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مقدمه و هد  :تشخیص و درمان سرطان برای اکثر بیماران تجربه ی بسیار پر استرسی استت .عتالوه بتر تتاثیرات عتاطفی تشتخیص
سرطان ،نیاز به درمان های بسیار تهاجمی نیز در برخی موارد باید به عوامل استرس زا اضافه شود .امید به عنوان یکی از منتابع مقابلته ای
انسان در سازگاری با مشکالت و حتی بیماریهای صع العالج در نظر گرفته می شود .همچنتین امیتد متی توانتد بته عنتوان یتک عامتل
شفادهنده ،چند بعدی ،پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاری با فقدان داشته باشد .سرطان و تفکر امیدوارانه به دو طریتق
به هم مربرط می شوند .اوالً ،افراد امیدوار بیشتر بر مشکل متمرکز شده و در حل آن فعاالنه تر عمل می کنند .آنهتا بته احتمتال بیشتتری
رفتارهای غربالگری سرطان را انجام می دهند .ثانیاً ،افرادی که امیدوارانه می اندیشند ،در مواجهه با تشخیص و درمتان سترطان پریشتانی
کمتر و تطابق بیشتری از خود نشان می دهند .هیپنوتیزم شامل استفاده از تلقین هایی برای تغییر در ادراک ،هیجان ،احساس ،تفکر یا رفتار
است .تلقین های استفاده شده در هیپنوتیزم می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد .عالوه برهیپنوتیزم ،درمان شناختی رفتاری بترای کنتترل
خستگی جسمی و روانی و ناشی از سرطان استفاده می شود .بر اساس مطالعات قبلی ،ترکی دو درمان روان درمتانی شتناختی-رفتتاری و
هیپنوتراپی موج افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی و همچنین کاهش خستگی و ضعف عضالنی متی شتود .از طترف دیگتر،
تاثیر مداخله روان شناختی کوتاه مدت براساس تن آرامی و تجسم هدایت شده بر اضطراب ،افسردگی و کیفیت زنتدگی بیمتاران مبتتال بته
سرطان پستان ثابت شده .اما هنوز اثرات ترکی دو درمان روان درمانی شناختی-رفتاری و هیپنوتراپی برمیزان امیدواری بیماران مبتال بته
سرطان پستان بررسی نشده است.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی همراه باپیش آزمون-پس آزمون و بدون گروه کنترل می باشد.گروه هدف کلیه زنتان
دارای سرطان سینه مراجعه کننده به انجمن امداد به بیماران سرطانی بود که به شیوه در دسترس و داوطلبانه  ۰۳نفر تحت درمان ترکیبی
شناختی رفتاری و هیپنوتیزم قرارگرفتند .از بیماران برای شرکت در مطالعته رضتایت کتبتی گرفتته شتد و ستپس پرسشتنامه دموگرافیتک
وپرسشنامه امیدواری اشنایدر را تکمیل کردند .پس از اتمام جلسات مداخله نیز پرسشنامه امیتدواری ،یکبتار دیگتر توستط بیمتاران تکمیتل
گردید .تعداد جلسات  ۷جلسه گروهی و به مدت  ۷هفته پشت سر هم بود .ابتدای هر جلسه بمدت تقریبی یتک ستاعت ،در متورد موضتوع
جلسه با بیماران بحث شد و نظرات آنها راجع به تکالیف رفتاری جلسه قبل خواسته شد و موضوع جدید براساس پروتکل درمان مورد بحتث
قرارگرفت و درمان هیپنوتیزم به مدت حدود ۳۳دقیقه انجام شد .نتایج با استفاده ازنرم افزار  SPSS 21و با استفاده از آمار توصیفی ماننتد
فراوانی و میانگین و روش های آمار تحلیلی مانند تی تست وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
نتایج :متوسط سن شرکت کنندگان  ۳۳سال با دامنه سنی ،۳۳-۷۳یک نفر مجرد و بقیه متاهل بوده اند و تمامی آنها خانه دار بوده اند۳۳.
درصدت حصیالت دیپلم ۳۶7۳،درصد تحصیالت پنجم ابتدایی و  ۰۳7۳درصد تحصیالت راهنمایی دارند .میانگین مدت زمتان درگیتری بتا
بیماری  ۳7۳سال با دامنه  ۰-۰۰سال در بیماران می باشد و تمامی بیماران مراحل جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی و دارودرمانی را انجام
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داده اند .میانگین نمره امیدواری درپیش آزمون (  ۳۰7۳ )۰۶-۳۳و پس آزمتون ( ۳۳)۳۳-۳۳بتوده استت .پتس از ۷جلسته درمتان ترکیبتی
شناختی رفتاری و هیپنوتیزم ،با استفاده ازآزمون تی وابسته مشخص شد بین پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه امیتدواری رابطته مثبتت
ومعنی داری وجود دارد ( )P>0.05و رواندرمانی تاثیر معنی داری بر بیماران داشته است.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد که درمان ترکیبی شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درافزایش میزان امیدواری بیمتارن تتاثیر معنتی
داری داشته است .در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این نتایج مورد نیاز است ،به نظرم حققین این درمان می تواند به عنوان مداخله
گری کمکی در کنترل نشانه های روانی مرتبط با سرطان ،برای زنانی که تحت جراحی سرطان پستان قرار گرفته انتد بستیارکمک کننتده
باشد.
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