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 چکیده 

-شرناتتي  درمران  بخشري  اثرر  مقایسه .باشد مي ایراني زنان میان در سرطان ترین شایع پستان سرطان مقدمه:

 بیمراران  در زنردگي  معنرای  ارتقرای  و شرده  ادراک اسرتر   کاهش بر گروهي شیوه به معنادرماني و رفتاری

 .بود پستان سرطان دارای

. برود  گرواه  گرروه  برا  آزمرون  پس آزمون، پیش طرح با آزمایشي نیمه مطالعه یك حاضر تحقیق روش کار:

( ع)رضرا  امرام  بیمارسرتان  آنكولوژی رادیوتراپي بخش به کننده مراجعه بیماران از نفر63 شامل آماری جامعه

 ،(نفرر  13) گرواه  گرروه  در تصرادفي  صرورت  به و انتخاب دستر  در گیری نمونه روش به که بود کرمانشاه

 درمراني  گرروه  جلسرات :از عبارتنرد  ابرزار . شردند  گمارده( نفر 13)دوم آزمایش ،(نفر 13)اول آزمایش گروه

 برا  هرا  داده. زنردگي  معنرای  مقیرا   و کروهن  شرده  ادراک استر  مقیا  و معنادرماني و رفتاری – شناتتي

 .شدند تحلیل LSD تعقیبي آزمون و متغیری چند کوواریانس تحلیل از استفاده

 اسرتر  میانگین نمررات متغیرهرای    بر معنادرماني و رفتاری-شناتتي های درمان که داد نشان یافته ها نتایج:

 معنادار بوده است. در پس آزمون گروه آزمایش زندگي در معنا و شده ادراک

 معنای ارتقای افزایش و شده ادراک استر  کاهش جهت مفیدی مداتالت درمان دو اینگیری: نتبیجه

 .شد سینه سرطان بیماران در زندگي

 سرطان ،زندگي معنای ارتقای ،شده ادراک استر  ،معنادرماني ،رفتاری-شناتتي درمان :کلمات کلیدی

 پستان.

 

 باشد.مياین مطالعه فاقد تضاد منافع پي نوشت: 

 



 
 

 و همکاران یتي شهبازيگ  رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی-مقایسه اثر بخشی درمان شناختی -4362

 مقدمه

شایع ترین سرطان و اولین علت مرگ ناشي از  1سرطان پستان   

به نوعي سرطان گفته مي  ،سرطان در زنان است. سرطان پستان

شود که از بافت پستان آغاز مي شود. عالئم سرطان پستان مي 

گودی  ،تغییر در شكل پستان ،تواند یك توده در پستان

یا پوسته شدن قسمتي از  ،ترشع مایع از نوک پستان ،پوست

(. سرطان پستان در تغییر سبك زندگي بیماران اثر 1باشد)پوست 

 . (2)گذار است

درد ناشي از سرطان مشكل شدیدی است که بر کیفیت زندگي   

افراد مبتال به آن و تانواده های آنها آثار منفي مي گذارد و 

باعث استر  و ناراحتي شدید از درد و بیماری و گاهي به 

شود و این رفتارهای غیر  رفتارهای پرتاشگرانه منجر مي

ناشي از  2پاسخي به تر  ها و استر  ادراک شده ،کنترلي

(. استر  واکنش 6بیماری و درد در بیماران به لوسمي است)

