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خالصه
مقدمه
سرطان پستان بیماری است که ممكن است بالقوه بر زندگي روزانهه زنهان ازجملهه یتايتههای جسهمي و
اجتماعي آنان تاثیر بگذارد که عوامل متتددی در بروز آن نقش دارند و شناخت اين عوامهل مهي توانهد در
روند درمان تاثیر گدار باشد ،لذا اين پژوهش بها ههدب بررسهي تهاثیر متنويهت درمهاني گروههي بهر تن هی
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گروه روانشناسي بالیني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه

علوم پزشكي شهید بهشتي ،تهران ،ايران

شناختي هیجان در زنان دارای سرطان پستان انجام گریت.
روش کار
مطالته ای شبه تجربي است که بر اساس طرح پیش آزمهون و پهآ آزمهون بها گهروه کنتهرل انجهام شهده
است .جامته آماری اين تحقیق را کلیه بیماران مبتال به سرطان پسهتان مراجتهه کننهده بهه بیمارسهتان طالقهاني
تهران در سال  6171تشكیل مي دادند .از اين جامته  14نفر انتخاب شده و در دو گروه  61نفهره آآزمهايش و
کنترل) ،جايگذاری شدند .سپآ گروه آزمايش به مدت  61هفته ،به صورت هفتهای يه

جلسهه  16الهي

 76دقیقهای وارد اين درمان شدند .پروتكل درماني ،متنويت درماني گروهي مطرح شده توسط ريچهاردز و
*باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تربت
حیدريه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تربت حیدريه ،ايران
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برگین آ )1661بود .قبل و بتد از  61جلسه درمان گروهي ،هر دو گروه به وسیله ابزارهای پژوهش آزمهون
شدند .ابزارهای اندازه گیری شامل مصاحبه بالیني ساختار يایته برای اختالالت محهور  Iو IIو ،DSM- IV
پرسشنامه ن

جويي شناختي هیجان آ )CERبود .برای تجزيه و تحلیل دادههای گهردآوری شهده ،از روش

تحلیل کواريانآ يكطریه و چندمتغیری استفاده شد.
نتایج
نتايج نشان داد گروه درماني متنوی ،موجب ایزايش تن ی شناختي هیجان در گروه آزمايش شده بود.
نتيجهگيری
از بین مؤلفه های تن ی شناختي هیجان ،مؤلفههای مالمت خويشتن ،نشخوارگری ،یاجته سازی ،مالمت
ديگران ،در گروه آزمايش ،کاهش يایته بود ،و مؤلفههای پذيرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامهريزی ،ارزيابي مجدد مثبت ،ديدگاه گیری ،در گروه آزمايش ،ایزايش يایته بود.
کلمات کليدی
متنويت درماني گروهي ،سرطان پستان ،تن ی شناختي هیجان ،زنان
پی نوشت :اين مطالته یاقد تضاد منایع مي باشد.
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مقدمه
آغاز سرطان پستان ،شروع ي

مهر آبان  ،79شماره  ،4سال 16

واکنش زن نسبت به هر بیماری واقتي يا مشكوک ،ممكن است
دوره پریشار برای زنان

شامل ترس از بدشكلي ،از دست دادن جذابیت و ترس از مرگ

مبتالست که در صورت بيتوجهي به وضتیت رواني آنها ممكن

باشد ،بنابراين برای بسیاری از خان ها سرطان پستان بسیار

است به از دست دادن احساس کنترل ،درماندگي ،ایسردگي و

ترسناک است آ .)1اضطراب 6ناشي از بیماری سرطان پستان با

اضطراب منجر شود و چه بسا اين عوارض روانشناختي از طريق

شیوع بااليي گزارش شده است .بنابر لوبونتاواتچي 1آ ،)9در

تأثیر منفي بر ادامه روند درمان و پیگیریهای پآ از آن ،بقای

مطالتات گوناگون شیوع اضطراب در بیماران مبتال به سرطان

اين بیماران را تهديد کند آ .)6اين بیماران در زندگي خانوادگي

پستان از  11تا  %14گزارش شده است که به همراه ایسردگي

خود احساس از ه گسیختگي مينمايند .درد و رنج حاصل از

1در صدر عوارض رواني بیماران مبتال به سرطان قرار دارد.

