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چکیده
مقدمه :سرطان ميتواند مشكالت روانشناختي زیادی برای بیماران به وجود بیاورد و ضروری است روهای مؤثری
برای کمک به آنها یافت شود .ازاینرو این پژوهش باهدف مقایسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاری و روایتدرماني
در بهبود آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي در بیماران زن مبتال به سرطان پستان انجام شد.
روش کار :این طرح پژوهش از نوع نیمهآزمایشي و بهصورت پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه آزمایش و
یک گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای سرطان پستان و مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر
تهران در سال  1398بودند .نمونه شامل  45نفر از بیماران بود که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و
بهصورت تصادفي در سه گروه شناختي-رفتاری ،روایتدرماني و گروه کنترل جایگزین شدند .از مقیاس
اضطراب مرگ ،افسردگي مرگ و بررسي دیدگاههای شخصي برای جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها از

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه

آزاداسالمي واحد تهران شمال
4کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
 5کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني خانواده ،دانشگاه علم
و فرهنگ

طریق مانكوا و آزمون تعقیبي بونفروني و نرمافزار  SPSS-22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج نشان داد که بین گروه شناختي-رفتاری و روایتدرماني با گروه کنترل در مرحله پسآزمون
اضطراب مرگ ( F= 15/44و  )p< 0/05افسردگي مرگ ( F= 21/79و  )p< 0/05و سرسختي روانشناختي
( F= 4/63و  )p< 0/05تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین گروه شناختي-رفتاری و
روایتدرماني در اضطراب و افسردگي مرگ تفاوت معناداری وجود دارد ( )p< 0/05و روایتدرماني اثربخشي
بیشتری دارد؛ اما در سرسختي روانشناختي بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد (.)p> 0/05
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نتیجه گیری :با توجه به یافتههای این پژوهش ،درمان شناختي-رفتاری و روایتدرماني ميتوانند بهعنوان
یک روش مؤثر در بهبود آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي بیماران مبتالبه سرطان
پستان به کار گرفته شوند و در این زمینه روایتدرماني ميتواند کارآمدتر باشد.
کلمات کلیدی :درمان شناختي-رفتاری ،روایت درماني ،اضطراب مرگ ،افسردگي مرگ ،سرسختي
روانشناختي.
پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مرتضی طالبی دلوئی و همکاران

