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 رطانس به مبتلا زنان زندگی کیفیت بر پذیرش/تعهد آموزش رویکرد اثربخشی

 سینه
 

 1نفیسه ابوکاظمی
 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش رویکرد پذیرش/ تعهد بر کیفیت  دارد.اجتماعی و کیفیت زندگی زنان -تاثیرات عمیقی بر سلامت روانی سرطان سینه

نمونه مورد نظر کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه بیمارستان شهدای تجریش بودند که به طور بود.  1931شهر تهران در بهار سال زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه 

بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. دقیقه ای مداخله مبتنی  39جلسه  8نفر( جایگزین شدند. گروه آزمایش در  11نفر( و کنترل ) 11تصادفی در دو گروه آزمایش )

ی و در دو بخش توصیف یه و تحلیل اطلاعات به دست آمدهابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. تجز

بر کیفیت زندگی و مولفه های آن شامل سلامت جسمی، سلامت روان، روابط اجتماعی و سلامت محیط  فوقذیرفت. نتایج نشان داد که رویکرد استنباطی انجام پ

 .بنابراین می توان گفت رویکرد پذیرش و تعهد روشی موثر برای افزایش کیفیت زندگی مبتلایان سرطان سینه است. موثر استبیماران 

 

 رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، سرطان سینه واژگان کلیدی:

 
 مقدمه-1

. در این بیماری سلول ]91[(2919و همکاران،  9؛ جمال2912و همکاران،  2سرطان یکی از عمده ترین مشکلات جوامع بشری است )استینجر      

بسیاری از متخصصان معتقدند که سرطان  .]91 [(2992، 2کنترل است )ملویل و هیکاکها به صورت غیر طبیعی رشد می کند و انتشار آنها غیرقابل 

، به اعتقاد سایر متخصصان نیز عدم کنترل و درمان این بیماری می تواند منجر به مرگ شود ]9 [(2919، 1یک بیماری درمان ناپذیر است )آلوارز

. به طوری که پژوهشگران ]22 [(2911علل اصلی مرگ و میر است )جمال و همکاران،  . در واقع سرطان یکی از]2 [(2919، 1)انجمن سرطان آمریکا

بوده  ]92 [(2998، 2. درمان بیماری فوق بسیار پرهزینه )ریگلل]22 [(2919سرطان را جزء سه علت اصلی مرگ بر می شمرند )جمال و همکاران، 

و همکاران،  3. بنابراین سرطان موجب نگرانی بسیاری از جوامع شده است )هونتر]13 [(2912و همکاران،  8و روز به روز در حال افزایش است )هولمن

2919) ]22[. 

، 11. شایع ترین سرطان در زنان )کاستانزا و چن]2 [(2998و همکاران،  19سرطان سینه سومین سرطان شایع در جهان است )باکیوست   

. در ایران نیز ]19 [(2919، 19عامل مرگ ناشی از سرطان در میان آنان است )فلیتچر( و دومین ]28[2912، 12؛ کاکلامانی و گرادیشار]3[2919

 .]1[ (1932اشد )محبت بهار و همکاران، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان می ب

 ن قبلی در فرد، سن قاعدگیاین سرطان می تواند در اثر عوامل متعددی چون سن، جنس، نژاد، بیماری خوش خیم قبلی در سینه، سابقه سرطا   

اجتماعی بهتر، داشتن سابقه فامیلی در سرطان های سینه و تخمدان، برخورد با -زودرس، یائسگی دیررس، بارداری در سنین بالا، وضعیت اقتصادی

 .]21[ (2912جود آید )وزیری و همکاران، اشعه یونیزان به و
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2 - Oostindjer 
3 - Jemal 
4 - Melville, & Heycock 
5 - Alvarez 
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ی و درمان سرطان سینه و بستری شدن در بیمارستان تاثیر گوناگون بر ابعاد مختلف عوارض فراوان ناشی از واکنش فرد به تشخیص بیمار   

. وضع ظاهری اکثر بیماران به دلیل ریزش مو و یا از دست دادن یک عضو تغییر ]29 [(2919و همکاران،  1زندگی فرد و خانواده اش دارد )جادون