بیماری ،نگراني از آينده اعضای خانواده ،ترس از مرگ،

کومبلیت و لیگیبل 4آ ،)8بیان ميکند حداقل نیمي از زنان مبتال

عوارض ناشي از درمان بیماری،کاهش میزان عملكردها ،اختالل

به سرطان پستان ديسترس را ذکر کردهاند آ.)7

در تصوير ذهني و مشكالت جنسي از جمله عواملي هستند که

به دلیل طبیتت تهديد کننده سرطان ،تشخیص اين بیماری

بهداشت رواني بیمار مبتال به سرطان پستان را دچار اختالل

باعث ميشود که نیاز های متنوی بیماران 1به گونهای چشمگیر

ميسازند .اکثر سرطانها درمان قطتي ندارند و برای جلوگیری

ایزايش يابد آ .)66متنويت ،1بتدی از انسان است که ارتباط و

از رشد و پیشریت آنها از روشهای جراحي ،پرتو درماني،

يكپارچگي او را با عال

هستي نشان ميدهد .ارتباط و

شیمي درماني ،هورمون درماني ،پیوند مغز استخوان و ساير

يكپارچگي به انسان امید و متنا ميدهد و او را از محدودهی

روشها استفاده ميشود که تمامي آنها تهاجمي هستند .عوارض

زمان و مكان و عاليق مادی یراتر ميبرد آ .)66رويكردهای

جانبي آشكار ناشي از شیمي درماني ،توانايي لذت بردن از

متنويت درماني ،درمانگران را تشويق ميکند که در درمان

جنبههای مختلف زندگي را از بیمار سلب ميکند .احساس

مسايل مه متنوی درمان جويان را در زمان مناسب مورد

تتارض زماني پديد ميآيد که بیماری عود کرده و دوز بیشتری

خطاب قرار دهند و در راستای استفاده از قدرت بالقوهی ايمان

از داروی شیمي درماني جهت درمان مورد نیاز باشد آ.)1

و متنويت درمانجويان در درمان و بهبودی ،از زبان و

وحشت از شنیدن واژهی شیمي درماني ،بیماران سرطاني را نه

مداخلههايي استفاده کنند ،که بیانگر احترام و ارزش قائل شدن

تنها از ن ر وضتیت جسماني بلكه از لحاظ وضتیت اجتماعي،

درمانگر نسبت به مسايل متنوی درمانجو باشد آ.)61

رواني و متنوی نیز دچار ضايته ميسازد آ .)1یشار مالي ناشي از

اينگهههل 9و همكهههاران آ )61کهههه بهههه بررسهههي اثهههر بخشهههي

هزينههای درمان ،صتب التالج بودن بیماری سرطان و مرگ و

اسهتراتژیههای مقابلههای مههذهبي -متنهوی در بیمهاران مبهتال بههه

میر باال ،یشار محیطي و رواني مضاعفي را بر اين گروه تحمیل

سرطان برای کنار آمدن با بیماری پرداختند ،نشان داد که استفاده

مينمايد .لذا پیشریت بیماری و عوارض ناشي از آن به صورتي

از منابع ديني و متنوی به من ور کنار آمدن با بیماری در بیمهاران

چند وجهي بر عملكرد یردی و اجتماعي مبتاليان تأثیر گذاشته

مبتال به سرطان و به گونهای خها

بیمهاریههای تهديهد کننهده

و آنان را با مشكالت متتدد رواني روبرو ميسازد و توجه به

زندگي شايع است .مقابلهه مهذهبي و متنهوی هه چنهین ،ممكهن

حل تتارضات دروني بیماران به من ور حفظ سالمت رواني
ايشان ضروری است آ .)4در کل با آگاهي از ابتال به بیماری
بدخی و تهديدکننده حیات ،درک ایراد از زندگي تغییر مي-
کند ،به طوری که تحقیقات متتدد نشان داده است که رابطه
تنگاتنگي میان سرطان و حاالت روانشناختي وجود دارد آ.)1
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الهه پوراکبران و همکاران

است در خدمت عملكردهای متتدد مانند حفظ اعتماد به نفهآ،

تن ی هیجاني ،شامل گسترهای از راهبردهای شناختي و

احساس متنا و هدب ،آرامش روانهي و حهآ امیهد بهه

ریتاری هشیار و ناهشیار است که جهت کاهش ،حفظ يا ایزايش

کار رود .نلسون 6و همكاران آ )64نیز ،نشهان دادنهد کهه سهطوح

ي

هیجان صورت ميگیرد .و مشخص شده است که ایراد در

بههاالی سههالمت متنههوی بهها سههطوح پههايین متغیرهههای مههرتبط بهها

مواجهه با رويدادهای استرس زا ،از راهبردهای تن ی هیجان

اختالالت رواني از قبیل ایسردگي ،ناامیهدی ،وایكهار خودکشهي

متفاوتي برای اصالح يا تتديل تجربه هیجاني خود استفاده

در میان بیمهاران مبهتال بهه سهرطان مهرتبط اسهت .در کهل ،نتهايج

ميکنند آ .)69يكي از متداولترين اين راهبردها ،تن ی هیجان با

مطالتات متتددی نشان داده اند که ایراد مبتال به سهرطان بها روی

استفاده از راهبردهای شناختي است .شناختها يا یرآيندهای

ارائه ي

ميکنند که هیجان ها و احساسهای

آوردن به عبادت و ارتباط با خداوند متتال مهيتواننهد بها عاليه

شناختي به ایراد کم

ایسردگي ،اضطراب و عوارض جسمي و حتهي عهوارض جهانبي

خود را تن ی نموده و توسط شدت هیجان ها مغلوب نشوي .

داروهای مصریي در بدن خود مقابله نمايند آ.)61

تن ی شناختي هیجان ،به شیوه شناختي مديريت و دستكاری

مديريت هیجان در بیماران ميتواند عوامل بسیار مهمي باشند

ورود اطالعات یراخوانده هیجان ،اشاره دارد آ .)68تحقیقات

بیماران بیايند.

نشان داده است که استفاده از هر راهبرد منحصر به یرد،

مديريت هیجانات به منزله یرآيندهای دروني و بیروني است که

پیامدهای متفاوتي را به دنبال دارد .بنابراين ،ایكار و شناختها

مسئولیت کنترل ،ارزيابي و تغییر واکنشهای عاطفي یرد را در

در توانايي مديريت ،تن ی و کنترل احساسها و هیجانها بتد از

مسیر تحقق يایتن اهداب او بر عهده دارد و هرگونه اشكال و

تجربه ي

رويداد استرسزا نقش بسیار مهمي دارند .به طور

نقص در تن ی هیجانات ميتواند یرد را در برابر اختالالت

واضح کنترل شناختي آگاهانه هیجان رابطه نزديكي با مفهوم

که در مقابله با آسیبهای خا

بیماری به کم

رواني چون ایسردگي و اضطراب آسیبپذير سازد .بنابراين مي-

سب

توان گفت ،ن جويي هیجان ،عاملي کلیدی و تتیینکننده در

اين دو مفهوم وجود دارد اين است که در هر دو سب

بهزيستي رواني و کارکرد اثربخش است .در هر یرد راهبردهای

هیجان مدار و مسئله مدار ،ترکیبي از راهكارهای شناختي و

متفاوتي جهت ن جويي هیجان انجام ميشود ،اين راهبردها

ریتاری برای کنار آمدن وجود دارد .در حالیكه ن ريه تن ی

یرايندهای شناختي هستند که ایراد برای مديريت اطالعات

شناختي هیجان بیان ميکند که اعمال و ایكار یرايندهای

هیجان آور و برانگیزاننده به کار ميگیرند .و بر جنبه شناختي

متفاوتي هستند به طوری که راهكارهای شناختي از لحاظ

مقابله تأکید دارند .چگونگي ارزيابي دستگاه شناختي یرد در

مفهومي جدا از راهكارهای ریتاری هستند آ.)68

های مقابلهای شناختي دارد ،اما ي

تفاوت مه که بین
مقابله

هنگام رو به رو شدن با حادثه منفي از اهمیت بااليي برخوردار

همانطور که اشاره شد ،ایراد برای تن ی هیجانها از

است ،سالمت رواني ایراد ناشي از تتاملي دوطریه میان استفاده

راهبردهای متفاوتي استفاده ميکنند که ميتواند سازش يایته يا

از انواع خاصي از راهبردهای ن جويي شناختي هیجانات و

سازش نايایته باشد آ .)67يكي از متداولترين راههای تن ی

ارزيابي درست از موقتیت تنشزاست .از ن جويي هیجان به

هیجان استفاده از یرايندهای شناختي است که به وسیله آن

عنوان مقولهای مشتمل بر الف) آگاهي و درک هیجانها ب)

