بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش
نشانه های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در
درمان شدگان سرطان پستان 
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چکيده
در این پژوهش اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش
نشانههای اختالل استرس پس از سانحه  ،افزایش حافظه شرح حال و بهبودکیفیت
زندگی در درمان شدگان سرطان پستان ،بررسی شد .پژوهش حاضر یک پژوهش
شبه تجربی با پیش آزمون ،پس آزمون و گروه کنترل در یک پیگیری  66روزه می
باشد .نمونه پژوهش شامل  22زن درمان شده سرطان پستان که بین  22تا  22سال
سن داشته و به بخشهای رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستانهای فوق تخصصی
شهید چمران ،بقیهاهلل ،بعثت و بخش جراحی درمانگاه ارم مراجعه کرده بودند ،بود.
کلیه شرکت کنندگان با سابقه بیماری سرطان پستان بطور تصادفی در دو گروه
آزمایش ( 12نفر) و کنترل بیمار ( 12نفر) جایگزین شدند .همچنین  12نفر زن
سالم (بدون هیچگونه سابقهی بیماری) که در متغیرهای سن ،تحصیالت ،تاهل و
شغل با دو گروه باال همتا شدند به عنوان گروه کنترل سالم ،در مطالعه شرکت

 -1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهرانpantea_khosravi@yahoo.com .
 -2اسﺘاد ﮔروه روانشناسی بالینی دانشگاه ﺧوارزمی (تربیﺖ مﻌلﻢ)
 -3فوق تخصص ﺧون و آنکولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ﭘﺰشکی
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کردند .ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی  ،SCIDآزمون حافظه شرح حال
( ،)AMTپرسشنامه کیفیت زندگی ( ،)QLQمقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد
( ،IES-Rوایس ،مارمر )1221 ،بود که در سطح سه گروه آزمودنیها در سه مرحله
پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری اجرا گردید .گروه آزمایش  8جلسه و هر جلسه
به مدت  126دقیقه به صورت گروهی آموزش  MBCTرا دریافت کردند .نتایج
توسط نرم افزار  SPSSنسخه  18در سطح توصیفی و استباطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد برنامهی آموزشی  MBCTدر کاهش نشانه
های استرس پس از سانحه ،افزایش حاظه شرح حال و بهبود کیفیت زندگی موثر
است .همچنین با توجه به نتایج مرحله پیگیری ،این روش می تواند در کاهش و
پیشگیری از عود عالئم  PTSDدر درمان شدگان سرطان پستان اثرگذار باشد.
استفاده از  MBCTدر مراکز درمانی می تواند به عنوان درمان توانبخشی پس از
اتمام درمان در نظر گرفته شود و در رفع بسیاری از مشکالت جسمی و روانی که
سبب کاهش کیفیت زندگی در آنها می شود ،نقش موثری ایفا کند.
واژگان کلیدی :شناخت در مانی مبتنی بر هشیاری ذهن ،استرس پس از سانحه،
حافظه شرح حال،کیفیت زندگی ،درمان شدگان سرطان پستان.

مقدمه
سرطان ﭘسﺘان ،1از درمانﭘذیرترین انواع سرطانها اسﺖ که ﭘیآمد آن ،افﺰایش طول عمر همرراه
با نیاز به حمایﺖ در مراحل مخﺘلف بیماری بویژه ﭘس از درمان مریباشرد )علوی،منرایی.)1311،
زنان درمانشده ،ﭘایان درمان را به عنوان زمانی برای بازﮔشﺖ زندﮔی بره حالرﺖ عرادی و اولیره
جسررﺘ و مرری کننررد .بررا ایررن حررال ،هی ررانهررای ﭘیدیررده مرررتدر بررا درمرران هنرروز وجررود دارد

1. Breast cancer
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(بیﺘری،1آکسرلد .)2001،2از ﭘاسر هرای رایرر در درمرانشردﮔان سررطان ﭘسرﺘان ،مری تروان بره
نگرانیهای وجودی ،ترس از عود ،تغییرات ﺧلقی شامل نگرانی ،ﺧشﻢ ،نراراحﺘی ،ناامیردی ،عردم
اطمینان ،تصویر بدنی نامناسب ،ﭘریشانی هی انی و مشکالت دیگر اشراره کررد (نرابف.)2011،3
در برﺧی از آنان ،این فشار روانی با ﮔذشﺖ زمان از بین می رود و می توان آن را به عنوان یک
واکنش سازﮔاری طدیﻌی در نظر ﮔرفﺖ ،اما برﺧی به لحاظ بالینی مشکالت روانی شردیدتری را
ت ربه می کنند که مﻌموال به عنوان بخشی از یک اﺧﺘالل افسردﮔی یا اﺧﺘالالت اضطرابی برروز
میکنند .از آن جمله می توان به اﺧﺘالل اسرﺘرس ﭘرس از سرانحه ) )PTSDاشراره کررد .ان مرن
روانپﺰشکی آمریکا 4در سال  1994برای اولین بار بیماریهای تهدیدکنندة زنردﮔی ماننرد سررطان
را بﻌنوان عامل اسﺘرسزا که میتواند اﺧﺘالل اسﺘرس ﭘس از سانحه  5 PTSDرا ای راد نمایرد ،در
نظر ﮔرفﺘه اسﺖ .سرطان ﭘسﺘان نیﺰ به دلیل تأثیرات ﺧاصی که بر سرالمﺖ روان زنران مریﮔرذارد
میتواند بﻌنوان عامرل اسرﺘرسزا شرناﺧﺘه شرده و من رر بره  PTSDشرود (کروردوا ،6دیرویس 7و
ﮔالنﺖ PTSD .)2007 ، 1در بازماندﮔان سرطان به صورت نشرانههرایی از بدیرل افکرار مرﺰاحﻢ،9
اجﺘناب ،احساس ﮔناه ،ﮔوش به زنگ بودن ،شکایات بدنی ،ناامیدی و زود رن ی بروز میکنرد
(نابف .)2011،در درمان شدﮔان سرطان ﭘسﺘان 3 ،الی  19درصد اﺧﺘالل اسﺘرس ﭘرس از سرانحه
ﮔﺰارش شده که نسدﺖ به جمﻌیرﺖ عرادی ،درصرد بابرل تروجهی اسﺖ(کاسرکی 10و همکراران،
 .)2010همدنین در  %20تا  % 50از درمان شدﮔان سرطان ﭘسرﺘان ،عالیرﻢ زیرر سرندرمی PTSD
1. Beatty
2. Oxlad
3