مقدمه

دچار آشفتگي ميشوند ( .)12کوباسا و همكاران عنوان ميکنند

سرطان از سختترین بیماریهای جهان و سومین علت

که رویدادهای استرسزا اثرات متفاوتي بر روی افراد دارند که

مرگومیر در دنیاست؛ بهطوریکه  18/4درصد از مرگومیر

اگر افراد سرسختي روانشناختي باالیي داشته باشند شدت این

افراد در دنیا به علت سرطان است .متأسفانه رشد سرطان در دنیا

اثرات بسیار پایین خواهد بود .سرسختي روانشناختي که بر

شدت گرفته و سالیانه حدود  18/1میلیون نفر مبتالبه سرطان

تجربهی دروني و دریافت ذهني انسان تأکید ميکند به معنای

ميشوند ( .)1سرطان به علت تكثیر نامحدود سلولهای بدن به

طاقت ،توانایي و تحمل در موقعیتهای مشكل و سخت است

وجود ميآید و بالغبر  200گونه سرطان وجود دارد ( .)2سرطان

( .)13سخترویي ترکیبي از باورها در مورد خویشتن و جهان

ریه در بین مردان و سرطان پستان در بین زنان شایعترین سرطان

است که از سه مؤلفه تعهد ،کنترل و مبارزهجویي یا چالش

تشخیص داده شده و علت اصلي مرگومیر ناشي از سرطان است

تشكیلشده است و سخترویي باال نشانهای از شخصیت سالم

( .)1در ایران نیز متأسفانه سرطان سینه برای زنان و سرطان معده

است .افراد سخترو قدرت کنترل بر وقایع زندگي را دارند و

برای مردان شیوع بیشتری دارد و از هر  4ایراني 1 ،نفر قبل از 75

بهجای دوری از مشكالت آنها را بهعنوان فرصت پیشرفت

سالگي به یكي از انواع سرطان مبتال ميشوند (.)3

ارزیابي ميکنند .بهعبارتدیگر افراد سخترو نهتنها خود را

بیماری مزمن سرطان با تضعیف بدن و همچنین به علت

قرباني تغییر نميپندارند بلكه خود را عامل تعیینکننده نتایج

ذهنیت بدی که در بین مردم دارد باعث تحلیل بدن و افزایش

حاصل از تغییر ميدانند ( .)14سرسختي سپری محافظ در مقابل

مشكالت روانشناختي ميشود ( .)4متأسفانه افراد سرطان را

تنیدگيهای موقعیتهای گوناگون است .افراد سخترو در برابر

بهنوعي پایان زندگي ميدانند و بیماران بعد از تشخیص بیماری،

فشارهای سخت زندگي توانایي مقابله بهتری دارند .پژوهش

خود را به مرگ نزدیکتر ميبینند و به همین دلیل دچار

وانس و همكاران نشان داد که افراد با سرسختي روانشناختي باال

آشفتگيهای مرتبط با مرگ ميشوند ()5؛ به عبارتي بیماران

در صورت مواجهه با بیماریهای مهلک توان و امید بیشتری برای

دچار اضطراب و افسردگي مرگ ميشوند .اضطراب مرگ

مقابله و شكست آن دارند ( .)15فراتحلیل اسچلمان و همكاران

بهعنوان ترس مداوم ،غیرمنطقي و مرضي از مرگ یا مردن است.

نشان داد که افراد با سرسختي باال ميتوانند در شرایط استرسزا

این مفهوم به مرگ هراسي و ترس زیاد از مرده نیز اطالق ميشود

سالمت روان خود را حفظ کنند و در جهت رشد و شكوفایي

( .)6افسردگي مرگ نیز به نگرشهای افسردهوار مربوط به مرگ

حرکت کنند (.)16

و نیستي اشاره دارد ( .)7پژوهشها نشان دادهاند که بیماران

به علت مشكالتي که بیماران مبتالبه سرطان دارند ،بررسيها

سرطاني آشفتگيهای مرتبط با مرگ باالیي دارند .بهطوریکه

نشان ميدهد که این بیماران نیازمند حمایت و مراقبتهای

میزان شیوع اضطراب در گروه مبتالبه سرطان  17/9درصد و در

روانشناختي هستند ( )17تا میزان سرسختي روانشناختي در آنان

گروه سالم  13/9درصد بوده است ( .)9 ،8افسردگي و اضطراب

باال رود و در مقابل از آشفتگيهای مرتبط با مرگ در آنان کاسته

مرگ در بیماران سرطاني باعث مشكالت زیادی در آنان ميشود

شود تا بتوانند زندگي بهتر و بانشاطتری داشته باشند .یكي از

و ميتواند باعث کاهش سالمت و کیفیت زندگي در آنان شود

مداخالتي که سابقه خوبي در بهبود وضعیت روانشناختي بیماران

(.)11 ،10

دارد درمان شناختي-رفتاری ( Cognitive-Behavioral

نزدیک دانسته شدن مرگ برای بیماران بسیار سخت است و

 )Therapyاست ( .)18شیوه درمان شناختي-رفتاری نیز بهعنوان

باعث ميشود که آنان دچار آشفتگيهای فراواني شوند؛ اما میزان

رویكردی هدفمند ،با تمرکز بر بازسازی شناختي و تغییر رفتارها،

تحمل و مقاومت در برابر این سختيها برای بیماران متفاوت

بیشتر بر ترک رفتار نامعقول و تفكرات ناکارآمد و در مقابل

است .اگر بیماران بتوانند تحمل و توان خود را باال ببرند کمتر

جایگزین کردن رفتارها و تفكرات جدید و کارآمد تأکید دارد.
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فرضبنیادی درمان این است که فرایند یادگیری ،نقش مهمي در

