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چکیده

زمینه و هدف :عالوه بر اثرات جسمی درمانهای سرطان ،افراد با پارهای از مشکالت
دیگر مثل عواقب روانشناختی ،نگرانی دائمی در مورد عود سرطان و کژکاری جنسی
مواجه میشوند ،لذا پژوهش حاضر با هدف تأثیر مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری بر
خودپنداره و افسردگی زنان مبتال به سرطان سینه صورت گرفت.
روش بررسی :جامعۀ آماری این پژوهش زنان مبتال به سرطان سینه شهر شیراز در
سال  3129بودند .روش نمونهگیری در دسترس و حجم نمونه شامل  13نفر بود.
اعضا به صورت تصادفی در دو گروه  31نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند .طرح
تحقیق به صورت پیشآزمون_پسآزمون و آزمون پیگیری یک ماهه با دو گروه
آزمایش و کنترل و ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ خودپندارۀ راجرز و افسردگی بک
بود .مشاورۀ گروهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد .سپس از هر دو
گروه پسآزمون و بعد از گذشت یک ماه از دو گروه آزمون پیگیری گرفته شد.
یافتهها :با کنترل پیشآزمون بین زنان مبتال به سرطان سینه گروه آزمایش و گروه گواه
از لحاظ خودپنداره و افسردگی تفاوت معناداری مشاهده میشود .این نتایج تا مرحلۀ
پیگیری حفظ شد.
نتیجهگیری :مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری با دارا بودن آموزشهایی چون به
چالشگیری افکار غیر منطقی و جایگزینی آنها با افکار منطقی موجب بهبود
خودپنداره و کاهش افسردگی زنان مبتال به سرطان سینه میشود.
کلید واژگان :سرطان سینه ،مشاورۀ گروهی ،رویکرد شناختی_رفتاری ،خودپنداره،
افسردگی.

دريافت مقاله1312/1/42 :

دريافت مقالۀ اصالحشده1312/10/13 :

اعالم قبولي1315/1/48 :
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مقدمه
سرطان بر اثر رشد سلولهای ناهنجار و تکثیر غیر