knobf
4. American Psychiatric Association
5. Post Trauma Stress Disorder
6. Cordova
7. Davis
8. Golant
9. instrutive thoughts
Andrykowski

10
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ﮔﺰارش شده اسﺖ (نابف PTSD .)2011 ،زیر سندرمی به عنوان بروز حدابل یک نشرانه در هرر
یک از سه ﺧرد مقیاسهای این اﺧﺘالل (اجﺘناب ،بیش برانگیخﺘگی ،افکار مﺰاحﻢ) تﻌریف شرده
اسﺖ (بالندارد ،1996،1به نقرل از تامسرون .)2011،2ایرن اﺧرﺘالل بره عنروان یکری از اﺧرﺘالالت
اضطرابی در طدقه بندی ( )DSM-IVعالوه بر داشرﺘن ویژﮔری هرای اﺧﺘصاصری ،در بسریاری از
موارد با افسردﮔی و اضطراب به عنوان عوامل همدود با اﺧﺘالل ،همراه می باشد که سدب کاهش
کیفیﺖ زندﮔی و عملکرد روزانهی درمان شدﮔان مریشرود .همدنرین بیمراران مدرﺘال بره PTSD

درﮔیر دامنهای از مشکالت شناﺧﺘی در ابﻌاد مخﺘلف میباشند .کنشهای شناﺧﺘی ویرژهای نظیرر
توجرره ،تمرکررﺰ ،حافظرره ،ﭘررردازش اطالعررات و فراینرردهای اسررﺘدالل و ب رراوت د ررار آسرریب
میﮔردد .آنده حایﺰ اهمیﺖ اسﺖ ،نقش حافظه و فر ایندهای ﭘردازش حافظه و بازیابی ﺧاطرات
در حافظه میباشد .در سالهای اﺧیر مشکالت مربرو بره حافظره شرر حرال در افرراد مدرﺘال بره
 PTSDمحور ﭘژوهشهای علمری بررار ﮔرفﺘره اسﺖ(جابسرون و اوکرارونی .)2009 ،یافﺘرههرای
برﺧی ﭘژوهشها نشان میدهد که میان شدت نشانههای  PTSDو کاهش در عملکررد حافظرهی
شرررر حرررال اﺧﺘصاصررری رابطرررهی مثدرررﺖ و ﭘایرررایی وجرررود دارد (برررروین ،2007،مررررادی
وهمکاران .)2001،بیماران مدﺘال به  PTSDﺧاطرات نابص و آشفﺘهای از رویرداد تروماتیرک بره
یاد می آورند و در مقایسه با افراد سرالﻢ در بازیرابی اطالعرات از حافظره شرر حرال کلری ترری
برﺧوردار هسﺘند و بادر به دسﺘیابی به جﺰییات مربو به رویداد تروماتیک در حافظه نمیباشرند.
در وابع کاهش اﺧﺘصاصی بودن حافظه در افراد مدﺘال ،من ربه عملکرد ضﻌیف آنهرا در تکرالیف
شناﺧﺘی می شود(داﮔلیش 3و همکاران .)2007 ،به دلیل همین نقص مری کوشرند برا راهدردهرای
اجﺘنابی از احساس وبوع م دد رویداد آسیبزا جلوﮔیری کننرد و مﺘناوبرا آن را مری ﭘذیرنرد و
انکار میکنند .وجود اضطراب و نشانههای اﺧﺘالل اسﺘرس ﭘس از سانحه مانند اجﺘناب مریتوانرد

