانرري

درد توضیرح مريدهررد و ایررن خصیصررره برررهخوبررري

نیرز محسروب ميشرود و بایرد فاکتورهرای روانري را در

توضیررررح مرريدهررررد چرررررا برخرررري افررررراد در برابررررر

ایرررن بیمررراری شررایان توجررره قررررار داد (تاجی رکزاده،

بیمرراری خررود را مريبازنرررد و ناامیرررد مريشروند؛ در

صررادقي و کریمیرران .)2931 ،همچنررین مطالعررات نشرران

عیررن حررال ،برخرري افررراد از همیررن بیمررراری و درد

ميدهند مرداخالت روانشرناختي در کراهش اضرطراب،

برررای ارتقرای زندگري و بهبرود کیفیرت زندگري خرود

پریشاني هیجاني 2و افکار مزاح( 1،آنتوني ،لچرر ،دیراز،

بهرره ميبرنرد (تاجیکزاده و همکاران.)2931 ،

وارجرررز و همکررراران ،)1331 ،اضرررطراب و افسرررردگي

تابآوری ،یکي از مه،ترین توانایيهای انسان است

(بالن ر  ،)1331 ،افررزایش سررالمت روانشررناختي بیشررتر،

که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطرر مريشرود و در

سطوح اضطراب کمترر و تطرابف فیزیولوژیرک (سرطوح

طب و روانشناسي نشاندهندۀ مقاومت جسماني و بهبرود

کورتیزول پایینتر ،میرزان سریتوکین  th1براتتر) بیشرتر

خودانگیخته و توانایي برقراری مجدد تعادل هیجراني در

(آنتوني ،لچر ،دیاز ،وار  ،هرالي ،فیلیرپس و همکراران،

موقعیتهای تنشزاست و درواقع به ویژگيهایي اشراره
دارد که در سرعت و میزان بهبرود بعرد از رویرارویي برا

. Emotional distress
. Intrusive thoughts

1
2

. Resilience

3
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تررنش مشررارکت دارنررد (گلدسررتین و برررا .)1321 ،

در موقعیررتهررای غیرقابررل اجتنرراب از عملکرررد بهت رری

مفهوم تاب آوری در ارتباط برا نرریرۀ منرابع اسرترسهرا

برخرروردار باشررد (حسررنزاده ،زار و علیپررور.)2932 ،

توانررایي درونرري فرررد برررای پاسررخدادن ،دوامآوردن و

تابآوری ،انعطافپذیری شناختي را بهطور معنريداری

طبیعيبودن بررخالف وجرود اسرترسهرا اسرت (کرانر و

بهبود ميبخشد و افرادی که توانایي تفکر انعطرافپرذیر

داویدسون.)1339 ،

دارند ،موقعیت های چالشانگیز یا رویدادهای استرسزا

تابآوری ،استرس را محدود نمريکنرد ،مشرکالت
زندگي را پا

نميکند ،بلکه به افراد قدرت ميدهد تا

را م ريپذیرنررد و تررابآوری بیشررتری دارنررد (بورتررون،
پاکنهام و برون.)1323 ،

بررا مشررکالت پرریش رو مقابل رۀ سررال ،داشررته باشررند ،بررر

وجود «امید» در بیماریهای مزمن امری مهر ،اسرت

سختيها فائف آیند و با جریران زنردگي حرکرت کننرد.

و در واقرررع بررره مبرررارزه طلبیر ردن در جهرررت غلبررره برررر

فرد تابآور یعني کسي که در برقراری تعادل زیستي –

محدودیتهای زنردگي و ترالش بررای زنردگيکررردن

رواني در شرایط دشوار توانمند است و در عمرف معنرای

اسرت (رولند .)2333 ،امیدواری و سرطان بره دو طریرف

آن شرررکت و حرررور فعررال و سررازندۀ مررا در محرریط

به ه ،مربوط مريشروند؛ نخسرت اینکره افرراد امیردوار،

پیرامونمان نیز مدنرر اسرت (روترر .)2333 ،تراب آوری

بیشتر از راهبردهای مقابلۀ مسئلهمدار اسرتفاده مريکننرد.

