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 زنان مبتال به سرطان دربا اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری روانی  

 سرطان پستان
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 ی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین، خمین، ایرانناسشروانکارشناسی ارشد  1
 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین، خمین، ایران 2

 ی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین، خمین، ایرانناسشروانگروه  3

 

 چکیده 

را  هاسرطانکلیه  سومکی کهانواع سرطان  نیترعیشاسرطان یکی از مشکالت عمده بهداشت جهانی است و سرطان پستان یکی از 
گاهی بر سازگاری روانی هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آ در زنان به خود اختصاص داده است.

با گروه کنترل  آزمونپس – آزمونشیپستان بود. روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی با طرح زنان مبتال به سرطان پسرطان در با 
 یریگنمونهبا روش  بودند کهاز زنان مبتال به سرطان پستان شهرستان دلیجان نفری(  7)دو گروه  نفر 14 تعداد کنندگانشرکت .بود

نامه درمانی این برنشان داد،  انسیکووارنتایج تحلیل  .بودمقیاس سازگاری روانی سرطان ابزار پژوهش . انتخاب شدند در دسترس
کاهش دهد اما کاهش در نمرات  یداریمعن طوربهاضطرابی را  یمشغولدلدرماندگی/ناامیدی و  یهااسیمقتوانست نمرات خرده 

بنابراین  ؛ندنبود داریمعن یطلبمبارزهگرایی و روحیه تقدیر یهااسیمقخرده مقیاس اجتناب شناختی و افزایش در نمرات خرده 
 باشد. مؤثربر سازگاری روانی سرطان  تواندیم اظهار داشت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توانیم

 شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی ؛سازگاری روانی سرطان پستان؛ سرطان؛ :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

ها تغییر کرده است. در نتیجه بیماری مزمن، مهم ترین مشکالت الگوی ابتال به بیماریامروزه با تغییرات اجتماعی و صنعتی، 
-اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل میهای بع عمده تنیدگی تلقی شده و هزینهشوند که خود منامتی و روانشناختی جوامع محسوب میسال

یکی از معضالت و مسائل  1سرطان است. بیماری سرطان انواع متعددی دارند. یکی از مهم ترین این بیماری ها،ها این بیماری کنند.
 (.1390 )علیپور، اساسی بهداشتی در جهان محسوب می شود

شایع ترین  2سرطان یک نوع بیماری است که با رشد کنترل نشده و گسترش سلول های غیرطبیعی همراه است. سرطان پستان 
رطان در زنان سراسر جهان است که باالترین میزان مرگ و میر در میان بیماران سرطانی زن دارد. میزان بروز سرطان پستان از نقطه ای س

شود (.  بر آورد می2005 )ین، است 50تا  40به نقطه ای دیگر جهان متفاوت بوده و حدود یک پنجم از تمام مرگ و میر در زنان در سن 
 (. سرطان پستان یک بیماری شایع،1395 )اگدن،برسد  2030میلیون در سال  11جهان به بیش از ناشی از سرطان در کل که مرگ و میر 

سرطان پستان، در  صیاز زنان پس از اطالع از تشخ یاریبساست.  های مختلف زندگی فرد تاثیرگذارباشد و برجنبهیشرونده میبدخیم و پ
 )کوپمان،شوندیم یدیامناو  یاز ناتوان ییخود دچار سطح باال یو خانوادگ یشخص یبا سرطان پستان در زندگ 3یروان یسازگار نهیزم

 توسعه   نتسووا و گریر توسط که ستا هشد ئهارا نسرطا با نیروا ریگازسا ی نظریه زاروس،ال و فولکمن ی نظریه با طتباار در(. 2001
کنند. می هد تعریفد می منجاا نسرطا تشخیص به نسبت ربیما که ریفتار و شناختی یها پاسخعنوان به  را نیروا ریگازسا و یافته

 یک سبک انعنو به نسرطا به مبتال رانبیما نمیا در رزهمبا ی حیهرو که هدد می ننشا نسرطا با  ریگازسا یها سبک ردمو در هشوپژ
 سبکی انعنو به ییاتقدیرگر دهبررا ماا، خوش بینی و عزت نفس رابطه دارد. یمدرآکادخو با که هشد شناسایی نطباقیا هنیذ ریگازسا