1. Blanchard
Thompson

Dalgleish

2
3
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مشکالتی در سازﮔاری روانی و کیفیﺖ زندﮔی در بازماندﮔان ای راد نمایرد .بنرابراین توجره بره
تشخیص و درمان این اﺧﺘالالت در ارتقاء کیفیﺖ زندﮔی و بازﮔردانردن سرالمﺖ روانشرناﺧﺘی
موضوعی اجﺘنابناﭘذیر اسﺖ .زیرا مریتوانرد برر ﭘیگیرری دورههرا ،عرود بیمراری و بطرور کلری
کیفیﺖ زندﮔی آنران ترأثیر بگرذارد .از میران رویکردهرای درمرانی ،شرناﺧﺖ درمرانی مدﺘنری برر
هشیاری ذهن از جمله رویکردهای روانشناﺧﺘی اسﺖ که توجره ﭘژوهشرگران و روانشناسران را
در دهههای اﺧیر به ﺧود جلب کرده اسﺖ .شناﺧﺖ درمانی مدﺘنی بر هشیاری ذهن در سرال2002
توسر سگال ،ویلیامﺰ ،تیﺰدل برای ﭘیشگیری از عود و بازﮔشﺖ افسردﮔی مطرر شد(اسرﺘون 1و
همکاران MBCT .)2010،آمیﺰهای مثدﺖ از جندههرای شرناﺧﺖ درمرانی 2برک و برنامره کراهش
اسﺘرس مدﺘنی برر هشریاری ذهرن ( )MBSR3کابرات زیرن ( )1990برود (کاویرانی و همکراران ،
 MBSR .)1314یک برنامه  1هفﺘه ای بررای بیمراران برا درد مرﺰمن و کراهش اسرﺘرس ناشری از
الشهای زندﮔی ،نشانههای ﭘﺰشرکی و مردیریﺖ فﻌالیرﺖهرای هی رانی اسرﺖ و در اﺧرﺘالالت
ﭘﺰشکی از بدیل سرطان ،درد مﺰمن ،بیماریهای بدﺧیﻢ ،ایدز ،فشار ﺧون باال ،ناباروری ،سردرد،
درد مﻌده ،اﺧﺘالالت ﺧواب ،ترس و اﺧﺘالالت افسردﮔی و وحشرﺖزدﮔری موفقیرﺖآمیرﺰ بروده
اسﺖ (کرن .)2009 ،4نﺘایر برﺧری ﭘرژوهشهرا از نقرش درمرانی  MBCTدر درمران اﺧرﺘالالت
ﺧلقی ،اضطرابی و درد مﺰمن 5حمایﺖ کرده اند .همدنین ﭘژوهش (کیمدررا  ،2010 ،6لرین 7و
همکاران )2012 ،نشان دهندهی اثربخشی  MBSRبرکاهش نشانه های اسﺘرس ﭘس از سانحه در
افرادی که مورد سوء اسﺘفاده جنسی برار ﮔرفﺘره بودنرد ،مری باشرد .فرالی 1و همکراران (،)2009

Steven

1

2. Cognitive therapy
3. Mindfulness Base stress therapy
4. Crane
5. Chronic pain
6. Kimbrough
7. Lynn

foley

8
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اثربخشی  MBCTرا در افرادی که تحﺖ در مان سرطان بودند ،ارزیابی کردند .نﺘایر بیانگرتاثیر
این مداﺧله در کاهش افسردﮔی ،اضطراب و به طور کلری کیفیرﺖ زنردﮔی بیمراران مریباشرد.
الری 1و همکاران ( ،)2012مطالﻌه ای با هد

اثربخشی  MBCTبرر بهدرود عملکررد جنسری در

 31مراجع درمان شدهی سرطان رحﻢ با میانگین سنی  54سال ان ام دادنرد .نﺘرایر نشران داد ایرن
مداﺧله من ر به ﭘیشرفﺖ بابل توجهی در تمرامی حیطرههرای ﭘاسر جنسری مریﮔرردد .جانسرن

2

( ،)2012اثر بخشی  MBCTرا برر کراهش درد مرﺰمن در زنران درمران شردهی سررطان ﭘسرﺘان،
ارزیابی کرده اسﺖ .نﺘایر نشان داد  MBCTمی تواند به عنوان یک راهکار درمانی برای کاهش
درد در درمان شدﮔان سرطان ﭘسﺘان ،کاربرد داشﺘه باشد .همدنین یافﺘرههرای ﭘرژوهش مهرانفرر،
یونسی ،بنی هاشﻢ( )2011با هد

اثربخشی  MBCTدر کاهش نشانههای اضطراب و افسردﮔی

در مادران کودکان مدﺘال به سرطان ،بیانگر موثر بودن ایرن روش در کراهش عالیرﻢ اضرطراب و
افسردﮔی میباشد.
از آن جاییکه اﺧﺘالل  PTSDتمام سطو رفﺘاری ،هی انی و شناﺧﺘی را تحﺖ تاثیر برار میدهرد
به طوریکه فرد عالوه بر عالیﻢ کالسیک ذکر شده در  DSMIV-TRدر مورد اﺧرﺘالل ،موجرب
بروز مشرکالت جردی در حافظره و از آن جملره نقرص در حافظره کلری (بررای مثرال مررادی و
همکاران ،)1999 ،و حافظره شرر حرال (مررادی و همکراران  )2012 ،2001مریﮔرردد ،هرد
ﭘژوهش حاضر بررسری اثربخشری شرناﺧﺖ درمرانی مدﺘنری برر هوشریاری ذهرن در بهدرود عالیرﻢ
هی انی ،رفﺘاری و شناﺧﺘی افراد درﮔیر با ترومای سرطان می باشد .همدنین این ﭘرژوهش برر آن
اسﺖ تا اثربخشی درمان را در ارتقاء کیفیﺖ زندﮔی افراد مدﺘالء نیﺰ بررسی کند.