در برابر تأثیرات روانشرناختي حرواد مشرکلزا از فررد

آنهررا احتمررال بیشررتری دارد کرره رفتارهررای غربررالگری

محافرت ميکند (پینکارت ،)1333 ،و به منزلرۀ محراف

سرررطان ماننررد مرراموگرافي را انجررام دهنررد .همچنررین،

اسررترس نشررانههررای افسررردگي را کرراهش مرريدهررد

افرررادی کرره امیدوارانرره مررياندیشررند ،در مواجهرره بررا

(کاتاتنو ،چان و ویلسون.)1322 ،

تشررخیص و درمرران سرررطان ،پریشرراني کمتررر و سررازش

امیردواری 2نیرز مؤلفرۀ اساسري در بازگشرت بیمراران

بیش رتری نشرران م ريدهنررد .در مراحررل درمرران نیررز افررراد

مبتال به سرطان به زندگي است و اساس آن حالتي است

امیرردوار در تحمررل درمررانهررای طرروتني و دردنررا

و

که بیماران با اهداف منحصربهفرد زنردگي خرود رابطره

عوارض شیميدرماني یرا پرتودرمراني از خرود مقاومرت

برقررار مريکننررد (کراواردی ،،اوزر و برروزوکي.)1329 ،

بیشتری نشان ميدهند و احتمال بیشتری دارد که درمران

افراد امیدوار به جای تمرکز برر رویردادهای نراگوار ،از

را پیگیری کنند .در مرحلۀ بهبود نیز افرراد امیردوارتر برا

آنها درس مي گیرند و در پیگیری اهرداف آینرده از آن

دید مثبتتری به زندگي مينگرند و گرایش بیشتری بره

استفاده ميکنند (اشنایدر و لوپز .)1332 ،درواقرع امیرد،

شناسایي جنبههرای مثبرت موقعیرتهرای آسریبزا نشران

عاملي برانگیزاننده است که افراد را قادر ميکند مسیری

ميدهند (جبالعاملي ،نشراطدوسرت و مولروی.)1323 ،

را انتخاب کنند که به نتیجهای مثبت ميانجامرد (نرادری

امید به زندگي باعث کراهش افسرردگي زنران مبرتال بره

و حسررریني .)1323 ،امیررردواری باعرررث پررررورش دیرررد

سرطان سینه نیز ميشود (بیجاری ،قنبرری هاشر،آبرادی،

خوشبینانه نسبت به زندگي ميشود ،فشرارزابودن وقرایع

آقامحمرردیان شررعرباف و همررایي شرراندیز .)2933 ،بررر

را کاهش ميدهد و به زندگي هدف مريبخشرد .فرردی

اساس مطالعۀ آستین ( ،)1331مداخلۀ درمراني مبتنري برر

کرره شخصرریت امیرردوار دارد ،بررر ایررن برراور اسررت کرره

نرریۀ امید اشنایدر باعث افزایش بهبود درمان است.

تجربیررات و حررواد زنرردگي را مريترروان پرریشبینرري و

بیماریهای مزمن همچون سرطان با تجربرۀ تنیردگي

کنترررل کرررد (سررندی ،بنسررون ،داوز و اسررمیت.)1321 ،

ارتباط دارند و هرچه فرد بیشتر در معرض تنیردگيهرای

مطالعات نشان ميدهند تابآوری به فرد کمک ميکند

ناشي از بیماری قرار گیرد ،عوارض منفي روانشناختي و

1

فیزیولوژیکي آن را بیشتر تجربره مريکنرد کره ایرن امرر

. Hope
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سبب کاهشیافتن کارکرد سیست ،ایمني فرد مريشرود و

ورود آزمرررودنيهرررا بررره پرررژوهش عبرررارت بودنرررد از:

او را در مقابلۀ مؤثر برا بیمراری دچرار مشرکل مريکنرد؛

-2جنسرریت مؤنررث؛  -1تحصرریالت دسررتکرر ،سرریکل؛

بنابراین بیمراران سررطاني نیازمنرد کمرک بررای انطبرا

 -9ابتال به سرطان پستان به مدت دستکر ،یرک سرال؛

مررؤثر و زنرردگيبخررش بررا بیمرراری مررزمن خررود هسررتند

 -1نداشرررتن سرررابقۀ بیمررراری عصررربي و روانشرررناختي؛

(کاواردی ،و همکاران.)1329 ،

-1سکونتداشتن در شهر کرمان؛  -1داشرتن توانرایي و

همچنین با در نرر گرفتن این نکته که ناامیردی حتري

عالقمندی به شررکت در برنامرۀ آموزشري؛ -1رضرایت

پررس از  23سررال ،همچنرران بررر بقررای بیمرراران اثررر دارد،

آگاهانه برای شررکت در پرژوهش؛  -3شررکتنداشرتن

ميتوان گفت ناامیدی در بیماران مبتال به سرطان پسرتان

در کالسهای آموزشي و روشهرای مشرابه برا مداخلرۀ

متغیر مه ،در پیشآگهي محسروب مريشرود (واتسرون،

مدنرر .معیارهای خررو شرامل -2 :تشرخیص هرگونره

هاود ،هاویلند و بیلس)1331 ،؛ بنابراین ضرروری اسرت

اختالل روانشناختي بارز؛  -1غیبت بریش از دو جلسره و

به افزایش میزان تابآوری و امیرد بره زنردگي در زنران

هرگونرره نرراتواني کرره حرررور شرررکتکننرردگان را بررا

مبررتال برره سرررطان سررینه توجرره ویررژه شررود .درمررانهررای

دشواری همراه کند.
2

گروهي روانشرناختي ،یکري از بهتررین نرو مداخلرههرا

ابزار سرنجش :پرسشرنامۀ تراب آوری (:)CD-RISC

است؛ زیرا افرراد برا تعامرل مسرتقی ،برا یکردیگر تصرویر

کانر و دیویدسون در سال  1339این پرسشنامه را طررح

واقعبینانهتری از شرایط خود به دست ميآورند (یرالوم،

کردند و شامل  11سؤال است .روش نمررهگرذاری ایرن

 .)2333با توجه به اینکه تا کنون بره اثررات درمرانهرای

پرسشررنامه بررهصررورت لیکرترري از همیشرره ( )3تررا کررامالً

روانشناختي خصوصاً درمان های شرناختي  -رفتراری در

نادرست ( )1است .بررسي ویژگي های روانسرنجي ایرن

بهبود تاب آوری و امیدواری در زنران مبرتال بره سررطان

مقیاس در شش گروه جمعیت عادی ،مراجعرهکننردگان

پسررتان بررر اسرراس جسررتجوهای پژوهشررگران در داخررل

به بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سررپایي ،بیمراران برا

کشررور توجرره نشررده اسررت ،ایررن مطالعرره بررا هرردف

مشکالت اختالل اضطراب فراگیرر و دو گرروه بیمراران

پاسررخگویي برره ایررن فرضرریه طراحرري شررد کرره آمرروزش

مبررتال برره اسررترس پررس از ضررربه انجررام شررده اسررت.

گروهي مدیریت استرس به شیوۀ شناختي  -رفتراری برر

سازندگان این پرسشنامه بر این باورند که این پرسشرنامه

بهبود تاب آوری و امیدواری در زنران مبرتال بره سررطان

بررهخرروبي افررراد تررابآور و غیرتررابآور در گررروههررای

پستان مؤثر است.

بالیني ،غیربالیني را از ه ،جدا ميکند (جوکرار .)2931،

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :با توجه به ماهیت
موضو و اهداف مدنرر ،این پژوهش ازجمله طرحهای
نیمهآزمایشي پیش آزمون ،پسآزمون با گروه کنتررل و
دورۀ پیگیری بود .جامعۀ هدف مطالعه حاضرر ،بیمراران
زن مبتال به سرطان پستان مراجعهکننده به انجمن خیریرۀ
حمایت از بیماران سرطاني یاس شهر کرمران بودنرد93 .
نفر از بیماران به شیوۀ نمونهگیری دردسترس ،انتخاب و
بهطور تصادفي در دو گروه ( 21نفر در گرروه آزمرایش
و  21نفر در گرروه کنتررل) قررار گرفتنرد .مرال هرای

کررارمودی ( )1333بررا اسررتفاده از روش تحلیررل عامررل
روایي این پرسشنامه را مناسب گزارش کردند .همچنین
پایایي ایرن پرسشرنامه را بره روش آلفرای کرنبرا 3/33
گررزارش کردنررد .در ایررن پررژوهش پایررایي پرسشررنامۀ
تابآوری با روش بازآزمایي بره فاصرلۀ دو مراه  3/32و
روایي با همساني دورني  3/11به دست آمد.
پرسشنامۀ امیردواری :)SHS( 1اشرنایدر ( )2333ایرن
پرسشنامه را برای سنجش امید بررای بزرگسراتن براتی
. Connor & Davidon Resilience scale
. Snyder Hope Scale

1
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اثربخشي درمان گروهي مدیریت استرس به شیوه شناختي  -رفتاری بر تابآوری و امیدواری زنان مبتال به سرطان پستان1/

 21سال طراحي کرده اسرت و دارای  21عبرارت اسرت

ترجمۀ آلمحمرد ،جوکرار و نشراطدوسرت) و همچنرین

(اشرررنایدر و لررروپز .)1331 ،ایرررن پرسشرررنامه در طیرررف

راهنمررای  11جلسرره عملرري شررناخت درمرراني گروهرري

پنجدرجه ای یا لیکرت نمرهگرذاری مريشرود .همسراني

(فررری ،2933/2331 ،ترجمررۀ جرران بزرگرري) بررود کرره

دروني کل آزمون  %11تا %31است و پایرایي آزمرون –
بازآزمون  3/33و در دورههای بیشتر از  3تا  23هفته ،از
ایررن میررزان نیررز برراتتر اسررت (اشررنایدر و لرروپز.)1332 ،
کرمرراني ،خررداپناهي و حیرردری ( )1322در پررژوهش
حاضر ،پایایي مقیاس امید اشناید با روش بازآزمرایي بره
فاصلۀ دو ماه  3/31و روایي با همساني دورنري  3/11بره
دست آمد.
روش اجرا و تحلیرل :طررح درمران مطرابف برا کتراب
راهنمای عملري مردیریت اسرترس بره شریوۀ شرناختي –
رفتاری (آنتوني ایرونسون ،و اشرنایدرمن،2933/2333 ،

پژوهشگر ،طي  23جلسه هفتگي  33دقیقهای و به مردت
دو ماه در محل انجمن حمایت از بیماران سرطاني یراس
کرمان (کره در ایرن زمینره آمروزش دیرده اسرت) بررای
گروه آزمرایش انجرام داد .گرروه کنتررل بررای رعایرت
اصول اخالقي پرس از انجرام مداخلره ،آمروزش دیدنرد.
محتوای جلسات آموزشي بهاختصار در جدول  2آورده
شررررده اسررررت .ایررررن مطالعرررره دارای کررررد اخررررال
( )E.A.96.12.06.02از کمیتۀ اخال بخش روانشناسي
دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

جدول  .1خالصه جلسات آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی رفتاری
جلسات

موضوع

2

معارفه و آشنایي درمانگر و اعرای گروه با یکدیگر ،بیان قوانین و انترارات ،امرای رضایتنامه از افراد گروه ،اجرای
پیشآزمون ،انتخاب تصادفي اعرای گروه آزمایش و کنترل.

