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 (يمقاله پژوهش)

 زنان نجات يت زندگيفيو ک يشناخت يريبر انعطاف پذ يهفته آب درمان 6ر يتاث

 افته از سرطان پستاني
 

 * 3يقي، اصغر توف2زادهيعل يلي، ل1بناب ييسولماز بابا

 

 چکيده
ن زنان است. ابتال به يها در بن سرطانيعترياز شا يکيسرطان پستان  نه و هدف:يزم

آنها بکاهد.  يت زندگيفيکند و از ک يتواند افراد را مستعد مشکالت روانيسرطان م
 يريپذبر انعطاف ين آب درمانيتمر هفته 6 ريتاث  يهدف از پژوهش حاضر بررس

 افته از سرطان پستان بود. ي بهبودزنان  يت زندگيفيو ک يشناخت
پس آزمون با  -ش آزمونيبا طرح پ يتجربمه يحاضر از نوع ن يمطالعه :يروش بررس

افته از سرطان پستان بود ي بهبودپژوهش حاضر زنان  يآمار يگروه کنترل بود. جامعه
 يدر دسترس و به صورت  تصادف يريگنفر از افراد به روش نمونه 04ن آنها يکه از ب

هفته،  6به مدت  يتجربم شدند. گروه يو کنترل تقس يتجربنفره  04ساده در دو گروه 
گروه  يرا انجام دادند و برا يات آب درماننيقه تمريدق 64 ياجلسه و جلسه 0 ياهفته

صورت نگرفت. در هر گروه قبل و بعد از انجام مداخله به  ياگونه مداخلهچيکنترل ه
( و 6996)يجهان بهداشتسازمان يزندگتيفياز پرسشنامه کها داده يمنظور گردآور

ل يو تحل يفيج از آمار توصيل نتايتحل ياستفاده شد. برا يشناخت يريپذانعطاف
 انس استفاده شد.  يکووار

وه را در گر يشناخت يريپذو انعطاف يت زندگيفيک يآب درماننات يانجام تمر ها:افتهي
 (. >40/4p)ش داده استيافزا يداريکنترل، به طور معنسه با گروه يدر مقا يتجرب

-افو انعط يزندگتيفيباعث بهبود ک يبه طور موثر يات آب درمانيتمر :يريگجهينت

ن يود از اشيه ميشود. توصيافته از سرطان پستان مي بهبودباال در زنان  يشناخت يريپذ
 هبودبزنان  يشناخت يريپذو باال بردن انعطاف يزندگتيفيارتقا ک يبرا يکرد درمانيرو

 افته از سرطان پستان استفاده شود.ي
 

ته از افي بهبود، زنان ي، آب درمانيزندگتيفي، کيشناختيريپذانعطاف :يديواژگان کل
  .سرطان پستان
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  مقدمه