روش

1. Lari
2. Johannsen
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ﭘژوهش حاضر یک ﭘژوهش شده ت ربی با ﭘریش آزمرون ،ﭘرس آزمرون ،ﮔرروه کنﺘررل در یرک
ﭘیگیری  60روزه می باشد .نمونه مطالﻌه در دو ﮔرروه شرامل ﮔرروه آزمرایش ( )n=16و ﮔرروه
کنﺘرل بیمار ( )N=16از میان زنان رها یافﺘه از سرطان ﭘسﺘان کره بره بخرش هرای رادیروتراﭘی و
آنکولوژی بیمارسﺘانهای فوق تخصصی مران ،بقیهاهلل ،بﻌثرﺖ و بخرش جراحری درمانگراه ارم
مراجﻌه کرده بودند انﺘخاب شردند .دو ﮔرروه فروق از طریر ارزیرابی مقردماتی از میران درمران
شدﮔانی که نمره برش در م موعه آزمونها را کسب کرده و در مصاحده تشخیصری مﻌیارهرای
ورود را دارا بودند ،انﺘخاب و به طور تصادفی در دو ﮔرروه آزمرایش و کنﺘررل بیمرار جرایگﺰین
شدند .همدنین  12نفر از افراد سالﻢ که در مﺘغیرهای سن ،جنس و میﺰان تحصیالت با دو ﮔرروه
آزمایش و کنﺘرل بیمار همﺘا شده بودند ،بره عنروان ﮔرروه کنﺘررل سرالﻢ در مطالﻌره شررکﺖ داده
شرردند .میررانگین سررنی ﮔررروه آزمررایش  45سررال ( ،)SD=6/01ﮔررروه کنﺘرررل بیمررار 46/51
( ،)SD=3/76ﮔروه کنﺘرل سالﻢ  53سال ( )SD=6/41بود .تحلیل ﺧی دو نشان داد ﺧانرههرای
برﺧی از جداول دارای فراوانی ﭘریشبینری شرده کمﺘرر از  5هسرﺘند بنرابراین آزمرون مﻌنریداری
 Exactبرای ﺧیدوی انﺘخاب شد.میان ﮔروهها در مﺘغیرر تحصریالت ( exact = 1, df =2,
 ،)x2 =0/56مﺘغیر شغل ( )exact = 0/73, df =4, x2 = 2/50مﺘغیر فرزنرد ( = exact
 )0/18, df = 6, x2= 8/51مﺘغیر وضﻌیﺖ تاهرل ()exact = 0/75, df= 2, x2= 2/18
و نروع درمران ( )exact = 0/44, df = 2, x2= 3/73تفراوت مﻌنراداری مشراهده نشرد و
ﮔروهها در این مﺘغیرهرا نیرﺰ همگرن هسرﺘند .بره منظرور مشرخص کرردن همگنری سرن افرراد در
ﮔروههای مورد مطالﻌه از آزمون تحلیل واریرانس یرک راهره اسرﺘفاده شرد .برا توجره بره ( = F
 )0/49 , P> 0005بین ﮔروهها از نظر سن تفاوت مﻌنیداری نیسﺖ.از تمرام آزمرودنیهرا نیرﺰ
رضایﺖنامه جهﺖ شرکﺖ در ﭘژوهش دریافﺖ شد .ﮔروه آزمایش بره دلیرل محردودیﺖ زمرانی
درمان شدﮔان به دو ﮔروه  1و  4نفره تقسیﻢ شدند .ﮔروه آزمایش  1جلسه ،هفﺘهای یرک جلسره
و به مدت  2-2/5ساعﺖ تحﺖ آموزش و درمان ﮔروهی با رویکرد شرناﺧﺖ درمرانی مدﺘنری برر
هشیاری ذهرن بررار ﮔرفﺘنرد .در ﭘایران ،م موعره آزمرونهرای روانشرناﺧﺘی در هرر سره ﮔرروه
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(آزمایش ،کنﺘررل بیمرار ،کنﺘررل سرالﻢ) م رددا اجررا و  60روز ﭘرس از آن ،ﭘیگیرری در تمرام
ﮔروهها ان ام ﮔرفﺖ.

معیارهای الزم جهت شرکت در پژوهش
 تکمیل درمان حدابل  6ماه از ﭘایان درمان سرطان ﮔذشﺘه باشد. محدوده سنی  25 – 55سال میﺰان تحصیالت دیپلﻢ و باالتر از دیپلﻢ تحﺖ درمان روانشناﺧﺘی و دارویی(روانپﺰشکی و سایر) نداشند. -تمایل و امکان شرکﺖ در جلسات

ابزارهای پژوهش
ابﺰارهای ﭘژوهش شامل موارد زیر میباشد:
 مصاحبه بالیني نیمه ساختار يافته برای اختالالت محورI

(1)SCID-I

 SCID-Iیک مصاحده کلینیکی نیمه ساﺧﺘار یافﺘه اسﺖ که برای تشرخیصﮔرذاری اﺧرﺘالالت
عمدة محور  Iبر اساس  DSM-IVبه کار میرود (ان من روانپﺰشکی آمریکا .)2000 ،روند این
مصاحده با دو نیمه کردن  SCIDو تددیل آن به دو نسخه بالینی ( )SCID-CVو ﭘژوهشری مرورد
اسﺘفاده برار ﮔرفﺘه اسﺖ .بﻌد از انﺘشار  DSM-IV-TRهرر سراله (ترا سرال  )2010اصرالحاتی برر
مدنای ﭘژوهشها و ت ربه بالینگران برای انطداق هر ه بیشﺘر ابﺰار برا  DSM-IV-TRان رام شرده
که این اصالحات نیﺰ ﮔردآوری ،ترجمره و در نسرخه فارسری اعمرال شرده اسرﺖ (محمردﺧانی،
جوکررار ،جهررانی تررابش و تمنررایی فررر .)1319 ،در ﭘررژوهشهررایی کرره اﺧیرررا ان ررام شرردهانررد،
1. Structural clinical Interview for DSM
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تشخیصهایی که با اسﺘفاده از  SCIDﮔذاشﺘه شده اسﺖ از روایی باالتری نسدﺖ به مصاحدههرای
بالینی اسﺘاندارد دیگر برﺧوردار اسﺖ (محمد ﺧانی و همکاران.)1319 ،
 پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیك

اطالعات این ﭘرسشنامه ،شامل :نام و نرام ﺧرانوادﮔی ،سرن ،میرﺰان تحصریالت  ،وضرﻌیﺖ تاهرل،
تﻌداد فرزندان  ،مراحل درمان  ،تاری آﺧرین درمان و تلفن تماس از بیماران اﺧذ ﮔردید.
 پرسشنامه خودسنجي تاثیر رويداد(IES-R)1

مقیاس ت دید نظر شده تاثیر رویداد؛ به وسیله وایس 2و مارمر (1997)3هماهنگ با مالکهای
 DSM-IVبرای تشخیص  PTSDتدوین ﮔشﺖ .مقیاس  IESاصلی (هوروویﺘﺰ و همکاران،4
 ) 1917تنها دو مالک افکار ناﺧواسﺘه و اجﺘناب از سه مالک الزم برای تشخیص  PTSDرا
شامل می شد IES-R .برای ﭘوشش عالیﻢ بیش انگیخﺘگی تدوین شده اسﺖ .این مقیاس در بر
ﮔیرنده  22ماده اسﺖ که  7ماده به  IESاصلی اضافه شده اسﺖ 6 .ماده از  7ماده به عالیﻢ بیش
انگیخﺘگی مانند ﺧشﻢ و تحریک ﭘذیری؛ ﭘاس شدید به محرک های غیرمنﺘظره؛ مشکل در
تمرکﺰ؛ ﮔوش به زنگ بودن و یک ماده به افکار ناﺧواسﺘه که ت ربه م دد شده ﮔسسﺘگی اسﺖ
مربو اسﺖ .آزمودنیها می بایسﺖ هر ماده را در یک مقیاس لیکرت شامل( 0هرﮔﺰ)؛ ( 1به
ندرت)؛ ( 2ﮔاهی)؛ ( 3اغلب) و ( 4به شدت)؛ در طی هفﺖ روز ﮔذشﺘه مشخص می کردند.
 آزمون حافظه شرح حال ()AMT

 AMTآزمون حافظه شر حال برا همکراری یرک ارزیراب (مفسرر) کره دربراره هرد

و ماهیرﺖ

آزمون آموزش دیده و با اسﺘفاده از کارتهایی به ابﻌاد  ،20×15که نشانه لغات بر روی آنها نوشرﺘه
شده اسﺖ ،اجرا می ﮔردد .با اسﺘفاده از ﺧﺰانه لغات عاصی ،ﭘنر لغﺖ منفی و ﭘنر لغﺖ مثدﺖ کره از
1. Impact of Event Scale
2. Weiss
3. Marmar
4. Horowitz
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لحاظ بار هی انی و فراوانی (بسامد) در زبان فارسی همﺘا شده بود ،انﺘخاب می شوند .الزم بره ذکرر
اسﺖ که لغات مثدﺖ و منفی به صورت درهﻢ ارایه ﮔردید.به شررکﺖکننردﮔان آمروزش داده مری
شود که به هر لغﺖ ،با رویدادی اﺧﺘصاصی که بهواسطه لغﺖ یرادآوری مری شرود ،ﭘاسر دهنرد
اولین ﺧاطره بازیابی شده (اﺧﺘصاصی یا غیراﺧﺘصاصی) کدﮔذاری می شود .الزم به ذکرر اسرﺖ
که فقر داده های مربو به ﺧاطرات اﺧﺘصاصی وارد تحلیل و در این ا ذکر شده اند.
 پرسشنامه بررسي کیفیت زندگي بیماران سرطانيQLQ-C36

ﭘرسشنامه کیفیﺖ زندﮔی  QLQ-36یک مﻌیار اسﺘاندارد می باشد که برای اسرﺘفاده در تحقیر و
کار بالینی ،ارزیابی ﺧر مشی بهداشﺘی و سالمﺘی و بررسی وضﻌیﺖ سالمﺖ جمﻌیﺖ عمرومی در
نظر ﮔرفﺘه شده اسﺖ .اعﺘدار علمی ﭘرسشنامه عالوه بر مطالﻌه کﺘب و مقاالت در مورد مشرکالت
بیماران مدﺘال به سرطان بر اساس ﭘرسشنامه اﺧﺘصاصری بیمراران سررطانی تهیره ﮔردیرد.ﭘرسشرنامه
اﺧﺘصاصی بیماران سرطانی در بیش از  1500مطالﻌه و تحقی در دنیا به کار ﮔرفﺘه شرده و بره 31
زبان ترجمه شده اسﺖ  .ﭘایایی آن  15≥ α QLQ-36می باشد.