مهارتها ،باورها و ارزشهایي هستند که ميتواند اثرات

ایجاد و پایداری رفتارها و عادتها ایفا ميکند که ميتوان

مشكالت را در زندگيشان کاهش دهند .درواقع روایت درماني

رفتارهای آموختهشده را یادگیری زدایي کرد .درمان شناختي

بر این باور است که مردم باید داستانهای خود را بازنویسي کنند

رفتاری با تكیهبر تحلیل کارکردی و مهارتآموزی ،افراد را در

( .)26مشكل همان داستاني است که از طریق گفتگوی درماني

گزینش یک زندگي عاقالنهتر و سالمتر کمک ميکند (.)19

باید مجدداً تألیف شود .درمان با ساختارشكني قدرت قصه فرد

فرض بر این است که مشكالت روانشناختي که بیماران

شروع ميشود و به سمت ساختن معنای تازه حرکت ميکند

مبتالبه سرطان تجربه ميکنند ناشي از افكار ناکارآمد و غلط

( .)24در این شیوه درماني ،مشكل برونيسازی ميشود و بیمار

آنها در مورد بیماری است و رویكرد شناختي-رفتاری ميتواند

اعتقاد پیدا ميکند که ميتواند مشكل و محیط را تغییر دهد و

چنین افكاری را اصالح نماید .فراتحلیل هافمن و همكاران نشان

خود را قرباني محیط تلقي نكند ( .)27در این زمینه ،پژوهشهای

ميدهد که درمان شناختي-رفتاری ميتواند موجب بهبود بسیاری

انجامشده نشان ميدهند که روایت درماني ميتواند بهعنوان یک

از مشكالت روانشناختي شود ( .)20تاترو و مونتگومری نیز در

درمان مؤثر برای برخي از مشكالت روانشناختي به کار گرفته

پژوهش خود بر این نكته اشاره کردهاند که درمان شناختي-

شود (.)28

رفتاری ميتواند در بهبود آشفتگيها و درد بیماران سرطاني مؤثر

با توجه به مطالب عنوانشده ،بیماران مبتالبه سرطان به علت

واقع شود ( .)21در این زمینه تولین بر اساس فراتحلیل خود اظهار

بیماری خود ،آشفتگيهایي در رابطه با مرگ احساس ميکنند و

ميکند که درمان شناختي-رفتاری برخالف ادعاهای موجود،

ضرورت دارد تا بنیههای روانشناختي آنان تقویت شود و

مقدم بر تمامي درمانها نیست و آن باید انتخاب اول درمانگران

روحیهای سرسخت در مقابل بیماری داشته باشند .ازاینرو ،انجام

برای مشكالت اضطرابي و افسردگي باشد (.)22

مداخالت روانشناختي حائز اهمیت است و ضرورت دارد تا از

باوجود اینكه درمان شناختي-رفتاری قدمتي طوالني دارد و

میان انواع مداخالت روانشناختي ،آنكه مؤثرتر است انتخاب و

هنوز یكي از درمانهای متداولي است که دارای شواهد تجربي

مورد بهرهبرداری قرار بگیرد؛ بنابراین این پژوهش باهدف مقایسه

زیادی است ،این سؤال مطرح است که بر اساس ادعای تولین

اثربخشي درمان شناختي-رفتاری و روایت درماني در بهبود

( )22آیا این درمان برای اضطراب و افسردگي مرگ افراد

آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي در بیماران

سرطاني نیز بهعنوان انتخاب درماني اول مطرح ميشود و آیا

زن مبتالبه سرطان پستان انجام شد.

ميتواند سرسختي روانشناختي این بیماران را ارتقا دهد؟

مواد و روشها

در کنار درمان شناختي-رفتاری که یكي از درمانهای

در این پژوهش از طرح تحقیق نیمهآزمایشي ،از نوع

مدرنیسم است ،درمانهایي نیز وجود دارد که بهنوعي غیرمتعارف

پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه آزمایش (گروه درمان

اما حالتي رو به رشد دارند .این درمانها که از رویكرد

شناختي-رفتاری؛ گروه روایت درماني) و همچنین یک گروه

پستمدرن هستند ميتوانند در بهبود مشكالت روانشناختي مؤثر

کنترل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای

واقع شوند ( .)23نظریهپردازان پستمدرن عقل و واقعیت عیني را

سرطان پستان و مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر تهران در سال

نقد ميکنند و به بنیانهای مدرنیسم بدگماناند ( .)24روایت

 1398بودند .از آنجایي که برآورد دقیق تعداد جامعه امكانپذیر

درماني ( )Narrative Therapyیكي از درمانهای

نبود ،انتخاب نمونههای زیاد در طرحهای آزمایشي موجب عدم

پستمدرن است که ممكن است بتواند در بهبود مشكالت

کنترل دقیق متغیرهای مداخلهگر ميشود و عنوانشده که در

بیماران سرطاني مؤثر عمل کند ( .)25روایت درماني مردم را

پژوهشهای آزمایشي حجم هر گروه ميتواند حداقل  15نفر

متخصص زندگي خود ميبیند و بر این باور است که مردم دارای

باشد ( )29ازاینرو ،از میان جامعه آماری  45بیمار بر اساس
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مرتضی طالبی دلوئی و همکاران

معیارهای ورود به پژوهش به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و

باورهای مراجع با تحلیل عیني (قضاوت و داوری) ،استفاده از فن

بهصورت تصادفي  15نفر در گروه درمان شناختي-رفتاری15 ،

آرامسازی .جلسه پنجم :استفاده از روشهای مختلف تحلیل

نفر در گروه روایت درماني و  15نفر در گروه کنترل جایگزین

شناختي و تشویق مراجع به ارزیابي مجدد باورها ،استفاده از فن

شدند .مالکهای ورود شامل تشخیص بیماری سرطان پستان،

آرامسازی .جلسه ششم :مخالف ورزی با افكار خودکار ،توقف

داشتن حداقل  6ماه سابقه بیماری ،قرار گرفتن در محدوده سني

فكر ،استفاده از فن آرامسازی .جلسه هفتم :تأکید بر شناخت تا

 30تا  45سال ،عدم وجود بیماریهای روانپزشكي و همچنین

احساسات ،شناخت و احساسات مرتبط با سرطان ،استفاده از فن

استفاده از قرصهای اعصاب و روان در بیماران بر اساس مصاحبه

آرامسازی .جلسه هشتم :بررسي شرطيسازی ،پیشایندها و

روانشناختي و رضایت به حضور در درمان بود .معیارهای خروج

پسایندها ،پرسش و پاسخ ،دریافت بازخورد ،پسآزمون و

شامل غیبت بیش از یک جلسه ،استفاده از دیگر خدمات

خداحافظي.