 يلولز سير و تماياختالل در سرعت تکث يسرطان نوع

از بدن رخ دهد و با حمله به  يتواند در هر بافتياست که م

رگ جه ميد و در نتيشد يماريسالم بدن موجب ب يهابافت

ست ن زنان اين سرطان در بيعتريسرطان پستان شا .(6)شود

ن يدر ا يمنف يتواند آثار روانيم يروانشناخت يهاو درمان

 ييو شناسا ي. امروزه غربالگر(0)ماران را کاهش دهديب

در  شده و يميزود هنگام بدخ صيه سرطان باعث تشخياول

-. نوع روش(3)دهدير را کاهش ميزان مرگ و ميت مينها

ها ن درمانياثرگذار است و ا يت زندگيفيبر ک يدرمان يها

که به طور کوتاه مدت  دهمراه باش يممکن است با عوارض

ندازد ايفرد را به مخاطره ب يت زندگيفيمدت ک يا طوالني

تجربه شده در طول درمان  يکه هر چه شدت عوارض جانب

-يد قرار ميشتر مورد تهديب ،يت زندگيفيشتر باشد، کيب

افته از يدرصد از افراد بهبود  30تا  9در حدود . (6)رديگ

ن يشوند که ايم يمارين بياز عود ا يسرطان دچار نگران

. (3)گذارديها اثرات سوء مآن يت زندگيفيبر ک ينگران

، يت زندگيفيک يجهانف سازمان بهداشت يبراساس تعر

از نظر فرهنگ و  يت خود در زندگيدرک افراد از موقع

کنند، اهداف، انتظارات، يم يکه در آن زندگ يستم ارزشيس

 ياشان است و مفهوم گستردهيهاتياستانداردها و اولو

 تي، وضعيده، سالمت جسميچير پيک مسياست که در 

و  يشخص يباورها ي، سطح استقالل، روابط اجتماعيروان

ر قرار يط را تحت تاثيبرجسته مح يهايژگيها با وارتباط آن

که باعث  ياز عوامل مهم يکي ي. از طرف(0)دهديم

 يهاريشده و از متغ يط دشوار زندگيفرد با شرا يسازگار

ر يتاث يندگت زيفيست و بر کا يروان يشناسبيمرتبط با آس

. (0)است يآنها از منظر شناخت يريپذگذارد، انعطافيم

که حدود چهار دهه است  يشناخت يريپذمنظور از انعطاف

 يهاهير آماييتغ يياند، توانامحققان به آن توجه کرده

 رييدر حال تغ يهابا محرک يبه منظور سازگار يشناخت

تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به يط است  و ميمح

که  يافراد. (6)سازگار کند يطيط محيرات شراييتغ

توانند مشکالت و يدارند م يشناخت يريپذانعطاف

کرده و  يد را در سطوح مختلف بررسيجد يهاتيموقع

ن را ارائه کنند و در استفاده از يگزيجا يهادهيها و انهيگز

ن يبنابرا. (1)مقابله با استرس بهتر عمل کنند يهامهارت

 ييبه عنوان توانا يشناخت يريپذتوان گفت که انعطافيم

ط دشوار يبه دست آوردن تعادل پس از مواجه شدن با شرا

ت مثب يدن به سازگاريط دشوار جهت رسيو غلبه بر شرا

 يريپذف گوناگون از انعطافين تعاريباشد، اما با وجود ايم

 يابيف مذکور، دستيتعار ي، نقطه مشترک در تماميشناخت

ن يزا و خطر آفربيط آسيمثبت در شرا يبه سازگار

-انجام گرفته در حوزه يهابه طور خاص پژوهش. (0)است

دهد که يسالمت، بهداشت و درد مزمن نشان م ي

ر تواند منجيم يشناخت يريپذاز ابعاد انعطاف يبرخوردار

، کارکرد يت زندگيفي، کيروانشناخت يستيش بهزيبه افزا

ر ياخ يها. در سال(9)رش درد شوديز پذيروزمره و ن

 يالتس در راستايوگا، پيمانند مشاوره،  يمداخالت متعدد

ماران يب نيا يشناخت يريپذو انعطاف يت زندگيفيبهبود ک

ق موف يهااز روش يکيقرار گرفته است که  يمورد بررس

با توجه به سبک . (64،66)است ينه آب درمانين زميدر ا

نات يتمر يماران، اجرايش وزن در بير فعال و افزايغ يزندگ

 يبا توجه به فشار وارده بر مفاصل و خستگ يدر خشک

که در  ينخواهد داشت، در حال يت کافيفيزودرس، ک

بر  شينات داخل آب با کاهش فشار بر مفاصل و افزايتمر

. (66،60)د باشديار مفيماران بسيب يتواند برايعضالت م

افته از ي بهبودماران يب يرو ياندک يامطالعات مداخله

موجود  يشده است و شواهد اندکسرطان پستان انجام 

 يدهد که آب درمانيشواهد نشان م يبرخ ياست. از طرف

، يازسبه آرام يابيدر کمک به دست يماران سرطانيب يبرا

-يو کاهش استرس با ارزش م يت زندگيفيش کيافزا

ان و ي، زارع(60)(0463پس و همکاران )يليف (.63)باشد

در پژوهش  (66)(0440ان )ينيو ام (60)(0460) يرحمت

ال به ماران مبتيب يت زندگيفيبر ک ين بدنيخود اثر تمر

 يهاتيکردند و نشان دادند که فعال يسرطان پستان را بررس

ن يهمچندر ارتباط است.  يت زندگيفيبا ک ينجسما

(، گزارش کردند که با انجام 0460پردودان و همکاران )
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. (61)بداي يبهبود م يشناخت يريپذانعطاف ينات بدنيتمر

(، پردودان و همکاران 0469ده و همکاران )ين پسنديهمچن

و همکاران  ي(، انتظار0460و همکاران ) ي(، رافع0460)

( در پژوهش خود 0461و همکاران ) يميابراه و (0461)

ها يماريمرتبط با ب ينشان دادند که توجه به ابعاد روانشناخت

 يزندگدر  ييت بسزاياز اهم يشناخت يريپذوانعطاف

 ير مثبتيتاث يبدن يهاتيماران برخوردار است و انجام فعاليب

فراد مبتال ا يشناخت يريپذو انعطاف يت زندگيفيزان کيبر م

که اننه  ي. در حال(61،60،69،04،06)به سرطان پستان دارد

د دنيجه رسين نتيق خود به اي( در تحق0460و همکاران )