 ،تطبیقي به عامل بیروني است که پیامدهای فیزیولوژیكي 

رفتاری و روانشناتتي زیادی برای هر فرد در پي دارد و مي 

و پیشرفت سلول های تومور و کاهش تواند باعث افزایش تطر 

کاهش استر  ،بر اسا  این. بقای بیماران مبتال به سرطان شود 

 مطالعات (.4(باید در اولویت های درمان این بیماران قرار گیرد

 رنج کاهش بر معنا وجود که است نكته این مؤید پژوهشي

 معنای کلي، طور به(. 5)است اثربخش سرطاني نوجوانان

 جمله از معناداری از فرد ذهني احساسات عنوان به زندگي

 آن اهمیت و زندگي شرایط درک جهت، یا هدف حس

 بیني پیش از یكي زندگي، در داشتن معنا .(3)شود مي تعریف

 که افرادی. است از زندگي رضایت و آسایش های کننده

 چالش های و اضطراب با بهتر دارد، بیشتری معنای آنها زندگي

 مثبت دید و اطالعات بهتر پردازش و کنند مي مقابله زندگي

 ای مقابله مهارت زندگي، در معنا بنابراین، .دارند آینده به تری

 تود توب اوقات از انسان شود مي باعث که است مفیدی

 (. 7)کند تحمل را بد شرایط و ببرد لذت

                                                           
1 . Breast cancer 
2 . perceived Stres 

 با بیماران سرطاني که متعددی وجودی مشكالت به توجه با  

 بر افراد مي تواند که رویكردهایي از یكي مواجه اند، آن

 از مهمترین یكى که است معنادرماني باشد، موثر سرطاني

 برجنبة است که انسانگرا یا وجودی روان درماني رویكردهای

 (. معنادرماني،8دارد) تأکید انسان وجود معنای و انسان معنوی

 به که وجود آنهاست و مردم درباره ی فلسفي رویكردی

 تأل رنج، مانند معنای زندگي مهم وموضوعات مضامین

 قبال در و مسؤولیت پذیری آزادی زندگي، و مرگ وجودی،

 .مي پردازد بي معنایي با کنار آمدن و معنایابي دیگران، و تود

 وقایع و مشكالت سوی آن دارد،-مي وا انسانها را رویكرد این

 شرکت و معنادرماني که آنجایي از (.9ببینند) را روزمره زندگي

 در تنهایي از جلوگیری و همدردی حس ایجاد برای در گروه

 تكنیك بردن کار به است با درصدد پژوهشگر است، موثر افراد

 افراد شناتتي روان عالیم کاهش در را آنها تأثیر روش این های

 بررسي نماید. مبتال،

رفتار  رویكرد دو از تلفیقي رفتاری شناتتي درمان رویكرد  

شرطي  بستر در ترتیب به که است شناتتي رویكرد و درماني

 شده ریزی پایه شناتت و دانش براسا  و پاولفي سازی

پژوهش های بسیاری حاکي از اثر بخشي این . (13)است

مداتالت در کاهش مشكالت روانشناتتي این گروه بوده است 

 نجف موری و ساعدی ابوالقاسمي،از جمله پژوهش 

 افسردگى، کاهش در معنادرمانى که دادند نشان( 11)آبادی

 کارآمد و موثر سرطانى زنان امیدوارى افزایش و اضطراب

معنادرماني نقش اساسي  ( نشان داد که12پژوهش ترتان) .است

در کاهش نشانگان روانشناتتي از جمله استر  ادراک شده و 

و همچنین پژوهش  ناامیدی در زنان مبتال به سرطان پستان دارد.

 که دادند نشان ی مطالعه در( 16نیا) شریعت و محمدکریمي

 مبتال زن بیماران زندگي کیفیت افزایش بر معنوی هي مداتل

 و زانگپژوهش  .است داشته تأثیر سینه سرطان به

 در معنای زندگي که دادند نشان پژوهشي در( 14)همكاران

 عالئم و آگاهي ذهن شده، ادراک استر  بین ی رابطه

 تعدیل نقش معده، سرطان به مبتال بیماران روانشناتتي در



 

 36سال ، 4شماره، 99 آبان-مهر پزشكي مشهد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علومم -5312

