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 خالصه 

شناختي، هیجاني و تعاملي فراواني را برای زنان مبتال در پي های روانسرطان پستان آسیب مقدمه:

ها این آسیبشناختي مناسب نسبت به کاهش های رواندارد که ضروری است با بكارگیری درمان

اقدام شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر 

 انجام گرفت. در زنان مبتال به سرطان پستان شناختي و مشكالت خوابپریشاني روان

آزمون با گروه گواه و دوره پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه روش کار:

کننده به مرکز گیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتال به سرطان پستان مراجعهپی

بود. در این  1691پیشگیری و کنترل سرطان آالء شهر اصفهان در شش ماهه تابستان و پاییز سال 

در  گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفيزن با سرطان پستان با روش نمونه 67پژوهش تعداد 

نفر در پژوهش  21زن(. پس از ریزش تعداد  11های آزمایش و گواه گمارده شدند )هر گروه گروه

نفر در گروه گواه(. گروه آزمایش درمان مبتني بر پذیرش  16نفر در گروه آزمایش و  12باقي ماندند )

افت نمودند. ای دریدقیقه 97جلسه  17( را طي دو و نیم ماه در 2717و تعهد )هیز و استروسهل، 

شناختي )کسلر و همكاران، های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پریشاني روانپرسشنامه

های حاصل از پژوهش به ( بود. داده2776، همكاران و)بویس  ( و پرسشنامه مشكالت خواب1919

 گیری مكرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شیوه تحلیل واریانس با اندازه

شناختي و مشكالت خواب نتایج نشان داد که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر پریشاني روان تایج:ن 

و توانسته منجر به کاهش پریشاني ( >p 771/7)تأثیر معنادار داشته   در زنان مبتال به سرطان پستان

 در  این زنان شود. شناختي و مشكالت خوابروان

توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتني بر پذیرش ژوهش حاضر ميهای پبر اساس یافته نتیجه گیری:

های های ذهني، مشاهده خود به عنوان زمینه، تكنیکگیری از فنوني همانند کاربرد تكنیکو تعهد با بهره

تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش ها و عمل متعهدانه ميگسلش شناختي، تصریح ارزش

 در زنان مبتال به سرطان پستان مورد استفاده گیرد. تي و مشكالت خوابشناخپریشاني روان

 

شناختي، مشكالت خواب، سرطان درمان مبتني بر پذیرش و تعهد، پریشاني روان کلمات کلیدی:

 پستان
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 66سال ، 6مارهش ،99 اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3003

  

 مقدمه

 رواني و جسماني تغییرات و است پیچیده ایمقوله 1سرطان

 با مقابله برای تغییرات این دانستن. کندمي ایجاد فرد در را زیادی

 مشكالت، و مسائل این از بسیاری برای و دارد فراواني اهمیت آنها

 چند هر است، شده طراحي ای بسیاریمقابله و درماني راهكارهای

 وجود مشخصي معیار هیچ سرطان با افراد سازگاری مورد در که

 از سرطان به را فردی به منحصر و متفاوت واکنش فرد هر و ندارد

های فراوان در عرصه علم با وجود پیشرفتدهد. مي نشان خود

ها، پزشكي و توسعه دانش بشری در مهار و درمان انواع بیماری

سرطان هنوز هم به عنوان یكي از امراض جدی و در بسیاری 

رود که متأسفانه جان بسیاری از ميموارد غیر قابل درمان به شمار 

خطر ابتال به آن برای بخش قابل  کند وها را تهدید ميانسان

)میلز، آمورنسیریچانیتچ و  توجهي از جامعه بشری وجود دارد

ترین سرطان و اولین علت شایع 6سرطان پستان. (2710، 2اسچل

مرگ ناشي از سرطان در زنان است )بارک، کدامكادی، 

 سرطان نوعي به پستان، (. سرطان2719، 4رامامورتي و زرنیكي

 پستان سرطان عالئم شود.مي آغاز پستان بافت از هک شودمي گفته

 پوست، گودی پستان، شكل در تغییر پستان، در توده یک تواندمي

باشد  پوست از قسمتي شدن پوسته یا پستان، نوک از مایع ترشح

 فیزیكي، تمرین عدم (. عواملي نظیر چاقي،2711، 1)دسراکس

 طول در ورمونه جایگزیني درمان الكلي، هاینوشیدني نوشیدن

 دیر و پایین سنین در قاعدگي اولین یوني، پرتوهای یائسگي،

نشدن، به عنوان عوامل احتمالي سرطان  داربچه یا شدن داربچه

  (.2713 ،3هوا، نیا، هوانگ و گائو) شودپستان نام برده مي

درجات باالیي از  بیماران مبتال به انواع سرطان دارای

از  هااختاللباشند که دامنه این مي شناختيروان هایاختالل

و کاهش اعتماد به افسردگي، اضطراب، عدم سازگاری با بیماری 

عاطفي و ترس از عود بیماری و مرگ متفاوت  هایلنفس تا اختال

فارلند، شافر، ؛ مک2719، 0ویتز و آسانت -)کوگبي، مایر است

                                                           
1. cancer 
2. Miles, Amornsiripanitch, Scheel  
3. Breast cancer 
4. Burke, Kodumudi, Ramamoorthi, Czerniecki  
5. Desreux 
6. Hou, Niu, Huang, Gao  
7. Kugbey, Meyer-Weitz, Asante 