رواندرماني و مشاوره در طول جلسات و همچنین عدم رضایت و

خالصه روایت درماني .جلسه اول :معرفي و آشنایي با فرد

تمایل آزمودني به ادامه شرکت در جلسات و بهموجب آن

بیمار ،اجرای پیشآزمون ،مشخص شدن اهداف درمان ،ذکر

ضرورت کنار گذاشتن آزمودني از نگاه پژوهشگر بود .قابلذکر

قوانین جلسه ،بررسي بیماری سرطان و مشكالت مرتبط با آن،

است که خوشبختانه هیچگونه ریزشي در گروههای موردپژوهش

معرفي روایت درماني ،نمونه کار و شرح داستانهای مشكلدار.

روی نداد .بهمنظور رعایت جوانب اخالقي به آزمودنيها عنوان

جلسه دوم :عینیتبخشي و برونيسازی مشكل ،نامگذاری مشكل،

شد که این پژوهش درواقع برای کمک و ارائه اطالعات

مشخص کردن واژههای مشكلدار و آغاز استعاره سازی .جلسه

کاربردی به آنهاست ،اطالعاتشان مخفي ميماند و اگر تمایل

سوم :ادامهی استعاره سازی ،بررسي استعارههای مشكلدار و

ندارند ميتوانند در این پژوهش شرکت نكنند که سرانجام

ارتباط آنها با روایت زندگي و اتخاذ موضع نسبت به مشكل،

بهصورت شفاهي رضایت آنان کسب شد .گروه کنترل هیچ نوع

آغاز ساختارشكني .جلسه چهارم :فاز تخریب :ساختارشكني از

درماني را دریافت نكردند.

مشكل توسط استثنائات زندگي ،تحلیل روایت ،نگرش نسبت به

گروه درمان شناختي رفتاری ،دوره آموزشي را بر اساس

مشكل و اثرات متقابل فرد و مشكل .جلسه پنجم :فاز بازسازی:

پروتكل مقدم و همكاران ( )30و گروه روایت درماني ،دوره

استعارههای جدید ،بازنمایيهای ذهني موقعیتهای زندگي با

آموزشي را بر اساس برنامه درماني وایت و اپستون ( )31در 8

استعارهی جدید ،خلق واقعیت توسط فرد و آغاز روایت سازی.

جلسه  1ساعته و بر اساس صالحدید اساتید روانشناسي بهصورت

جلسه ششم :غنيسازی داستان جدید با استفاده از راهبردهای

یک جلسه در هفته دریافت کردند .خالصه جلسات بهصورت زیر

بيهمتا ،بررسي داستان و معنادهي آن به آینده .جلسه هفتم :فاز

است :خالصه درمان شناختي-رفتاری .جلسه اول :معرفي و

تثبیت :زندگي در داستان جدید ،پاسخگویي به سؤاالت و

آشنایي با فرد بیمار ،اجرای پیشآزمون ،مشخص شدن اهداف

بازنویسي داستانهای گذشته .جلسه هشتم :بررسي معنای زندگي،

درمان ،ذکر قوانین جلسه ،معرفي درمان شناختي رفتاری ،بررسي

مستندات بیروني ،غنيسازی و تشویق فرد به پیمودن ادامهی

بیماری سرطان و مشكالت مرتبط با آن ،آموزش فن آرامسازی.

داستان ،پرسش و پاسخ ،دریافت بازخورد ،پسآزمون و

جلسه دوم :یادداشت افكار و باورهای منفي و ناکارآمد ،استفاده

خداحافظي.

از فن آرامسازی ،ارائه تكلیف .جلسه سوم :بازخورد جلسه قبل و

مقیاس اضطراب مرگ ( ;Death Anxiety Scale

بررسي تكلیف ،آموزش فن پیكان عمودی رو به پایین برای

 :)DASاین پرسشنامه توسط تمپلر ساخته شد و شامل  15گویه

شناسایي طرحوارهها و باورهای مرکزی ،استفاده از فن

است که نگرش آزمودني را نسبت به مرگ ميسنجد .آزمودنيها

آرامسازی .جلسه چهارم :تهیه فهرست اصلي باورها ،آزمون

پاسخهای خود را به هر سؤال بهصورت بلي یا خیر مشخص

مهر-آبان  ،99شماره ،4سال 63
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ميکنند .پاسخ بلي نشانگر وجود اضطراب در فرد است .بدین

مقیاس خودگزارشي است که توسط کوباسا و همكاران طراحي

ترتیب ،نمرههای این مقیاس بین صفر تا  15متغیر است و نمره

شد و میزان سرسختي روانشناختي افراد با آن سنجیده ميشود.