 روانشناتتي عالئم زندگي، معنای تأثیر باتوجه به و دارد کننده 

 منفي پیامدهای به توجه با یابد. بیماران کاهش این در تواند مي

 روند به توجه با و سرطاني فرد مختلف زندگي ابعاد بر سرطان

 شایع که طوریبه  پستان در زنان ایران افزایش سرطان به رو

 روان مداتالت باشد. آموزش مي در ایران سرطان نوع ترین

 .مي رسد نظر به ضروری زمینه این در موثر شناسي مشاوره ای

 مداتالت روانشناتتي سودمندی مختلفي مطالعات که به طوری

سرطان )همچون استر   بیماری با مرتبط عالیم کاهش بر را

افراد سرطان پستان گزارش ارتقای معنای زندگي( ، ادراک شده

 تبعات و سرطان حساسیت موضوع به توجه با کرده اند. بنابراین

 و آنان تانواده و بیمار بر تود آن رواني و مادی عوارض و

 فشارهای کاهش و زندگي بهبود کیفیت جهت مداتله به نیاز

 در کاربردی و منسجم وجود پژوهشي عدم نیز و رواني

حاضر )مبتال به سرطان  نمونه برمعنادرماني  تأثیر تصوص

 سوال این به پاسخگویي درصدد این پژوهش در لذا ،پستان(

رفتاری و -اثر بخشي درمان شناتتي آیا آموزش که باشیم مي

معنادرماني به شیوه گروهي بر کاهش استر  ادراک شده و 

 مؤثر ارتقای معنای زندگي در بیماران دارای سرطان پستان

 است؟

 

 کار روش

 پیش با آزمایشي نیمه طرح یك قالب در حاضر پژوهش   

 پژوهش آماری جامعه .بود کنترل گروه و آزمون پس -آزمون

 درمان برای که بود پستان سرطان به مبتال زن بیماران شامل

امام  بیمارستان آنكولوژی رادیوتراپي بخش  به تود بیماری

 استفاده با جامعه، این از. بودند کرده مراجعه رضا)ع( کرمانشاه

 در تصادفي صورت نفر به 63 دستر  در گیری نمونه روش از

آزمایش  ،نفر( 13گروه آزمایش اول) ،نفر( 13گواه ) گروه

داشتن  شامل ورود های مالک .شدند گمارده ،نفر( 13دوم)

 و پژوهش در شرکت برای موافقت پستان، سرطان تشخیص

 باالتر، و دیپلم تحصیالت حداقل داشتن کتبي، رضایت نامه

 سال بود و معیارهای 33و کمتر از  23 از باالتر سن  داشتن

 سایر و روانپزشكي بیماری های به بودن مبتال شامل تروج

 از بیش آموزشي در جلسات نكردن شرکت جسمي، بیماریهای

جلسه. دو گروه قبل و بعد از مداتله با مقیا  استر  ادراک  دو

مورد آزمون قرار  (MLQ)زندگيمعنای  مقیا شده کوهن و 

گروه آزمایش مداتالت درماني مربوط به درمان های  .دگرفتن

دقیقه ای و معنادرماني ده جلسه  93رفتاری نه جلسه  -شناتتي

دقیقه ای به شیوه گروهي دریافت نموده ند. این در حالي  93

است که گروه گواه هیچ گونه مداتله ای را در طول پژوهش 

ردید. دریافت نكردند. جلسات درماني توسط پژوهشگر اجرا گ

 شد تواسته شرکت کنندگان از پژوهشي اتالق جهت رعایت

 شرکت آموزشي جلسات و تحقیق در تود و رغبت میل با که

 به همچنین. است اتتیاری کامالً در تحقیق شرکت و کنند

 که شد گفته تحقیق در به شرکت مایل شرکت کنندگان

 .ماند تواهد باقي محققان محرمانه / محقق نزد آنها اطالعات

 

 و پدرام ای دقیقه 93 ی جلسه صورت نه به گروهي جلسات

برگزار  یكبار ای هفته که (18)بود شده تنظیم (1689)همكاران

 :است زیر شرح به جلسات ی تالصه.شد مي

 

 رفتاری -جلسات شناتتي.3جدول
 قراردادها. وضع و درمان برنامه یكدیگر، معرفي با و گروه رهبر با گروه اعضای آشنایي اول ی جلسه

 پستان بیماری سرطان آن در کننده ایجاد عوامل واستر  ادراک شده  مفهوم وتشریح تعریف دوم ی جلسه