تان پس بر این اساس بیماری سرطان (.2711، 1تیرستون و هولند

گردد برای افراد مبتال مي 9شناختيسبب ایجاد پریشاني روان

، و همكاران 17رومدانه -فیكه؛ 1692)لطفي کاشاني و همكاران، 

دردناک  هیجاني حالت و به رنج شناختيروان (. پریشاني2710

و  زاعوامل تنیدگي به در پاسخ افراد توسط که شود اطاق مي

 شناختيروان پریشاني (.7427 ،11ریدنر) شودمي تجربه مزمن

نشناختي و هیجاني است که به شكل معمول همراه با روا حاالت

 ،12راس و میروسكي) کندافسردگي و اضطراب نمود پیدا مي

به دلیل ایجاد اختالل در سالمت  شناختيروان پریشاني (.2772

 عملكرد است ممكنروان و پردازش شناختي و هیجاني کارآمد، 

 ،16ویتن) دهد قرار تأثیر تحت را افراد روزمره گيزند و اجتماعي

بر این (. 2719، 14درمر، دپلتا، گیرارد و هادون -؛ مارگو2770

شناختي از یک پریشاني رواناساس پژوهشگران بر این باورند که 

منظر همان میزان اضطراب، افسردگي و استرسي است که فرد 

 (.1694کند )سادوک و سادوک، ه ميتجرب

سرطان پستان به دلیل عوارض درماني و دارویي، برای بیماری 

، 13آورد )یزون و پزارک  نیزز پدیزد مزي    11مبتالیان مشكالت خواب

خزواب اسزاس   (. 2711، 10؛ ماتیوس، جانسن، جالیلوا و بارگر2719

فرآیندهای فیزیولوژیک است. ثمره خواب طبیعي، کاهش فعالیت 

واب بزه  سمپاتیک، فشارخون و ضزربان قلزب اسزت. اگرچزه از خز     

عنوان فرصتي برای استراحت و رهایي از عوامل فشارزای زنزدگي  

کزه خزواب یزک    اند شود، ولي تحقیقات نشان دادهروزمره یاد مي

فعالیت و فرایند زیستي پویا و سازمان یافته اسزت کزه در طزي آن،    

دهند کزه بزرای سزالمتي و خزوب     فرایندهای حیاتي زیادی رخ مي

. (2711، 11، گاور، چیو، لیزو و لزي  )اسویت زیستن ضروری هستند

شزناختي  روان فراینزدهای خواب، همچنین تأثیر منفي روی  کیفیت

خززواب ناکززافي مسززتقیماف بززا افزززایش نگرانززي در خصززو    . دارد

پذیری، افسردگي، خسزتگي،  سالمتي و بهداشت ضعیف، تحریک

                                                           
8. McFarland, Shaffer, Tiersten, Holland  
9. psychological distress  
10. Fekih-Romdhane 
11. Ridner 
12. Mirowsky & Ross 
13. Wheaton 
14. Margo-Dermer, Dépelteau, Girard, Hudon  
15. Sleep problems  
16. Yoon, Park  
17. Matthews, Janssen, Djalilova, Berger  
18. Sweatt, Gower, Chieh, Liu, Li  
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مشكالت تمرکزز، مشزكالت توجزه و ضزعف کزارکرد آموزشزي       

دهند که خواب ناکافي خطزر ابزتال   شان ميتحقیقات ن مرتبط است.

به چاقي و افززایش وزن، دیابزت، افززایش فشزار خزون، مشزكالت       

عروقززي، سززكته، افسززردگي، اضززطراب و سززایر اخززتالالت   -قلبززي

ریزز،  خلقي، افت عملكرد سیستم عصبي، افت عملكرد غزدد درون 

کاهش عملكرد سیستم ایمنزي بزدن و مزرگ زودرس را بزه دنبزال      

زنزدگي روزمزره ماننزد    های ب ناکافي در واقع تمام جنبهخوا دارد.

خلق، هوشیاری، حافظزه، عملكزرد شزناختي، سزطح انزرژی بزدن و       

)مزا، هزاوو، یانزگ،    دهزد  عملكرد جسمي را تحت تزأثیر قزرار مزي   

 (.2719، 1آهن، فان و پنگ

شناختي زنان مبزتال بزه سزرطان،    های روانبه منظور بهبود مولفه

گوناگوني بكار گرفتزه شزده اسزت. یكزي از     ای های مداخلهروش

است  2های درماني پرکاربرد، درمان مبتني بر پذیرش و تعهدروش

شزناختي افزراد   هزای روان که کارآیي بالیني آن جهت بهبود مولفزه 

هززای گونزززاگون نشززان داده شززده اسزززت    مختلززف در پززژوهش  

 ؛1691ایزززدی و رسززولي،  ؛1691آزاد، منشزز ي و قمرانززي، )اصززلي

نززژاد رسززكتي، ؛ حسززن1690فززر، امرایززي،  اسززدی و امززاني،  مقززدم

آبزادی،  ؛ موسوی، حاتمي و نوری قاسزم 1690میرزاییان و حسیني، 

؛ 2727و همكزاران،   6اونزگ   ؛1693و همكاران،  شاکرنژاد ؛1693

؛ توهیزگ،  2711و همكزاران،   1؛ توهیگ2719و همكاران،  4واین

انكوک، دیكسزون و  ؛ اسزوین، هز  2711، 3ویالرداگا، لوین و هزایز 

(. درمان مبتني بر پذیرش و تعهد با اسزتفاده از شزش   2711، 0بومان

شزناختي در مزراجعین   پزذیری روان فرایند مرکزی منجر به انعطزاف 

شود. پذیرش، گسلش، خود بزه عنزوان زمینزه، ارتبزا  بزا زمزان       مي

ها و عمل متعهدانه، شش فرایندی اسزت کزه در روش   حال، ارزش

گیززرد بززر پزذیرش و تعهززد مزورد اسزتفاده قززرار مزي    درمزاني مبتنزي   

(. شزیوه بزه کزارگیری    2716، 1)النس، مک کارکن، ساتو و تیلزور 

این شش فرایند بدین صورت اسزت کزه در ابتزدای درمزان تزالش      

شود پذیرش رواني فرد در مورد تجارب ذهني، افزایش یابزد و  مي

                                                           
1. Ma, Hou, Yang, Ahn, Fan, Peng  
2. Acceptance and Commitment Therapy  
3. Ong 
4. Wynne 
5. Twohig 
6. Twohig, Vilardaga, Levin, Hayes 
7. Swain, Hancock, Dixon, Bowman 
8. Lance, McCracken, Sato, Taylor 