زیاد بیانگر اضطراب است ( .)32پایایي و روایي این مقیاس در

این پرسشنامه دارای  50ماده و سه خرده مقیاس کنترل ،تعهد و

کشور بهصورت ضریب پایایي تصنیفي  0/60و ضریب همساني

مبارزهجویي است .آزمودني برای پاسخگویي باید نظر خود را در

دروني  0/73گزارششده است .همچنین برای بررسي روایي

یک مقیاس لیكرت  4درجهای از صفر تا ( 3اصالً صحیح نیست،

مقیاس از دو آزمون مقیاس نگراني مرگ و مقیاس اضطراب

تقریباً صحیح است ،غالباً صحیح است و کامالً صحیح است) بیان

آشكار استفادهشده که نتیجه آن  0/04برای ضریب همبستگي

کند که نمرات باالتر به معنای سرسختي بیشتر است .مطالعات

مقیاس اضطراب مرگ با مقیاس نگراني مرگ و  0/34برای

انجامشده نشان ميدهد که مؤلفههای سهگانه تعهد ،کنترل و

ضریب همبستگي مقیاس اضطراب مرگ با مقیاس اضطراب

مبارزهجویي به ترتیب از ضریب اعتبار آلفای  0/52 ،0/70و 0/52

آشكار گزارششده است ( .)33ضریب آلفای کرونباخ این

برخوردارند و این ضریب برای کل مقیاس  0/75گزارششده

مقیاس در این پژوهش  0/81بود.

است .در مطالعات داخلي روایي و اعتبار مقیاس مورد تأیید

مقیاس افسردگي مرگ ( ;Death Depression Scale

قرارگرفته است و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ برای کل

 :)DDSاین پرسشنامه توسط تمپلر و همكاران ساخته شد و شامل

مقیاس و خرده مقیاسهای تعهد ،کنترل و مبارزهجویي به ترتیب

 17گویه است که نگرشهای افسردهوار نسبت به مرگ را

برابر با  0/72 ،0/64 ،0/88و  0/70گزارششده است ( .)35در

ميسنجد .این پرسشنامه دارای دو فرم دوگزینهای و لیكرتي است

پژوهشي حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/87به دست

که از فرم لیكرتي آن استفادهشده است .آزمودني پاسخ خود را

آمد.

در طیف لیكرتي پنجدرجهای از کامالً موافق (امتیاز  )4تا کامالً

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از شاخص توصیفي

مخالف (امتیاز صفر) مشخص ميکند که نمرات آن بین صفر تا

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي ،بهمنظور کنترل

 68متغیر است و نمرات بیشتر به معنای افسردگي بیشتر است (.)7

اثر

چندمتغیری

در هنجاریابي داخلي ،برای بررسي روایي مقیاس از آزمون

( )MANCOVAو آزمون تعقیبي بونفروني استفاده شد.

اضطراب مرگ استفادهشده است که میزان آن با  0/73در سطح

همچنین دادهها توسط نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.

پیشآزمون

از

تحلیل

کوواریانس

قابل قبولي قرار دارد .بهمنظور بررسي پایایي این مقیاس از روش
بازآزمایي و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب با
مقدار  0/92و  0/90از پایایي مناسبي برخوردار بودند (.)34
ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در این پژوهش  0/87بود.
پرسشنامه بررسي دیدگاههای شخصي ( Personal Views
 :)Survey Questionnaire; PVSQاین پرسشنامه یک

نتایج
در بخش توصیفي نمونههای پژوهش ،میانگین و انحراف
استاندارد سني گروه آزمایش شناختي-رفتاری ،37/46±4/37
گروه روایت درماني  39/20±4/12و گروه کنترل 38/86±3/85
بود.
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رقیه تقي پور و همکاران

مرتضی طالبی دلوئی و همکاران

جدول  -1نتایج شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش به تفكیک گروه
گروه