 به وشناختی  بجتناا و نیوبیر لکنتر نمکا با مثبت رطو به ن،سرطا به مبتال رانبیما در که هشد داده ننشا و دشونگریسته می نهراگازناسا
ارتباط دارد. در چارچوب های بیماری، ممکن است درماندگی / ناامیدی تجلی شناختی سرطان را منعکس کند؛ از  یمدرآکادخو با منفی رطو

                                                           
 e.mohammadi193@gmail.comنویسندۀ مسئول:  پست الکترونیک *

1. Cancer 

2. Breast cancer 

3. mental adjusment 
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های هیجانی را منعکس نماید. روحیه مبارزه طلبی و تقدیرگرایی در یک عامل) شغولی نگران کننده ممکن است تجلیسوی دیگر، دل م
اللهیاری، عباسعلی، پاینده و  )مرادی، /ناامیدی در عامل دیگر)هیجان منفی( قرار دارندنگرش مثبت( و دل مشغولی اضطرابی و درماندگی

 (.1394پاتو، 
ضح دیدن و پذیرش هیجانات و به عنوان بک احساس بدون قضاوت و متعالی از آگاهی تعریف شده است که به وا 1ذهن اگاهی

 هدف از آموزش ذهن آگاهی به عنوان یک روش درمانی،کاهش تجارب .کندکمک می افتند،همانطور که اتفاق می های فیزیکی،پدیده
( ویژگی 2004) و همکاران 3(. به عقیده بیشاب2،2007)برون هیجانات و افکار است های نامطلوب بدنی،اجتنابی و تمایل به تجربه احساس

خویشتن داری در زمان حال  پاسخ ها و ا به سرنخ ها،توجه بیمار ر ،باشد. این رویکردتوجه و پذیرش می آگاهی، اصلی رویکرد ذهن آگاهی،
ذهن آگاهی، یک آگاهی پذیرا و بدون  به شیوه ای انعطاف پذیر پاسخ دهد. ،های بیماریسازد تا به نشانهمیکند و وی را قادر جلب می

 شودلحظه به لحظه ایجاد مین استنتاج ای که بر اثر توجه روی هدف، در لحظه جاری، بدوآگاهی. قضاوت از وقایع جاری است
کنند و توانایی زیادی در رویارویی با دامنه ی میافراد ذهن آگاه، واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف درك (. .4،2005)کابات

آرامش ذهنی و روانشناختی و  ذهن آگاهی با(. 2007برون،(گسترده ای از تفکرات، هیجانات و تجربه ها )اعم از خوشایند و ناخوشایند( دارند
توان توانایی ذهن آگاهی را می. سالمت روانی رابطه مثبت دارد در حالی که خودآگاهی با میزان پایین آرامش روانشناختی مرتبط است

ن ذه .خودتنظیمی توجه و هدایت آن به طرف تکلیف قلمداد کرد. براین اساس، تنظیم سنجیده توجه، بخش مرکزی ذهن آگاهی است
مهارتی افتد بدون هیچ گونه قضاوت و پیش داوری است و در واقع و بیرونی همان گونه که اتفاق می های درونیمحركآگاهی، مشاهده 

 (. 1392 )اکبری، دهد در زمان حال، حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است، دریافت کننداست که به افراد اجازه می
لحظه به لحظه و بدون  اولین گام این است که فرد نحوه تجربه کردن به طور هدفمند، 5آگاهینی بر ذهندر شناخت درمانی مبت

از موضوعی به موضوع دیگر آگاه در ابتدا فرد از این که معموال توجه کمی به زندگی روزانه دارد، از پرش سریع ذهن  قضاوت را یاد بگیرد.
وزد که چطور ذهن آمواحد متمرکز کند. در گام بعدی میای د را به نقطهطور ذهن سرگردان خوگیرد که چشود و به دنبال آن یاد میمی

تواند از شناخت درمانی ها آگاه شود میدر صورتی که فرد از از این جنبه فقط افکار و احساسات منفی پدیدار شوند.  شودسرگردان باعث می
طریق بتواند تغییرات خلقی خود را شناسایی و در کوتاه مدت اداره کند یا با آن ها در دراز مدت مبتنی بر توجه آگاهی استفاده کند، تا از این 

چالش نماید.این کار مستلزم آن ات که آموزش دهندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که هرگاه افکار یا احساسات منفی در شرکت 
ها، اجازه دهند افکار به همان صورت در ذهنشان باقی به آنهای ماهرانه دادن پاسخ ا گوشزد کند که قبل ازهبه آن کنندگان ظاهر شد،