 (2912و همکاران،  9به علاوه این بیماری به عملکرد جنسی و عزت نفس فرد آسیب می رساند )اسکور .]99 [(9291و همکاران،  2می کند )موریا

. همچنین سبب بروز مشکلات روانشناختی مانند اضطراب، افسردگی، استرس پس از آسیب، احساس غمگینی، احساس محرومیت و خشم در ]93[

( بیشترین تاثیر سرطان سینه بر کیفیت زندگی بیماران است 1333باور راستن و همکاران ) بنا به .]19 [(2919و همکاران،  2فرد می شود )فاقوتی

که سبب مختل شدن رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در آنان می شود. سایر پژوهشگران نیز در این راستا می نویسند شیمی درمانی سبب 

( بیان می کنند که احتمال بروز افسردگی در مبتلایان به 2991که هروی وهمکاران ). تا حدی دگی و اضطراب بیمار می شودافزایش میزان افسر

می نویسند اغلب مردم افسردگی را واکنش طبیعی در مبتلایان  ]99 [(2919) 1سرطان سینه تا دو برابر جمعیت عمومی است. از طرفی مایر و اسکمید

هزینه سنگین درمان، افزایش فشار روانی، کاهش عملکرد جسمی، عاطفی  ]29 [(2991اران )و همک 1به سرطان می دانند. در مجموع به اعتقاد هولزنر

تغییر در تصویر ذهنی، تشخیص و درمان سرطان سینه، شادکامی و کیفیت زندگی فرد مبتلا و خانواده وی  و اجتماعی، اختلال در عملکرد جنسی و

ان احساس پوچی، بی ارزشی، بی هدفی و بی معنایی در زندگی کرده و در جستجوی معنایی برای را متاثر می کند. بنابراین تعداد زیادی از این بیمار

 .]92 [(2991و همکاران،  2زندگی خود می باشند )نوگوچی

 که اه درمان انواع از یکی. است شده گرفته کار به بیماران مبتلا به سرطان یشناخت روان یها مولفه شیافزا یبرا یمختلف یدرمان یها روش   

 املش که است تجربه اساس بر اجتناب یبرا مهم نیگزیجا کی رشیپذ. باشد یم تعهد و رشیپذ درمان است، نشده آن به یادیز توجه حال به تا

 آن لشک رییتغ ای یفراوان کاهش یبرا لازم تلاش عدم با و شوند یم مرتبط فرد ی خچهیتار با که است یشخص یدادهایرو آگاهانه و فعال رشیپذ

 و تیفعال تینها که شود یم قیتشو فرد متعهدانه تیفعال در. اند مرتبط شوند، یم یشناخت روان یها بیآس باعث که یزمان مخصوصا دادها،یرو

 ییتوانا جادیا یعنی است؛ یروان یریپذ انعطاف جادیا یاصل هدف درمان نوع نیا در واقع در. ردیگ کار به هدف به دنیرس جهت در را خود تلاش

 شفتهآ لاتیتما ای ها خاطره احساسات، افکار، از اجتناب جهت صرفا یعمل که نیا نه باشد، تر متناسب که مختلف یها نهیگز نیب در یعمل انتخاب

 .]12 [(2998 ،8هربرت و فرمن) شود لیتحم فرد به قتیحق در ای انجام ساز

-یروان یستیبهز و یافسردگ اضطراب، استرس، ،یسازگار در آن مهم یکاربردها و تعهد/ رشیپذ مطالعه به یشناس روان یها پژوهش رایاخ   

 هراس کوزها،یپس ،یافسردگ مانند یاختلالات مورد در یدرمان روش نیا ریتاث مورد در یتجرب شواهد .]2 [(2999 ،3انیر و براون) اند پرداخته یاجتماع
  ،]29 [(2911) همکاران و 11سویتک. است شده مشخص ]11 [(2992 همکاران، و 19فوردیگ) مواد و الکل مصرف مانند پرخطر یرفتارها و یاجتماع

 دوره کی از بعد یحت و است شده افراد در یافسردگ و اضطراب کاهش باعث تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان که داد نشان خود پژوهش در زین