ت يفيزان کيبر م يدارير معنيتاث ينات ورزشيکه انجام تمر

در  يافراد مبتال به سرطان پستان نداشت اما روند مطلوب

.  هدف (00)ن افراد داشته استيا يت زندگيفيک يابيارز

ماران مبتال به سرطان پستان يدر ب يورزش درمان ياصل

ر مثبت بر ياز درمان و تأث يناش يکاهش عوارض جانب

 .(03)ماران استيب يشناخت يريپذو انعطاف يت زندگيفيک

توان اظهار داشت که انجام يحات فوق ميبا توجه به توض

تال ماران مبير در بيدرگ يروان يهابر مولفه ينات بدنيتمر

و درمان و چه پس از  يبه سرطان پستان چه قبل از جراح

ه بر ضعف شتر از همير مثبت بين تاثيار موثر است و ايآن بس

ماران را ين بيروزمره ا يکه زندگ يو روان يروح يهامولفه

دهد سودمند گزارش شده ير قرار ميتحت تاث ياديتا حد ز

با توجه به آنچه که گفته شد کاهش مشکالت  .(61)است

اران ميمناسب در ب يت زندگيفيو کمک به ارتقا ک يروان

خوردار بر ييت بسزايافته از سرطان پستان از اهميبهبود 

و  يت زندگيفيشته کدو دهه گذ يدر ط ياست. به طور کل

ار مهم ياز موضوعات بس يکينه تنها  يشناخت يريپذانعطاف

 يهابهاز جن يکيبوده بلکه به عنوان  ينيقات باليدر تحق

 د قرار گرفته است ويماران مورد تاکيموثر در مراقبت از ب

 يهاتير فعاليدر حوزه تاث يمتنوع يهاتاکنون پژوهش

ام زنان مبتال به سرطان پستان انج يت زندگيفيبر ک يبدن

ن آب يک دوره تمرير يکه بتواند تاث يشده است اما پژوهش

زنان  يشناخت يريو انعطاف پذ يت زندگيفيرا بر ک يدرمان

ا توجه ب افت نشد. يافته از سرطان پستان انجام دهد يبهبود 

توسعه و  يبرا يبه موارد اشاره شده، ضرورت مبرم

د شده ييتا يثربخش و به لحاظ تجربا يهاگسترش مداخله

 يت دارايبه عنوان جمع ن زنان مبتال به سرطان پستانيدر ب

ز ين نيشيپ يهاخورد. در پژوهشيت به چشم مياهم

نه يدر زم شتريب ينيبال ييکارآزما يدر مورد اجرا يشنهاداتيپ

زنان دچار سرطان پستان ارائه شده  يشناختمشکالت روان

ن يمناسب در ب يدرمان يهامداخله ياجراجه يتاست، در ن

گر شناخت مسائل يد ياست. از سو يت ضرورين جمعيا

از جمله  يشناختو مشکالت حاصل از اختالالت روان

 در دوران درمان و  يت زندگيفيو ک يشناختيريپذانعطاف

 يهاها و نسلرا که برا خانواده ييهانهيز تبعات و هزين

برخوردارست و  ييت بسزاياز اهمگذارد يم يبه جا يبعد

-ين دست را برجسته مياز ا ييضرورت انجام پژوهش ها

و  يز در جهت ارتقا سالمت روانيکند. پژوهش حاضر ن

ق به يدر مقابله با سرطان و عوارض آن از طر ياجتماع

 يش آگاهيدر افزا ي، سعينات آب درمانيتمر يريکارگ

ق در ين طرياز اد يماران داشته است تا شاين بيا يشناخت

 يتر تندرسيمودن مسي، پيو پزشک يستيز يهاکنار درمان

ت بهبود يرا هموار سازد. بر اساس آنچه که ذکر شد و اهم

ها در آن يت زندگيفيکو ماران يب يشناخت يريپذانعطاف

بر آن است تا سطح سالمت پژوهش حاضر  يجهت ارتقا

-طافو انع يت زندگيفيبر ک يآب درمان نيهفته تمر 6ر يتاث

 يسافته از سرطان پستان را برري بهبودزنان  يشناخت يريپذ

 کند.                    

 

 يروش بررس
با دو گروه   يتجربمهيروش پژوهش حاضررر از نوع ن

با  اجرا  يتجرب ش آزمون و پس آزمون بود.  يپ يو کنترل 

ستان     ي بهبودن پژوهش را زنان يا يجامعه سرطان پ افته از 

  د شررهرسررتانيمارسررتان اميکننده و تحت مراقبت بمراجعه 

با مسررئوالن مرکز   يل دادند. پس از هماهنگيه تشررکياروم

  يو مدارک پزشک ياسام يو بررس يو پرتودرمان يانکولوژ

ستان،     سرطان پ افته از ي بهبودنفر از زنان  64زنان مبتال به 

شر     ستان، پس از ت د  خو يح هدف مطالعه، آمادگيسرطان پ
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 06ت ين مطالعه اعالم کردند. در نهايشرکت در ا را جهت 

جه يز نتيورود به مطالعه و ن يارهايها بر اساس معنفر از آن

شنامه آمادگ    س ش يگز يت بدنيانجام فعال يبرا يپر دند نش 

نفر( و   03) يسرراده به دو گروه تجرب يو به طور تصررادف

مراحل مختلف   يدر ط م شررردند. ينفر( تقسررر 03کنترل )

نفر از گروه  3و  ينفر از گروه تجرب 3طالعه،   ن ميا ياجرا

شدند )گروه تجرب  ل  ينفر به دل 6: يکنترل از مطالعه خارج 

نفر طبق نظر پزشک معالج و    6، يانصراف از ادامه همکار 

به دل  6 ن، گروه  يجلسررره در تمر 6ش از يبت ب يل غي نفر 

ن  ايل عدم حضرررور در پس آزمون(. با بينفر به دل 3کنترل: 