اطالعات ورودی برانگیزاننده هیجان تحت مهار یرد قرار مي-

پذيرش هیجان ها ج) توانايي برای کنترل کردن ریتارهای

گیرد آ.)16
از آنجا که ن جويي هیجان بخش مهمي از زندگي هر یرد

تكانشي چ) ریتار کردن مطابق با اهداب مطلوب به من ور

را به خود اختصا

دستیابي به اهداب یردی و مطالبات موقتیتي ياد ميشود آ.)61

ميدهد ،تتجبآور نیست که آشفتگي در

هیجان و ن جويي آن ميتواند منجر به اندوهگیني و حتي
آسیبرواني شود آ .)16با توجه به اهمیت تن ی شناختي هیجان
Nelson

1
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در رويارويي با مشكالت و آسیبها و یشارهای بیماری ،و با
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ابزار:
 -0ابزار اندازه گيری مصاحبه بالينی ساختار

توجه به تاثیر بااهمیت متنويت درماني در بسیاری از ابتاد
روانشناختي در بیماران ،اين تحقیق به قصد بررسي تاثیر متنويت

یافته برای اختالالت محور  Iو IIو : DSM- IV0اين

درماني گروهي بر ارتقای توان تن ی شناختي هیجان در بیماران

مصاحبه ي

مصاحبه نیمه ساختار يایته است و بیش از هر

دارای سرطان پستان انجام يایت.

مصاحبه تشخیصي استاندارد ديگری در مطالتات روانپزشكي
استفاده ميشود .مطالتات گوناگون از جمله مطالتات

روش کار
پژوهش حاضر مطالتهای شبه تجربي است که بر اساس طرح
پیش آزمون و پآ آزمون با گروه کنترل انجام شده است .در
اين روش آزمودنيها پآ از انتخاب ،در گروههای کنترل و
آزمايش جايگزين شدند .ه چنین ،پیش از اجرای متغیر مستقل
آمتنويت درماني گروهي) ،آزمودنيهای انتخاب شده در هر دو
گروه در پیش آزمون اقدام به پر کردن پرسشنامههای پژوهش
کردند .متغیر مستقل در اين پژوهش عبارت بود از « :گروه
درماني متنوی» و متغیر وابسته عبارت بود از «ن

جويي شناختي

هیجان» در زنان مبتال به سرطان پستان .پآ از اتمام جلسات

گیبون 1و همكاران 4،آ )11حاکي از روايي و پايايي مطلوب آن
استآ .)11در مطالته شريفي و همكاران آ )11که با هدب
«سنجش پايايي و قابلیت اجرای اين مصاحبه بالیني» صورت
گریت در مرحله نخست« :ترجمه ابزار و بررسي روايي بین
یرهنگي ترجمه» و در مرحله دوم «مطالته پايايي و قابلیت اجرای
ترجمه یارسي در جمتیت بالیني ايراني» نتايج به شرح زير بود:
پايايي قابل قبول تشخیصهای داده شده با نسخه یارسي و قابلیت
اجرای مطلوب آن نشان داد که ميتوان از اين ابزار در تشخیص
گذاریهای بالیني و پژوهشي و آموزش استفاده کرد.

درماني که  61جلسه بود ،پآ آزمون روی دو گروه اجرا شد.
جامته آماری اين تحقیق شامل کلیه بیماران مبتال به سرطان
پستان مراجته کننده به بیمارستان طالقاني تهران در سال 6171
بود .پآ از بررسي ويژگيهای دموگرایی

بیماران و انجام

مصاحبه بالیني ،مراجتان دارای شرايط الزم برای پژوهش مورد
ن ر مشخص شدند و در دو گروه  61نفره آآزمايش و کنترل)،
انتساب شدند .سپآ گروه آزمايش به مدت  61هفته ،به
صورت هفتهای ي

جلسه  16الي  76دقیقهای وارد اين درمان

شدند .قبل و بتد از  61جلسه درمان گروهي ،هر دو گروه به
وسیلهی ابزارهای پژوهش آزمون شدند .داشتن سواد خواندن و
نوشتن ،داشتن سن حداقل  68و حداکثر  16سال از مالکهای
شمول و داشتن مالکهای تشخیصي برای اختالالت بارز روان
پزشكي از قبیل سايكوز ،اختالل وسواسي – جبری ،مالک

ويلیامز،1

 -1پرسشنامه نظم جویی شناختی هيجان (:)CER
ايهههن پرسشهههنامه توسهههط گارنفسهههكي ،کهههرايج و اسهههپینهاون
درسال 1666به دو زبان هلندی و انگلیسي تهیه شهده اسهت .ايهن
ابزار دارای  11سوال و شامل  7خرده مقیهاس ،متهرب  7راهبهرد
ن

جويي شناختي هیجان میباشد که بهه دو دسهتهی سهازگارانه

شامل تمرکز مجدد مثبت ،ارزيابي مجدد مثبت ،تمرکز بر برنامهه
ريههزی ،پههذيرش ،ديههدگاه گیههری و ناسههازگارانه شههامل مالمههت
خويش ،یاجته سهازی ،نشهخواریكری ،مالمهت ديگهران تقسهی
میشوند ،که ههر يه
اختصههها

چههار مهاده از ايهن پرسشهنامه را بهه خهود

مهههيدهنهههد .پهههژوهش گارنفسهههكي و همكهههاران در

سال 1661دامنه آلفای کرونباخ  6/91تا  6/71برای اين پرسشنامه
نشان ميدهد.

حذب از مطالته حاضر بودند.

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders‚ Fourth Edition
2
Williams
3
Gibbon
4
Bukstein& Lunch
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پروتکل درمانی

دروني بها خهدا ،خهود آگهاهي و گهوش دادن بهه نهدای درونهي،

در اين مطالته از پروتكهل متنويهت درمهاني گروههي مطهرح

خواندن متون مقدس و استفاده از کتهابههای متنهوی و مهذهبي

شده توسهط ريچهاردز و بهرگین آ )11شهامل  8مؤلفهه روانهي –

استفاده شد.