 به است ممکن تعهد و رشیپذ که دادند نشان ]98 [(2999) 12یدس و انیرا. بود شده یخلق اختلالات کاهش باعث افراد نیا در زین ماهه 1 یریگیپ

 شود یم یسلامت با مرتبط مثبت یرفتارها میتنظ به منجر زین امر نیا و دینما کمک کیاتومات افکار و یمنف یرفتار یالگوها لیتعد در مردم

 روان یشانیپر کاهش ]22 [(2919 همکاران، و 12دانیز) اضطراب نییپا نمرات تعهد/  رشیپذ رویکرد درمانی آموزش .]21 [(2992 ،19نیجانک)

 .دارد دنبال به را ]12 [(2992 ،11سیها) یزندگ تیفیک شیافزا و یروانشناخت یریناپذ انعطاف کاهش و یشناخت

کاهش دهند و موضعی با پذیرش به طور کلی درمانگران مراجعان را تشویق می کنند تا ضمن شناخت، مبارزه سودمند با محتوای روانی را  

. نتایج پژوهش در بررسی کاربردهای درمانی پذیرش ]1[ (2911بیشتر را ایجاد کنند تا بتوانند در یک جهت ارزشمند حرکت کنند )بلوی و همکاران، 

تعهد نشان داده است مداخلاتی که اجتناب تجربه ای را کاهش می دهند و به افراد برای شناخت و تعهد نسبت به پیگیری اهداف ارزشمند کمک  /
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 تعهد برای اختلالات اضطرابی، مراجع می /می کنند، در بهبود مشکلات گوناگون در زندگی سودمند هستند. به عنوان مثال در کاربرد درمان پذیرش 

درگیر شدن در فعالیت هایی که او را به اهداف انتخاب زندگی )ارزش ها( آموزد تا به مبارزه با ناراحتی مرتبط با اضطراب خویش پایان دهد و با 

اسات احستعهد به جای آموزش راهبردهای بیشتر و بهتر برای تغییر با کاهش افکار و  /نزدیک تر می کند، کنترل خود را اعمال کند. درمان پذیرش 

گفته  نچهناخواسته به مراجعان می آموزد تا برای آگاهی و مشاهده افکار و احساسات ناخوشایند همانگونه که هستند، مهارت کسب کنند. با توجه به آ

 بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه چه تاثیری دارد؟تعهد  /شد، پژوهش حاضر در صدد بود تا دریاید درمان پذیرش 

 

 روش شناسی-2
به منظور نمونه گیری، از روش طرح این پژوهش از نوع طرح های نیمه آزمایشی با گروه کنترل، همراه با پیش آزمون و پس آزمون است.    

ان بیمارستتصادفی خوشه ای استفاده شد. بدین منظور از میان بیمارستان های شهر تهران، یک منطقه به صورت تصادفی و سپس از میان آنها 

با بیماران در سالن های انتظار و درمانگاه کلینیک در مورد مطالعه و جلسات گروهی صحبت شد. در شهدای تجریش به صورت تصادفی انتخاب شد.

ت در پژوهش نفر از داوطلبان برای شرک 99مرحله بعد، افراد داوطلب و واجد شرایط فرم مشخصات عمومی را تکمیل نمودند. پس از بررسی فرم ها از 

 هدعوت به عمل آمد. سپس افراد به پرسشنامه های کیفیت زندگی پاسخ دادند و نتایج ثبت شد. در مرحله بعد، افراد به طور تصادفی به دو گرو

ز پایان ( آمده است. پس ا1جلسه دو ساعته آموزش قرار گرفت. محتوای جلسات فوق در جدول ) 8آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 

 جلسات هر دو گروه مجددا با پرسشنامه های یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی بود: مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی: این    

( سلامت روانشناختی، 2( سلامت جسمی، 1یت زندگی افراد می پردازد که  عبارتند از: سئوال است که به ارزیابی چهار بعد کیف 21دارای پرسشنامه 

زبان مختلف ترجمه شده است که در کشورهای مختلف برای اندازه گیری کیفیت زندگی  13( محیط اجتماعی. این مقیاس به 2( روابط اجتماعی و 9

شت جهانی، این مقیاس را یک مقیاس بین فرهنگی می داند و به همین دلیل از آن در افراد از آن استفاده می شود. گروه مطالعاتی سازمان بهدا

