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 تصویرسازی ذهنی بر کاهش افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی ریتأث 

  2، جلیل باباپور خیرالدین1عذرا مقدم یکتا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  1
 گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

 

 چکیده 

تصویرسازی ذهنی )تجسمی( بر افسردگی و  ریتأثتعیین  باهدفپژوهش  .است همراه متعددی روانی فشارهای با سرطان درمان 
جامعه آماری کلیه کودکان سرطانی شهر تبریز  بود.پژوهش حاضر آزمایشی تک موردی  . روشاضطراب کودکان سرطانی انجام شد

برای . بودند اسپنسپرسشنامه  النگ و تیشر و ابزارهای پژوهش مقیاس. ندهدفمند انتخاب شد صورتبهنفر  3بودند که از بین آنان، 
روش تصویرسازی ذهنی )تجسمی(  ندنشان داد هاافته. یشداستفاده و درصد بهبودی تحلیل نمودار ، ترسیم چشمی از هادادهتحلیل 

ذهنی را برای کاهش اضطراب و افسردگی  یرسازیتصوشیوه  توانیم جهیدرنتدارد.  مؤثربر افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی 
 بیماران سرطانی به کار برد.

 اضطراب؛ کودکان سرطانی تصویرسازی ذهنی )تجسمی(؛ افسردگی؛ :هادواژهیکل

 

 
 

 مقدمه

است.  بیماران سایر بیشتر از ساله 14-3سنین  بین کودکان در آن از ناشی میر و  مرگ ولی است توجه قابل سنی هر در سرطان
 به و می دهند کاهش را زندگی کیفیت هاآن از برخی که است همراه متعددی روانی فشارهای با سرطان درمان

های خلقی کودکان مبتال به سرطان، بعد از تشخیص بیماری و درمان، آشفتگی(. 1389می شوند )وایت،  منجر افسردگی یا اضطراب
یابد )قمری شود و بعد از درمان نیز احساس ناکامی در این افراد ادامه میدهند و این آشفتگی خلقی به طور مکرر مشاهده میجدی نشان می

 (. 1392کیوی، فتحی و صنوبر، 
های درمانی های درمانی متعددی برای درمان اختالل اضطراب و افسردگی بوجود آمده که از دارو درمانی تا انواع روشامروزه شیوه

تواند رسد میهایی که بنظر مییکی از تکنیک(. 2009جیمز، گاودیانو، برندون، رینگولد،  شوند ) هربرت،تحلیلی تا رفتار درمانی را شامل می
 جمله از. ت روانشناختی ملل افسردگی و اضطراب این دسته از کودکان کمک کند تصویر سازی ذهنی استدر کاهش عالیم اختالال

(، مک کاف ری و 2008گرفته، می توان به پژوهشهای تی بوت) صورت افسردگی بر ذهنی تصویرسازی تأثیر زمینه در که تحقیقاتی
های تصویرسازی ذهنی و تن روش( در تحقیقی نشان داد 1388( اشاره کرد. حیدری، عسگری و درویشی )2001( و آکرمن)2002النی)

 (1373 ) شرفی (،1373 ) اقرکالنتریب . آرامی در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش امیدواری زنان بیمار مبتال به سرطان سینه موثر بود
 ایمدرسه سن کودکان جراحی عمل از قبل تنش و اضطراب روی بر ذهنی، تصویرسازی تمرین و سازی آرام تأثیر (1386 ) پور عباس و

 آمده دست به جینتا دادند نشان را بود قلب بخشهای در بستری قلبی سکته دچار بیماران و سینه سرطان بیماران روی بر بیمارستان، در
 .است داده کاهش را آنها تنش و اضطراب تکنیکها  این کهنشان داد 

اند که های مغزی انجام شده، همگی نشان دادهنتایج مطالعات سایکوفیزیک و مطالعاتی که بر روی بیماران مبتال به آسیب
استفاده، با ادراك بینایی مشترك است )کین، پارادیس، های کارکردی و ساختارهای کورتکس مورد تصویرسازی ذهنی در بسیاری از ویژگی