متنوی شامل :توکل و توسل به خدا ،نیايش و دعا ،شكر ،صهبر و
تحمل ،بخشش و ناديده گریتن خش  ،ارتباط با خدا و گفتگهوی
خالصه جلسات درماني طبق ترتیب ارائه شده در جدول زير بود:
عنوان جلسات

جلسه های درمان

آشنايي اعضا با يكديگر و گفتگو در مورد مفهوم متنويت و دين و تا ثیر آن در زندگي یرد آايجاد همدلي و حآ مشترک در مورد مشكل بین
اعضای گروه و ايجاد ي

جلسه اول

رابطه درماني و درک تفاوت بین کلمه دين آو يا مذهب) و متنويت و همچنین تفاوت دين آو يا مذهب) و متنويت سال

از ناسال و بیمارگون)
خودآگاهي و ارتباط با خود آشناسايي و درک احساسات و درک و کنترل آنها با استفاده از تكنی

جلسه دوم

های خیال پردازی هدايت شده ،آگاهي از

احساسات ديگران ،شناسايي نیاز ها و پیدا کردن مسیر دستیابي به آنها)
گوش دادن به ندای دروني آکشف دوباره متنا و ارزش های متنوی از راه گوش دادن به ندای درون وبررسي اعتماد يا عدم اعتماد به آن و همچنین

جلسه سوم

شناخت احساسات و شهود ورهنمود های متنوی)

جلسه چهارم

کلمه خدا و ارتباط با خدا ويا هر قدرت برتری که درمانجو به آن ايمان دارد و نیايش و گفتگوی با خدا

جلسه پنج

نوع دوستي آانجام کاری متنوی به صورت گروهي با هدب تجربه ی عملي متنويت و ایزايش عزت نفآ ،حآ مفید و خوب در مراجتین)

جلسه شش

ارتباط با مقدسات آايجاد ارتباطي لذت بخش با مقدسات در راستای کاهش احساس بیگانگي  ،تنهايي ،استرس و اضطراب)
رنجش و عدم بخشش واحساس گناه و بخشش خود آکاهش احساسات منفي تنش زای حاصله از عدم بخشش ،از طريق کاهش عدم بخشش و

جلسه هفت

کم

به مراجع برای درک مفهوم و مزايای بخشش وکاهش احساس گناه ناشي از نبخشیدن خودو ديگران)

جلسه هشت

بخشش آکاهش احسا سات منفي تنش زا از طريق ایزايش احساسات مثبت حاصله از بخشش و مصالحه )

جلسه نه

مرگ و ترس از مرگ و رنج آکاهش اضطراب و ترس از مرگ و به تبع آن کاهش اضطراب یرد  .1يایتن متنا در زندگي)

جلسه ده

ايمان و توکل به خدا آرسیدن به تطبیق پذيری بیشتر از طريق ايمان به خدا و توکل به او و کاهش احساس اضطراب و استرس)

جلسه يازده

حل مساله متنوی و مذهبي آشناسايي مشكالت و بررسي سب

جلسه دوازده

قدرداني و شكرگزاری آايجاد توانايي ابراز احساسات مثبت)

دادههای گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل

های حل مساله)

نتایج
در جدول  6خالصهای از اطالعات آمار توصیفي مربوط به

کواريانآ يكراهه و چندراهه ،و بوسیله نرم ایزار آماری SPSS

شاخصهای مرکزی و پراکندگي دادهها ارائه شده است:

ويراش  68تجزيه و تحلیل شدند.

جدول  -0شاخصهای آمار توصيفی نمرات متغيرهای تحقيق
متغیر

مرحله
پیش آزمون

مالمت خويش
پآ آزمون

گروه

میانگین

انحراب استاندارد

آزمايش

61/9166

1/46186

کنترل

64/1119

1/68411

آزمايش

7/4619

1/69141

کنترل

61/7619

1/41146
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پیش آزمون
پذيرش
پآ آزمون
پیش آزمون
نشخوارگری
پآ آزمون
پیش آزمون
تمرکز مجدد مثبت
پآ آزمون
پیش آزمون
تمرکز مجدد بر برنامهريزی
پآ آزمون
پیش آزمون
ارزيابي مجدد مثبت
پآ آزمون
پیش آزمون
ديدگاه گیری
پآ آزمون
پیش آزمون
یاجتهسازی
پآ آزمون
پیش آزمون
مالمت ديگران
پآ آزمون

آزمايش

66/1119

1/47848

کنترل

66/6119

1/41791

آزمايش

64/9166

1/11618

کنترل

66/1811

1/67116

آزمايش

69/4619

6/88671

کنترل

61/6811

1/11767

آزمايش

66/7619

1/11119

کنترل

61/1166

1/81411

آزمايش

66/8111

1/17668

کنترل

66/6119

1/18711

آزمايش

64/8111

4/61641

کنترل

66/6666

1/79916

آزمايش

7/1166

6/76188

کنترل

66/1119

1/81761

آزمايش

61/1111

1/77471

کنترل

66/8111

6/74111

آزمايش

61/6666

1/18441

کنترل

66/6811

1/41144

آزمايش

61/6119

6/77146

کنترل

61/6811

1/11119

آزمايش

66/9166

1/46186

کنترل

66/6666

1/91146

آزمايش

61/6811

1/19848

کنترل

66/7619

1/89471

آزمايش

61/1166

1/67411

کنترل

61/811

1/16116

آزمايش

66/8111

1/74761

کنترل

64/7619

1/77894

آزمايش

61/4619

1/14411

کنترل

61/6811

1/41716

آزمايش

66/1119

1/96866

کنترل

64/1111

1/14844

بررسی مفروضههای تحليل کواریانس:
 نرمال بودن توزیع متغيرها در جامعه
جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها در جامته ،از آزمون کالموگروب -اسمیرنوب ي

راهه 6استفاده

شد:

جدول -1نتایج آزمون کالموگروف -اسميرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع متغيرهای تحقيق
متغیر

مالمت خويش

مرحله
پیش آزمون
پآ آزمون

آماره z

درجه آزادی

سطح متنيداری

آ)df

آ)Sig

آزمايش

.166

61

.644

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.666

61

*166.