ش یابزد  در مقابل اعمزالي کزه کنتزرل نزاموثر را در پزي دارد، کزاه      

(. در گززام دوم 2727، 9)لززوین، راف، هززیكس، پیززرس و توهیززگ 

شناختي فرد نسبت به زمان حال در کانون توجزه قزرار   آگاهي روان

شزود، یعنزي فزرد از تمزام     گرفته و نسبت به افززایش آن اقزدام مزي   

یابزد.  حاالت رواني، افكار و رفتار خود در زمان حزال آگزاهي مزي   

بزه   تجارب ذهني مورد هدف اسزت  در قدم سوم جداسازی فرد از

شكلي که بتواند عمل مستقل از تجارب را در خزود نهادینزه کنزد.    

در گام چهارم، تالش برای کاهش تمرکز بر خود تجسمي که فرد 

برای خود در ذهنش ساخته، است. در قدم پزنجم، بزه فزرد کمزک     

های شخصزي اصزلي خزود را شزناخته و بزه طزور       شود تا ارزشمي

سازد و در جهت تبزدیل آنهزا بزه اهزداف رفتزاری      واضح مشخص 

. در نهایزت ایجزاد انگیززه جهزت عمزل متعهدانزه یعنزي        اقدام نماید

هزای مشزخص شزده بزه همزراه      فعالیت معطوف به اهداف و ارزش

 (.1697عمران، پذیرش تجارب ذهني )پورفرج

شزناختي و هیجزاني در   هزای روان نگاهي به وجزود آسزیب   با

شزناختي  پریشزاني روان ان پستان همچون بزروز  زنان مبتال به سرط

رومدانزه و همكزاران،    -؛ فیكزه 1692)لطفي کاشاني و همكاران، 

؛ مززاتیوس و 2719یززون و پززارک، ) مشززكالت خززواب( و 2710

درمزان مبتنزي بزر     و از سویي با نظر به کزارآیي  (2711همكاران، 

هزای روان شزناختي افزراد    در فروکاسزتن آسزیب  پذیرش و تعهد 

فززر و همكززاران، ؛ مقززدم1691، آزاد و همكززارانف )اصززليمختلزز

؛ موسزززوی و 1690نزززژاد رسزززكتي و همكزززاران،  ؛ حسزززن1690

؛ وایزن و همكزاران،   2727؛ اونگ و همكزاران،  1693همكاران، 

؛ 2711؛ توهیگ و همكزاران،  2711؛ توهیگ و همكاران، 2719

( و نیز عدم انجزام پژوهشزي در جهزت    2711اسوین و همكاران، 

سي اثربخشي درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و تعهزد بزر پریشزاني        برر

، در زنان مبتال به سزرطان پسزتان   شناختي و مشكالت خوابروان

درمزان مبتنزي بزر    این پژوهش بر آن است تا به بررسي اثربخشزي  

در  شناختي و مشزكالت خزواب  پذیرش و تعهد بر پریشاني روان

 بپردازد.زنان مبتال به سرطان پستان 

 

 

                                                           
9. Levin, Krafft, Hicks, Pierce, Twohig 
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 کارروش  

 -آزمزون آزمایشزي بزا پزیش   ح پژوهش حاضر، از نوع نیمزه طر

جامعزه   آزمون با گروه گزواه و مرحلزه پیگیزری دو ماهزه بزود.     پس

کننزده بزه   آماری پژوهش شامل زنان مبتال به سرطان پستان مراجعزه 

مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آالء شهر اصزفهان در شزش ماهزه    

ت در ایزن پزژوهش،   جهت شرکبود که  1691تابستان و پاییز سال 

گیزری در  در این پژوهش از روش نمونزه رضایت آگاهانه داشتند. 

کننزدگان بزه   دسترس استفاده شد. بدین صورت که از بین مراجعزه 

بیمزار زن   67مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آالء اصزفهان تعزداد   

هزای  مبتال به سرطان پستان انتخاب و با گمارش تصادفي در گزروه 

زن  11زن در گروه آزمایش و  11گمارده شدند ) گواهآزمایش و 

درمان  گروه آزمایش مداخالت درماني مربو  به (.گواهدر گروه 

ای را در طي دو و نیم ماه به صزورت هفتزه   مبتني بر پذیرش و تعهد

ای دریافت نمودنزد. ایزن در حزالي اسزت کزه      دقیقه 97یک جلسه 

ظزار دریافزت ایزن    نكزرده و در انت  مداخالت را دریافتگروه گواه 

 2نفزر در گزروه آزمزایش و     6. پس از شروع پژوهش بودند درمان

نفر در گروه گواه ریزش داشزتند کزه تعزداد نمونزه نهزایي در ایزن       

نفزر در   16نفر در گزروه آزمزایش و    12نفر باقي ماند ) 21پژوهش 

مبزتال بزودن بزه     شزامل  هزای ورود بزه پزژوهش   مالکگروه گواه(. 