 پستان بیماری سرطان در آن کننده ایجاد عوامل وارتقای معنای زندگي و  مفهوم وتشریح تعریف سوم ی جلسه

 پستان سرطان به مبتال بیماران برایارتقای معنای زندگي  واستر  ادراک شده  رواني و جسماني بیان پیامدهای چهارم ی جلسه

 پستان سرطان بیماری به ابتال طي در کهارتقای معنای زندگي  واستر  ادراک شده  کردن بیان برای بیماران درتواست از پنجم ی جلسه

 یكدیگر. برای تجاربشان گذاشتن در میان و اند کرده تجربه

 بر بیماران برای پستان سرطان بیماری طي درارتقای معنای زندگي  واستر  ادراک شده  با مرتبط منفي تودآیند تشریح افكار ششم ی جلسه
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 الیس. ABCDمدل  اسا 

 تكالیف دادن. و گروه در یكدیگر پستان برای سرطان تجربه طي در منفي شان تودآیند افكار برای بیان بیماران از درتواست هفتم ی جلسه

 منفي. تودآیند افكار میزان و محتوا نمودن برای مشخص تانگي

 منفي، افكار تودآیند تشخیص تصوص در بیماران به دادن آموزش هشتم ی جلسه

 ساتتن جایگزین نحوه و افكار به این احتمالي های پاسخ منفي، تودآیند افكار مقابله تصوص روش های در بیماران به آموزش نهم ی جلسه

 مثبت است. افكار با افكار این

 

 یكبار ای هفته که (19)بود شده تنظیم (1691)ی و همكارانبوالهر ای دقیقه 93 ی جلسه ده صورت به گروهي جلسات

 :است زیر شرح به جلسات ی تالصه. شد برگزار مي
 جلسات معنادرماني .5جدول 

 ی ارایه و( سینه سرطان) مورد بیماری در بحث و مشاوره یكدیگر، با گروه اعضای آشنایي گروه، قوانین و گروه هدف تعیین اول ی جلسه

 درماني قرارداد و گروه منشور

 رواني ایجاد اتتالالت بر سینه سرطان اثرات مورد در بحث و( سینه سرطان) بیماری مورد در بحث مشكل، بیان دوم ی جلسه

 پذیری مسوولیت و زندگي تاریخي بافت از معنا گرفتن و معنایابي سوم ی جلسه

 معنا کشف راه های طریق از معنا گرفتن و نگرش ها تغییر چهارم ی جلسه

 مسوولیت و ارزش ها تلق از معنا گرفتن پنجم ی جلسه

 امیدها و آرزوها از معنا گرفتن و ارزشها ی تجربه میان از معنا گرفتن ششم ی جلسه

 مسوولیت و آزادی زندگي، مرگ، معنای هفتم ی جلسه

 یا  بر غلبه و اجتماعي ی عالقه حمایتي، تود مسوولیت، هشتم ی جلسه

 تشویق و یكدیگر با عاطفي اعضا اعضا،حمایت تعامل برای مانند ناتمام جمالت تكمیل یكدیگر، از اعضا عاطفي حمایت نهم ی جلسه

 یكدیگر از عاطفي حمایت درتواست برای اعضا

 گروه در تود های آموتته مورد در صحبت اتتتام، و جلسات بندی جمع و تالصه دهم ی جلسه

 