طا   هداف م عه و اطم ا نه       يل ما بان جهت محر نان دادن داوطل

عات، اخت     ندن اطال کت در پژوهش و    ياري ما بودن شرررر

له، فرم            مداخ له از  عه در هر مرح طال کان خروج از م ام

ار افراد قرار  يت آگاهانه شرررکت در پژوهش در اختيرضررا

قت خود را برا     تا مواف فت  با      يگر شررررکت در پژوهش 

ورود به مطالعه  يارهايمعت نامه اعالم دارند. يرضا يامضا

  ، عدم ابتاليو پرتودرمان يدرمان يميش  يان دورهيشامل پا 

شار خون    يتميمزمن )آر يهايماريبه ب شده، پرف   يکنترل ن

زنان و    يسرررال از جراح 0ابت(، گذشرررتن حداقل      ي و د

نا   کت در    ينات آب همچن يبا تمر  ييآشررر عدم شرررر ن 

ش  يهاتيفعال شته  6 يمنظم در ط يورز صرف  م و ماه گذ

عه عبارت      ي بود. مع خاص  ينکردن دارو طال ار خروج از م

ز  ، برويورزشررک جلسرره در برنامهيش از يبت بيبود از غ

ل  يما، عدم تيکيزيب فيص پزشک معالج، آس  يحادثه، تشخ 

گر موثر بر  يگر دو بروز هر عامل مداخله     يبه ادامه همکار   

 6ها قبل و بعد از ين. آزمودنيشررررکت در جلسرررات تمر

ها به مرکز    هفته مداخله به منظور پر کردن پرسرررشرررنامه       

ندرسرررت  نده شررردند. در ا    يت ن پژوهش دو گروه  يفراخوا

ندازه   يتجرب بار مورد ا ند   يريگو کنترل دو ک  ي قرار گرفت

در آب و بار دوم بعد از  ين درمانيبار قبل از شرررروع تمر 

مام تمر  به گروه تجرب يات مان نات  يتمر ين.  ئ  يآب در ه  ارا

شد  ياچ مداخلهيکه به گروه کنترل ه يحال شد، در   ارائه ن

 .خود ادامه دادند يروزمره  يو به برنامه ها

  ينيپروتکل تمر

مان نات  ي، تمريگروه تجرب مدت     يآب در به   6را 

با شدت سبک     ياقهيدق 64تا  00جلسه   0هفته و هر هفته 

شار     شاخص درک ف سط با  تا   04معادل  0-0 بورگ تا متو

نات  يافت کردند. تمريره دريدرصررد ضررربان قلب ذخ  14

مار با  ين صرررورت بود که بيآب بد يده بر روي دراز کشررر

  شد. و يآب شناور م  يبر رو يل آب درمانياستفاده از وسا  

ماران خواسرررته    يدر آب از ب ياده روي ن به منظور پ يهمچن

ستخر راه بروند و      سمت کم عمق در عرض ا هم شد در ق

  (6زمان با راه رفتن حرکات را انجام دهند)جدول شرررماره

ست که نحوه (63،06) نات از يتمر ياجرا ي. الزم به ذکر ا

ه  ين صررورت که جلسررات اول يسرراده به مشررکل بود به ا 

برخوردار   يحرکات آسان و از شدت، تکرار و زمان کمتر  

  يشرررتريها حرکات را با زمان اسرررتراحت بيبود و آزمودن

ت اصل اضافه  يدادند و با گذشت زمان جهت رعايانجام م

به ا      جه  با تو نا  يبار و  که توا ش  يها افزا يآزمودن يها يين

عداد ن، شدت و ت يش زمان تمريبا افزا ينيافت برنامه تمري

ن  ي. گروه کنترل در ا(63،06) انجام شرررد يشرررتريتکرار ب

ه  ن برناميشرررکت نداشررتند. ا  ينيچ برنامه تمريمدت در ه

 .انجام گرفت يآب درمان يتوسط  مرب

ماران از پرسررشررنامه يب يت زندگيفيک يجهت بررسرر

ن  ي( اسررتفاده شررد ا6996) يسررازمان جهان يت زندگيفيک

شنامه حاو    س سالمت   يطهيسوال بوده و چهار ح  06 يپر

  طيو سالمت مح ي، روابط اجتماعي، سالمت روانيجسمان

به  دهد، دو سروال آن،  يتم مورد سرنجش قرار م يآ 00را با 

  يت سالمت عموميها تعلق ندارد و وضعطهيک از حيچ يه

ندگ ي فيو ک کل کل    يت ز به شررر قرار   يابي مورد ارز يرا 

  يادرجه  0کرت يآن از نوع ل ييف پاسرررخگو يدهد، ط يم

اسررت،   0اد برابر با يز يليو خ 6باشررد اصررال برابر با  يم

اس  يج گزارش شده توسط گروه سازندگان مق   ين نتايهمچن

مرکز   60که در  يسررازمان بهداشررت جهان  يت زندگيفيک

ضر    يا ين الملليب شده،  سازمان انجام  اخ  کرونب يب آلفاين 

چهارگانه و کل       يها اسي خرده مق يبرا09/4تا   13/4ن يب

( و در ياس گزارش شده است )سازمان بهداشت جهان    يمق

بازآموز  ي مق يياي پا  يز برايران نيا   با  ياس از سررره روش 
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  شده ده کرونباخ استفا  يو آلفا يفي، توص يافاصله سه هفته  

به ترت   با  ي که  پا 00بود) 4/4 01/00، 61/4ب برابر    يياي (. 

، سررالمت   11/4 يکيزيسررالمت ف يطهياس در حين مقيا

ماع  يطه يو در ح 11/4 يروان و در  10/4 يروابط اجت

ست آمد   00/4ط برابر يسالمت مح  يطهيت در حينها به د

به دسرررت    14/4 يباال ها  طه يح يکرونباخ در همه   يآلفا 

 (. 01آمد)

س  ران از مايب يشناخت  يريانعطاف پذ يبه منظور برر

  نياسررتفاده شررد، ا  يشررناخت يريپرسررشررنامه انعطاف پذ 

شد و    0464س و وندروال )يپرسشنامه توسط دن     ساخته   )

ال  ست سو  يکوتاه است که شامل ب   يگزارش  ک ابزار خودي

شد و برا يم   يشناخت  يريپذاز انعطاف يسنجش نوع  يبا

جا    يت فرد براي که در موفق  کار     ينيزيگيچالش و  اف

کار م             به  مدتر الزم اسرررت،  با افکار کارآ مد  رود.  يناکارآ

  يادرجه 1اس يک مقيآن بر اسرراس  يگذارنمره يوهيشرر

و حداکثر   04 يآزمودن يباشررد که حداقل نمرهيم يکرتيل

باشررد. نمرات باال در ياس صررد و چهل مين مقينمره در ا

ن در ييباال و نمرات پا   يريپذ نگر انعطاف ياس، نما ي ن مقيا

ت و  ن اسررييپا يشررناخت يريپذانگر انعطافياس بين مقيا

به    تا سررره جن را  يشرررناخت  يريپذ انعطاف  يتالش دارد 

سرررخت به عنوان     يها تي ل به درک موقع ي م -6بسرررنجد: 

  ييتوانا  -0(،يريقابل کنترل )ادراک کنترل پذ    يها تي موقع

و   يزندگ  يدادها ي رو ين برايگزيه جا ي توجن يدرک چند 

جاد  يا ييتوانا  -3ه رفتار( و  ي ها )ادراک توج رفتار انسررران 

سخت )ادراک   يهاتيموقع ين برايگزين راه حل جايچند

س و وندروال  يمختلف(. بر اسررراس پژوهش دن يانه يگز

  يي، روايحاضررر از سرراختار عامل  ي( پرسررشررنامه 0464)

ن يبرخوردار بود. همچن يبهمزمان مناسررر   ييهمگرا و روا

شنامه را به روش آلفا   يا ييايپا س کل   يکرونباخ برا ين پر

ا مختلف ر يهانهيو ادراک گز يرياس، ادراک کنترل پذيمق

  بيبه ترت ييو با روش بازآزما   %96و  %00، %96ب ي به ترت 

ست آوردند  %10و  11%، 06% شاره و   يدر ا (. 61)به د ران 

  ،يان و فرمانينيشررراره، بحر ،يهمکاران)به نقل از سرررلطان

ب  يو ضرررا 16/4اس را يکل مق ييب بازآزماي( ضررر0463

  (.06)گزارش نموده اند 94/4اس را يکرونباخ کل مق يالفا

 يروش آمار

سازمان ده يبه صورت توص   يفياز آمار توص   يف و 

صل از پ  يهاداده شد.    ش آزمون و پسيحا ستفاده  آزمون ا

لک نرمال يو-رويبا آزمون شررراپ يدر بخش آمار اسرررتنباط

(. به  P>40/4قرار گرفت) يخام مورد بررس  يهابودن داده

ها  روهگ يهانيانگين ميب يهال تفاوتيه و تحليمنظور تجز

فاده شررررد.    (ANCOVAانس)ي از آزمون کووار اسرررت

سبات و تجز  ستفاده از نرم افزار   داده يليه و تحيمحا ها با ا

SPSS  انجام شد. 06نسخه 

 

