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R3-11 
افزایش کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

 پستان

 سحر محبت بهار، فاطمه ملکی، دکتر محمد اسماعیل اکبری، محمد مرادی جو

 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران .0

 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا،  تهران .8

 تی، تهرانمرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش .3

 moradijoo@gmail.comمرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  تهران  :نویسنده مسئول  .2

 

 چکیده

سرطان پستان از شایع ترین سرطان در زنان است که تأثیرات عمیقی را بر سالمت روانی و اجتماعی زنان مبتال به سرطان پستان به  مقدمه:

جای می نهد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان 

 پستان بود.

نفر از زنان مبتال به سرطان  30روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور  روش بررسی:

نفر( 05نفر( و کنترل ) 05پستان بیمارستان شهدای تجریش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی )

دقیقه ای برنامه آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش، در  90جلسه  2نی ها، ضمن اجرای جای گرفتند. همه آزمود

 دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از روش

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آماری تحلیل کوواریانس مورد

یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه درمانی کیفیت زندگی را در گروه آزمایش افزایش داده است. درحالیکه این ها:  یافته

زندگی را در گروه آزمایش (. به عبارت دیگر این مداخله توانسته میزان کیفیت p<0/05اختالف معنادار درباره گروه کنترل مشاهده نشد. )

 افزایش دهد.

: از این رو می توان نتیجه گرفت که مداخالت روانشناختی از جمله آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، می توانند به گیری نتیجه

 عنوان یک روش مؤثر به منظور افزایش کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان به کار گرفته شوند.

 سرطان پستان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی های کلیدی: واژه
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