 ژوهشپ ابزار

 1986( در سال pss)کوهن شده ادراک استر  مقیا 

 6 و دارای شده تهیه همكاران و کوهن شلدون توسط

 استر  سنجش برای که است ای ماده 4،13،14 ی نسخه

 مي کار به گذشته ماه یك طول در شده ادراک عمومي

 احساسات و افكار ها، پاسخ بررسي طریق از فرم این .رود

 با آمدن کنار غلبه، کنترل، زا، استر  حوادث ی درباره

 مورد سنجش را شده تجربه های استر  و رواني فشار

 و بینگ و کریستل دیویدسون؛ قرباني، .دهد قرارمي

. میزان پایایي پژوهش حاضر در این پژوهش (15)همكاران

  به دست آمد. 74/3استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با 

 13 شامل آزمون این:  1(MLQ)زندگي معنای مقیا 

 و زندگي حاضر در معنای با مرتبط که است سوال

 هر به پاسخ .سنجد مي را زندگي در معنا جستجوی

 یك در عبارت یك با مخالفت یا موافقت میزان با سوال

( 17)2اویشي و استگر .مي شود سنجیدهدرجه ای  7 طیف

 ،6زماني ثبات دروني، ثبات برای را شواهدی مطالعه 4در 

 داده ارائه زندگي معنای آزمون 4اعتبار و عاملي ساتتار

میزان پایایي پژوهش حاضر در این پژوهش با استفاده . اند

 به دست آمد. 81/3از ضریب آلفای کرونباخ 

                                                           
1 . Meaning in Life Qustionnairer 
2 . Steger, M. F., & Oishi. L 
3 . Temporal stability 
4 . validity 
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 تایجن 
 ای توصیفيهیافته 

 و انحراف معیار پیش آزمون، پس آزمون متغیرهای استر  ادراک شده و معنا در زندگي به تفكیك گروه های آزمایش و گواه میانگین. 1جدول 

 آزمون پس پیش آزمون گروه متغیر

انحراف  میانگین

 معیار

 انحراف معیار میانگین

استر  ادراک 

 شده

 71/6 33/42 95/2 33/49 رفتاری-درمان شناتتي

 52/4 43/41 28/4 93/47 درمانيمعنا 

 19/6 33/49 52/2 83/48 گواه

 63/6 33/29 49/6 33/26 رفتاری-درمان شناتتي معنا در زندگي

 37/4 23/63 71/4 73/24 معنا درماني

 13/6 53/21 21/6 93/26 گواه

میانگین متغیر استر  ادراک شده در  (6)براسا  نتایج جدول 

رفتاری و -دو گروه آزمایشي درمان شناتتيپس آزمون 

معنادرماني به شیوه گروهي کمتر ولي در گروه گواه بیشتر شده 

دو گروه پس آزمون بود. میانگین متغیر معنا در زندگي در 

رفتاری و معنادرماني به شیوه گروهي -آزمایشي درمان شناتتي

 بیشتر ولي در گروه گواه کمتر شده بود.

 
مورد مطالعه بر میانگین های تعدیل شدۀ  متغیرهای ) حلیل کوواریانس تك متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسة سه گروهنتایج ت. 4جدول 

 (استر  ادراک شده و معنا در زندگي
درجه  محموع مجذورات منبع تغییرات متغیرها

 آزادی

F  سطح معني

 داری

 توان آزمون اندازه اثر

استر  

 شدهادراک 

 33/1 93/3 331/3 53/246 1 59/632 پیش آزمون

عضویت 

 گروهي

63/126 2 42/41 331/3 77/3 33/1 

  25 22/67 تطا

 63 33/34433 کل

معنا در 

 زندگي

 33/1 73/3 331/3 63/58 1 16/264 پیش آزمون

عضویت 

 گروهي

85/128 2 35/13 331/3 53/3 99/3 

  25 29/133 تطا

 63 33/23967 کل

( نتایج تحلیل کووایانس تك متغیری در متن تحلیل 4جدول )

گروه مورد مطالعه در  6کوواریانس جند متغیری برای مقایسة 

متغیرهای استر  ادراک شده و معنا در زندگي را نشان مي 

دهد. براسا  نتایج این آزمون در متغیر  استر  ادراک شده با 

زندگي با  و در متغیر معنا در 

گروه مورد  6اتتالف معني داری بین  

(. در ادامه P<0.01وجود داشت ) 31/3مطالعه در سطح آلفای 

به مقایسه های  LSD( با استفاده از آزمون تعقیبي 5جدول )

گروه اتتالف  6چندگانه برای تعیین اینكه بین کدام یك از 

  معني داری وجود دارد پرداتته شده است.