 هاافتهي
ان و کنترل نش يتجربک دو گروه يمشخصات دموگراف

گر همگن بودند و يکديسن، قد و وزن با  يهاداد شاخص

(. در 0نداشتند)جدول يداريتفاوت معن ياز لحاظ آمار

و  يشناخت يريپذار انعطافيمعن و انحراف يانگي، م3جدول

افته از سرطان پستان به ي بهبوددر زنان  يزندگتيفيک

 ها و مراحل ارائه شده است.ک گروهيتفک

 يريپذ نمرات انعطاف يفيتوص يهاآماره :3جدول

 رلو کنت يدر دو گروه تجرب يت زندگيفيو ک يشناخت

ن يانگيشود ميهمانطور که مالحظه م 3در جدول

در  يدر گروه تجرب يت زندگيفيو ک يشناخت يريپذانعطاف

. باالتر استسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون يمقا

ش آزمون و پس آزمون ين پيانگين مين تفاوت بيهمچن

ثر مؤ ين آب درمانيکه تمر ين معنيباشد؛ به ايمحسوس م

به  نسبت ييهاتين فعاليها هنگام انجام چنيبوده و آزمودن

 يناختش يريپذبهتر و انعطاف يت زندگيفيعدم انجام آن، ک

ن يب تفاوت يمشخص کردن معنادار يداشتند. برا يشتريب

 نتايج. انس استفاده شديل کوواريفوق از تحل يرهايمتغ

در دو  F ريمقاد يداد که سطح معنادار ننشا لوين نموآز

 ياختشن يريپذدر مورد انعطاف يتجربگروه کنترل و گروه 

 بود.  40/4باالتر از  يت زندگيفيو ک
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انگر يز بين نگرسيور خط شيب همگني سيربر نتايج

ر مورد يدر مورد هر دو متغ 40/4از   گترربز داريِمعنا سطح

 شيب همگني ضهومفرکه  هددمي ننشان امر يا بود. يبررس

در  .ستا هشد عايتر هشوپژ يمتغيرهادر  نگرسيور خط

مده ره آيانس چند متغيل کواريج تحليخالصه نتا 0جدول 

محاسبه شده در مورد  Fر يمقاددهد که يج نشان مياست. نتا

ن يدار است. بنابرايمعن 46/4ر، در سطح يهر دو متغ

دار يها تفاوت معنن گروهيانگين ميشود که بيمشخص م

 وجود دارد.

 يداريدهد که سطوح معنينشان م 0ج جدولينتا

شمارند؛ يت استفاده از مانوا را مجاز ميها قابلهمه آزمون

 يگروه کنترل و تجرب يهايآزمودنن يکه ب ين معنيبد

 وجود دارد. يداريتفاوت معن

ن يانگين ميشود بيمشاهده م 0چنانچه از جدول 

ن ش آزموير بعد از حذف اثر پينمرات پس آزمون هر دو متغ

ات نيتمرکه انجام  ياوجود دارد. به گونه يداريتفاوت معن

ش يدر افزا يداريتوانسته است به طور معن يآب درمان

 يتجربگروه  يت زندگيفيو ک يشناخت يريپذانعطاف 

 نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون موثر باشد.

 

 يدر گروه تجرب ينات آب درمانيتمر ي: برنامه2جدول
ش    مراحل ش شتن به پهلو )دوتا چپ  يانجام حرکات ک ، راه رفتن به جلو، راه رفتن به عقب، راه رفتن به پهلو، گام بردا

سه گام به جلو با     ست،(  سکات با زاو  کيدوتا را سه گام به عقب با    °60 هيحرکت ا ستخر،  ک يدر عرض ا

ا باال آوردن استخر، راه رفتن ب  در عرض60  °هيک اسکات با زاو ياسکات در عرض استخر، سه گام به پهلو با    

پا از مفصررل ران، راه رفتن به جلو و چرخش پا از خارج به داخل، برگشررت به عقب و چرخش پا از داخل به  

 يگرم کردن اندام فوقان خارج،

 گرم کردن

 قه(يدق 64 يال 0)

ينات اصليتمر  

 قه(يدق 34 يال 04)

 واره استخر کمک گرفته شد ين حرکات از ديانجام ا يبرا

 آوردن پا از جلو به صورت صافباال -6

 باال آوردن پا به صورت صاف و چرخش آن-0

 باال آوردن پا از پهلو -3

 خم کردن زانو-0

 خم کردن مفصل ران و باز کردن مفصل زانو-0

 °60 .هياسکات با زاو-6

 (Dynamic lunge)ک پاي يباز کردن پا بيشتر از عرض شانه و انتقال وزن به رو-1

 (Dynamic lung)جلو انتقال وزن به-0

تررعررداد  

 تکرار

 

 

 

3*64 

 سرد کردن

 قه(يدق 64 يال 0)

رو          يانجرام حررکات کششر     ره پهلو، گام برداشرتن به پهل رو، راه رفتن به عقرب، راه رفتن ب ره جل رن ب ، راه رفت

 يرفترن به صرورت ضربدر )دوتا چپ دوتا راسرت،( راه

 
 

 و کنترل يدر دو گروه تجربها يک آزمودني: مشخصات دموگراف1جدول

 P گروه کنترل يگروه تجرب ريمتغ

 600/4 06/31±60/0 01/36±60/6 سن)سال(

 460/4 90/19±01/6 60/04±60/3 لوگرم(يوزن)ک

 16/4 10/660±00/0 69/660±01/6 متر(يقد)سانت
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 و کنترل يدر دو گروه تجرب يت زندگيفيو ک يشناخت يريپذ نمرات انعطاف يفيتوص يهاآماره :0جدول

نفر( 04گروه کنترل ) نفر( 04) يگروه تجرب     

نيانگيم انحراف استاندارد نيانگيم انحراف استاندارد  ريمتغ مرحله آزمون   
600/6  33/30  10/0  33/36 ش آزمونيپ  يشناخت يريانعطاف پذ   
004/6  00/36  01/0  04/00  پس آزمون 
300/0  06/69  036/0  06/60 ش آزمونيپ  يت زندگيفيک   
00/0  09/04  60/3  06/00  پس آزمون 