متغیر

اضطراب مرگ

افسردگی مرگ

سرسختی روانشناختی

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

شناختي-رفتاری

10/46

1/80

8/66

1/67

روایت درماني

11/86

2/23

6/73

2/01

کنترل

11/06

1/83

10/53

1/64

شناختي-رفتاری

45/53

6/24

42/26

6/19

روایت درماني

47/13

5/70

36/06

6/06

کنترل

49/26

5/49

50/93

6/19

شناختي-رفتاری

59/53

6/53

72/40

7/98

روایت درماني

61/60

7/43

71/33

9/61

کنترل

64/20

6/82

63/26

5/63

جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای

در بررسي پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،نتایج

آشفتگيهای مرتبط با مرگ (اضطراب و افسردگي مرگ) و

بهدستآمده حاکي از برقرار بودن پیشفرضهای انجام

سرسختي روانشناختي را در دو گروه آزمایشي درمان شناختي-

کوواریانس بود ،ازاینرو نتایج آزمون کوواریانس گزارش شد

رفتاری و روایت درماني و گروه کنترل در مرحله پیشآزمون و

که نتایج آن به شرح زیر است:

پسآزمون نشان ميدهد.
جدول -2نتایج آزمون کوواریانس بهمنظور بررسي اثرات بینگروهي در آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي
متغیر

منبع

گروه

خطا

جمع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

ضریب اتا

اضطراب مرگ

104/27

2

52/13

15/44

0/001

0/442

افسردگي مرگ

1711/46

2

855/73

21/79

0/001

0/528

سرسختي روانشناختي

599/77

2

299/88

4/63

0/016

0/192

اضطراب مرگ

131/65

39

3/37

افسردگي مرگ

1531/24

39

39/26

سرسختي روانشناختي

2522/03

39

64/66

بر اساس نتایج بهدستآمده مشاهده ميشود که آماره  Fبا

موردپژوهش در آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي

مقدار  15/44برای اضطراب مرگ 21/79 ،برای افسردگي مرگ

روانشناختي تفاوت معناداری وجود دارد .بهمنظور مقایسه جفتي

و با مقدار  4/63برای سرسختي روانشناختي معنادار است

گروهها از آزمون تعقیبي بونفروني استفادهشده است که نتایج آن

( .)P<0/05این نتیجه نشان ميدهد که بین گروههای

بهصورت زیر است:

جدول -3نتایج آزمون تعقیبي بونفروني بهمنظور مقایسه جفتي گروهها در مرحله پسآزمون آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي
متغیر

گروهها

تفاوت

خطای

معناداری
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شناختي-رفتاری

مهر-آبان  ،99شماره ،4سال 63

روایت درماني

میانگینها

استاندارد

2/09

0/706

0/015

اضطراب مرگ

روایت درماني

شناختي-رفتاری
افسردگی مرگ
روایت درماني

شناختي-رفتاری
سرسختی روانشناختی
روایت درماني

کنترل

-1/78

0/710

0/048

شناختي-رفتاری

-2/09

0/706

0/015

کنترل

3/88

0/699

0/001

روایت درماني

6/16

2/40

0/043

کنترل

-9/47

2/42

0/001

شناختي-رفتاری

-6/16

2/40

0/001

کنترل

-15/64

2/38

0/001

روایت درماني

-0/115

3/09

1

کنترل

8/06

3/10

0/040

شناختي-رفتاری

0/115

3/09

1

کنترل

8/18

3/06

0/033

جدول فوق نتایج آزمون تعقیبي بونفروني بهمنظور مقایسه

نشان دادند که درمان شناختي-رفتاری ميتواند موجب کاهش

جفتي گروهها را نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،بین

اضطراب بیماران با سرطان پیشرفته شود ( .)18واندی وال و

گروههای آزمایشي شناختي-رفتاری و روایت درماني با گروه

همكاران نیز نشان دادند که عود سرطان ميتواند موجب

کنترل در آشفتگيهای مرتبط با مرگ و سرسختي روانشناختي

آشفتگيهایي در بیماران شود و درمان شناختي-رفتاری ميتواند

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P< 0/05همچنین بین گروه

در بهبود این آشفتگيها مؤثر عمل کند ( .)36فراتحلیل هافمن

شناختي-رفتاری با گروه روایت درماني در آشفتگيهای مرتبط با

نشان داد که درمان شناختي-رفتاری نهتنها در درمان طیف وسیعي

مرگ تفاوت معناداری وجود دارد ()P< 0/05؛ اما بین گروه

از مشكالت و اختالالت بالیني ميتواند اثربخش باشد همچنین

شناختي-رفتاری با گروه روایت درماني در سرسختي

ميتواند موجب رشد ویژگيهای مثبت شود (.)20

روانشناختي تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P> 0/05
بحث

بیماران مبتالبه سرطان به دلیل باورهایي که در مورد سرطان
دارند و به این دلیل که سرطان را بیماری بسیار وحشتناک و آورنده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشي درمان شناختي-

مرگ ميدانند دستخوش آشفتگيهای مرتبط با مرگ ميشوند و

رفتاری و روایت درماني در بهبود آشفتگيهای مرتبط با مرگ و

در مورد مرگ شروع به نشخوار فكری ميکنند ( .)5درمان

سرسختي روانشناختي در بیماران زن مبتالبه سرطان پستان انجام

شناختي-رفتاری این افكار و نشخوار دائمي را مورد هدف قرار

شد .در بررسي اثر درمان شناختي-رفتاری نتایج بهدستآمده

ميدهد و به بیماران یاد ميدهد که چگونه با این افكار مقابله کنند.