 



 
 

 و همکاران یتي شهبازيگ  رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی-مقایسه اثر بخشی درمان شناختی -4362

 برای مقایسه های چندگانه LSDنتایج آزمون تعقیبي . 2جدول 

 سطح معني داری تطای استاندارد اتتالف میانگین گروه گروه متغیر

استر  ادراک 

 شده

-درمان شناتتي

 رفتاری

 41/3 53/3 83/3 معنا درماني

 331/3 55/3 -83/6 گواه

 331/3 55/3 -37/4 گواه معنا درماني

-درمان شناتتي معنا در زندگي

 رفتاری

 353/3 96/3 -64/2 معنا درماني

 313/3 93/3 73/2 گواه

 331/3 93/3 11/5 گواه معنا درماني

 
(  در هر دو متغیر 5)جدول  LSDبراسا  نتایج آزمون تعقیبي 

استر  ادراک شده و معنا در زندگي بین دو گروه آزمایش 

درمان شناتتي رفتاری و معنا درماني با سطح معني داری بزرگتر 

( ولي در P>0.05اتتالف معني داری وجود نداشت ) 35/3از 

هر دو متغیر استر  ادراک شده و معنا در زندگي بین دو گروه 

شناتتي رفتاری و معنا درماني با گروه گواه  با آزمایش درمان 

اتتالف معني داری وجود داشت  331/3سطح معني داری  

(P<0.01 با توجه به اینكه میانگین های تعدیل شدۀ دو گروه .)

آزمایش که در متغیر استر  ادارک شده کمتر از گروه گواه و 

ن نتیجه در متغیر معنا درماني بیشتر از گروه گواه بوده مي توا

گرفت که اثر درمان شناتتي رفتاری و معنا درماني در کاهش 

استر  ادراک شده و افزایش معنا در زندگي در زنان دارای 

سرطان پستان معني دار بوده است. با توجه به اینكه بین میانگین 

های تعدیل شده دو گروه آزمایش در هر دو متغیر وابسته 

توان نتیجه گرفت که هر اتتالف معني داری وجود داشت مي 

دو درمان شناتتي رفتاری و معنا درماني در کاهش استر  

ادراک شده و افزایش معنا در زندگي تأثیر داشتند. با توجه به 

میانگین های تعدیل شده تأثیر معنا درماني نسبت به درمان 

شناتتي رفتاری در کاهش استر  ادراک شده و افزایش معنا 

ولي این اتتالف تأثیر از لحاط آماری معني در زندگي بیشتر بود 

 دار نیست. 

 

 گیریبحث و نتیجه

 رفتاری-شناتتي درمان اثربخشي مقایسه پژوهش حاضر با هدف

 و شده ادراک استر  کاهش بر گروهي شیوه به معنادرماني و

انجام  پستان سرطان دارای بیماران در زندگي معنای ارتقای

نتایج تحلیل کوواریانس  :که داد نشان مطالعه این نتایج گرفت.

چند متغیری نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایشي و کنترل 

در دو متغیر استر  ادراک شده و معنا در زندگي معني دار 

رفتاری و معنادرماني به -است یعني اثر دو درمان درمان شناتتي

شیوه گروهي بر ترکیب تطي دو متغیر استر  ادراک شده و 

 ر زندگي معني دار است. معنا د

با توجه به اینكه میانگین های تعدیل شدۀ دو گروه آزمایش که   

در متغیر استر  ادارک شده کمتر از گروه گواه و در متغیر معنا 

درماني بیشتر از گروه گواه بوده مي توان نتیجه گرفت که اثر 

درمان شناتتي رفتاری و معنا درماني در کاهش استر  ادراک 

و افزایش معنا در زندگي در زنان دارای سرطان پستان معني شده 

دار بوده است. با توجه به اینكه بین میانگین های تعدیل شده دو 

گروه آزمایش در هر دو متغیر وابسته اتتالف معني داری وجود 

داشت مي توان نتیجه گرفت که هر دو درمان شناتتي رفتاری و 

شده و افزایش معنا در  معنا درماني در کاهش استر  ادراک

زندگي تأثیر داشتند. با توجه به میانگین های تعدیل شده تأثیر 

معنا درماني نسبت به درمان شناتتي رفتاری در کاهش استر  

ادراک شده و افزایش معنا در زندگي بیشتر بود ولي این 

 نتایج با توافق در اتتالف تأثیر از لحاط آماری معني دار نیست.