، زرگر، کند )محمدیر یا احساسات ناخوشایند کفایت میمان لحظه و آگاهی نسبت به افکاچنین کاری برای اداره مشکالت در بمانند.
 (. 1394امیدی، محرابی، اکبری، بقولی و تویسرکانی، 

به طور معنی داری موجب گاهی آ  بر ذهن مبتنی سسترا کاهش نمادر( نشان داد که 1396) صناعی و همکاراننتایج پژوهش 
افزایش جهت گیری مثبت به زندگی و کاهش استرس ادراك شده در زنان مبتال به سرطان پستان شد اما در میزان خودکارامدی بیماران 

ثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را بر بهبود استرس ادراك شده در تفاوت معناداری مشاهده نشد. پژوهش های متعددی ا
(، کاهش 1395 )پورشریفی، 2(، بر تنظیم هیجانات و بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 1392بیماران مبتال به سرطان پستان)اکبری،

(. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 1392، )عبادلقادرید انگزارش کرده درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتال به کمردرد مزمن
نشان داده شده  بهبود خلق و کاهش درد ارتقای بهزیستی روان شناختی، آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی،کاهش تنش و نشانه های جسمانی،

نظم جویی شناختی هیجانی زنان مبتال به (. در پژوهش های دیگری شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای 6،2015)گو است
نتایج بسیاری از مطالعات ثابت می کند که شناخت درمانی  .(1393)نادری، افسردگی اساسی و در کاهش چاقی اثربخش گزارش شده است

 (.8،2009برونفر ،7،2015)جانسون استمؤثر مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود استرس،افسردگی و اضطراب 
های خرده مقیاس ش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برپژوه بنابراین

 سازگاری روانی سرطان در زنان مبتال به سرطان  پستان اثربخش است؟
                                                           
1 .mindfulness 

2 .Brown 

3 .Bishop 

4 .Kabat 

5 .Mindfulness based  Cognitive Therapy 

6. Gu 

7. Jonnson 

8. Barnhofer 
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 روش

 شرکت کنندگان
زنان مبتال به  شامل جامعه پژوهش .بود و بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نیمه آزمایشیپژوهش حاضر 

نفر انتخاب و 14سرطان پستان تحت حمایت بنیاد نیکوکاری الغدیر شهرستان دلیجان بود. از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس 
 مــاریب خــود ــلیمات شــامل؛ پژوهــش بــه ورود کهــایمال ،گرفتندقرار  نفر( 7نفر( و کنترل ) 7) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش

 6 مــدت بــه حداقــلی قطعــ صیتشــخ افــتیدر نوشــتن، و خوانــدن ســواد حداقــل داشــتن پژوهــش، در شــرکتی  بــرا
پس از انتخاب  .بود پژوهــش بــه ورود زا قبــل رواندرمانــی افــتیدر عــدمو  مربوطــه، ــنیمتخصص  جانــب  ازماه سرطان پستان 

دقیقه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد و در این مدن گروه  90جلسه  8در  شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی درمــان طــرحگروه نمونه 
 کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.

 ابزار

توسط  1394اولین بار در سال  یران مقیاس سازگاری روانی سرطاندر ا :(mini_MAC)شناختی سرطان سازگاری روان مقیاس( 1
 .سوال  و پنج خرده مقیاس هست 29روانی سرطان شامل  مقیاس سازگاری پاینده و پاتو ترجمه و هنجار یابی شده است. الهیاری، مرادی،

باخ برای نتایج ضرایب آلفای کرون مقیاس سازگاری روانی سرطان نمره کلی وجود ندارد و فقط نمرات خرده مقیاس ها بررسی می شود.
، روحیه مبارزه 77/0، تقدیر گرایی 90/0، دل مشغولی نگران کننده 76/0، اجتناب شناختی  94/0خرده مقیاس های درماندگی/ ناامیدی 

  .به دست آمده است84/0برای کل مقیاس  و  80/0
گروه آزمایش اجرا گردید. در این دقیقه ای بر روی  90جلسه ی  8: این طرح در شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی درمــان طــرح( 2

 آمده است. 1مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. خالصه طرح درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در جدول 
 