محتوای جلسات شناخت درماني مبتني بر هوشیاری ذهن
این نوع شناﺧﺖ درمانی شرامل ترکیدری از راهکارهرا شرامل مرابدره ،یوﮔرای کششری ،آمروزش
مقدماتی در مورد افسردﮔی،وارسی بدنی به همراه ند تکنیک درمان شناﺧﺘی اسﺖ که ارتدرا
بین ﺧل  ،افکارو حس های بدنی را نشان می دهد(سگال،تیﺰدل،ویلیامﺰ.)2004 ،
جلسه اول:آشنایی با مفاهیﻢ هدایﺖ ﺧودکار و ح ور ذهن
جلسه دوم :تمرکﺰ بیشﺘر بر بدن و آشکار تر کردن ن واهای ذهنی
جلسه سوم :آﮔاهی بیشﺘر از این که ذهن گونه مریتوانرد اغلرب مشرغول و ﭘراکنرده باشرد و برا
آﮔاهی و تمرکﺰ بر تنفس  ،امکان مﺘمرکﺰ و یکپار ه کردن ذهن را فراهﻢ میکند.
جلسه هارم :برای ح ور همﺰمان در حال  ،فرد باید از زاویه ی دیگری به وبایع نگراه کنرد ترا
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دید ﮔسﺘرده و مﺘفاوتی به آن ها داشﺘه باشد.
جلسه ﭘن ﻢ :ارتدا مﺘفاوت با ت ربه از طری ﭘذیرش و اجازه ح ور بدون ب راوت و یرا سرﻌی
در تغییر آن
جلسه ششﻢ:ﺧل و افکار منفی ارتدا ما را با ت ربه محدود می کنرد.افکرار فقرر فکرر هسرﺘند و
لﺰوما وابﻌیﺖ ندارند.
جلسه هفﺘﻢ :تشخیص نشانگان هشدار دهنده و برنامه ریﺰی برای ﭘاس بهینه به آن ها
جلسه هشﺘﻢ :جمع بندی  ،مرور جلسات ،ارزیابی برنامه

يافته ها
در جدول  1با اسﺘفاده از شاﺧصهای آمار توصیفی ،عملکرد آزمودنیهای سه ﮔروه در مرحلره
ﭘیش آزمون ،ﭘس آزمون و ﭘیگیری ﮔﺰارش شده اسﺖ .نگاهی ﮔذرا به اطالعرات جردول نشران
میدهد که در ﮔروه آزمایش از نظرشاﺧصهای توصیفی ،میران میرانگین هرای ﭘریش آزمرون و
ﭘس آزمون در مﺘغیرهای ﭘژوهش تفاوت مﻌنادار وجود دارد .مقایسه میانگینهرا نشران مری دهرد
در مﺘغیر IESمیانگین نمرات ﭘس آزمون کاهش یافﺘه و در مﺘغیرهای حافظره اﺧﺘصاصری شرر
حال و کیفیﺖ زندﮔی افﺰایش نشان میدهد .این تفاوتها در ﮔروه کنﺘرل بیمار و سالﻢ مشراهده
نمیشود .همانطور که در جدول مشاهده مریشرود میرانگین نشرانگان اسرﺘرس ﭘرس ازسرانحه در
مرحله ﭘیگیری نسدﺖ به ﭘس آزمون کراهش یافﺘره اسرﺖ .همدنرین میرﺰان حافظره شرر حرال و
کیفیﺖ زندﮔی در مرحله ﭘیگیری با افﺰایش همراه بوده اسﺖ .مفروضه همگنی واریرانس هرا نیرﺰ
تایید شد .با توجه به نﺘایر ارایه شده در جدول  2و میﺰان عدد  Fمری تروان عنروان نمرود ﭘرس از
تﻌدیل نمرات ﭘیش آزمون ،اثر مﻌنی دار عامل بین آزمودنی هرای ﮔرروه آزمرایش وجرود دارد.
نمرات میرانگین تﻌردیل شرده در مﺘغیرهرا ﭘیشرنهاد مریکنرد ﮔرروه آزمرایش تحرﺖ تراثیر برنامره
 MBCTبوده اسﺖ.
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جدول  .1مقایسه میانگین ها در سه مرحله
ﮔروه آزمایش