1

توضیح منطف و ضرورت مدیریت استرس ،آشنایي با استرسزاها و پاسخهای جسمي استرس ،تشریح نقش استرس بر شرو ،
تشدید و تداوم سرطان ،آموزش تنفس دیافراگمي.

9

اهمیت آگاهي در مدیریت استرس ،تمرینات مربوط به افزایش آگاهي دربارۀ منابع تنشزا و نشانههای جسمي استرس ،معرفي
افکار منفي و تحریفات شناختي و تأثیر آن بر خلف و احساس ،آموزش آرمیدگي عرالني تدریجي برای  21گروه ماهیچهای

1

تمرین ارتباط افکار و احساسات ،تمرین قدرت فکر ،فرایند ارزیابي و گامهای آن ،جنبههای مفید تفکر منفي ،آموزش و
تمرین آرمیدگي عرالني تدریجي برای  3گروه ماهیچهای

1

آشنایي با افکار منفي خودکار ،معرفي و تعریف انوا تحریفات شناختي ،تعامل افکار منفي و تحریفات شناختي با هیجانات و
حسهای بدني ناخوشایند ،آموزش آرمیدگي عرالني تدریجي برای  1گروه ماهیچهای.

1

آشنایي با انوا خودگویي ،تفاوت بین خودگویي منطقي و غیرمنطقي ،گامهای جایگزیني افکار منطقي ،ایجاد پاسخهای
منطقي ،آموزش آرمیدگي عرالني منفعل.

1

تعریف مقابله ،آشنایي با انوا مقابلۀ کارآمد مسئلهمدار و هیجانمدار ،آگاهي از استرس ،ارزیابيهای شناختي و پاسخهای
مقابلهای ،آشنایي با انوا مقابلۀ ناکارآمد ،آموزش و تمرین آرامسازی با یادآوری و تمرین.

3

آموزش گامهای مقابله مؤثر ،تمرین مقابلۀ کارآمد ،آشنایي با نحوۀ تطبیفدادن راهبردهای مقابلهای با استرسزاها و درد،
تکنیک نرمکردن برای استرسزاهای طاقتفرسا ،آموزش آرمیدگي خودزاد.

3

تعریف خش ،،آگاهي از نشانههای جسمي خش ،،شناسایي علت خش ،،الگوهای مختلف ابراز خش ،،استراتژیهای مدیریت
خش ،،گزینههای جایگزین به جای سرکوب خش ،یا منفجرشدن ،آشنایي با انوا سبکهای بینفردی ،تمرین پاسخهای
ابرازگرانه ،آشنایي با موانع رفتار ابرازگرانه ،تمرین گامهای اجرایي رفتار ابرازگرانه،

23

جمعبندی مطالب جلسات گذشته ،بررسي پیشرفت آزمودنيها و اجرای پسآزمون.

 /1پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپي ( ،)21زمستان2931

بهمنرور ارزیابي میزان پایرداری ترأثیرات درمراني در

گروهها در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمرون ،p=3.111

طول زمان ،جلسۀ پیگیری یک ماه بعد از اتمام جلسرات

 ،F)2.13(= 3.33و همچنرررین پررریشآزمرررون و پیگیرررری

گروه درماني تشکیل شد 93 .شرکتکننده در پرژوهش

 F)2.13(=3.311 ،p=3.911در متغیررررر تررررابآوری و

مجدداً مقیاس استفادهشرده در طررح را تکمیرل کردنرد.

همچنین در پیشآزمون و پسآزمون 3.132 ،p=3.932

برای رعایت جنبرههرای اخالقري ،پرس از پایران مرحلرۀ

=( F )2.13و پررررریشآزمرررررون و پیگیرررررری ،p=3.931

ارزیررابي و در جلسررۀ پیگیررری ،بروشررورها و خالصرره

 F)2.13(=3.131امیدواری وجود ندارد.

مباحث و تکنیکهایي که طي جلسات درماني به گرروه

در جدول  ،2نتایج تأثیر عررویت گرروه برر نمررات

آزمایش ارائه شده بود ،بره گرروه کنتررل نیرز داده شرد.

تررابآوری در مرحلرۀ پررسآزمررون و پیگیررری مالحررره

دادههای جمعآوریشده در پیشآزمون ،پرسآزمرون و

ميشود .این یافتهها نشان ميدهند تفراوت مشراهدهشرده

پیگیررری بررا اسررتفاده از آزمررون تحلیررل کواریررانس و برره

بین نمرات تابآوری بر حسرب عررویت گروهري (دو

کمررک نرررمافررزار کررامپیوتری  SPSSتجزیرره و تحلیررل

گررروه آزمررایش و کنترررل) در مرحلرۀ پررسآزمررون99 ،

شدند.