(. از آنجایی که بهبود وضعیت و شرایط زندگی کودکان سرطانی و کمک به سرعت بخشی روند درمان و از 2000پولون، کوسلین و بیهان، 
با توجه به مطالب ذکر شده می شود. گرهای روانی از اولویت برخوردار است، اهمیت مساله مورد تحقیق آشکار بین بردن یا کاهش اخالل

 تاثیر دارد؟ سوال اساسی تحقیق این است که آیا تصویرسازی ذهنی )تجسمی( بر افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی
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 روش

 شرکت کنندگان
از بین کودکان  بودند.کودکان سرطانی شهر تبریز جامعه آماری تحقیق حاضر می باشد.  آزمودنیتک  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی

هر سه نفر به صورت همزمان نفر به صورت هدفمند انتخاب شد.  3سرطانی شهر تبریز که در بیمارستان کودکان تبریز تحت درمان هستند، 
در پایان پس آزمون از آزمودنی  جلسه اجرا شد. 12اثربخشی تصویرسازی ذهنی )تجسمی( در وارد مداخله شدند. برای آزمودنی ها پروتکل 

 ها گرفته شد.

 ابزار 
درجه  5 مقیاس بر ( تهیه شد. نمره گذاری1978مقیاس افسردگی دوران کودکی  توسط النگ و تیشر )مقیاس افسردگی کودکان: ( 1

 مجموع با کل نمره تفاوت. می گیرد 5 درست کامالً و 4 درست، 3 نمیدانم، 2 غلط، 1 غلط بدین صورت که گزینه کامالً. می گیرد انجام ای
نمرات  .می باشد 330 نمره حداکلر و 66 نمره حداقل. مشخص می کند را فرد افسردگی کل نمره شادی  و لذت تجربی مقیاس های نمرات

(، ضریب آلفای کرونباخ برای کل زیر مجموعه های 1987باالتر نشان دهنده افسردگی باال می باشد. براساس گزارش کزدین و همکاران )
 90/0و همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن براون برای دو زیرمجموعه یاد شده به ترتیب  85/0و  94/0افسردگی و لذت خوشی به ترتیب، 

و ضریب همبستگی  84/0و  92/0راساس همین گزارش، ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای نسخه والدین به ترتیب بود. ب 79/0و 
(. محمد کاظم 1992بود )النگ و همکاران،  74/0روز  10بود. نتایج بازآزمایی پس از گذشت  77/0و  87/0اسپیرمن براون به ترتیب 

که ضریب کرده است ز اجرای همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه افسردگی بک استفاده به منظور بررسی روایی ا( در پژوش خود 1384)
 . معنی دار است 01/0بود که در سطح  52/0همبستگی میان دو پرسشنامه 

عبارت  45توسط اسپنس ساخته شد. این پرسشنامه از  1997مقیاس اضطراب کودکان اسپنس در سال  ( مقیاس اضطراب کودکان:2
این مقیاس  ، محاسبه نمی شوند.ن که عبارت های پرسشی ملبت هستندعبارت آ هفتعبارت آن نمره گذاری شده و  38که  تشکیل شده

)همیشه( نمره گذاری می  3سال قابل کاربرد می باشد. پاسخ ها به صورت چهار درجه ای لیکرت از صفر )هرگز( تا  15تا  8برای کودکان 
 به دست آمد. 87/0( برای کل مقیاس ضریب الفای 2006اب آزمودنی می باشد. در مطالعه ایوارسون )شوند. که نمرات باال نشانگر اضطر

( 1392؛ نقل از علی فر و نوکنی، 1392بسته آموزشی: برای اجرای روش تصویر ذهنی ذهنی از روش تصویر سازی نوذری )( 3
زش نحوه : اجرای پیش آزمون، آشنایی و برقراری ارتباط؛ آموجلسه اولادامه آورده شده است.   استفاده شد که خالصه ای از ساختار آن در