 و ساعدی ابوالقاسمي، ،داده اند نشان مطالعات مطالعه، این

 کاهش در معنادرمانى که دادند نشان( 11)آبادی نجف موری

 و موثر سرطانى زنان امیدوارى افزایش و اضطراب افسردگى،

معنادرماني نقش  ( نشان داد که12پژوهش ترتان) .است کارآمد

اساسي در کاهش نشانگان روانشناتتي از جمله استر  ادراک 
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 محمدکریمي شده و ناامیدی در زنان مبتال به سرطان پستان دارد. 

 هي مداتل که دادند نشان ی مطالعه در( 16نیا) شریعت و

 سرطان به مبتال زن بیماران زندگي کیفیت افزایش بر معنوی

 نشان پژوهشي در( 14)همكاران و زانگ. است داشته تأثیر سینه

 شده، ادراک استر  بین ی رابطه در زندگي معنای که دادند

 سرطان به مبتال بیماران روانشناتتي در عالئم و آگاهي ذهن

 زندگي، معنای تأثیر باتوجه به و دارد کننده تعدیل نقش معده،

 یابد. بیماران کاهش این در تواند مي روانشناتتي عالئم

 های یافتهکه  توان دریافت مي پژوهش این های یافته تبیین در  

مي  رفتاری -شناتتي درماني گروه داد حاضرنشان پژوهش

 این که است مؤیدآن نتایج و سازد را محقق هدف این تواند

استر   معناداری طور به رفتاری -شناتتي درماني گروه شیوه

 بخشي اثر از حاکي امر این دهد.  مي کاهش را ادراک شده

. است اتتالالت این کاهش در رفتاری و درماني شناتتي گروه

 گفت که مي توان آمده دست به نتایج به استناد با بطورکلي

 که مستلزم سرطان در رفتاری -شناتتي مؤلفه های به پرداتتن

 وکاهش استر  مي باشد، سازگاری در بیماران های توانایي

سرطان  به مبتال زنان استر   .مي شود محسوب اساسي نیاز یك

 روش، این در زیرا دارد شناتتي و ذهني ی جنبه بیشتر سینه،

 کردن تجربه به مربوط که هایي تكنیك با آموزد شخص مي

 که تود و باورهای نگرش از موقت طور به است، حال ی لحظه

 آینده های نگراني و ها تر  از متأثر و دارد گذشته در ریشه

 آید مي وجود به آنها در نگرش این همچنین، .شود رها است،

 بدون داوری پذیرش( ناتوشایند و توشایند) امور تمامي به که

 به مبتال فرد برای تصوص به تدبیری، چنین اتخاذ. باشند داشته

 و درماندگي ناامیدی، دردناکي مانند احساسات که سرطان

 اسا  برهمچنین . است سودمند کند، مي تجربه را غمگیني

 رفتاری-شناتتي درمان که گفت توان آمده مي بدست نتایج

 در سرطان سینه به مبتال زنان در باعث ارتقای معنای زندگي

 مي استنباط این که برای دالیلي از .است شده آزمایشي گروهای

 منفي عواطف تاثیرات از بیماران که آگاهي است این آورد توان

مي  باعث شاد، زندگي داشتن مزایای و آنها سالمت روان بر

معنای  نتیجه افزایش در و منفي عواطف کاهش برای که شود

 آگاهي همین همچنین .کنند تالش و کرده پیدا ،انگیزه زندگي

 تمرین و تانگي تكالیف انجام آنها برای تمایل رفتن باال باعث

  .درماني، شود جلسات فراگرفته در فنون

 پژوهش های مداتله، این اثربخشي با ارتباط در کلي، طور به  

 ارتباط در را گروهي شیوه به معنادرماني نقش پراهمیت متعدد

 این میان، از که داده اند نشان روانشناتتي گوناگون با متغیرهای

 معنوی کاهش رنج در معنا بر مبتني گروهي درماني روان نقش

. شد اثبات سرطان به مبتال بیماران زندگي انتهای هیجاني و

 بطور زندگي در معنا تجربه که اند آن بیانگر ها یافتههمچنین 

 احسا  با منفي بطور و روانشناتتي سالمت احسا  مثبت با

 یرینظو  یبوالهر پژوهش با پژوهش جینتا .است مرتبط رنج

 يم( همسو 21)اسماعیلي علیپور و ،(23) يسهرابو  يعقوبی (،19)

 بخشي اثر عنوان با پژوهشي یافته های همچنین.  باشد