بیماران مشکالت روانی شدیدتری را تجربه میکنند که

قابل کنترل آنها ایجاد میشود .سلولهای سرطانی سریعاً

باعث کاهش کیفیت زندگی و عملکرد روزانۀ آنها و

رشد میکنند و تکثیر میشوند .این روند معموالً زمانی

اضطراب و افسردگی میشود (.)3

آغاز میشود که صدمهای به ساختار ژنتیکی سلول وارد

تشخیص سرطان سینه (که امروزه یکی از شایعترین

شود .سلولهای سرطانی به جای اینکه در مدت زمان

انواع سرطان میباشد) و فرایند درمان آن از نظر روان

مشخصی بمیرند ،همچنان به رشد و تکثیر ادامه میدهند،

شناختی ،به ویژه در اولین سال پس از تشخیص ،یک

به هم چسبیده و ایجاد تودۀ بافتی میکنند که تومور نام

رویداد پر استرس به شمار میآید .زنان تحت درمانهای

دارد و رشد بیش از حد آن به بافت اطرافش صدمه می-

اضطرابآوری از جمله :جراحی ،پرتو درمانی و شیمی-

زند .سرطان میتواند در یک بخش بدن شروع و به بقیۀ

درمانی قرار میگیرند ( .)1تشخیص و درمان سرطان

قسمتهای بدن پخش شود که به این فرآیند ،متاستاز

ممکن است به طور آشکار بر بدن ،مسایل درون فردی و

)  ( metastasمیگویند (.)3

خودپنداره تأثیر بگذارد .البته برای تأیید و توسعۀ شناسایی

سرطان سینه عبارت است از رشد بدخیم بافت

این تأثیرات به انجام آزمایشهای مداخلهای در همۀ

سینه .سرطان سینه امکان دارد به گرههای لنفاوی همجوار،

زمینههای خودپنداره و کیفیت زندگی بیماران مبتال به

ریهها ،پردۀ جنب (پوشاننده ریهها) ،استخوان (به

سرطان ،نیاز است (.)4

خصوص جمجمه) ،لگن و کبد گسترش یابد .این سرطان

تشخیص سرطان سینه میتواند به اختالل در مناطق

قبل از  13سالگی نادر است و معموالً حداکثر سن آن 51

متعدد از رفاه از جمله :کارکرد روانی ،جسمی ،اجتماعی و

سالگی است .میزان بروز سرطان سینه پس از یائسگی

عاطفی منجر شود؛ بنابراین تحقیقات بر شناسایی نگرانی-

افزایش مییابد .هنوز علت اصلی ایجاد کنندۀ سرطان

ها و نیازهای بازماندگان در زمان اتمام درمان تمرکز

سینه شناخته شده نیست و در واقع همۀ زنان در معرض

کردهاند .با این حال زمان تشخیص و درمان نیز زمانهای

خطر ابتال به این بیماری هستند .سرطان سینه بعد از

کلیدی نیازهای روانی هستند و کمتر در مورد نگرانیهای

سرطان پوست شایعترین سرطان در خانمها است و بعد

روانی و نیازهای مربوط به این زمانها شناخت وجود

از سرطان ریه مهمترین علت مرگ و میر خانمها در

دارد .پنج حوزۀ ویژه نگرانی عبارتاند از :مقابله با

کشورهای غربی است (.)9

عوارض جانبی ،برخورد با تغییرات خودپنداره ،استرس و

در سرطان سینه ،جراحی یکی از درمانهای اصلی

واکنشهای سازگاری ،نیاز به مدیریت اعتقادات و

است و بسته به اندازۀ تومور ،محل و میزان گسترش آن،

انتظارات و احساسات بیفایدۀ دیگران ،مسایل مربوط به

ممکن است تمام یا بخشی از سینه برداشته شود .بیشتر

بقا و رشد (.)1

افراد که به سرطان سینه مبتال میشوند ،یک دوره فشار

نارضایتی از تصویر بدنی به شدت با از دست دادن

روانی را تجربه میکنند .در برخی از بیماران این فشار

وزن بیمار و با پریشانی روانی در میان بیماران و مراقبان

روانی خود به خود از بین میرود و به مشکالت روانی

آنها همراه است و با کاهش میل جنسی ،کاهش لذت

دیر پا منجر نمیشود و میتوان آن را به عنوان یک

جنسی ،درد ،خستگی ،خوابآلودگی ،تنگی نفس،

واکنش سازگاری طبیعی در نظر گرفت ،اما برخی از

اختالالت خواب و رفاه در ارتباط است (.)5
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آرام غريبي اصل و همکاران

درمان سرطان سینه عالوه بر تأثیرات روانی که سایر

داشتن یا تجربه کردن (درد فقدان :من نمیتوانم این را

سرطانها در فرد ایجاد میکنند ،به علت ایجاد نوعی

تحمل بکنم).؛ مشکل در عملکرد (شکست ،گناه :من

نقص عضو ،تأثیر مخربی بر تصویر ذهنی از جسم می-

نمیتوانم خانوادهام را تأمین کنم).؛ مشکالت مربوط به

گذارد .برای بیشتر زنان برداشتن سینه منجر به از دست

هویت و موجودیت (خجالت ،تصویر منفی از خویشتن:

دادن عضوی از بدن میشود که برای حفظ زنانگی و

من خوب نیستم .).جز دوم نا امیدی از امکان حل مشکل

جذابیت و اعتماد به نفس ضروری به نظر میرسد .تغییر

است .جز سوم ناسازگاری است .ما توانایی زندگی کردن

در تصویر ذهنی از جسم در نتیجۀ جراحی یا درمان،

با این مشکل ،کنار آمدن با آن یا نادیده گرفتن و جدایی

ریزش مو ،تغییر وزن ،یائسگی زودرس و عدم ایفای

از آن را نداریم (.)2

نقش در محیط خانواده و کار منجر به مشکالت روانی
اجتماعی میگردد (.)7

افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان
و بر درمان و ارتباط با مربیان اثر منفی میگذارد و ممکن

ساختار مرکزی شخصیت آدمی تصویری است که

است بر مرگ و میر هم اثر داشته باشد .چالشهای

افراد از خود دارند .خودپنداره مفهومی کلی و مجموعهای

بسیاری در تشخیص افسردگی در بیماران مبتال به سرطان

از تمامی افکار ،احساسات و ارزشهایی است که فرد

وجود دارد و استراتژیهای درمان ممکن است از روش-

دارد .این مجموعه ،مشخصاً مورد تأیید خود فرد است .در

های معمول متفاوت باشد ( .)33افسردگی یک بیماری

حقیقت آنچه افراد پیرامون خویشتنشان کم و بیش می-

مکرر و جدی همراه در بیماران مبتال به سرطان است که

اندیشند ،خودپنداره است .خودپنداره به طور گستردهای

نیاز به توجه ویژه دارد و دارای پیشآگهی طوالنی مدتی

مشخص میسازد که افراد چگونه و چطور رفتار میکنند.