نداشززتن ، ان بزه تشزخیص پزشزک متخصزص    بیمزاری سزرطان پسزت   

داشزتن تمایزل بزه شزرکت در     ، شخصیتي مزمن -اختالالت رواني 

عزدم دریافزت    و داشتن حداقل سزطح تحصزیالت دیزپلم   ، پژوهش

های خزروج  ماه اخیر بود. مالک 3پزشكي همزمان در درمان روان

عدم همكاری ، داشتن بیش از دو جلسه غیبت نیز شامل از پژوهش

عزدم تمایزل بزه    و  دادن تكالیف مشخص شده در کزالس و انجام ن

 ادامه حضور در فرایند انجام پژوهش بود.

 

 ژوهشپ ابزار

 پریشزززاني پرسشزززنامه :شزززناختي روان پریشزززاني پرسشزززنامه

 17 صززورت بززه( 2776) همكزاران  و 1کسززلر توسززط شزناختي روان

 تمزام  ایگزینزه  1 صزورت  بزه  سزؤاالت،  پاسزخ . شزد  تنظیم سؤالي

 و 1=  نزدرت  بزه  ،2=  اوقزات  بعضي ،6=  اوقات ، بیشتر4=  اوقات

                                                           
1. Kessler 

. بزر ایزن   شزود مزي  گزذاری  نمزره  7-4 بزین  که است 7= وقت هیچ

 47 برابزر  نمزره  حداکثر اساس حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و

شزناختي بیشزتر   کسب نمره باالتر نشان دهنزده پریشزاني روان  . است

کزه   ان دادهنشز  (2711) و همكاران 2است. نتایج پژوهش اندرسون

از اعتبزار و پایزایي مطلزوبي     کسزلر  شناختيروان پریشاني پرسشنامه

ای تاییززدی ( هززم روایززي سززازه 1694یعقززوبي ) .برخززوردار اسززت

  04/7پرسشنامه را مطلوب و همبستگي سواالت بزا کزل آزمزون را    

ضزریب  ( 1694گزارش کرده است. همچنین در تحقیزق یعقزوبي )  

و ضززریب پایززایي تصززنیف و    96/7آلفززای کرونبززاخ پرسشززنامه   

رمضززاني و در پززژوهش  .بززه دسززت آمززد  91/7بززراون  -اسززپیرمن

نیز پایایي با اسزتفاده از ضزریب آلفزای کرونبزاخ      ( 1690بختیاری )

در پزژوهش حاضزر نیزز پایزایي بزا اسزتفاده از        به دست آمزد.  11/7

 به دست آمد. 14/7ضریب آلفای کرونباخ 

 6رگیفیت خواب پترزبورسشنامه کپ :پرسشنامه کیفیت خواب

هایي است که در زمینه سنجش کیفیت خواب بهترین ابزاریكي از 

آیزتم اسزت    11طراحي و ساخته شده است. کزل پرسشزنامه دارای   

. ایزن  شزود گزذاری مزي  ای نمزره درجه 4كرت که در یک طیف لی

هفتزه   4پرسشنامه نگرش بیمار را پیرامزون کیفیزت خزواب در طزي     

د. پرسشزنامه کیفیزت خزواب پترزبزورگ     نمایز گذشته بررسزي مزي  

، توصیف کلي فرد از کیفیزت خزواب   هایهفت نمره برای مقیاس

، خزواب مفیزد  ، طول مدت خزواب مفیزد   ،در به خواب رفتنتاخیر 

 اللاخززت، آور مصززرفيمیزززان داروی خززواب، ت خززواباخززتالال

دهد. نمره هر یک از عملكرد روزانه و یک نمره کلي به دست مي

در نظر گرفته شزده اسزت. نمزرات     6تا  7رسشنامه بین پهای مقیاس

در هر مقیاس به ترتیب بیانگر وضزعیت طبیعزي، وجزود     6، 2، 1، 7

. نمزره حاصزل از ایزن    باشزد مشكل خفیزف، متوسزط و شزدید مزي    

متغیر است که نمرات باالتر نشان بر کیفیت  02پرسشنامه از صفر تا 

و پایایي  1/13ایي رسشنامه کیفیت خواب از روپخواب بهتر است. 

 .(1919، 4یس، رینالزدز، بزرمن و کزوپفر   وبز )برخوردار است  1/19

( که این پرسشنامه را برای اولین ساخته و 1919بویس و همكاران )

معرفززي کردنززد انسززجام درونززي پرسشززنامه را بززا اسززتفاده از آلفززای 

                                                           
2. Anderson 
6. Peterzboorg Sleep Quality Intervio. PSQI 
4. Buysse, Reynods, Berman & Cupfer 



 
 رحناز دانش نيا و همكارانف             شناختی و مشکالت خواب در زنان مبتال به سرطان پستاناثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان -8606 

 

ه ایرانززي در پززژوهش بززه دسززت آوردنززد. در نسززخ 16/7کرونبززاخ 

( پایایي پرسشزنامه بزه روش   1619زاده و مرعشي )حیدری، احتشام

بززه دسززت آمززد.  02/7و بززه روش تنصززیف  03/7آلفززای کرونبززاخ 

پایایي پرسشنامه حاضر در این پزژوهش بزه وسزیله ضزریب آلفزای      

 کرونباخ محاسبه خواهد شد.