درصررد و در مرحل رۀ پیگیررری 19 ،درصررد منحصررراً بررا
درمان شیوۀ شناختي – رفتاری تبیرین مريشرود .تفراوت

یافتهها

مشاهدهشده بین میانگین دو گروه نشان مريدهرد میرزان

ازنرر جمعیتشناختي ،دامنۀ سني افراد شرکتکننده

تابآوری درگروه تحرت درمران مردیریت اسرترس بره

 13ترا  13سررال ( )19±22/1بررود و ازنرررر تحصرریالت از

شررریوۀ شرررناختي – رفتررراری (SD=9.31؛ )M=13.13

مقرراطع تحصرریلي زیررر دپرریل ،تررا لیسررانس ،محرردودۀ

بهصورت معناداری بیشرتر از گرروه گرواه (SD=9 .31؛

تحصیالت افراد شرکتکننده در پژوهش بود %33 .کل

 )M=13.33در مرحلۀ پسآزمرون برود اسرت .همچنرین

شرکتکنندگان نیز متأهل بودند.

میزان تابآوری در گروه تحت درمان مدیریت استرس

ازنرر مفروضههای تزم ،نرمالبودن دادهها با آزمون

برره شرریوۀ شررناختي – رفترراری (SD=2.31؛ )M=11.11

شاپیرو  -ویلرک و کلمروگروف  -اسرمیرنوف بررسري

بهصورت معناداری بییشرتر از گرروه گرواه (SD=3.13؛

شد .نتایج نشران دادنرد سرطح معنراداری بیشرتر از 3/31

 )M=11.23در مرحلررۀ پیگیررری بررود؛ بنررابراین درمرران

است؛ بنابراین فرض نرمالبودن توزیع دادههای پژوهش

گروهي مدیریت استرس به شیوۀ شرناختي –رفتراری در

تأمین شد .همچنین بررسي مفروضه برابری واریرانسهرا

افزایش تابآوری شرکتکنندهگان گروه آزمرایش در

با آزمون لوین نشان داد تفاوت معناداری برین واریرانس

مرحلۀ پسآزمون و پیگیری تأثیر معناداری داشته است.

جدول  .2مقایسۀ اثرات درونگروهی تابآوری در پسآزمون و پیگیری بر حسب گروه با کنترل پیشآزمون

پسآزمون

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون تابآوری

1331.333

2

1331.333

92.133

گروه

2111.233

2

2111.233

29.133

خطا

1139.191

11

31.913

کل

223333.33

93

آماره F

معنیداری

اندازۀ اثر

3.333

3.19

3.332

3.99

اثربخشي درمان گروهي مدیریت استرس به شیوه شناختي  -رفتاری بر تابآوری و امیدواری زنان مبتال به سرطان پستان1/

پیگیری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون تابآوری

113.132

2

113.132

23.11

گروه

113.131

2

113.131

3.91

خطا

311.311

11

91.911

کل

33312.33

93

کل اصالحشده

2133.911

13

آماره F

معنیداری

اندازۀ اثر

3.333

3.12

3.333

3.19

در جدول  ،1نتایج تأثیر عررویت گرروه برر نمررات

گررررروه گررررواه (SD=2.99؛  )M=11.31در مرحلررررۀ

امید به زندگي در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری مالحرره

پسآزمون بود .همچنین میزان امید به زندگي در گرروه

ميشود .این یافتهها نشان ميدهند تفراوت مشراهدهشرده

تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختي–رفتراری

بین نمرات امید به زندگي بر حسرب عررویت گروهري

(SD=3.33؛  )M=12.31به صورت معنراداری بیشرتر از

(دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحلۀ پسآزمرون11 ،

گروه گواه (SD=3.33؛  )M=11.31در مرحله پیگیرری

درصد و در مرحلۀ پیگیری 21 ،درصد منحصراً با گروه

است؛ بنابراین درمان گروهي مدیریت استرس بره شریوۀ

درماني مردیریت اسرترس بره شریوۀ شرناختي – رفتراری

شرررناختي  -رفتررراری در افرررزایش امیرررد بررره زنررردگي

تبیین ميشود .میرزان امیرد بره زنردگي در گرروه تحرت

شرکتکنندهگان گروه آزمایش در مرحلۀ پرسآزمرون

درمرران مرردیریت اسررترس برره شرریوۀ شررناختي – رفترراری

و پیگیری تأثیر داشته است.

(SD=2.99؛  )M=11.39بهصرورت معنراداری بیشرتر از
جدول  .3مقایسۀ اثرات درون گروهی امید به زندگی در پسآزمون و پیگیری بر حسب گروه با کنترل پیشآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

معنی
داری

اندازه اثر

پسآزمون

پیشآزمون امید به زندگي

221.331

2

221.331

11.313

3.333

3.113

گروه

191.311

2

191.311

3.131

3.331

3.111

خطا

111.129

11

11.912

کل

13333.333

93

کل اصالحشده

2113.333

13

پیگیری

پیشآزمون امید به زندگي

291.212

2

291.212

22.131

3.331

3.931

گروه

31.113

2

11.131

1.311

3.319

3.211

خطا

931.131

11

22.131

کل

1113.333

93

کل اصالحشده

113.911

13

در جررردول  ،1ویژگررريهرررای توصررریفي متغیرهرررای
پژوهش در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک

در دو گروه آزمایش و کنترل گزارش شدهاند.
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جدول  .4میانگین تعدیلشده و ویژگیهای توصیفی تابآوری و امیدواری دربارۀ گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

گروه آزمایش

تابآوری
امید به زندگي

پیگیری

12.33

1.29

1.11

پیشآزمون

19.13

9.21

23.12

پسآزمون

12.13

1.29

1.33

پیگیری

13.29

1.21

9.29

بحث

گروه کنترل

پسآزمون

13.13

3.21

21.32

امید به زندگي

پیشآزمون

11.11

1.22

گروه

21.13

مرحله

میانگین

متغیر

تعدیلشده

استاندارد

تابآوری

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

تعدیلشده

استاندارد
23.11

مرحله

میانگین

پیشآزمون

13.29

3.21

پسآزمون

13.29

3.21

29.11

پیگیری

12.31

1.21

1.33

پیشآزمون

12.13

9.21

3.91

پسآزمون

13.13

1.21

3.19

پیگیری

13.19

1.29

1.13

نسبت به زندگي و بیماری است .اهمیت عامل فشرارآور

هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشري آمروزش

با ارزیابيهرای شرناختي مترأثر از باورهرا و نگررشهرا و

گروهي مدیریت استرس به شیوۀ شناختي  -رفتراری برر

افکار فردی مانند کنترل شخصي تعیین ميشود .افراد بر

نگرشهای ناکارآمد زنان مبتال بره سررطان پسرتان برود.

مبنرررای منرررابع دردسرررترس و از راههرررای گونررراگون

نتررایج پررژوهش حاضررر نشرران دادنررد درمرران گروهرري

کنارآمدن ،استرس خرود را مردیریت مريکننرد .از ایرن

مدیریت استرس به شیوۀ شناخي – رفتراری برر افرزایش

دیدگاه ميتوان گفت باورها برر ارزیرابيهرای شرناختي

میزان تابآوری در زنان مبرتال بره سررطان پسرتان ترأثیر

مهرر ،در فرآینررد مقابلرره تررأثیر مرريگذارنررد و ازایررنرو،

دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای بورترون و همکراران

مدیریت استرس به شیوۀ شناختي – رفتاری ميتوانرد بره

( ،)1323کاترررراتنو و همکرررراران ( ،)1322آنترررروني و

افراد کمک کنرد ترا وقرایع منفري را بره شریوۀ متفراوتي

همکاران ( )1333و آنتوني و همکاران ( )1331مطابقت

ارزیررابي کننررد؛ بنررابراین فرررد بررا افررزایش مهررارتهررای

و ه،خواني دارد.

شناختي  -رفتراری حرس قرویترری از کنتررل را ایجراد

در تبیین این یافته ميتوان گفت به نرر ميرسد دلیل

مرريکنررد؛ ایررن حررس ،افررراد را متقاعررد مرريکنررد تررا

مؤثربررودن مداخلررۀ شررناختي – رفترراری بررر افررزایش

موقعیتهای غیرقابل کنترل را در اختیار خود درآورند.

تابآوری ،یادگیری چگونگي مواجهره برا مشرکالت و

طي  23جلسره آموزشري سرعي شرد افرراد نسربت بره

دشواری های غیرقابل اجتناب زندگي و کنارآمدن بهترر

نشرانههرای فیزیولوژیرک اسررترس آگراهي پیردا کننررد و

با شرایط استرسزا (ازجمله ابتال بره بیمراری سررطان) و

هرکرردام الگرروی عررادتي خررود را در پاس رخ برره اسررترس

رویررردادهای ناخوشرررایند از بعرررد عملکرررردی باشرررد

شناسایي کنند؛ سپس به افراد آموزش داده شرد برا برروز

(حسنزاده و همکاران.)1321 ،

نخستین نشانۀ استرس در خود ،یکي از فنرون ترنآرامري

البته نتیجه بهدستآمده را نميتوان فقط حاصل یک

را روی خود پیاده کنند؛ بنابراین مهار و کاهش اسرترس

عامل دانست .این امر جز به دلیل بافرت برههر،پیوسرته و

با اسرتفاده از روشهرای ترنآرامري و فنرون شرناختي بره

چند عراملي برنامرۀ درمراني مردیریت اسرترس بره شریوۀ

افزایش تاب آوری در بیماران گروه آزمایش منجر شد؛

شناختي – رفتراری نیسرت .نخسرتین و مهر،تررین عامرل

زیرا فراگیری مراقبه ،آرامسرازی و همچنرین شریوههرای

مربوط به تأثیر ویژۀ برنامۀ درماني مردیریت اسرترس بره

شناختي باعث ميشوند فرد به گونهای مؤثر و کارآمد با

شیوۀ شناختي – رفتاری ،در بهبود نگررش و تفسریر فررد

اسررترس و مشررکالت زنرردگي روبررهرو شررود .بررا تمرررین

اثربخشي درمان گروهي مدیریت استرس به شیوه شناختي  -رفتاری بر تابآوری و امیدواری زنان مبتال به سرطان پستان3/

مراقبه ،زنان مبتال به سرطان توانستند از الگوهای عرادتي

و همچنین مطالعۀ گریر ( )1323مبني بر بهبرود وضرعیت

افکار و هیجانات فاصرله بگیرنرد و حرس جدیرد کنتررل

اضطراب با درمانهای روانشناختي.