 مشكالت رواني نشانگان کاهش بر گروهي شیوه به معنادرماني

 گروهي روش مشاوره که داد نشان سینه، سرطان به مبتال زنان

 حساسیت شكایات جسماني، کاهش باعث معنادرماني، شیوه به

 تر  و پرتاشگری افسردگي، اضطراب، فردی، بین روابط در

(. همچنین 22)شود مي سینه سرطان به مبتال بیماران در مرضي

استر   کاهش جهتگروهي  شیوه به معنادرماني اثربخشي

به طور  ،است مؤثر سرطان سینه به مبتال بیماران ادراک شده در

 های مداتله توان مي که داد نشان این پژوهش کلي نتایج

 به و معنادرماني را رفتاری -شناتتي بر رویكرد مبتني گروهي

استر  ادراک شده و ارتقای  برای کاهش آمیزی موفقیت طور

 الزم .گرفت کار پستان به سرطان به مبتال زنان معنای زندگي در

 بود محدودیت هایي برتوردار از پژوهش این که است ذکر به

 زنان شرکت و نیز نمونه تصادفي انتخاب عدم :از عبارتند که

 نظر در ضمن که مي بایست مداتله جلسات در تهران ساکن

 صورت احتیاط با تعمیم نتایج فرهنگي، هایتفاوت  داشتن

 کنترل عدم و پیگیری وجود دوره های عدم همچنین .گیرد

 -اقتصادی موقعیت و اشتغال تأهل، همچون وضعیت متغیرهایي

مي  محسوب پژوهش محدودیت های دیگر از اجتماعي بیماران

 مختلف مراحل در مداتله این از که مي شود پیشنهاد. گردد

زندگي  که تاص بیماری های سایر همچنین و سرطان هاانواع 



 
 

 و همکاران یتي شهبازيگ  رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی-مقایسه اثر بخشی درمان شناختی -4322

اتخاذ  مستلزم و مي سازد درگیر مدت طوالني در را افراد

 در همكاران روانشنا  توسط است، بحران با مدارا راهبردهای

  .شود استفاده پزشكي رایج درمان های کنار
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 Abstract 

Introduction: Breast cancer is the most common cancer among Iranian 

women. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy 

and group therapy in reducing perceived stress and improving the meaning 

of life in patients with breast cancer. 

Materials and Methods:  The present study was a quasi-experimental study 

with a pretest، posttest design with a control group. The statistical population 

consisted of 30 patients referred to the oncology radiotherapy ward of Imam 

Reza (AS) Hospital in Kermanshah who were selected by convenience 

sampling method and randomly in the control group (10 people)، the first 

experimental group (10 people)، the second experiment. (10 people) were 

appointed. The instruments are: cognitive-behavioral group therapy sessions 

and meaning therapy and Cohen's perceived stress scale and meaning of life 

scale. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and 

LSD post hoc test. 
Results: The results showed that cognitive-behavioral and semantic therapies 

were significant on the mean scores of perceived stress variables and 

meaning in life in the post-test of the experimental group. 

Conclusion: These two treatments were useful interventions to reduce 

perceived stress and increase the meaning of life in breast cancer patients. 

Key words: Cognitive-behavioral therapy، meaningful therapy، Perceived 

stress، improving the meaning of life، Breast Cancer 
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