( این مقیاس را به فارسی ترجمه و 1981(. در ایران نیز نصیری و همکاران )1331)سازمان بهداشت جهانی،  فرهنگ های مختلف استفاده می شود

 21نشان دهنده همسانی درونی مطلوب آن است. از طرف دیگر تحلیل عاملی در  82/9 روایی و پایایی آن را گزارش کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ

)یعنی سلامت جسمی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی که  مقیاس گویه این مقیاس مشخص نمود که در این مقیاس چهار زیر

  تاری آن است.در مقیاس اصلی وجود داشتند( وجود دارد که نشان دهنده روایی ساخ

در دو بخش توصیفی و استنباطی )تحلیل کوواریانس(  spss19ها از طریق نرم افزار  دست آمده از اجرای پرسشنامهتجزیه و تحلیل اطلاعات به      

 انجام پذیرفت.

 

 درمان: عنوان جلسات 1جدول 

جلسات 

 آموزش

 عنوان جلسات

 لی از رویکرد درمانی.قوانین گروه، آشنایی و توصیف ک آشنایی اعضا با درمانگر و یکدیگر، شرح 1جلسه 

 بررسی تکلیف جلسه قبل، سنجش مشکلات بیماران از نگاه پذیرش و تعهد )استخراج تجربه اجتناب، آمیختگی و ارزش های فرد( 2جلسه 

ه ها و آموزش تمایل نسبت به هیجانات و بررسی تکلیف جلسه قبل، تصریح ناکارآمدی کنترل رویدادهای منفی با استفاده از استعار 9جلسه 

 تجارب منفی
 بررسی تکلیف جلسه قبل، آموزش جدا کردن ارزیابی ها از تجارب شخصی )استعاره فنجان بد( و اتخاذ موضع مشاهده افکار بدون قضاوت 2جلسه 
)استعاره صفحه شطرنج( و آموزش فنون ذهن  بررسی تکلیف جلسه قبل، ارتباط با زمان حال و در نظر گرفتن خود به عنوان زمینه 1جلسه 

 آگاهی.
 بررسی تکلیف جلسه قبل، شناسایی ارزش های زندگی بیماران و سنجش ارزش ها بر مبنای میزان اهمیت آنها 1جلسه 

یگیری عهد نسبت به پبررسی تکلیف جلسه قبل، ارایه راهکارهای عملی در رفع موانع ضمن بکارگیری استعاره ها و برنامه ریزی برای ت 2جلسه 

 ارزش ها
 جمع بندی مفاهیم بررسی شده در جلسات، درخواست از اعضا برای توضیح دستاوردهایشان از گروه و برنامه آنها برای ادامه زندگی 8جلسه 

 
 یافته ها-3
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 گیرد.میمتغیر کیفیت زندگی و مولفه هایش مورد توصیف قرار های مرکزی ش با استفاده از شاخصدر این بخ

 
 (n=33) . میانگین و انحراف استاندارد مولفه های کیفیت زندگی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها2جدول 

 مولفه های کیفیت زندگی گروه پس آزمون پیش آزمون

SD M SD M 
 سلامت جسمی آزمایش 1.39 9.2 2.22 2.2
 کنترل 1.8 2.1 1.92 2.2
 سلامت روان آزمایش 8.29 9 1.2 9.2
 کنترل 8.99 9.2 2.12 9.1
 روابط اجتماعی آزمایش 2.2 9.2 2.8 2.2
 کنترل 2.82 1.9 2.12 2.9
 سلامت محیط آزمایش 2.22 9.2 2.22 2.2
 کنترل 2.19 2.8 2.22 9.1
 کل آزمایش 22.19 1.1 12.29 1.2
 کنترل 28.2 1.2 21.22 2.3

 
 

گروه آزمایش، پس از مداخله،  زنان مبتلا به سرطان سینه "مولفه های کیفیت زندگی"نشان می دهد که میانگین  2اطلاعات توصیفی جدول 

 افزایش یافته است و این در حالی است که در گروه کنترل، تغییر قابل توجهی مشاهده نمی شود.

 ذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی. تحلیل کوواریانس بین آزمودنی جهت بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پ3جدول 

 منبع     

 تغییر
 متغیر

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی
 اندازه اثر

 گروه 

 سلامت جسمانی

 سلامت روان

 روابط اجتماعی

 سلامت محیط

1/99 

2/99 

1/12 

9/22 

1 

1 

1 

1 

1/99 

2/99 

1/12 

9/22 

1/8 

92/8 

1/11 

1/2 

91/9 

91/9 

91/9 

912/9 

212/9 

211/9 

932/9 

292/9 

        

 خطا

 سلامت جسمانی

 سلامت روان

 روابط اجتماعی

 سلامت محیط

8/82 

2/39 

8/88 

3/82 

22 

22 

22 

22 

11/9 

28/9 

2/9 

11/9 

   

        

 کل

 سلامت جسمانی

 سلامت روان

 روابط اجتماعی

 سلامت محیط

1312 

1218 

1292 

128 

99 

99 

99 

99 

    

 
روابط "، "سلامت روان"، "سلامت جسمانی"( در مولفه های 9121/9، با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی )9بر اساس اطلاعات جدول  

ه زنان مبتلا بنشان می دهد میانگین این چهار مولفه در  نتایجها، وجود دارد؛ به طوری که ، تفاوت معناداری بین گروه"سلامت محیط"و  "اجتماعی

گروه آزمایش که تحت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفته اند، به طور معنی داری افزایش داشته است، بنابراین می  سینه سرطان

 زنان مبتلا به سرطان "سلامت محیط"و  "روابط اجتماعی"، "سلامت روان"، "سلامت جسمانی"توان ادعا کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

 موثر است. سینه

 
 بحث و نتیجه گیری-4
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تعهد بر افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه  /یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش   

 تتاثیر معناداری داشته است. به طور کلی نتایج پژوهش ها حاکی از اثربخشی مداخلات روان شناختی و حمایتی بر افزایش کیفیت زندگی و سلام

(. علی رغم اهمیت موج سوم درمان های ]23[2912ن، ؛ متسودا و همکارا]91[2912هیجانی مبتلایان به سرطان سینه است )پارک و همکاران، 

تعهد به عنوان حوزه مهمی از روان درمانی های نوظهور که پژوهش ها از نقش موثر آن بر استرس، اختلالات  /شناختی رفتاری از جمله رویکرد پذیرش 

فیت زندگی افرادی که از درد مزمن رنج می برند، نشان داده اضطرابی، افسردگی و سایر شرایط بالینی حکایت دارند و اثربخشی آن را در افزایش کی

 .]22[ (2912همکاران، اند )کاهل و 

تعهد در روان درمانی بیماران مبتلا به سرطان پرداخته اند از جمله  /تنها تعداد اندکی از پژوهش ها به بررسی کاربردهای فنون درمان پذیرش   

تعهد را به عنوان یک مداخله موثر در سازگاری با سرطان  /اشاره نمود که رویکرد پذیرش  ]21[ (2911ران )می توان به پژوهش ویلیام هربرت و همکا

تعهد نشان می دهد که اجرای این مداخله منجر به ایجاد انعطاف پذیری  /معرفی می کنند. نتایج پژوهش های دیگر در حوزه کاربرد رویکرد پذیرش 

 .]11[(2919پی دارد )فروس و همکاران،  طان می شود که این امر تغییراتی در کیفیت زندگی رنج و خلق بیماران را درروان شناختی در مبتلایان به سر

تعهد است که یافته ها نشان داده است مدیریت استرس  /همان طور که اشاره شد، ذهن آگاهی یکی از مفاهیم کلیدی در مدل پذیرش   

سرطان بر مبنای ذهن آگاهی، قادر است در کاهش رنج روان شناختی و ارتقای کیفیت زندگی و سلامت معنوی نقش موثری را ایفا کند )فیش و 

ی ناهمگونی از مراجعان مقاوم به درمان که دارای تعهد بر گروه ها /. همچنین در پژوهشی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش ]12[ (2912همکاران، 

در فراتحلیلی که پیرامون مقالات منتشر شده بین سال  .]8[ (2912کاران، اختلالات محور یک و محور دو بوده اند، اثبات شده است )کلارک و هم