 1جدول
 شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برنامه درمان

 توضیحات جلسات

 ها و تعیین قرارداد درمانی و انجام پیش آزمونبر قراری رابطه بین درمانگر و شرکت کننده  جلسه اول
 

 دقیقه ای و مراقبه خوردن کشمش به عنوان آگاهی یافتن از ذهن سرگردان 3اجرای تکنیک فضای تنفس  جلسه دوم
 

 دقیقه ای، تکنیک اسکن بدن، تکنیک ذهن آگاهی از حرکت  3انجام تکنیک های فضای تنفس  جلسه سوم
 

تکنیک پخت و پز با ذهن آگاهی به عنوان حضور در حال و تماس با لحظه حال به دور از قضاوت و توانایی تجربه انجام  جلسه چهارم
 کردن رویدادهای ذهنی

 تیر، سواری بر موج امیال و دوستی با تغییرات 2انجام تکنیک متمایز کردن  جلسه پنجم
 

ر، مراقبه گوش کردن، فکر فقط فکر است به منظور پذیرش ذهن انجام تکنیک های فضا سازی و بر چسب زدن به افکا جلسه ششم
 آگاهی، افکار، هیجان ها، بینش یافتن به افکار و رها کردن افکار )افکار حقایق نیستد(

 انجام تکنیک مراقبه کوهستان و مراقبه عشق ورزیدن به منظور مقاومت در برابر پذیرش و کاهش انتقاد جلسه هفتم
 

بازنگری بدنی، بررسی موانع به کارگیری تکنیک ها، برنامه ریزی برای آینده و انجام فنون حضور در حال برای ادامه زندگی  جلسه هشتم
 و تعمیم آن به کل جریان زندگی و اجرای پس آزمون

 شیوه اجرا
 كمالنفر( قرار گرفتند. همچنین  7نفر( و کنترل ) 7بدر ابتدا گروه نمونه انتخاب و بر اساس انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش )

 نوشــتن، و ســوادخوانــدن حداقــل درپژوهــش،داشــتن شــرکتی مــاربــرایب خــود ــلیتما شــامل؛ پژوهــش بــه ورود هــای
 رواندرمانــی افــتیدر عــدم مربوطــه، ــنیمتخصص ازجانــبماه سرطان پستان 6 مــدت بــه حداقــلی قطعــ صیتشــخ افــتیدر
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بعد از انتخاب گروه نمونه پیش آزمون برای هر دو گروه انجام شد و سپس برای گروه آزمایش مداخله  بود. پژوهــش بــه ورود زا قبــال
شناختی مبتنی بر ذهن  درمــان ازطــرح افتهی بســط ی نســخه پژوهــش، در اســتفاده مــورد درمانــی روشصورت گرفت، شیوه 

 بــه محتــوا ــنیاکه  ؛اســت قــرارگرفتــه ــدییتأ مــورددرمانگران   توســط وعملــی، علمــی ازلحــاظ باشــدکــه میآگاهی 
 ست.ارائه شده ا 1.  خالصه محتوای هر جلسه در جدول زا شددقیقه  برگ 90جلسه  8یافته   طی  ســازمان درمانــی جلســات صــورت

 

 نتایج

 دهد.میمیانگین و انحراف استاندارد متغیر سازگاری روانی سرطان در پیش آزمون و پس آزمون را نشان  2جدول

 2جدول
 توصیفی خرده مقیاس های سازگاری هایشاخص

 (n= 7)گروه گواه  MBCT (7 =n)گروه   

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر 

 05/3 15 18/4 85/19 ناامیدی 

 57/2 57/16 28/3 85/19 دل مشغولی پیش آزمون

 11/2 85/7 91/1 10 اجتناب شناختی 

 77/1 85/8 34/1 13/9 تقدیر گرایی 

 81/0 7 27/1 42/7 روحیه مبارزه طلبی 

 26/2 85/15 22/4 85/16 ناامیدی 

 22/2 42/16 97/3 85/15 دل مشغولی پس آزمون

 38/1 71/7 26/2 85/7 اجتناب شناختی 

 22/2 57/10 27/1 5/12 تقدیرگرایی 

 71/1 57/8 11/1 71/9 روحیه مبارزه طلبی 

بر سازگاری روانی  شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی درمــان نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در دو گروه آزمایش و گواه نشان داد