 

و  يشناخت يريوابسته )انعطاف پذ يرهايآزمون متغن پسيانگيم يانس در متن مانوا بر رويل کوواريج حاصل از تحلي: نتا3جدول 

يکنترل و تجرب يهاگروه ( در يت زندگيفيک  

يداريمعن F ارزش نام آزمون  

ييالياثر پ  010/4  106/6  400/4  
لکزيو يالمبدا  104/4  100/6 a 400/4  

نگياثر هتل  330/4  100/6  400/4  

يروشهين ريبزرگتر  006/4  160/0 b 401/4  

 

 

 

   يت زندگيفيو ک يشناخت يريپذبر انعطاف  ين آب درمانير تمريرامون تاثيانس پيل کواريج تحلي: نتا5جدول

ر وابستهيمتغ مجموع  
 مجذورات

يدرجه آزاد ن مجذوراتيانگيم   F يداريسطح معن ب اتايضر   

يشناخت يريانعطاف پذ ش آزمونيپ   061/4  0 639/4  60/6  664/4  490/4  
600/1 گروه  0 066/0  000/6  446/4  006/4  
193/00 خطا  31 643/4  - - - 

يت زندگيفيک ش آزمونيپ   060/3  0 060/6  30/3  406/4  300/4  
166/60 گروه  0 904/0  664/63  444/4  003/4  
640/04 خطا  31 690/4  - - - 

 

 

 

   بحث
ک دوره ير يتاث يهدف بررسپژوهش حاضر با 

ت يفيو ک يشناخت يريبر انعطاف پذ ينات آب درمانيتمر

ه يظرنافته از سرطان پستان انجام شد. ي بهبودزنان  يزندگ
 يهاطهيدر ح يريادگيت يبر ماه يشناخت يريپذانعطاف

 ه،ين نظريکند. طبق ايده و بدساختار تمرکز ميچيپ

-يه ماست ک ي(کسير شناختي)انعطاف پذ رنده موفقيادگي
 يمتنوع به راحت يتيموقع يهاتواند در پاسخ به خواست

گان رنديادگيکرده و به کار ببرد.  يدانش را مجددا سازمانده

 ديبا يشناخت يريپذن انعطافيبه دست آوردن ا يبرا

 يل را درک کنند و به دفعات فضايکامل مسا يدگيچيپ
رها و ييمتغ ر دريينند چگونه تغيکنند تا بب يمسئله را بررس

-ين که فرد چگونه ميار دهد.ييتواند فضا را تغياهداف م

انش د ييبازنما يوهياز ش ين کار را انجام دهد، تابعيتواند ا



 هفته آب درماني بر انعطاف پذيري شناختي 6تاثير                                  316

 9911، 4ۀ ، شمار91ۀ شاپور، دورعلمي پزشكي جندی ۀمجل

 

-يعمل م يذهن يهاييه بازنماياست که بر پا ييندهايو فرا

را بر  ينات آب درمانيکه اثر تمر يپژوهش. (01) کنند

تان افته از سرطان پسي بهبودان زن يشناخت يريانعطاف پذ
ق حاضر يتحق ار اندک است.يقرار دهد بس يمورد بررس

باعث بهبود  ينات آب درمانيهفته تمر 6نشان داد که انجام 

ستان افته از سرطان پي بهبوددر زنان  يشناخت يريانعطاف پذ

 انو همکار يکاظم قات يج تحقينتا افته باين يشد که ا
 ومن و همکاراني(، ن0461و همکاران) ي(، انتظار0469)

 ايو استوبر و دامن (0464راندلز و همکاران)، (0466)

. استن و (04،00،09،34،36)باشديهمسو م( 0460)

 يشناخت يري( معتقد است که انعطاف پذ0463) يگوچيا

د ر استرس قرار داريمدت تحت تاث يدر کوتاه مدت و طوالن
طح س يو مرکز يرامونيپ ينورون يهازميمکان يو به واسطه

م يسازگار تنظ يهاپاسخ يک را برايو تحر يختگيانگ

 يگختيبرانگ يهان با فعال کردن هورموني. بنابرا(30)کند
امل که ش يشناخت يف کارکردهايل و تضعيمنجر به تسه

اطالعات مهم و برجسته است،  يسرعت پردازش و بازدار
ا و چالش ب يي، شناسايشناخت يريانعطاف پذ (.30شود)يم

-افتن باز مصرفي يکمک برا يو جستجو يتفکرات منف

و  رييجاد تغين روش با اين تفکر است که ايگزيجا يها

 يهار واکنشييفرد منجر به تغ يدر نظام شناخت يدگرگون
ه طور واند بتيشده و فرد م يات شناختيفيله کياو به وس

به  دهيپسند .(01)ر کنديها را درک و تفستيعح واقيصح
-کند که افراد بهنجار که انعطافيعنوان م يبرينقل از د

ا يرمنتظره و يط غيدارند در شرا ييباال يشناخت يريپذ

و  يت را بررسيد کننده، قادرند ابعاد مختلف موقعيتهد
 نه را جهتين گزيکنند و بهتر ياطالعات خود را سازمان ده

توانند ين افراد ميط انتخاب کنند، ايبا شرا يسازگار

د را در سطوح مختلف يجد يهاتيمشکالت و موقع

 ن را ارائه کننديگزيجا يهادهيها و انهيکرده و گز يبررس

وان تيج پژوهش حاضر مين نتايگر در تبيد ياز سو .(60)

د در دارن ينييپا يشناخت يريپذکه انعطاف يگفت افراد
، ياعاجتم يرات در زندگيي، تغيطيرات محييپاسخ به تغ

از به ي، سفت و سخت هستند و نرهيرات در شغل و غييتغ

وه يک شيل دارند که تمام کارها را به يساختار دارند و تما
نها ممکن است آ يريين هر گونه تغين انجام دهند، بنابرايمع