شود که تجسم کنند بدن از بیماران دچار سرطان خواسته می) سیمونتون : تصویر سازی ذهنی و اجرای روشروش تصویر سازی جلسه دوم
 بر مبتنی تصویرسازیارم، پنجم و ششم:  (. جلسات سوم، چهشودهای سرطانی است و در جنگ پیروز میها در حال جنگ با سلولآن

پیروزی در جنگ  -برشکست  مبتنی تصویرسازیجلسات هفتم، هشتم، نهم، دهم:  .شد دادهآموزش  پیروزی در جنگ با سلولهای سرطانی 
پیروزی در جنگ با  بر مبتنی تصویرسازیجلسه یازدهم: بررسی و ارزیابی تمرینهای جلسات قبلی،  .شد دادهآموزش  با سلولهای سرطانی 

 پس آزمونجلسه دوازدهم: بررسی و ارزیابی تمرینهای جلسات قبلی،   ،سلولهای سرطانی

 شیوه ی اجرا 
همزمان وارد طرح درمان شد. قبل از اجرای مداخله ها پرسشنامه جهت تعیین خط پایه ابتدا هر سه فرد درمانی  برای اجرای روش

. شددرمان و نیز بالفاصله پس از اتمام درمان تکمیل  8و  4ها در جلسات ، تمامی پرسشنامهخلهمداهم چنین در ضمن اجرای انجام شد. 
برای تجزیه وتحلیل داده ها از ترسیم چشمی و تحلیل نمودار و فرمول پی گیری انجام شد.  زمانی یک ماهه اصلهپس از پایان درمان در ف

 ( استفاده شد.2001النن و بونستیلدرصد بهبودی بالنچارد و اسکوارز )نقل از اوگلز، 
 

 نتايج

نیز نشان  شکلساله بودند. همانطور که  9سوم پسر  کنندهشرکتساله  و  9دوم پسر  کنندهشرکتساله ،  10اول دختر  کنندهشرکت
درصد بهبودی حاصل  55/40اول از جلسه اول تا اتمام درمان  کنندهشرکتمی دهد نمرات افسردگی سیر نزولی داشته است. بطوری که 

درصد بهبودی نسبت به جلسه  4/32سوم از جلسه اول تا اتمام درمان  کنندهشرکتدرصد بهبودی و  76/47دوم  کنندهشرکتکرده است. 
 پایه کسب کرده است. 
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 کنندهشرکتنمره افسردگی هر سه . 1 شکل

اول از جلسه اول تا اتمام درمان  کنندهشرکتنشان می دهد نمرات افسردگی سیر نزولی داشته است. بطوری که  2 شکلهمانطور که 
 29/34سوم از جلسه اول تا اتمام درمان  کنندهشرکتدرصد بهبودی و  65/32دوم  کنندهشرکتدرصد بهبودی حاصل کرده است.  27/36

که آزمودنی ها بهبود معناداری را در کاهش نمرات اضطراب داشته  داداست. یافته ها نشان درصد بهبودی نسبت به جلسه پایه کسب کرده 
 اند. 

 

 

کنندهشرکت: نمره اضطراب هر سه  2 شکل  
 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تصویرسازی ذهنی بر افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی انجام شد. نتایج حاصل نشان داد 
 (،2003ایدلبیوت ) (،2001آکرمن ) تحقیقات نتایج با یافته ایندهد. ذهنی، افسردگی کودکان سرطانی را کاهش میتصویرسازی 
تیبوت  (،2007) سا و همکارانپاپادلی(، 1391خشکناب، مداح و حسینی ) آباد، فالحی(، بهزاد وکیل1386) بهرامی (،1373) باقرکالنتری