نشان داد که درمان شناختي-رفتاری اثربخش بوده و توانسته

ابتدا هنگاميکه بیماران دچار آشفتگي ميشوند ،فنون

موجب کاهش اضطراب و افسردگي مرگ و همچنین افزایش

آرامشبخشي که در دل درمان شناختي-رفتاری قرار دارد باعث

سرسختي روانشناختي در بیماران شود .این یافته همسر با برخي

ميشود تا بیماران بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و آنگاه بتوانند

از پژوهشهای انجامشده است .گریر و همكاران در بررسي خود

افكار آشفته ساز خود را شناسایي و با آن مقابله کنند ( .)19درمان
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شناختي-رفتاری با ارائه مهارتهایي چون روبهرو شدن با مرگ،

روایت درماني به بیماران یاد ميدهد مسئولیت رفتارهای خود

ارزیابي شناختي افكار ناکارآمد ،افزایش لذت از زندگي و سبک

را بپذیرند و انگیزه آنها را برای عمل و تالش افزایش ميدهد

زندگي سالمتمحور باعث ميشود تا افسردگي و اضطراب مرتبط

( .)25این درمان به بیماران ميآموزد که کنترل و مسئولیت

با مرگ در بیماران سرطاني کاهش پیدا کند (.)37

زندگي آنها در دستان خودشان است و بیماری نميتواند آنها

درمان شناختي-رفتاری به بیماران یاد ميدهد که خود را اسیر

را اسیر خود کند بلكه خود بیماران هستند که خودشان را اسیر

و گرفتار سرطان نبینند و درنتیجه بتوانند مشكالت مرتبط با آن را

بیماری ميکنند .درواقع آنان یاد گرفتند که بیماری ميتواند در

تحمل کنند و در جهت مبارزه با آن نیرومند شوند .مصلينژاد و

کنترل آنها باشد و ميتوانند با سرسختي بر مشكالت بیماری

همكاران در پژوهش خود نشان دادند که درمان شناختي-رفتاری

غلبه کنند ( .)27آنها یاد گرفتند در لحظه زندگي کنند و از

ميتواند موجب ارتقای سرسختي روانشناختي در بیماران شود

آینده نترسند .روایت درماني به افراد یاد ميدهد که با به دست

( .)38در تبیین این نتیجه ميتوان گفت که درمان شناختي-

آوردن شناخت از خود و دروننگری به سمت تغییر حرکت

رفتاری به بیماران مبتالبه سرطان یاد داد که از تفكرات اغراقآمیز

کرده ،چنین تغییری ميتواند موجب افزایش سرسختي در آنها و

و فاجعهبار در مورد سرطان پرهیز کنند و آن را با تفكراتي مثبتي

کاهش آشفتگيهای مرتبط با مرگ شود (.)40

جایگزین کنند .مبارزه و به چالش کشیدن باورهای تحریفشده

از نتایج دیگر این پژوهش این بود که بین درمان شناختي-

باعث ميشود که آنها روحیه سرسختي را در خود پرورش دهند

رفتاری و روایت درماني در کاهش آشفتگيهای مرتبط با مرگ

و برای بهبودی خود و به چالش کشیدن بیماری مصممتر شوند.