 

  روند اجرای پژوهش
گیری پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونه

انتخاب مبتال به سرطان پستان ذکر گردید(، زنان )مطابق با آنچه 

گواه های آزمایش و زن( به شیوه تصادفي در گروه 67شده )

زن در گروه  11زن در گروه آزمایش و  11گمارده شدند )

زن و در گروه  12(. اما پس از ریزش در گروه آزمایش گواه

بر  آزمایش مداخله درمان مبتني گروهباقي ماندند.  زن 16گواه 

ای یک پذیرش و تعهد را در طي دو و نیم ماه به صورت هفته

این در حالي است که گروه  ای دریافت نمودند.دقیقه 97جلسه 

 نكرده و در انتظار دریافت این درمان مداخالت را دریافتگواه 

جلسات درماني توسط پژوهشگر اجرا گردید. جهت  .بودند

ای شرکت در برنامه رعایت اخالق در پژوهش رضایت زنان بر

چنین به شدند. هم مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند 

همچنین به هر  پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

نها محرمانه باقي آکه اطالعات  ددو گروه اطمینان داده ش

 .نیازی به درج نام نیستماند و مي

 

 (2717، 1خالصه مداخالت آموزش درمان مبتني بر پذیرش و تعهد )هیز و استروسهل .1جدول 
 شرح جلسه جلسه

آموزش در خصو  درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و تعهزد و اهزداف آن، تعریزف        آشنایي و ایجاد ارتبا  با اعضای گروه، آموزش رواني،  جلسه اول

 .و بیان هدف اجرای طرح برای افراد حاضر در پژوهش شهای پژوهمولفه

جلسه دوم و 

 سوم

بحث در مورد تجربیات و ارزیابي آنها، کارآمدی به عنوان معیار سنجش، ایجاد ناامیزدی خالقانزه بزا اسزتفاده از اسزتعاره مزرعزه و جعبزه        

 ، چالش با برنامه تغییر مراجع، مشخص کردن تكلیف منزل.ابزار

، بیان کنترل به عنوان مشكل، معرفي تمایل/ احساسات/ خاطرات و عالیم جسماني به عنوان پاسخ با اسزتفاده از اسزتعاره مهمزان ناخوانزده     جلسه چهارم

 مشخص کردن تكلیف منزل.

جلسه پنجم و 

 ششم

. مشخص کردن تكلیف نروی با ذههای گسلش شناختي و تضعیف ائتالف خود با افكار و عواطف همراه با تمرین پیادهکاربرد تكنیک

 منزل.

مشزخص  گر با اسزتفاده از اسزتعاره اتوبزوس و مسزافران،     هومي و بیان خود به عنوان مشاهدهمشاهده خود به عنوان زمینه، تضعیف خود مف جلسه هفتم

 کردن تكلیف منزل.

 . مشخص کردن تكلیف منزل.زیر پل های ذهني، الگوسازی خروج از ذهن با استفاده از استعاره قطارهایکاربرد تكنیک جلسه هشتم

. نمای ذهنيزندگي با استفاده از استعاره قطبهای عملي معرفي مفهوم ارزش، نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج و کشف ارزش جلسه نهم

 مشخص کردن تكلیف منزل.

 عمر. و تكلیف مادام ال به کارگیری تجارب به دست آمده در زندگي واقعي و جمع بندی جلسه دهم

 

                                                           
1. Hayes, Strosahl 
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هزا از دو سزطح آمزار    در این پژوهش برای تجزیزه و تحلیزل داده   

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمزار توصزیفي   

از میززانگین و انحززراف اسززتاندارد و در سززطح آمززار اسززتنباطي از 

ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهزا،   -آزمون شاپیرو

هزا، آزمزون مزوچلي    واریزانس آزمون لوین برای بررسي برابزری  

هزا و همچنزین از تحلیزل    فزرض کرویزت داده  جهت بررسي پیش

گیزری مكزرر بزرای بررسزي فرضزیه پزژوهش       واریانس بزا انزدازه  

افزززار آمززاری اسززتفاده گردیززد. نتززایج آمززاری بززا اسززتفاده از نززرم 

26SPSS- .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 

 تایجن
دموگرافیک نشان داد که افراد نمونه های های حاصل از دادهیافته

گروه آزمایش  سال بودند که در 41تا  21پژوهش دارای دامنه سني 

درصد( و در گروه  66/66نفر معادل  4)تعداد  سال 66تا  67دامنه سني 

درصد(  43/61نفر معادل  1سال )تعداد  60تا  64گواه دامنه سني 

فراد دارای دامنه تحصیالت . از طرفي این ادارای بیشترین فراواني بود

در هر دو گروه آزمایش  تا فوق لیسانس بودند که در این بین دیپلم

 11/43نفر معادل  3)تعداد  معادل درصد( و گواه 33/41نفر  1)تعداد 

میانگین لیسانس دارای بیشترین فراواني بود. سطح تحصیالت درصد( 

و مشكالت  شناختيو انحراف استاندارد متغیرهای پریشاني روان

آزمون و پیگیری، به تفكیک دو آزمون، پسخواب در مراحل پیش

 ارائه شده است.  2گروه آزمایش و گواه، در جدول 

 

 

آزمون، در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیششناختي و مشكالت خواب پریشاني روانمیانگین و انحراف استاندارد  .2جدول 

 آزمون و پیگیریپس

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاروهگ هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 23/4 11/10 07/4 66/13 36/4 33/27 گروه آزمایش  شناختيپریشاني روان

 96/4 26/27 03/4 03/27 12/4 31/19 گروه گواه

 96/0 17/69 42/1 41 39/0 17/63 گروه آزمایش  مشكالت خواب

 17/0 43/64 12/0 70/64 31/0 70/61 گروه گواه

 

گیزری مكزرر،   با انزدازه  قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. های آزمونفرضپیش

بر همین اساس نتایج آزمون شزاپیرو ویلزک بیزانگر آن بزود کزه      

 هززا در متغیرهززایای دادهفززرض نرمززال بززودن توزیززع نمونززهپززیش

های آزمزایش  در گروه و مشكالت خواب شناختيپریشاني روان

آزمون و پیگیری برقرار است آزمون، پسو گواه در مراحل پیش

(71/7 p>).  فزرض همگنزي واریزانس نیزز توسزط      همچنین پزیش

آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبزود  

هزا در دو  فرض همگنزي واریزانس  داد پیشکه این یافته نشان مي

رعایت شده است  و مشكالت خواب شناختيپریشاني روان متغیر

(71/7<p)   از طرفززي نتززایج آزمززون .t    نشززان داد کززه تفززاوت

هززای آزمززایش و گززروه گززواه در آزمززون گززروههززای پززیشنمززره

( شززناختي و مشززكالت خززوابپریشززاني روانمتغیرهززای وابسززته )