تجسررمي و نهنرري را ایجرراد کننررد و گسررترش دهنررد و

در تبیررین ایررن یافترره مرريترروان گفررت طبیعررت مررزمن

تقویت این حس کنترل ،ترابآوری را در فررد افرزایش

بیمرراری سرررطان و شرررایط جسررمي بیمرراران سرررطاني

مرريدهررد .عامررل بعرردی ،مربرروط برره برگررزاری دوره

خرود ،مردیریت

بهراحتي بر دید آنهرا نسرربت بره در

از دنیرا تأثیر ميگذارد .بسریاری

بررهصررورت گررروه درمرراني اسررت .برره نرررر بسرریاری از

زندگي و قابلیت در

متخصصان ،درمان بیماری بهصورت گروهي بسیار مؤثر

از مبتالیران ،آینردهای بررای خرود متصور نیستند و نگاه

است .گرروه باعرث بهبرود مهرارتهرای ارتبراطي بیمرار

مثبتي به آینده و دنیرای پیرامرون خرود ندارند (پردارم و

ميشود و سسیست ،حمایتي مفیدی را در اختیرار او قررار

همکاران.)1323 ،

ميدهد .از سوی دیگر ،فرد بیمار با مشاهدۀ دیگرران بره

روش شررناختي – رفترراری فرررد را برره ایررن آگرراهي

منحصربهفرد نبودن مشکل خود پري مريبررد (آنتروني و

ميرساند که اگرچه نميتواند حواد قطعي زنردگیش

همکرراران1323 ،؛ جرروکر )1331 ،و برخورداربررودن از

را تغییر دهد ،ميتواند یاد بگیرد روش مقابلره برا آنهرا را

سیسررت ،حمررایتي قرروی برره ارتقررا تررابآوری کمررک

تغییررر دهررد .مداخلررۀ شررناختي – رفترراری بررا آمرروزش

ميکند.

تکنیکهای رفتاری مانند آرامسازی به بیمراران کمرک

همچنین نتایج پژوهش حاضر حاکي از این است که

ميکند با بهکارگیری این فنون ترنشهرای روانري را در

درمان گروهري مردیریت اسرترس بره شریوۀ شرناختي –

خود کاهش دهند .عالوه برر ایرن ،بیمراران برا فراگیرری

رفتاری بر افزایش میزان امید به زندگي در زنان مبتال بره

مهارتهرای ارتبراطي ،روابرط و فعالیرتهرای اجتمراعي

سرطان پستان تأثیر دارد .این یافته با نتایج این پژوهشها

خود را بهبود ميبخشند و گسترش ميدهند .این روابرط

مطابقررت و هرر،خررواني دارد :پررژوهشهررای آنترروني و

به افرزایش امیردواری بیمراران کمرک مريکنرد؛ ضرمن

همکاران ( )1333که گزارش دادند درمانهای شناختي

اینکه مداخلۀ شناختي به کار برده شده در این پرژوهش،

 -رفترراری باعررث افررزایش سررالمت روانشررناختي بیشررتر،

تمرکز ویژهای بر مهارتهای حل مسئله داشرته اسرت و

سطوح اضطراب کمترر و تطرابف فیزیولوژیرک (سرطوح

تالش شد بیماران با افکار منفري خودکرار آشرنایي پیردا

کورتیزول پایینترر ،میرزان سریتوکین  th1براتتر) بیشرتر

کنند و با آموزش و تمرین نحروۀ اصرالح افکرار منفري،

ميشرود؛ آنتروني و همکراران ( )1331کره نشران دادنرد

خودگویي مثبت را فرا بگیرند تا در موقعیتهای واقعري

آموزش مدیریت استرس در کاهش اضطراب ،پریشاني

زندگي آنها را به کار بگیرنرد .بره ایرن ترتیرب ،فررد بره

هیجاني و افکار مزاح ،این زنان مبرتال بره سررطان موفرف

کمررک تکنیررکهررای شررناختي – رفترراری بررا تررأثیرات

بوده است؛ هنکینرز ( )1331کره نشران داد مداخلرههرای

مخرب عواطف منفي در زندگي آشنا مريشرود و بررای

روانشررناختي باعررث کرراهش افسررردگي در مبتالیرران برره

کاهش عواطف منفي و درنتیجه ،افزایش امید در خرود،

سرطان است؛ هوپکو و کولمران ( ،)1323کره گرزارش

انگیزه پیدا ميکنرد .افرراد امیردوار بره جرای تمرکرز برر

دادند درمان های شناختي  -رفتاری باعث بهبود کیفیرت

رویرردادهای نرراگوار ،از آنهرررا درس مرريگیرنررد و در

زندگي و افزایش اثربخشي درمانهای پزشکي ميشرود

پیگیری اهداف آینده از آن استفاده ميکنند.
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البتررره بایرررد اشررراره کررررد شررراید یکررري از دتیرررل

سرطاني اند ،برای استفاده بیمراران در کنرار درمرانهرای

اثرگذاربودن ایرن مداخلره برر امیرد بره زنردگي بیمراران

مرسرروم پزشررکي ،کررالسهررای روانشناسرري و مشرراوره

سرررطاني ایررن برروده اسررت کرره در ایررن روش ،بیمرراران

برگزار کنند.