را مضطرب و آشفته کند در واقع عدم تحمل ابهام در مورد 

، يع آتياقدر مورد و يريشگيرقابل پيغ يدهايرات و تردييتغ

مراه ن به هيشده و بنابرا يجانيه يش آشتفگيموجب افزا
ا تواند بيم يرير صفات مشخص کننده انعطاف ناپذيسا

 ييه تواناک ين افراديفرد در ارتباط باشد. بنابرا يريپذبيآس

-يده من استفايگزيهات جاير دارند، از توجيپذتفکر انعطاف

ا را زاسترس يدادهايا رويز يچالش انگ يهاتيکنند و موقع
 نييان کردند که پاي( ب0469و همکاران ) يرند. کاظميپذيم

-يو تبعات آن به مرور زمان م يشناخت يريپذبودن انعطاف

را در آنها فراهم کند  ينه بروز اختالالت روانيتواند زم

ن مطلب يد ايز موين يهمانطور که مطالعات فراوان

پژوهش خود نشان ( در 0466رال )يومن و لي. ن(00)است
اعث نه تنها ب يشناخت يريپذن بودن انعطافييدادند که پا

ت سين اختالالت زيشود همچنيواسترس باال م يافسردگ

-يمارياز جمله سرطان، ب ياريبس يکيولوژيزيو ف يشناخت
 يوار قيبس يز به همراه دارد و رابطهيرا ن يعروق يقلب يها

وجود  يزندگت يفيو ک يشناخت يريپذن انعطافيب
ش يبر افزا يليتواند دليکه م يزمي. از جمله مکان(09)دارد

ن يباشد و سالمت روان افراد را تام يشناخت يريپذانعطاف

 پژوهشگران يهاافتهيها است. از ش تعداد نرونيکند، افزا

 يتم عصبسيس يهان استنباط شده است که تعداد نرونيشيپ
قات نشان يمروزه تحقدر طول عمر رو به زوال است، اما ا

توانند با يها وجود دارد و افراد مش نرونيدادند که افزا
خود سطح  يط زندگيمح يسازيو غن يبدن يهاتيفعال

 ندرا داشته باش يجه عامل شناختيها و در نتنرون يشيافزا

ممکن است شروع و  يجسمان يهاتي. ورزش و فعال(00)
-افتهيدازد. نيق بيرا به تعو يشرفت اختالالت شناختيروند پ

تواند منجر يم ير نشان دادند که مداخالت ورزشياخ يها

ر با حاض يهاافتهيشود که  يزوال شناخت يبه کاهش حداقل

 (، راندلز و همکاران0461و همکاران) يانتظار يهاافتهي

 باشدي( همسو م0460نا)ي( و استوبر و دام0464)

را بر  ين هوازير تمريتاثنا ي. استوبر و دام(04،34،36)
ق يحقتج يبا نتا که کردند يبررس يشناخت يريپذانعطاف

افته از ي بهبودماران ي. در ب(36)باشد يحاضر همسو م

عدم  و يشناخت يريپذن انعطافييسرطان پستان سطح پا
درست در  يميد مانع از اخذ تصميجد يهاتيکنترل موقع
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ن يخواهد شد که اط در آنها يجهت سازگار شدن با شرا

 ير منفيشان تاثيماريروند ب يتواند در ادامهيها مبيآس

ش يپ يهاتين موقعيه بيداشته باشد، در واقع ارتباط دوسو

وارده بر آنها وجود دارد، چرا که قرار  يهابيآمده و آس
 يريپذاز انعطاف يط و عدم برخوردارين شرايگرفتن در ا

ده ل شيتحم يهابيسب شده و آيجاد آسيسبب ا يشناخت

شود که قطعا در يماران ميشتر بيسبب کاهش توان ب

 ير منفيز تاثين يبعد يهاتيبرخورد با موقع يچگونگ
 يريجه گرفت انعطاف پذيتوان نتيخواهد داشت، لذا م

قش ز نيمربوط با سالمت ن يدر اقدام به رفتارها يشناخت

 هبودبزنان  يت زندگيفيداشته است و باعث کاهش ک يمهم

 .(00،30)شوديافته از سرطان پستان مي

از  يکي يماران سرطانيدر ب يت زندگيفيبهبود ک

. (33)باشد يم يو درمان يبهداشت يهااهداف مهم مراقبت

ها يارميمهم درمان ب يامدهاياز پ يکيبه عنوان  يستيکه با

 يهااز شاخص يکيمورد توجه قرار گرفته و به عنوان 

و . (30)رديقرار گ يابيها مورد ارزدرمان رين کننده تاثييتع

ا فيدر خانواده ا يه که زنان نقش مهمين نظريبا توجه به ا

شود يک زن به سرطان پستان مبتال ميکه  يهنگام و کننديم

شوند يم يمارير بيدرگ يخانواده به نوع يهمه اعضا

ار مهم يک مسئله بسي يت زندگيفيک ين امروزه بررسيبنابرا

ق حاضر يج تحقينتا. (30)است يبهداشت يهامراقبتدر 

ش يباعث افزا ينات آب درمانيهفته تمر 6نشان داد که 

شود که يافته از سرطان پستان مي بهبودزنان  يت زندگيفيک

ان ي(، زارع0460و همکاران) يراق بريج تحقيج با نتاين نتايا

 (، باور و همکاران0460)يزداني(، 0460و همکاران)

 همکاران، چن و (0464و همکاران) ي(، چاندوان0466)

و  يبرار. (63،60،36،31،30،39)همسو است( 0449)

ه دند کيجه رسين نتيق خود به اي( در تحق0460) همکاران

ش باعث کاه يبدن تين شنا و انجام فعاليشش هفته تمر

 شيمربوط به سرطان پستان شده و باعث افزا يمارکرها

ان يزارع نيهمچن .(36)شودين مامارين بيا يت زندگيفيک

ق يدر تحق (0460و همکاران) يزدانيو  (0460و همکاران )

ش ياباعث افز وگايو  کيروبينات ايخود نشان دادند که تمر

. (63،60)دشويزنان مبتال به سرطان پستان م يت زندگيفيک

 يت زندگيفيدر ک يداري(، بهبود معن0466باور و همکاران)