این در حالي بود که نتایج آزمزون   .(p>71/7)استمعنادار نبوده 

 ها در متغیرهایفرض کرویت دادهموچلي بیانگر آن بود که پیش

رعایزززت نشزززده و مشزززكالت خزززواب  شزززناختيپریشزززاني روان

فزرض  بر ایزن اسزاس بزا بزرآورده نشزدن پزیش        .(>71/7p)است

شود که روابط بین متغیرها، با احتمال باالیي کرویت مشخص مي

كان دارد مقادیر متغیزر وابسزته را تغییزر دهزد و بزر ایزن اسزاس        ام

بر ایزن اسزاس   یابد. شانس ارتكاب به خطای نوع اول افزایش مي

گایسر( -در جدول بعد از تحلیل جایگزین )آزمون گرین هاوس

شود تا با کزاهش درجزه آزادی، شزانس ارتكزاب بزه      استفاده مي

 د.خطای نوع اول کاهش یاب
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 شناختي و مشكالت خوابپریشاني روانگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بین گروهي برای متغیرهای واریانس با اندازهتحلیل  .3جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

اندازه  pمقدار  fمقدار 

 اثر

توان 

 آزمون

 

پریشاني 

 شناختيروان

 1 44/7 7771/7 11/11 07/24 47/1 01/64 مراحل

 90/7 61/7 771/7 44/11 31/01 1 31/01 گروهبندی

 1 31/7 7771/7 11/11 41/39 47/1 06/90 تعامل مراحل و گروهبندی

     61/1 61/62 94/46 خطا

 

مشكالت 

 خواب

 99/7 69/7 7771/7 36/14 90/20 42/1 19/69 مراحل

 93/7 60/7 771/7 11/11 32/602 1 32/602 گروهبندی

 1 31/7 7771/7 01/61 60/31 42/1 49/90 امل مراحل و گروهبندیتع

     91/1 09/62 01/32 خطا

 

اثزر   Fدهزد کزه میززان    نشان مي 6همانگونه که نتایج جدول 

( 11/11)شزناختي  پریشاني روانتعامل مراحل و گروه برای متغیر 

( اسززت کززه در سززطح 01/61) مشززكالت خززواب و بززرای متغیززر

هزای  دهزد کزه گزروه   ر است. این یافتزه نشزان مزي   دامعني 771/7

پریشزززاني آزمزززایش و گزززواه از لحزززای متغیرهزززای پزززژوهش )  

آزمزون و  مرحلزه پزس   دو( در شناختي و مشزكالت خزواب  روان

داری دارنززد. جهززت بررسززي پیگیززری بززا یكززدیگر تفززاوت معنززي

تفززاوت میززانگین گززروه آزمززایش بززا گززروه گززواه در متغیرهززای  

یزانگین گزروه آزمزایش و گزواه در سزه      م 4پژوهش، در جزدول  

 آزمون و پیگیری گزارش شده است.آزمون، پسمرحله پیش

دهد، در متغیرهای نشان مي 4ایج جدول نت که همانگونه

 تفاوت میانگین گروه شناختي و مشكالت خوابپریشاني روان

( 34/7و  11/7آزمون )آزمایش با گروه گواه در مرحله پیش

دار نیست و در نتیجه بین دو گروه آزمایش و گواه در این معني

 هداری وجود ندارد. اما تفاوت میانگین گرومرحله تفاوت معني

( و 771/7و  771/7آزمون )آزمایش و گروه گواه در مرحله پس

شناختي و پریشاني روان( در متغیرهای 71/7و  71/7پیگیری )

 باشد. در نتیجه میانگین گروهدار ميمعني مشكالت خواب

داری متفاوت از آزمایش در این دو مرحله به صورت معني

درمان مبتني است که این بدان معنباشد. میانگین گروه گواه مي

شناختي پریشاني روانکاهش توانسته منجر به  بر پذیرش و تعهد

در مراحل  در زنان مبتال به سرطان پستان و مشكالت خواب

 آزمون و پیگیری گردد.پس

 

 آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهشآزمون، پسپیشمیانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله  .4جدول 

 ریسطح معنادا خطای استاندارد برآورد هاتفاوت میانگین درجه آزادی tمقدار  مرحله مولفه

پریشاني 

 شناختيروان

 11/7 19/1 71/1 26 11/7 آزمونپیش

 771/7 01/1 -46/4 26 -11/6 آزمونپس

 71/7 31/1 -34/2 26 -13/2 پیگیری

مشكالت 

 خواب

 34/7 70/6 42/1 26 43/7 آزمونپیش

 771/7 11/6 92/3 26 10/6 پس آزمون

 71/7 11/6 76/1 26 19/2 پیگیری

 

  



 
 

 66سال ، 6مارهش ،99 اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3033

 گیریبحث و نتیجه 

پژوهش حاضر با هدف بررسزي اثربخشزي درمزان مبتنزي بزر      

كالت خزواب در  شزناختي و مشز  پذیرش و تعهد بر پریشاني روان

انجام گرفت. یافته اول پژوهش نشزان   زنان مبتال به سرطان پستان

شزناختي  داد که درمان مبتني بر پذیرش و تعهد بر پریشزاني روان 

تأثیر معنادار داشته و توانسته منجزر   در زنان مبتال به سرطان پستان

شناختي در  این زنان شود. یافته حاضر با به کاهش پریشاني روان

(؛ موسزوی و همكزاران   1690فر و همكاران )ایج پژوهش مقدمنت

(؛ توهیزززگ و همكزززاران  2727(؛ اونزززگ و همكزززاران ) 1693)