بهصورت دایرهوار و رودرروی یکدیگر مينشینند و برر

با توجه به اینکه در بررسي پیگیری نتایج بعد از یرک

ابراز هیجانها و تالش برای پذیرش آنها تأکید ميشود؛

ماه همچنان اثر گروه درمراني در گرروه آزمرایش براقي

همچنین مفاهی ،همبستگي گروهي ،رازداری ،برازخورد

مانده بود ،رواندرماني نقش بسزایي در درمران بیمراران

و حمایت متقابل کامالً رعایت ميشرود .دربرارۀ اثررات

مبتال به سرطان دارد .بر اساس ایرن ،همکراری پزشرکان

درمان گروهي نیز ميتوان به نرر یالوم اشاره کرد .یالوم

متخصص آنکولوژی با متخصصان حوزۀ روانپزشرکي و

( )2333معتقد است گرروههرا ویژگريهرایي دارنرد کره

روانشناسي ميتواند به شرایط مطلوب جسرمي و روانري

نمرريترروان آنهررا را برره سررادگي بررا سررایر مداخلررههررای

افراد مبتال به سرطان کمک کند .انجام ایرن پرژوهش برا

روانشناختي پیوند داد .همچنین معتقد است گروهها ایرن

محرردودیتهررا همررراه بررود؛ ازجملرره اینکرره برره دلیررل

فرصت را در اختیار اعرا ميگذارند تا برا افررادی آشرنا

محرردودیت در نمونررهگیررری از نمونررههررای دردسررترس

شرروند کرره در بعررري زمینررههررا وضعشرران برردتر و در

استفاده شد .داده های پژوهش حاضر برا پرسشرنامههرای

حیطههرای دیگرر بهترر از خودشران اسرت یرا افررادی را

خودسنجي جمرعآوری شرده اسرت کره هماننرد تمرامي

خواهند شناخت و از سرگذشتهایي باخبر خواهند شرد

پژوهشهای گذشتهنگر ،ممکن است پاسخ آزمودنيهرا

که حاکي از صربر ،ترالش و موفقیرت اسرت .همرۀ اینهرا

دارای سرروگیری باشررد .برره دلیررل شرررکت زنرران سرراکن

فرصت بينریری فراه ،ميکند تا افراد با تعامل مسرتقی،

کرمان در جلسات مداخله ميباید ضمن در نررر داشرتن

با یکدیگر تصویر واقعبینانهتری از شرایط خود به دست

تفاوتهای فرهنگري ،تعمری ،نترایج برا احتیراط صرورت

آورند .با دیدن پیشرفت دیگرران امیردوارتر شروند و در

گیرد .به پژوهشگران پیشنهاد ميشود پرژوهش مشرابهي

عین حال ،احسراس بردبختي منحصرربهفررد ،بريعردالتي

برررای بیمرراران مبررتال برره سررایر انرروا سرررطان بررا تعررداد

سرنوشررت و یررا تنهررابودن و تنهامانرردن خررود را کرراهش

مشررارکتجرروی بیشررتر بررا پیگیررری در فواصررل زمرراني

دهنررد .عررالوه بررر ایررن ،تعامررلهررای پیچیرردۀ هیجرراني در

متفرراوت برررای اطمینرران بیشررتر از تررأثیر روش درمرراني

گروه ،فرصت الگروگیری از رفتارهرای موفرف را فرراه،

صررورت گیرررد .متغیرهررای کنترررل در پررژوهش افررزایش

ميکند و نیز به افراد امکان ميدهد تا با کمککردن بره

یابند؛ به این معني که متغیرهای بیشتری کنترل شروند ترا

دیگران به ارزشمندی ،مفیردبودن و برينریربرودن خرود

تأثیر آموزش مستقل از سایر متغیرها باشد.

پرري ببرنررد و احسرراس بهتررری را تجربرره کننررد .دادههررای
پژوهش حاضر با پرسشنامه های خودسنجي جمرعآوری
شده است و همانند تمرامي پرژوهشهرای گذشرتهنگرر،
ممکن است پاسخ آزمودنيهرا دارای سروگیری باشرد و
این موضو جز محدودیتهای این پرژوهش محسروب
ميشود .با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد مريشرود
بیمارسررتانهررایي کرره دارای بخررش مراقبررت از بیمرراران

قدردانی و تشکر

بدین وسریله از انجمرن حمایرت از بیمراران سررطاني
یاس کرمان و همچنین از بیماران عزیرزی کره در انجرام
پژوهش ،همکاری صمیمانه داشتهاند ،تشکر و قردرداني
ميشود.
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