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.611

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

گروه

نتايج آزمون

One way Kolmogorov- Smirnov

1
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پیش آزمون
پذيرش
پآ آزمون
پیش آزمون
نشخوارگری
پآ آزمون
پیش آزمون
تمرکز مجدد مثبت
پآ آزمون

تمرکز مجدد بر برنامه-
ريزی

پیش آزمون
پآ آزمون
پیش آزمون

ارزيابي مجدد مثبت
پآ آزمون
پیش آزمون
ديدگاه گیری
پآ آزمون
پیش آزمون
یاجتهسازی
پآ آزمون
پیش آزمون
مالمت ديگران
پآ آزمون

الهه پوراکبران و همکاران

کنترل

.118

61

.681

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.641

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.114

61

.619

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.647

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.688

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.676

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.618

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.641

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.617

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.161

61

.617

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.641

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.611

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.616

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.686

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.691

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.616

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.111

61

.671

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.641

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.696

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.611

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.611

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.161

61

.694

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.111

61

.671

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.169

61

.611

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.611

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.616

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.616

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.671

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.691

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.696

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.111

61

.611

توزيع دادهها نرمال است

آزمايش

.166

61

.671

توزيع دادهها نرمال است

کنترل

.646

61

*.166

توزيع دادهها نرمال است

براساس نتايج جدول  ،1چون میزان سطح متنيداری آ)Sig
بدست آمده برای تمامي متغیرهای تحقیق بیشتر از  6/61بدست
آمده است ،ميتوان چنین استنباط کرد که توزيع تمامي
متغیرهای تحقیق در جامته نرمال است.
 همگنی واریانسها
جهت بررسي همگن بودن واريانآ متغیرهای پژوهشي از
آزمون برابری خطای واريانآهای لوين 6استفاده شد:

- Levene`s Test of equality of error variance

1
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جدول  -0نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها
آماره F

متغیر
مالمت خويش

6/661

پذيرش

1/941

نشخوارگری

1/111

تمرکز مجدد مثبت

6/664

تمرکز مجدد بر برنامهريزی

6/669

ارزيابي مجدد مثبت

6/841

ديدگاه گیری

6/681

یاجتهسازی

6/661

مالمت ديگران

6/647

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح متني-

صورت آ)df1

مخرج آ)df2

داری آ)Sig

6

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

11

نتايج درج شده در جدول  1نشان ميدهد که یرض همگني

واريانآها همگن

6/764

هستند
واريانآها همگن

6/611

هستند
واريانآها همگن

6/611

هستند
واريانآها همگن

6/761

هستند
واريانآها همگن

6/161

هستند
واريانآها همگن

6/118

هستند
واريانآها همگن

6/991

هستند
واريانآها همگن

6/761

هستند
واريانآها همگن

6/819

هستند

مقدار  Fتتامل بین گروه و پیش آزمون را حساب کنی  ،اگر اين

واريانآها در مورد همه متغیرها محقق گرديده است.

شاخص متنادار نباشد آ ،)sig >6/61پیش یرض همگني شیب

 همگنی شيب خط رگرسيون
یرض همگني شیبهای رگرسیون ي

نتايج آزمون

خط رگرسیون رعايت شده است.
موضوع کلیدی در

کوواريانآ است .برای اثبات همگني شیب رگرسیون بايد
جدول  -4نتایج آزمون همگنی شيب خط رگرسيون
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آماره F

سطح متنيداری
آ)sig

تتامل گروه و مالمت خويش

4/664

6

4/664

6/198

6/141

تتامل گروه و پذيرش

6/881

6

6/881

6/671

6/911

تتامل گروه و نشخوارگری

7/116

6

7/116

6/171

6/116

تتامل گروه و تمرکز مجدد مثبت

8/691

6

8/691

6/486

6/471

تتامل گروه و تمرکز مجدد بر برنامهريزی

11/181

6

11/181

4/699

6/619

تتامل گروه و ارزيابي مجدد مثبت

66/711

6

66/711

1/181

6/614
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تتامل گروه و ديدگاه گیری

6/641

6

6/641

6/617

6/911

تتامل گروه و یاجتهسازی

6/611

6

6/611

6/664

6/711

تتامل گروه و مالمت ديگران

6/611

6

6/611

6/666

6/711

با متغیر ديدگاه گیری آ ،)F=6/617 ،sig=6/911تتامل گروه با

همان گونه که در جدول  4مالح ه ميشود ،تحلیل

متغیر یاجتهسازی آ )F=6/664 ،sig=6/711و تتامل گروه با متغیر

کواريانآ عاملي تتامل گروه با متغیر مالمت خويش
آ ،)F=6/198 ،sig=6/141تتامل گروه و متغیر پذيرش

مالمت ديگران آ ،)F=6/666 ،sig=6/711متنادار نميباشند .لذا

آ ،)F=6/671 ،sig=6/911تتامل گروه با متغیر نشخوارگری

پیش یرض همگني شیب رگرسیون برای تمامي متغیرها رعايت

آ ،)F=6/171 ،sig=6/116تتامل گروه با متغیر تمرکز مجدد

شده است.

مثبت آ ،)F=6/486 ،sig=6/471تتامل گروه با متغیر تمرکز

بتد از اطمینان از برقراری مفروضههای تحلیل کواريانآ،

مجدد بر برنامهريزی آ ،)F=4/699 ،sig=6/619تتامل گروه با

جهت پاسخگويي به یرضیه پژوهش از تحلیل کوواريانآ چند

متغیر ارزيابي مجدد مثبت آ ،)F=1/181 ،sig=6/614تتامل گروه

متغیری آ )MANCOVAاستفاده شد:

جدول  -1نتایج تحليل کوواریانس چند متغيری (مانکوا) بر روی ميانگين پس آزمون نمرات مؤلفههای تنظيم شناختی هيجان گروههای
آزمایش و کنترل با کنترل پيش آزمون
نام آزمون

ارزش

آماره F

درجه آزادی

درجه آزادی سطح متني -مجذور اتا توان آماری

اثر

خطا

داری آ)sig

آ)η2

آزمون اثر پیاليي

.878

61/171a

7/666

64/666

.666

.878

6/666

آزمون المبدای ويلكز

.661

61/171a

7/666

64/666

.666

.878

6/666

آزمون اثر هتلینگ

8/861

61/171a

7/666

64/666

.666

.878

6/666

آزمون بزرگترين ريشه روی

8/861

61/171a

7/666

64/666

.666

.878

6/666

همان طور که در جدول  1مالح ه ميشود با کنترل پیش

مانكوا ،در جدول شماره  1نشان داده شده است .همچنین میزان

آزمون ،سطوح متنيداری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که

تأثیر يا تفاوت برابر با آ )η2=6/878ميباشد ،يتني  76درصد

بین زنان مبتال به سرطان پستان گروههای آزمايش و کنترل

تفاوت در نمرات پآ آزمون مؤلفههای ن جويي شناختي

حداقل از لحاظ يكي از متغیرهای وابسته آمؤلفههای ن جويي

هیجان مربوط به تأثیر گروه درماني متنوی ميباشد .توان آماری

شناختي هیجان) تفاوت متنيداری وجود دارد ،برای پي بردن به

برابر با  6است ،يتني امكان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

تفاوت ،نتايج حاصل از تحلیل کواريانآ ي

راهه در متن

جدول  -9نتایج تحليل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون ميانگين نمرات مؤلفههای نظم جویی شناختی هيجان
گروههای آزمایش و کنترل با کنترل پيش آزمون
متغیر