فر که مقدم( همسو بود. چنان2711( و اسوین و همكاران )2711)

درمان مبتنزي بزر پزذیرش و    اند که ( نشان داده1690و همكاران )

شناختي زنان روان امید به زندگي و بهزیستي منجر به بهبود تعهد

ي شود. همچنین موسزوی  درمانميمبتال به سرطان پستان تحت شی

درمان مبتني بر پزذیرش و  که  اند( تاکید کرده1693و همكاران )

ن تعهد بر میزان خستگي و اضطراب بیماران مبتال به سرطان پسزتا 

( نشزان  1693و همكزاران )  شزاکرنژاد موثر است. عزالوه بزر ایزن    

 توانسته منجر به کزاهش ن مبتني بر پذیرش و تعهد درما دادند که

رضایت زناشویي و کیفیت زندگي  و بهبود پریشاني روانشناختي

 شود. در زنان مبتال به بیماری اسكلروز متعدد

اثربخشززي درمززان مبتنززي بززر مبنززي بززر در تبیززین یافتززه حاضززر 

در زنان مبتال به سزرطان  شناختي پریشاني روانپذیرش و تعهد بر 

باید اشاره کرد کزه درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و تعهزد بزر         تانپس

خالف رویكرد درمان شزناختي رفتزاری سزنتي مسزتقیماف بزر روی      

کنزد،  زای شزناختي و هیجزاني عمزل نمزي    کاهش نشانگان آسیب

شزناختي نظیزر   بلكه در عوض سودمندی و کارکرد تجارب روان

یجانزات  شناختي و هافكار، احساسات، خاطرات، احساسات روان

هزای معنزادار زنزدگي را بزدون     دهزد و فعالیزت  را هدف قرار مي

. (2711)توهیگ و همكاران،  کندتوجه به وجودشان پیگیری مي

های رفتزاری و تجربزي   درمان مبتني بر پذیرش و تعهد از تكنیک

کند فرایند اساسي استفاده مي 3گوناگوني برای هدف قرار دادن 

یابد که در آن به افراد اجازه خواهد تا به هدف ایجاد تغییر دست 

زای خزود بزه روشزي کزه از     داد تا در ارتبا  با خزاطرات آسزیب  

هایش سرچشزمه  لحای شخصي برای فرد معنادار بوده و از ارزش

بززه نظززر (. 2727، اونززگ و همكززارانگرفتززه باشززد، عمززل کنززد )

هزایي اسزت   رسد تغییرات درماني این روش ناشي از تكنیزک مي

کمزک نمزوده تزا حزاالت      ن مبزتال بزه سزرطان پسزتان    زنزا که بزه  

و هیجززاني خززود را بتواننززد بیشززتر   ، فیزیولززوژیكيشززناختيروان

و  آنهزا کاسزته شزده    و یزا بزرگنمزایي   بپذیرند و از میزان اجتناب

تقویزت توانزایي    شناختي کمتری را ادراک نمایند.پریشاني روان

نززي و توجززه بززدون قضززاوت بززه افكززار، هیجانززات، تصززاویر ذه  

زا )یعنززي پززرورش زای ناشززي از حادثززه آسززیبخززاطرات آسززیب

های تاثیر درمان آگاهي( یكي دیگر از مكانیسمهای ذهنمهارت

)اسزوین و همكزاران،    توانزد باشزد  مبتني بر پزذیرش و تعهزد مزي   

زنان مبتال به سزرطان  ترین مشكالت مهمیكي . چرا که از (2711

د سالمت روانزي آنزان   ، وجود اضطراب و نقص در عملكرپستان

 زناندرمان مبتني بر پذیرش و تعهد به این بر این اساس باشد. مي

کمک کرده تا بتوانند بزه میززان بیشزتری از اضزطراب خزود کزم       

هزای  شزود تزا پزردازش   نمایند. کزاهش اضزطراب نیزز باعزث مزي     

واقعزي  بزه شزكل   زنان مبتال به سزرطان پسزتان  شناختي و هیجاني 

پزردازش  یرد. در نتیجه این فرایند و با بهبود صورت پذ ترگرایانه

زنزان مبزتال بزه سزرطان پسزتان      توان انتظار داشزت تزا   مي شناختي

 کمتری را ادراک نمایند.شناختي پریشاني روان

یافته دوم پژوهش نشان داد کزه درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و      

تزأثیر   تعهد بر مشكالت خواب در زنان مبزتال بزه سزرطان پسزتان    

داشته و توانسته منجر به کاهش مشكالت خواب در  این معنادار 

نزژاد رسزكتي و   زنان شود. یافته حاضزر بزا نتزایج پزژوهش حسزن     

( و توهیزززگ و 2719(؛ وایزززن و همكزززاران ) 1690همكزززاران )

نززژاد رسززكتي و ( همسززو بززود. چنانكززه حسززن 2711همكززاران )

درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و     انزد کزه   ( نشان داده1690همكاران )

سالمت رواني و کیفیت زندگي زنزان مبزتال بزه     منجر بهبودهد تع

( بیزان  2719شده است. همچنین واین و همكاران ) سرطان پستان

اند که درمان مبتنزي بزر پزذیرش و تعهزد منجزر بزه کزاهش        کرده

 رسزولي  و ایززدی شناختي افراد شده بود. در نهایت استرس روان

بر پزذیرش و تعهزد در    درماني مبتنيروان نشان دادند که (1691)