رده از اختلالات شامل اختلالات اضطرابی، افسردگی، برای مجموعه ای گستتعهد  /صورت گرفت، نشان داده شد که درمان پذیرش  2998تا  2991های 

 (.2993درد، وسواس موکنی، اختلالات سایکوتیک، سوءمصرف مواد و مدیریت صرع و دیابت موثر بوده است )ول، 

زش های روان شناختی از آنجا که ابتلا به سرطان مستلزم راهبردهایی است تا بیماران را قادر به حفظ قدرت سازگاری با روند درمان کند، آمو  

تعهد که معتقد است مراجع هرگز به عنوان  /می تواند نقش موثری را در تحقق این هدف ایفا کند به خصوص در رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش 

رزش گی مبتنی بر اشکست خورده، آسیب دیده و یا دور از امید نگریسته نمی شود. در عوض این رویکرد همیشه نوعی از توانمندسازی است که زند

ها، غنا و پرمعنایی را در دسترس همه می داند. همچنین درد، جزیی از زندگی در نظر گرفته شده است نه یک وجود خارجی برای خلاص شدن از 

زندگی  ر جهت یکحال و گام رو به جلو دآن و پیشرفت به واسطه یک سطح مطلق از موفقیت تعریف نشده، بلکه انتخاب فزاینده، در برگیرنده زمان 

 .]18[ (2912تاکید است )هیز و همکاران، ارزشمند در این رویکرد مورد 

به طور کلی پذیرش، فرایندهای اصلی درمان پذیرش برای تعهد را تسهیل می کند. فرایندهای تعهد شامل استفاده از تمرینات تجربه ای و   

ارزش  یاستعاره هاست تا به مراجعان کمک کند اهدافی که به طور هدفمند و معنادار در زندگی شان بر می گزینند را به طور کلامی بیان کنند )یعن

 ( و به تغییرات رفتاری پایدار که بر اساس این ارزش ها هدایت می شود، متعهد شوند )یعنی عمل متعهدانه(. پذیرش افکار شخصی، هیجانات وها

اجرای مداخله گروهی  .]1[ (2911شده اند )بریکر و تولیسون، احساسات به منظور تسهیل روند عمل متعهدانه هدایت شده بر اساس ارزش ها طراحی 

تعهد، ضمن فراهم نمودن بستری به منظور پذیرش هیجانات، با بکارگیری فنون ذهن آگاهی و سایر روش  /هن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش ذ

تعهد به آموزش بیماران برای رهایی از بند مبارزه بی حاصل و تلاش برای کنترل و حذف عواطف و تجارب منفی می پردازد و  /های درمان پذیرش 

 هران را به پیگیری ارزش ها و به دنبال آن تعهد نسبت به عمل بر مبنای ارزش ها ترغیب می کند؛ در نتیجه می توان گفت که این امر منجر ببیما

 هتعهد را به عنوان یک مداخل /افزایش مولفه های کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه می شود. از این رو می توان رویکرد درمان پذیرش 

 مناسب به منظور ارتقای توانمندی مبتلایان در سازگاری با بحران سرطان و کاهش عوارض روان شناختی ناشی از آن به کار برد.
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Acceptance and commitment Approach on quality of life in 

patients with breast cancer 
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Abstract 
Breast cancer has a profound impact on women’s psychosocial health and quality of life. The purpose of this study was to determine 

the effectiveness of teaching / acceptance approach on quality of life in women with breast cancer in Tehran in the spring of 1396. The 

sample was all women with breast cancer in Shohada-e-Tajrish Hospital, who were randomly assigned to either experimental (15 

subjects) or control (15 subjects). The experimental group received 8-hour 90-minute intervention and acceptance-based intervention. 

The measurement tool used in this study, was the WHO Quality of Life Questionnaire. Analysis of obtained data was performed in two 

descriptive and inferential. The results showed that the above approach is affect on quality of life and its components, physical health, 

mental health, social relationships and health of the patient environment. Therefore, it can be said that the acceptance and commitment 

approach is an effective way to increase the quality of life of breast cancer patients. 
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