(، 1386) پورعباس (،1380) فریسبحان(، 1388(، درویشی )2009) سسو و میازاکی دارته، (،1373) شرفی(، حیدریی، عسگری و 2008)
 افراد شودمی باعث تصویرسازی. دارد همخوانی( 1384) هزاروسی(، 2002ری و النی )کاف(، مک2007) کاکور (،1392فر و نوکنی )علی

 باعث عوامل همین و دهدمی کاهش ذهن به را منفی تصورات ورود توانایی این گیرند، دست به را خود ذهنی تصویرهای اداره و کنترل

 .  شودمی بیماران خلق رفتن باال
 نتایج با یافته ایندهد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق حاضر نشان داد، تصویرسازی ذهنی اضطراب کودکان سرطانی را کاهش می

( 1377( و کالته جاری )1373نوروی )(، 1386ذاکر و حریرچی )آبادی، ثناییفکری، شفیع (،1373) باقرکالنتری، (2003ایدلبیوت ) تحقیقات
 باشد. همسو می

سازی باشد. عالوه بر این روش رسد یکی از دالیل اثربخشی تصویرسازی ذهنی در کاهش اضطراب به کارگیری روش آرامبه نظر می
بخشی منجر دهد توانایی مهار رویدادها را دارند. این اطمینانافراد اطمینان میتصویرسازی ذهنی با برجسته کردن قدرت فکر و تجسم به 

ی
دگ

سر
اف
ت 
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نم نفر لول

نفر دوم
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 از مورد دو تاثیر بررسی به پژوهشی طی (1988) پریست و پیترونی بنسون، بریدگ،شود. به کاهش اضطراب در افراد مبتال به بیماری می

 را آرامیتن تنها که گروهی دادند، نشان پستان سرطان به مبتال بیماران بر (ذهنی تصویرسازی و آرمیدگی) رفتاری و شناختی فنون

 دیده آموزش را ذهنیتصویرسازی و آرمیدگی فنون دو هر که گروهی و داشتند کنترل گروه به نسبت بیشتری آرامش بود، دیده آموزش

 .داشت کمتری اضطراب و بیشتر آرامش بودند، دیده آموزش را آرمیدگی فقط که گروهی به نسبت بودند،
افسردگی و اضطراب بخصوص در  . محدودیت اول اینکههایی روبرو بودهای دیگر با محدودیتاین پژوهش نیز مانند پژوهش

های این یکی دیگر از محدودیت. ها از طریق پرسشنامه دشوار باشدای هستند که ممکن است دسترسی به آنهای پیچیدهسازهکودکان 
های بنابراین با توجه به محدودیت بود که ممکن است تعمیم نتایج را با مشکل مواجه سازد.)مطالعه موردی( پژوهش تعداد کم نمونه 

تر در تحقیقات بعدی استفاده شود، از تعداد نمونه های عملیشود برای سنجش افسردگی و اضطراب از روشپژوهش حاضر پیشنهاد می
 گیری متغیرهای تحقیق استفاده شود.ری نیز )مانند مصاحبه بالینی و مشاهده( برای اندازههای دیگبیشتری استفاده شود و همچنین از روش

 

 عنابم

بررسی آرام سازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم (. 1373باقری کالنتری، پروین. )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بهشتیپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 

بررسی و مقایسه تکنیک تصویر سازی ذهنی با رژیم غذایی و دارو درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی بیماران مبتال به سرطان (. 1386بهرامی، علی. )
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.  ، پایان نامه کارشناسی ارشد،سینه بیمارستان امام خمینی تهران

 میزان بر ذهنی تصویرسازی آموزش (. تأثیر1391سیدباقر و حسینی، محمدعلی. ) سادات مداح، مسعود؛ خشکناب،  فالحی ؛ آباد، محمد بهزاد وکیل

 .10-17(، 27)7، پژوهش پرستاریسالمندان.  افسردگی
 ،تهران خمینی بیمارستان امام سینه سرطان زن بیماران اضطراب بر ذهنی تصویرسازی تاثیر بررسی(. 1386.).رضا پور، عباس

 .خاتم دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان
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