مالمت خويش

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

17.963

1

17.963

1.700

گروه

75.884

1

75.884

7.182

خطا

221.871

21

10.565

منبع تغییرات

آماره F

سطح متني-

مجذور اتا

داری آ)sig

آ )η

.206

.075

.238

.014

.255

.724

2

توان آماری
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پذيرش

نشخوارگری

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد بر برنامهريزی

ارزيابي مجدد مثبت

ديدگاه گیری

یاجتهسازی

مالمت ديگران

مهر آبان  ،79شماره  ،4سال 16

پیش آزمون

3.684

1

3.684

.400

.534

.019

.093

گروه

63.842

1

63.842

6.929

.016

.248

.709

خطا

193.483

21

9.213

پیش آزمون

3.581

1

3.581

.510

.483

.024

.105

گروه

52.304

1

52.304

7.442

.013

.262

.739

خطا

147.585

21

7.028

پیش آزمون

17.246

1

17.246

1.052

.317

.048

.165

گروه

76.155

1

76.155

4.643

.043

.181

.538

خطا

344.421

21

16.401

پیش آزمون

.456

1

.456

.068

.796

.003

.057

گروه

64.024

1

64.024

9.612

.005

.314

.840

خطا

139.877

21

6.661

پیش آزمون

.325

1

.325

.065

.801

.003

.057

گروه

95.706

1

95.706

19.277

.000

.479

.987

خطا

104.258

21

4.965

پیش آزمون

7.457

1

7.457

.964

.337

.044

.155

گروه

52.744

1

52.744

6.821

.016

.245

.702

خطا

162.376

21

7.732

پیش آزمون

.114

1

.114

.012

.913

.001

.051

گروه

98.537

1

98.537

10.641

.004

.336

.875

خطا

194.469

21

9.260

پیش آزمون

4.175

1

4.175

.639

.433

.030

.119

گروه

84.677

1

84.677

12.965

.002

.382

.929

خطا

137.159

21

6.531

همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است با کنترل
پیش آزمون ،بین زنان مبتال به سرطان پستان در گروه آزمايش و
گروه کنترل از لحاظ مالمت خويش ،پذيرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ريزی ،ارزيابي مجدد
مثبت ،ديدگاه گیری ،یاجتهسازی ،و مالمت ديگران ،در سطح
خطای  6/61تفاوت متنيداری وجود دارد
آ .)Sig =6/664 ،F =9/681يتني ،گروه درماني متنوی،
موجب کاهش مالمت خويش ،نشخوارگری ،یاجته سازی ،و
مالمت ديگران ،و موجب ایزايش تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز

مجدد بر برنامه ريزی ،ارزيابي مجدد مثبت ،و ديدگاه گیری ،در
گروه آزمايش شده است.
بحث و نتيجه گيری
مطالته حاضر با هدب بررسي تاثیر متنويت درماني گروههي
بر ارتقای توان تن ی شناختي هیجهان در بیمهاران دارای سهرطان
پستان انجام گریهت .نتهايج نشهان داد تن هی شهناختي هیجهان در
گروه آزمايش بهتر شده شود .از بین مؤلفهههای تن هی شهناختي
هیجان ،مؤلفههای مالمت خويشتن ،نشخوارگری ،یاجته سهازی،
مالمت ديگران ،در گروه آزمايش کاهش يایته بود ،و مؤلفههای
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پذيرش ،تمرکهز مجهدد مثبهت ،تمرکهز مجهدد بهر برنامههريهزی،

آنها داده شده ابزار مهمي برای سازگاری با بیماريشهان بهه شهمار

ارزيابي مجدد مثبت ،ديدگاه گیهری ،در گهروه آزمهايش ،بطهور

مهيرود آ .)11مطالتهه هندرسهون و همكهاران در  1661بهر روی

متناداری ایهزايش يایتهه بهود .هماننهد تحقیهق حاضهر ،تحقیقهات

زنان آیريقايي ساکن آمريكا که مبهتال بهه سهرطان پسهتان بودنهد

بسیاری نشان دهنده اثر مثبت متنويت درماني بر وضهتیت روانهي

نشان داد که نیايش و ارتباط با خدا و سخن گفتن بها خهدا نقهش

و کنترل بیمهاری در نمونهه ههای مختلهف بهودهانهد .بهرای مثهال،

عمدهای در سازگاری جسمي و روحهي زنهان بها سهرطان پسهتان

نلسون و همكاران آ ،)11نشان دادند کهه سهطوح بهاالی سهالمت

دارد .اين بیمهاران اهههار داشهتند کهه متنويهت و عبهادت باعهث

متنوی با سطوح پايین متغیرههای مهرتبط بها اخهتالالت روانهي از

ایزايش تطابق با بیماری در آنها مهيشهود .همچنهین آنهها اهههار

قبیل ایسردگي ،ناامیدی ،و ایكار خودکشي در میان بیماران مبتال

داشتند که ارتباط با خداوند و حرب زدن با او باعث آرام شهدن

بههه سههرطان مههرتبط اس هت .همراسههتا بهها تحقیههق حاضههر ،آلسههتر

و کاهش اضهطراب آنهها مهيشهود .خداونهد آنهها را در تصهمی

جي.کانینگهام 6آ ،)19اينگل و همكاران آ ،)61نشهان دادنهد کهه

گیریهای مربوط به بیماريشان ياری ميکند و اههار داشتند کهه

ارتباط مثبتي بهین مهذهب  -متنويهت و سهالمت هه چنهین بهین

ارتباط خود را با خداوند ایزايش دادهاند و اين عبادت و گرايش

مذهب – متنويت و کیفیت زندگي در بیمهاران سهرطاني وجهود

به متنويت باعث تغییر در نگرش ،عملكرد و ریتار اجتماعي آنها

دارد آ.) 18در تحقیق مشابهي که توسط ابرن انجهام شهده بهود بهه

شده است و پیشنهاد کردند که پرستاران بايد در حین حمايهت و

نقل از آ )17همین نتايج به دست آمده.