 موثر است.کیفیت خواب زنان بهبود افسردگي و  کاهش
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در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي درمان مبتني بر 

پذیرش و تعهد بر کاهش مشكالت خواب باید اشاره نمود که 

به بیماران یاد آن است تا درمان مبتني بر پذیرش و تعهد به دنبال 

گرفتند را رها ترل فكر به کار ميدهد، فنوني را که برای کن

زا در هم نیامیزند و نمایند، چگونه با افكار مزاحم و اضطراب

، توهیگ و همكاران) نمایندمنفي را مدیریت چگونه هیجاناتشان 

های گسلش و پذیرش در فرایند . استفاده از تكنیک(2711

شود که افراد از درمان مبتني بر پذیرش و تعهد سبب مي

کمتر احساس ای ظاهری مرتبط با بیماری سرطان پستان هویژگي

این فرایند منجر به بهبود آرماش دروني و رواني این  رنج نمایند.

توان انتظار داشت که کیفیت خواب بیماران شده و در نتیجه مي

باید توجه نمود که در درمان مبتني عالوه بر این  آنها بهبود یابد.

وسواسي به شكلي مستقیم رفتار بر پذیرش و تعهد بر افكار و 

ن پذیرش و گسلش، شود، ولي با استفاده از فنوتمرکز نمي

یند سیری نزولي در پیش گرفته و به نسبت آن های ناخوشاهیجان

یابد. نیز کاهش ميمشكالت خواب منفي مرتبط با افكار و رفتار 

بتني بر پذیرش و تعهد تصریح یكي از فنون مهم در درمان م

. چنانكه به (2719)واین و همكاران،  برای مراجع استها ارزش

های های تعریف شده در فرایند شناختي بیمار، ارزشجای ارزش

گذاری مجدد شود که این ارزشیف و جایگزین ميجدید تعر

سبب کاسته شدن  زنان مبتال به سرطان پستاندر فرایند شناختي 

که آنها در کنار شود؛ چرا ميظاهر بدني توجه مفر  آنها به از 

های متعدد ، ارزشمشكالت جسمي و ظاهری همراه با بیماری

ها، کنند، بر این اساس فقدان یكي از ارزشدیگری را تعریف مي

این روند . سازدفرایند کلي رواني و هیجاني آنها را متاثر نمي

گیری کیفیت خواب بهتر در باعث بهبود سالمت روان و شكل

 شود. بیماران مي

تحقیزق بزه زنزان مبزتال بزه سزرطان شزهر         دود بودن دامنزه مح

پریشزززاني اصزززفهان؛ عزززدم کنتزززرل متغیرهزززای تاثیرگزززذار بزززر  

و  در زنان مبتال به سرطان پستان مشكالت خوابو  شناختيروان

هزای  گیری تصادفي از محدودیتوش نمونهگیری از رعدم بهره

ایش قدرت شود برای افزپژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد مي

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد پژوهشي، ایزن پزژوهش در   تعمیم

هزای متفزاوت،   هزا و منزاطق و جوامزع دارای فرهنزگ    سایر استان

ها )همانند ام اس، پارکینسون، میگزرن و  ها و بیماریبیدیگر آس

گیزری تصزادفي اجزرا    ...(، کنترل عوامل ذکر شده و روش نمونه

درمزان مبتنزي بزر پزذیرش و تعهزد بزر       اثربخشزي  شود. با توجه به 

در زنان مبتال به سرطان  مشكالت خوابو  شناختيپریشاني روان

شززود درمززان مبتنززي بززر ، در سززطح کززاربردی پیشززنهاد مززيپسززتان

شناسزان مراکزز   طي کارگاهي تخصصي بزه روان  پذیرش و تعهد

درماني زنان مبتال به سرطان پستان، آموزش داده شود تزا آنهزا بزا    

یری این درمان برای زنان مبتال بزه سزرطان پسزتان در ایزن     بكارگ

مشزكالت خزواب   و  شناختيپریشاني روان کاهشمراکز، جهت 

 این زنان گامي عملي برداشته باشند. 

 

 تضاد منافع

گونه تعارض منافعي توسط نویسندگان در این پژوهش هیچ

 گزارش نشده است.
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 Abstract 

Introduction: Breast cancer is followed by various psychological, 

emotional and interactive damages for the infected women that applying 

appropriate psychological therapies to decrease these damages is necessary. 

Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness 

of ACT on Psychological distress and sleep problems in the women with 

breast cancer. 

Material and Methods: The present study was quasi-experimental with 

pretest, posttest design and control group and two-month follow-up stage. 

The statistical population included women suffering from breast cancer who 

referred to Ala’ cancer control and prevention center in Isfahan in the six 

months of summer and autumn of 2019 and 2020. 30 women with breast 

cancer were selected through convenient sampling method and they were 

randomly replaced into experimental and control groups (each group of 15 

women). After decreasing the numbers, 25 women remained (12 women in 

the experimental group and 13 women in the control group). The 

experimental group received ten ninety-minute sessions of ACT (Hays and 

Steroshell, 2010) during two-and-a-half months. The applied questionnaires 

in this study included Psychological distress questionnaire (Kessler et.al, 

1995) and sleep problems (Buysse et.al, 2005). The data from the study were 

analyzed through repeated measurement ANOVA. 

Results: The results showed that ACT has significant effect on 

Psychological distress and sleep problems in the women with breast cancer 

(P<0.001) and it was able to lead to the decrease of Psychological distress 

and sleep problems in these women. 

Conclusion: According to the findings of the present study it can be 

concluded that ACT can be applied as an efficient therapy to decrease 

Psychological distress and sleep problems in the women with breast cancer 

through employing techniques such as applying mental techniques, 

observing oneself as the background, cognitive fusion techniques, 

stipulating values and committed actions. 
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