مقیاسها
مرحله

میانگین

انحرا

ﮔروه کنﺘرل بیمار

ﮔروه کنﺘرل سالﻢ

انحرا

انحرا

میانگین

مﻌیار
IES

میانگین

مﻌیار

ﭘیش

64/9

1/53

61/66

6/77

آزمون

26/53

7/71

61/63

6/03

ﭘس

15/37

13

63/12

57/6

مﻌیار

آزمون
ﭘیگیری
ﺧرده مقیاس

ﭘیش

22/50

4/21

21

4/41

اجﺘناب

آزمون

10

3

20/51

5/12

ﭘس

5/44

4/41

19/11

4/93

آزمون
ﭘیگیری
ﺧرده مقیاس

ﭘیش

21/25

3/95

20/51

3/44

افکارمﺰاحﻢ

آزمون

1/51

3/34

20/63

3/93

ﭘس

6/22

4/94

22/22

2/63

آزمون
ﭘیگیری
ﺧرده مقیاس

ﭘیش

21/70

3/33

20/01

2/11

بی برانگیخﺘگی

آزمون

1/75

3/31

19/66

1/19

ﭘس

5/11

4/13

19/77

1/71

آزمون
ﭘیگیری
حافظه شر

ﭘیش

1/13

1/46

1/41

0/79

5/13

1/15

حال اﺧﺘصاصی

آزمون

5/51

2/02

1/41

0/90

5/13

2/12

ﭘس

5/11

2/36

1

1

6/12

1/45

آزمون
ﭘیگیری
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ﭘیش

1319/54

420/47

1372

310/5

2760/10

2770/41

آزمون

2331/50

500/31

1403/33

422/57

565/59

700/14

ﭘس

2467/33

429/21

1330

413/27

2127

636/91

آزمون
ﭘیگیری

جدول .2آزمون اثرات بین آزمودنیها
مقیاس

مندع

م ذور اتا

ﭘیش

0/40

سطح

F

مﻌناداری

میانگین

Df

م ذورات

م موع
م ذورات نوع
سوم

0/003

11/59

273/04

1

273/04

آزمون
اسﺘرس ﭘس

ﮔروه

0/93

از سانحه

ﺧطا

400/31

کل

41495

ﭘیش

0/25

حافظه شر

آزمون

حال

ﮔروه

اﺧﺘصاصی

ﺧطا

0/54

0/00

279/15

6574/62

1

23/55

17
20

0/002
0/000

11/16
19/24

26/77

ﭘیش
کیفیﺖ

آزمون

زندﮔی

ﮔروه
ﺧطا
کل

0/79

0/000
0/000

91/39
43/71

1

26/77

46/12

2

92/25

2/39

32

76/72

36

910

1

5176637/45

کل
0/11

6574/62

5176637/45
2614199/11

2

5229791/36

59724/21

23

1373656/92

27

1/54
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جدول  .3مقایسه گروه ها بر اساس آزمون تعقیبی شفه
مﺘغیر

کیفیﺖ زندﮔی

حافظه شر حال

تفاوت میانگین ها

سطح مﻌناداری

ﮔروهها
آزمایش

کنﺘرل1

1324

0/000

کنﺘرل2

-230/16

0/65

کنﺘرل1

کنﺘرل2

-1554

0/000

آزمایش

کنﺘرل1

4/11

0/000

کنﺘرل2

-0/23

0/96

کنﺘرل1

کنﺘرل2

-5/12

0/000

جدول  .4آزمون تی برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل بیمار در نشانگان استرس در مرحله
پیگیری
F
2/11

سطح مﻌناداری

T

Df

سطح مﻌناداری

تفاوت میانگینها

0/15

-9/10

16

0/000

-44/11

همدنین مقایسه ﮔروهها بر اساس آزمون تﻌقیدی شفه در جدول  3نشان میدهد که در مﺘغیرر
کیفیﺖ زندﮔی و حافظه شرر حرال اﺧﺘصاصری میران ﮔرروه آزمرایش برا کنﺘررل بیمرار تفراوت
مﻌناداری وجود دارد .نﺘایر جدول  4با توجه به میﺰان تی و سطح مﻌناداری نشان میدهد که بین
میانگین های دو ﮔروه آزمرایش و کنﺘررل بیمرار در نشرانگان اسرﺘرس ﭘرس از سرانحه در مرحلره
ﭘیگیری از نظر آماری تفاوت مﻌناداری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
در این مطالﻌه مشاهده شد وجود ﺧاطرات مکرر مﺰاحﻢ و نشخوار کننرده در شررکﺖ کننردﮔان
سدب اجﺘنراب از مراجﻌره بره موبرع بره ﭘﺰشرک جهرﺖ کنﺘررل دوره ای ،شررکﺖ در روانردرمانی
ﮔروهی به دلیل مواجهه برا بیمراران دیگرر ،محریرهرای بیمارسرﺘانی و بره طرور کلری ارتداطرات
اجﺘماعی میشود .بﻌ ی از آن ها با ایرن ﺧراطرات و افکرار درﮔیرر شرده و برﺧری دیگرر از آن
اجﺘناب میکردند .این افکار اغلب مربو بره آینرده و تررس از عرود م ردد بیمراری و ترو م برا
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احساس ناامیدی میباشد .این افراد در تولید ﺧاطرات دبی از وبایع ﮔذشﺘه دارای مشکالتی می
باشندو در حافظه رویدادی در مقایسه با افراد سالﻢ عملکرد ضﻌیفتری در تولید ﺧاطرات شر
حال اختصاصی نشایا نمی ندهنی(ممااد ن نهکایانا ن.)8002ننهی( نا نممیش انا یونن ایادن
فااهمکاد نبستا ناستنتانافاادنبتشاشن(نا نلحظهنبهنلحظهن ش(گ نخشدناستفادهنکنن(ن نبتشاشنی(نبیهن
بهتا ونشالنمکاونهانلحظهننانکنتالنکنن(.نشاکتنکنن(گا ندننابت(انتشجیهنککی نبیهن شی(گ ن
ن اشهنخشدنداشتن(.ندنا ونتجابهنمشهانانا نتغییااتنسا عنذهناا نا نمشضشع نبیهنمشضیشدند یان
مگاهنش(ش(ن نمتشجهنش(ش(نچطشننذهونسیاگادا نمشجیانافایاننمنفی نمی نشیشد.نمهیانتنهیا ن
حضشننذهونا نجکلهن انس نب(ش ن نقااننگافتوندننفضا نتینف نسی انشی(نشیاکتنکننی(گا ن
ذهییونخییشدننانمتکاکهکییادهن نشاییاشهنهییا نPTSDنن نافاییاننخییشدنم نیی(نناندننخییشدنشناسییا ن ن
جهئیاتنن (ادنمابشطنبهنساطا ننانب( نقضا تندننمشندنم نبپذ اش(ن نبهنششع نانت یاطنخیشدن
نانبانم نهانتغییاندهن(.نپ نا نپذ اانافاانن احساساتنب( ندا ن نبهنمشهانکککنش(نکیهنبیان
ادگیا نمهانتنهیا نشیناخت نا جکلیهنتکیا ونافایانن ناحساسیات نفیونسیشدن ن نیا ن افایانن
اقعیتنشیستن( ...ن نبهنبا سا