مراقبت از زنان مبتال به سرطان پستان ،اطالعات بیماران در مورد

در مطالتهای که دربارهی  691بیمهار مبهتال بهه سهرطان سهینه

اثرات ارتباط با خداوند را ایزايش دهند آ .)14تحقیق بوالهری و

انجام داد نشان داد که سطح سالمت متنوی در زناني که مهذهبي

همكاران آ )11نیز نشان داد که متنويت درماني به شیوه گروههي

بودند باالتر است و اين زنهان ،مهذهبي بهودن را بهه عنهوان هسهته

موجههب کههاهش ایسههردگي ،اضههطراب و اسههترس ،و همچنههین

اصلي انگیزش در زندگي خود عنهوان کردنهد .در مطالتههای بهر

موجب ایزايش کیفیت زندگي در بیماران مبتال به بیماری کرونر

روی  11مرکز بیمارستاني مربوط به سرطان نشهان داده شهد کهه

قلب گرديده است .همچنین تحقیق ديگهر بهوالهری و همكهاران

 %84از بیماران برای تطابق با بیماريشهان نمهاز مهيخوانهد آ )16و

آ )11نشان داد که متنويت درماني به شهیوه گروههي در کهاهش

مطالتهههای ديگههر در  17مرکههز سههرطاني نشههان داده کههه از نمههاز

ایسردگي زنان مبتال به سرطان سهینه مهوثر بهوده همچنهین باعهث

آارتباط با خداوند) ميتوان به عنوان ابزاری مه و موثر در ايجاد

بهبود سالمت متنوی در اين بیماران گرديد .مطالته ای در شهیلي

تطابق جسمي و رواني بین بیمار و بیماريش اسهتفاده نمهود آ.)16

در سههال  1661نشههان داده کههه اسههتفاده از عبههادت و ایههزايش

مطالتهههای ديگههر در  97بیمههار سههرطاني نشههان داده کههه  %44از

وابستگي به خداوند به همراه حمايهت روانهي و اجتمهاعي باعهث

نمونهها از نماز و نیايش برای کنترل و کاهش اضطراب و نگراني

ایزايش وابسهتگي بهه زنهدگي مهيشهود و بهرای کنتهرل سهرطان

خود استفاده ميکنند آ .)11در مطالتههای ،لیهوين در سهال 1668

بیماران بسیار کم

کننده ميباشد و پژوهشگران پیشنهاد کردند

نشان داد که نماز باعث ارتقاء سطح کیفیت زندگي مبتاليهان بهه

پرسنل بهداشتي و پزشكان عالوه بر درمان سرطان پستان و ارتقاء

سرطان سینه و ایزايش طول عمر زنان مبتال مهيشهود و نشهان داد

کیفیت زندگي زنان مبتال بايد برنامه ريزی الزم را برای اسهتفاده

 %86بیماران با نماز و عبادت احساس مثبتي نسبت به سرطان سینه

زنان از عبادت انجام دهنهد آ .)11ههامیلتون و همكهاران در سهال

پیدا کرده و براحتي با آن تطابق پیدا ميکنند آ .)11در مطالتهای

 1669نشان دادند که ياد خداوند در گروه مبتال به سرطان پسهتان

ديگر توسط ییريز و همكارن در سال  6777يایتههها نشهان دادنهد

احساس آنها را نسبت بهه زنهدگي ،دوسهتان ،خهانواده و بسهتگان

که مذهب و متنويت در زناني که به تازگي تشخیص سرطان در

ایزايش ميدهد و پیشنهاد کردند که گروه پزشكي مهيتواننهد بها
اسههتفاده از نمههاز و عبههادت و يههاد خداونههد احسههاس شههادابي و

Alastair, J. Cunningham
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سههرزندگي را در زنههان مبههتال ایههزايش دهنههد آ .)19اسههتفاده از

پذيری جسمي و ایكار آشفته گشته ،عملكردهای روزانه،

متنويت در گروه درماني به عنوان يكهي از عوامهل تأثیرگهذار و

یتالیت های اجتماعي و آرامش یكری را نابسامان مينمايد .به

حايز اهمیت است که مهيتوانهد منجهر بهه ارتقهای حمايهتههای

عالوه باعث ميشود اين بیماران نتوانند در یتالیت های اجتماعي

اجتماعي ،سازگاری و تطابق در امهور مربهوط بهه سهالمتي شهود

متمول شرکت کنند و در عوض نقش های جديدی مطرح

آ.)18

ساخته ،باعث ميشود بیماران به ديگران وابسته شده و کمتر

در کل ،يایتههها نشهان دادهانهد کهه اسهتفاده از منهابع دينهي و

قادر به حمايت کردن از ديگران باشند آ .)41تمامي اين

متنوی به من ور کنار آمدن با بیماری در بیماران مبتال به سهرطان

مشكالت ،عالوه بر بستری شدنهای طوالني ،مراجتات مكرر به

بیمهاریههای تهديهد کننهده زنهدگي شهايع

 ،درمانهای مختلف و هزينههای باالی درمان باعث

و به گو نهای خها

است .ایراد مبتال به سرطان با روی آوردن به عبادت و ارتبهاط بها

پزش

کاهش کیفیت زندگي بیماران در ابتاد مختلف ميشود آ.)44

خداوند متتال ميتوانند با عالي ایسردگي ،اضطراب و عهوارض

متنويت درماني به متنای در ن ر گریتن باورهای یرهنگهي –

جسمي و حتي عوارض جانبي داروههای مصهریي در بهدن خهود

مذهبي مردم در یرايند درمانگری و در ن هر گهریتن بتهد متتهالي

مقابله نمايند آ .)17سالمت متنوی یاکتوری متني دار در زندگي

مراجتان ميباشد .اين بتد متتالي آن ها را به سوی خهدا رهبهری

اسههت و احسههاس راحتههي و قههدرت حاصههل از اعتقههادات دينههي

ميکند آ .)66بنهابراين بهرای اينكهه درمهانگر بتوانهد بهر سهالمتي

ميتواند در سالمت و احساس خوب بودن سهی باشد آ.)46

جسههمي و روانههي مراجههع تههاثیر مثبههت و قههاطتي داشههته باشههد،

نمونه مورد مطالته در اين تحقیق بیماران دارای سرطان پستان
بودند .واکنش زن نسبت به هر بیماری واقتي يا مشكوک،