 = اثر پیالیی(.88/0؛ F(10و 20= )58/1؛ p= 01/0= مجذور ایتا؛ 44/0سرطان موثر است و تفاوت دو گروه معنادار است )
طلبی معنادار نیست. اما برای متغیرهای نشان داد که مقدار متغیرهای اجتناب شناختی، تقدیرگرایی و روحیه مبارزه 3نتایج جدول 

یدی و دل مشغولی اضطراب معنادار است. میزان اثربخشی متغیرهای درماندگی/ناامیدی و دل مشغولی اضطراب به ترتیب درماندگی/ناام
 .است 65/0و  55/0

 

 3جدول
 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

 تاضریب ای F p میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 55/0 006/0 85/7 80/54 2 6/109 بین گروهی درماندگی/ناامیدی

 97/6 13 69/90 خطا

 65/0 <001/0 09/12 33/27 2 66/54 بین گروهی دل مشغولی اضطرابی

 26/2 13 37/29 خطا

 28/0 11/0 55/2 91/7 2 86/15 بین گروهی اجتناب شناختی

 09/3 13 27/40 خطا

 32/0 08/0 08/3 93/6 2 86/13 بین گروهی تقدیرگرایی

 24/2 13 17/29 خطا

 15/0 33/0 18/1 50/2 2 01/5 بین گروهی روحیه مبارزه طلبی

 11/2 13 37/44 خطا
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 بحث

آگاهی بر سازگاری روانی سرطان در زنان مبتال به سرطان پستان درمانی مبتنی بر ذهنشاخت تاثیراین پژوهش با هدف بررسی 
مشغولی اضطرابی را به طور معناداری نسبت به  از آن است که درمان مذکور میزان درماندگی/ناامیدی و دلها حاکی صورت گرفت. یافته

گروه گواه کاهش داده است؛ همچنین اجتناب شناختی نیز کاهش یافته است اما این تغییر معنادار نبود. عالوه بر این میزان تقدیرگرایی و 
های آزمایش بیش از گروه گواه افزایش یافته است اما این تغییر معنادار نبوده است. این نتایج با یافتههای گروه طلبی آزمودنیروحیه مبارزه

های استروس و ( همخوانی دارد. همچنین با یافته1396( و صناعی و همکاران )1395(، پورشریفی و همکاران )1392اکبری و همکاران )
 ( همسو بود. 2015گو و همکاران ) ( و2009(، برونفر و همکاران )2013همکاران )

شود؛ ادراك حس معنویت یا مذهب (، دین یا معنویت یک عامل محافظ در نظر گرفته می2006) با توجه به این که  از نظر کاتون
در مقایسه با  تر تقدیرگرایی در نمونه ایرانیتواند به عنوان یک آرامش و پشتیبان درمیان یک بحران تجربه شود و در تبیین نقش مهممی

های دیگر کشورهای آسیایی ( و همینطور نمونه1395یافته پژوهش انجام شده در بیمارستان رویال مارسدن در بریتانیا )به نقل از کچویی، 
ر افراد باید گفت فرهنگ ایرانی و اسالمی نیز اعتقاد به مسئله قضا و قدر،  پذیرش سرنوشت و تسلیم و رضا جایگاه مهمی دارد و به ویژه د

تر به میزان بیشتری قابل مشاهده است و موضوع فرهنگ دلیل بر تفاوت خرده مقیاس تقدیرگرایی به عنوان عامل مثبت نسبت جوامع مسن
 (. 1394باشد )مرادی و همکاران،دیگرمی

وهای شناختی تکراری در کند تا به این آگاهی دست یابد که به کارگیری الگآگاهی به فرد کمک میدرمانی مبتنی بر ذهنشناخت
پذیری فرد را نسبت گردد. این نوع درمان، آسیبمواجهه با حواس جسمانی، افکار و هیجانات، موجب بروز استرس و آشفتگی هیجانی می

ها پس از شرکت در این نوع شود. بدین ترتیب، آزمودنیدهد و موجب بهبود بهزیستی عاطفی میبه این گونه حاالت ذهنی کاهش می
های الزم را در خصوص بازسازی شناختی، تغییر نگرش نسبت به بیماری و درد کسب نمودند و یاد گرفتند چگونه بر انرژی درمان، آموزش

اراحت کم خود غلبه نمایند، افکار ناکارآمد منفی را شناسایی کرده و در مقابله با افکار ناراحت کننده بدون قضاوت عمل کنند و درگیر افکار ن
 نشوند. کننده
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