نافااننخشدنبپادا ش( نافاانن احساساتنخشدننانبیهنشحیشنمتفیا ت ن

ادانهنکنن(نتانا نا ونطا قنبتشاشن(نا نمنابعنمقابلها نبهتا ناستفادهنکننی(.ندننم نی(هنمشقعییتنهیا ن
دششانننانشناسا ن نبانمشهانماهااشهنچالشنکننی(ن.ندننمقا سیهنگیا هنم میان شن نکنتیالنسیالمندنن
ماحله نپ نم مش ن نپی یا نشاخصنحافظهنشاحنحالناختصاص ن کیفیتن ش(گ ندننگیا هن
م ما شنبهنگا هنکنتالنسالمنشهد کنش(هناست.نهانچن(نمیا ند نگا هنتفا تند (هنم ششدنامان
ا ونتفا تنشامحسشسناستن نم نتشاش(نشاشی نا ناریااتندنمیا ن نتجابیهن نبیکیان ندننشیاکتن
کنن(گا نباش(.نکاهشناختصاص نبشد نحافظهنشاحنحالندننبیکانا نافسادهنتشسطن لیامهن نهکاانا ن
م)8002نمطاحنگاد (.ننبانا وناساس نافاادنافسادهنا نشقصندننحافظهنشاحنحالنباخشنداننبیشدهنن نقیادننن
شیستن(نخاطااتنگذشتهننانچهنبانکککنشااشهن ن انا نطا قنبا تشلی( نبا اب نکنن(.نبهنشظانمی نننسی(ننا یونن
شاتهنبانشااشهنشناس نافسادگ نکهنشس تنبهنگذشتهنخشدن کنان اب نمنفی نندانشی(ننهکاهنی نناسیتن.ندنن
مشندنافاادندانا نشااشهنها نPTSDنم نتشا نچنیونبیا نکادنکهنعال هنبانعال منافسادگ نکیهننهک یشدنن
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اختاللنPTSDنم نباش( نمایاالتننحافظیهنندننا یونناخیتاللننبیهننصیشنتها ننمختلی ننماشنی(ننمایال ندنن
نمهگاداش نکاهشنعکلاادنکل نحافظه نسشگیا ندننحافظهنمشاان نشقصندننحافظهنم ن(هش یانشقیشن
مشرا نداند.ندنما نس انش(نتانبانکاهشنعال مناجتناب ن نشااشهنها نافسادگ نبا اب نخاطااتنگذشتهن
بهتاناشجامنپذ اد.نهکچنیوندنما نMBCTنبانا جادنشظمن نباطا نکاد نمااالتنتشجهنس انم نششدن
تانعال منمابشطنبهنحاالتنفاامشش نحافظهنباطا نگاددن نشتیجهنم نبیا نتشلیی(نخیاطااتنگذشیتهنمی ن
باش(.نانائهندنماشها ناختصاص نمعطش نبهنحافظهنن (اد نبهتانمی نتشاشی(نبا یاب نخیاطااتننانسی ان

ششد.نندننپژ هشنحاضانسع نش(نکهنباناستفادهنا نباشامهنشناختندنماش نم تن نبانهاییان نذهیون
)(MBCTنا نمااالتنن اشاناخت ندنما نش(گا نبیهن یژهنشایاشهنهیا ناخیتاللناسیتاسنپی نا ن
ساشحهنکاستهنششدن نبهنمشا نکککنششدنتیانبیانحی(اقلننسیاش( ناریااتنمنفی نبیکیان ن ندنمیا ن
کیفیتن ش(گ نخشدننانبه شدنبخان(.ن افتهنها نپژ هشنحاضانبانشتیا نپیژ هشنهیا ننکاشی ن1ن ن
هکاانا نم)8018ن نکشمان نفل(مون نها ه8نم)8002ن نکیک یاا ن 8010 3نلییون4ن نهکایانا ن8018ن
هکاهن

نبشده اسﺖ .بنابراین با اسﺘناد به نﺘایر در مرحله ی ﭘیگیری میتوان ﭘریش بینری کررد در

صورت ان ام مسﺘمر تمرین ها ی  MBCTاین بهدودی افرﺰایش یابرد و بره سرطح مطلروب ترری
برسد .با توجه به اثر بخشی این برنامه ی آموزشی و با در نظرﮔرفﺘن فواید آن ،توصیه مری شرود
مسئولین بهداشﺘی ،کیفیﺖ مرابدﺖ ها را نیﺰ ﭘس از اتمام درمان ارتقا دهند و MBCTرا جﺰیری از
برنامههای درمانی این مددجویان برار داده و در رفع بسیاری از مشکالت جسرمی و روحری کره
سدب کاهش کیفیﺖ زندﮔی در آنها میشود ،نقش موثری ایفا کنند.

1. Kearney
2. Kumar , Feldman , Hayes
3. Kimbrough
4. Lynn
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