ميبايستي در روند درمان به مسائل متنهوی و دينهي مراجهع ،نیهز
بپردازد آ.)16

ممكن است شامل ترس از بدشكلي ،از دست دادن جذابیت و

اين تحقیق نشان داد که متنويت درماني موجهب بهتهر شهدن

ترس از مرگ باشد ،بنابراين برای بسیاری از خان ها سرطان

تن ی شناختي و مديرت هیجانات مي شود .مديريت هیجانات به

سینه بسیار ترسناک است آ .)1آگاهي از ابتال به سرطان برای هر

منزله یرآيندهای دروني و بیروني اسهت کهه مسهئولیت کنتهرل،

تجربه غایلگیرکننده و نگران کننده است .در واقع با

ارزيابي و تغییر واکنشهای عاطفي یرد را در مسهیر تحقهق يهایتن

یردی ي

آگاهي از ابتال به بیماری بدخی و تهديدکننده حیات ،درک

اهداب او بهر عههده دارد و هرگونهه اشهكال و نقهص در تن هی

ایراد از زندگي تغییر ميکند ،به طوری که تحقیقات متتدد نشان

هیجانهات مهيتوانهد یهرد را در برابهر اخهتالالت روانهي چهون

داده است که رابطه تنگاتنگي میان سرطان و حاالت روانشناختي

ایسردگي و اضطراب آسیبپذير سازد .بنابراين ميتوان گفهت،

وجود دارد آ .)46هرچند سرطان باعث بروز عارضههای رواني

ن جويي هیجهان ،عهاملي کلیهدی و تتیهینکننهده در بهزيسهتي

متتددی ميشود امابه تازگي مشخص شده است که یشارهای

رواني و کارکرد اثربخش است .در هر یرد راهبردهای متفهاوتي

رواني تأثیرعمیقي در سرعت بخشیدن به پیشریت و رشد انواع

جهت ن جويي هیجان انجام ميشود ،اين راهبردها یرايندهای

دارند بدون اين که عمالً به

شناختي هستند که ایراد برای مديريت اطالعهات هیجهان آور و

وجودآورنده وسازنده آنها باشند .سرطان ،تغییرات ،یشارها و

برانگیزاننده به کار ميگیرند .و بر جنبهه شهناختي مقابلهه تأکیهد

تأثیرات متفاوتي بر زندگي بیمارميگذارد .پاسخ به سرطان به

دارند .چگونگي ارزيابي دستگاه شناختي یرد در هنگام رو به رو

مواردی مانند بیمار و ساختار روانشناختي وی بستگي دارد

شدن با حادثه منفي از اهمیت بااليي برخهوردار اسهت ،سهالمت

وميتواند برتمام سطوح یتالیت های بیمار اثر بگذارد آ .)41اين

رواني ایراد ناشي از تتاملي دوطریه میان استفاده از انواع خاصي

بیماری باعث ایزايش احساس وابستگي ،کاهش اعتماد به نفآ،

از راهبردهای ن جويي شناختي هیجانات و ارزيابي درسهت از

ایزايش احساس آسیب پذيری ،گیجي ،درد ،عالئ آسیب

موقتیت تنشزاست آ.)61

مختلف تومورهای بدخی
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 بهه احتمهال بیشهتری تحهت تهاثیر،هیجانهای خودشان را ندارند

ميکند که

 بهه ن هر مهي رسهد تقويهت بتهد.عوامل محیطي قرار مهيگیرنهد

هیجان ها و احساس های خود را تن ی نمهوده و توسهط شهدت

 هدیمندی و اخالقي بهودن را در پهي دارد و،متنويت در زندگي

 به شیوه شناختي، تن ی شناختي هیجان.هیجان ها مغلوب نشوند

اين مكانیزم به اين طريق انجام مي شود کهه بها متنويهت درمهاني

 اشهاره،مديريت و دستكاری ورود اطالعات یراخوانهده هیجهان

هدیمندی و توکل به خداوند ایزايش يایته و بتد اخالقي در یرد

 از آنجا که ن جويي هیجان بخش مهمي از زندگي.)68دارد آ

گسترده تر مي شود و اين به نوبه خود منجر به تن هی و مهديرت

 کهه، تتجهبآور نیسهت،مهيدههد

. مي شود، بويژه بیماران، در ایراد،بهتر هیجانات

شناخت ها يا یرآيندهای شناختي به ایراد کم

هر یرد را به خود اختصها

آشفتگي در هیجان و ن جويي آن ميتواند منجر به اندوهگیني
 ایرادی کهه توانهايي ن ه جهويي.)16و حتي آسیبرواني شود آ
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Abstract

Introduction:Breast cancer is a disease that may have a
potential impact on the daily lives of women, including their
physical and social activities, which contribute to a number
of factors, and the recognition of these factors can be
effective in the treatment of baldness.
This research that aimed to investigate the effect of group therapeutic
spirituality on cognitive regulation of excitement and toleration in women
with breast cancer,
Metod:is a quasi-experimental study that has been done on the basis of
pre-test and post-test scheme with the control group. The statistical society
of this research was comprised of all the patients with breast cancer who
were in Taleghani Hospital of Tehran in 1395. 24 patients were selected
out of this society and divided into two groups that each group had 12
members (experimental and control). Then the experimental group was
interred to this therapy for 12 weeks, one 60 to 90 minutes session each
week. The group therapeutic spirituality that was discussed by Richards
and Bergin (2005) was the therapeutic protocol. Both groups were tested
using research tools before and after the 12th session of group therapy.
Measurement tools included organized clinical interview for I and II and
DSM- IV axis disorders, Kumar and Davison toleration questionnaire
(CD-RISC, 2003) and excitement cognitive regulation questionnaire
(CER). The multivariate and one-way covariance method was used to
analyze the collected data.
finding:The results showed that the spiritual therapy group was caused to
increase of excitement cognitive coclusion:regulation in the experimental
group.
Among excitement cognitive regulation components, self-blame,
rumination, catastrophizing and blaming others were reduced in the
experimental group and acceptance, positive refocusing, refocus on
planning, positive reappraisal and view making was increased in the
experimental group.

Acknowledgement: There is no conflict of interest.