تفاوت وجود دارد و روایت درماني در این زمینه مؤثرتر عمل

در بررسي اثرات روایت درماني ،نتایج بهدستآمده نشان داد

ميکند اما در سرسختي روانشناختي تفاوت معناداری بین این دو

که روایت درماني نیز در بهبود اضطراب و افسردگي مرگ و

وجود ندارد .این یافته برخالف ادعای تولین است که مطرح

همچنین سرسختي روانشناختي بیماران مبتالبه سرطان پستان

کرده بود درمان شناختي-رفتاری ميتواند انتخاب اول برای

اثربخش بوده است .لوپز و همكاران ( )23و رستگاری و مرادی

مشكالت افسردگي و اضطراب باشد ( .)22در تبیین این نتیجه

( )24در پژوهش خود نشان دادند که روایت درماني ميتواند

ميتوان گفت که ممكن است از آنجایي که این پژوهش بر روی

موجب بهبود اختالالت افسردگي در بیماران شود .رودرریگز و

افسردگي و اضطراب مرتبط با مرگ بوده این تفاوت حاصلشده

همكاران در پژوهشي نشان دادند که روایت درماني ميتواند

باشد .بههرحال به نظر ميرسد که تغییر روایتها از تغییر افكار

موجب بهبود آشفتگيهای بیماران مبتالبه سرطان شود (.)39

بهتر ميتواند آشفتگيهای مرتبط با مرگ را بهبود بخشد .درواقع

روایت درماني به بیماران حاضر در پژوهش یاد داد که

به دلیل شواهد موجود ،سرطان بیماری ناگواری است و باعث

روایت زندگي خود را به گونه دیگری بازنویسي کنند (.)26

ميشود بیماران دچار افكار و آشفتگيهای مرتبط با مرگ شوند

آنها یاد گرفتند بهجای روایت فرد افسرده ،مضطرب ،گرفتار،

که تا حدی طبیعي و درست است ( )4 ،1و این باعث ميشود تا

بدبخت و خسته ،روایت خود را به سمت فردی امیدوار ،مبارز،

زمینه برای مداخالت شناختي-رفتاری کاهش پیدا کند؛ اما از

پرانرژی و شاد تغییر دهند .چنین تغییر روایتي موجب شد تا آنها

سوی دیگر ،در فرایند درمان عمدتاً زنان مبتالبه سرطان

از آشفتگيهای مرتبط با مرگ خالصي یابند و بتوانند با

روایتهای خود را آشكار ميکردند و با بیان روایتهایي چون

سرسختي بیشتری به مبارزه با بیماری ادامه دهند .سجادیان و

بیچاره ،بدبخت و گرفتار زمینه را برای مداخالت روایت درماني

همكاران نشان دادند که روایت درماني ميتواند با تغییر

بیشتر فراهم ميکردند .در بهبود سرسختي شناختي نیز هر دو

روایتهای بیماران مبتالبه سرطان موجب بهبود سالمت جسمي و

درمان به یک اندازه مؤثر بودند و این نشان ميدهد که هر دو

رواني در آنان شود (.)25

درمان ميتواند روحیه سرسختي را در بیماران به یک اندازه باال
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 نتایج این پژوهش ميتواند زمینهساز.رفتاری است-شناختي

 بههرحال این پژوهش چون سایر پژوهشها دارای.ببرند

.مداخالتي برای کمک به بیماران مبتالبه سرطان پستان شود

محدودیتهایي است؛ بهرغم تالشهایي که برای همگنسازی

پیشنهاد ميشود که پزشكان و رواندرمانگران از مداخالت درمان

،گروهها و کنترل اثرات متغیرهای مزاحم صورت گرفته

رفتاری و روایت درماني در بهبود آشفتگيهای بیماران-شناختي

سوگیریهایي که ممكن است در پاسخ به ابزارهای پژوهش

مبتالبه سرطان بهره ببرند تا شاهد افزایش سالمت این بیماران

وجود داشته باشد و همچنین میزان و نوع داروی مصرفي که

.باشیم

بیماران مصرف ميکردند باید در تعمیم نتایج احتیاط الزم
.صورت گیرد

تقدیر و تشکر
در آخر پژوهشگران بر خود الزم ميدانند از کلیه بیماران
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Abstract
Introduction: Cancer can cause many psychological problems for patients
and it is essential to find effective ways to help them. Therefore this study
was done aimed to compare effectiveness of cognitive-behavioral therapy
(CBT) and Narrative Therapy (NT) in improving death related distress and
psychological hardiness in female patients with breast cancer.
Materials and Methods: Design of this study was semi-experimental type as
pretest-posttest with two experiment groups and one control group.
Statistical population consisted of all women with breast cancer who
referred to hospitals in Tehran in 2019. The sample studied were all 45
patients who were selected through purposive sampling method and were
divided into three groups- under training with CBT and NT groups and one
control group. For collection data was used from Death Anxiety Scale
(DAS), Death Depression Scale (DDS) and Personal Views Survey
Questionnaire (PVSQ.) Data analyzing was conducted with MANCOVA
and Bonferroni post-hoc test and SPSS-22.
Results: The results showed that there was a significant difference between
the CBT and NT with the control group in post-test of death anxiety (F=
15.4443, p<0.05) death depression (F = 21.79, p <0.05) and psychological
hardiness (F= 4.63, p<0.05). Also, the results showed that there was a
significant difference between CBT and NT in death anxiety and depression
(p<0.05) and NT was more effective; but there was no significant difference
in psychological hardiness between them (p>0.05).
Conclusion: According to the findings this study, CBT and NT can be used
as an effective way to improve the death related distress and psychological
hardiness in patients with breast cancer and in this context, NT can be more
effective.
Key words: Cognitive-Behavioral Therapy, Narrative Therapy, Death
Anxiety, Death Depression, Psychological Hardiness.
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