 يو حت يبدنتيبازماندگان سرطان پستان پس از انجام فعال

از . (31)بعد از مداخله، گزارش کردند يريگيدر سه ماه پ

( نشان داد 0460قات کرامر و همکاران)يج تحقينتا يطرف

تواند يبه وضوح نم يبدنتينات کوتاه مدت فعاليکه تمر

ج ين نتايمار داشته باشد که ايافراد ب يت زندگيفيدر ک يريتاث

رت ييغان ميل ايباشد و دليق حاضر ناهمسو ميج تحقيبا نتا

توان يم. (04)باشد يم ينات ورزشيدر نوع و شدت تمر

قبل تا  يدر فاصله زمان يت زندگيفيرات کييگفت روند تغ

ند يمداخله نشان دهنده موثر بودن فرا بعد از هفته 6

افته از ي بهبودزنان  يت زندگيفيبر ک يآب درماننات يتمر

 جه گرفت کهيتوان نتيسرطان پستان است. در مجموع م

 ل عوارضيافته از سرطان پستان به دلي بهبودماران يب

 يمارين بياز ا يناش يو اجتماع ي، روانشناختيجسم

که  ييکنند و از آنجايرا تجربه م ينييپا يت زندگيفيک

فت شريو پ يخوب در نرخ بهبود يت زندگيفيداشتن ک

مرتبط  يعوامل روانشناخت ييرگذار است، شناسايسرطان تاث

 ياژهيت وياز اهم يماران سرطانيب يت زندگيفيبا ک

م يمستق يل وجود رابطهي. به دل(63،00)برخوردار است

افته ي هبودبماران يب يت زندگيفيبا ک يشناخت يريپذ انعطاف

در کنار  ياز سرطان پستان توجه به عوامل روانشناخت

ت يفي( به منظور بهبود کيآب درمان)يبدن نيمداخالت تمر

مک ماران کين بيا يد به زندگينش مثبت و اميو ب يزندگ

داشته باشند سطح  يترفعال يکند. و هر چه افراد زندگيم

 (.60،63) ابديش ميآنها به طور مثبت افزا يشناخت يهاهيآما

در بازماندگان سرطان پستان کاهش  ينيتمر يهابرنامه

ت يش ظرفي، افزاي، بهبود تصور بدنيروان ياسترس ها

، ي، کاهش خستگيمنيک دستگاه اي، تحريعملکرد

ا به ر يت زندگيفيت کيش وزن ودر نهاياز افزا يريجلوگ

در  يک برنامه هوازين وجود يدنبال خواهد داشت. بنابرا

هبود ب يبازماندگان سرطان پستان برا يبرنامه توانبخش

 .(36)باشديار مهم ميبس يکيولوژيزيو ف يط روانيشرا

  ييهاتيگر با محدوديز مانند مطالعات ديپژوهش حاضر ن

توان يمطالعه حاضر م يهاتيمواجه است از جمله محدود
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جهت  يريگيپ يهادوره ياجرا يبرا يت زمانيبه محدود

ن يهمچن ن در آب اشاره کرديتمر يتداوم اثر بخش يابيارز

 يها يريگيدر پ يو دشوار ييتوان به مشکالت اجرايم

ط و يشرا يتر و عدم امکان کنترل تماممدت يطوالن

 يهاشود که دورهيشنهاد مي. پگر بودمداخله يرهاييمتغ

ورت ص يآت يهادر پژوهش يتداوم اثر بخش يبرا يريگيپ

 يهامختلف در شدت يهان استفاده از ورزشيرد همچنيگ

ه در ک شوديشنهاد مين پيهمچن شود.يشنهاد ميمتفاوت پ

در کنار  ينات ورزشياستفاده از تمر يدوره يمراکز درمان

 استفاده گردد. ييج و دارويرا يهادرمان

 

 يريگجهينت

-يباعث م ين آب درمانيق نشان داد که تمرين تحقيا

از  يافته از سرطان پستان به سطح بهتري بهبودشود که زنان 

ن يرابرسند. بناب يشناخت يريپذو انعطاف يت زندگيفيک

به درمان گران توان يپژوهش حاضر م يهاافتهيبراساس 

 يشناخت يريش انعطاف پذيافزا يشنهاد داد که برايپ ينيبال

در  ينات آب درمانياز تمر يت زندگيفيش کيدر جهت افزا

 استفاده کنند. پستانافته از سرطان يماران بهبوديب

 

 يقدردان

شررررکت کنندگان و همکاران  يهيله از کلينوسررريبد

 م.يينما يم يتشکر و قدران يان ورزشي، مربمحترم
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The Effect of 6 Weeks of Hydrotherapy on Cognitive Flexibility and 

Quality of Life of Women Surviving Breast Cancer 

 
Solmaz Babaei Bonab1, Leily Alizadeh2, Asghar Tofighi3* 

 

Abstract 

Background and Objective: Breast cancer is one of the most 

common cancers in women. Cancer can predispose people to 

mental health problems and reduce their quality of life. The aim 

of this study was to investigate the effect of 6 weeks of 

hydrotherapy on cognitive flexibility and quality of life of women 

who survived from breast cancer. 

Subjects and Methods: This study was a quasi-experimental 

study with pretest-posttest design with control group. The 

statistical population of this study were women who survived 

from breast cancer, 40 individuals were selected by simple 

random sampling and divided into two groups (each group: 20 

people). Experimental group performed water training for 12 

weeks, 3 sessions per week and 60 minutes per session and 

control group did not receive any intervention. The WHO Quality 

of Life Questionnaire (1996) and Cognitive Flexibility were used 

for data collection. Descriptive statistics and covariance analysis 

were used to analyze the results. 

Results: The results showed that performing different exercises 

in water significantly increased the quality of life and cognitive 

flexibility in the experimental group compared to the control 

group (p<0.05).  
Conclusion: The results showed that water training effectively 

improves quality of life and high cognitive flexibility in women who 

survives from breast cancer. Therefore, it is recommended that this 

approach can be used to improve the quality of life and increase the 

cognitive flexibility in women who survive from breast cancer 

Key words: Cognitive flexibility, Quality of life, hydrotherapy, 

Women improved from breast cancer. 
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