است ( .)33در جستجوی میزان شیوع اختالل افسردگی

تجربههای خوب یا بد هر دو به عنوان بخشی از

اساسی در بیماران مبتال به سرطان ،گزارشی بر اساس

خودپنداره در نظر گرفته میشوند و به طور روشنی در

مصاحبه بالینی ساختاریافته انجام شد .بر این اساس میزان

آگاهی فرد نمود مییابند .بیماران مزمن و معلوالن تصویر

شیوع افسردگی در بیماران مبتال به سرطان برابر 33/8

بدنی خود را تغییر داده و یا حتی آن را تحریف میکنند،

درصد تخمین زده شد ( .)39افسردگی با کاهش کیفیت

بنابراین به تبع آن خودپندارۀ آنها نیز دچار تغییر و تحول

زندگی ،زوال قابل توجه در فعالیتهای تفریحی و

میشود (.)8

جسمی ،مشکالت ارتباطی ،مشکالت خواب ،سرعت

یکی از عوارض روانشناختی سرطان ،افسردگی

بیشتر پیشرفت عالیم سرطان و متاستاز بیشتر و درد ،در

است که گاهی بیماران به آن مبتال میشوند .افسردگی به

بیماران مبتال به سرطان افسرده نسبت به بیماران

معنای کنارهگیری از درگیریهای زندگی همراه با

غیرافسرده ،بیشتر همکاری میکند (.)31

احساس اندوه (احساس ناخوشایند) است که برای بروز

مشاورۀ شناختی_رفتاری که شیوۀ جدیدی از

آن وجود سه جز الزم است :جز اول ناخشنودی است؛

مشاوره و درمان روانشناختی به شمار میآید ،در مدت

احساس اینکه چیزی اشکال دارد .ما افسرده نخواهیم شد،

کمی توانسته است توجه متخصصان بالینی را به خود

مگر اینکه نکتهای در زندگیمان وجود داشته باشد که از

معطوف سازد .این شیوه ،تلفیقی از رویکردهای شناختی

وجودش راضی نباشیم و آن را به صورت دیگری آرزو

و رفتاری است که در آن به فرد کمک میشود تا نگرش-

کنیم .سه مشکل میتواند سبب افسردگی شود :مشکل در

ها و افکار منفی و رفتارهایی که ممکن است در روند
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افسردگی سهم داشته باشند را شناسایی و اصالح کند.

به افسردگی میشود ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به

عالوه بر این به بیمار آموخته میشود بر مشکالت غلبه

این سؤال بود که آیا مشاورۀ گروهی به شیوۀ شناختی-

کند و بر موقعیتهایی که قبالً آنها را حل نشدنی می-

_رفتاری بر وضعیت خودپنداره و افسردگی بیماران تأثیر

انگاشت ،فایق آید .دالیلی که باعث توجه روزافزون به

معناداری دارد؟

مشاورۀ شناختی_رفتاری شده است ،شامل این موارد
است:
نخست آن که این فنون بر خالف سایر شکلهای
رفتار درمانی ،مستقیماً با افکار و احساسات فرد که در
تمام اختاللهای روانی از اهمیتی آشکار برخوردارند ،سر
و کار دارد .دوم آنکه شناخت_رفتار درمانی شکافی را که
بسیاری از درمانگران بین روشهای صرفاً رفتاری و روان
درمانگریهای پویا احساس میکنند ،پر میسازد .سوم
آنکه ،این روشهای جدید درمانی ،بر خالف روان
درمانگری پویا ،پایههای عملی دارند و قابلیت بیشتری در
ارزیابی فعالیتهای بالینی از خود نشان میدهند (.)34
یکی از راهبردهای مهم برای دستیابی به اثربخشی
این است که درمان را به صورت گروهی برای افراد به
کار ببریم .گروهها را درمانگران انسانگرا ،گشتالت
درمانگران و درمانگران تحلیل تبادلی به وجود آوردند
(.)31
مشاورۀ گروهی در مقایسه با مشاورۀ انفرادی از دو
مزیت اصلی برخوردار است:
فراهم شدن امکان بازخورد فوری از همگروههای
مراجع و امکان مشاهدۀ واکنشهای روان شناختی،
هیجانی و رفتاری مراجع به افراد گوناگونی که روابط
انتقالی مختلفی با وی دارند .در این روش هم مشکالت
فردی و هم مسائل بینفردی قابل حل هستند .گروهها
یک یا دو بار در هفته و معموالً به مدت یک ساعت و نیم
تشکیل میشوند .بر حسب نوع تشخیص ممکن است
گروهها همگن یا ناهمگن باشند (.)35
با توجه به اینکه در اکثر زنانی که به سرطان سینه
مبتال میشوند ،خودپنداره به شدت تضعیف گشته و منجر

روش بررسی
ابتدا با مراجعه به مطبهای خصوصی شیمی
درمانی شهر شیراز در بهار  3129از زنان مبتال به سرطان
سینه که طی سالهای  3123و  3123به بیماری مبتال شده
و واجد شرایط تعیینشده برای شرکت در جلسات بودند
(داشتن سطح سواد حداقل دیپلم متوسطه ،استفاده نکردن
از خدمات مشاوره از زمان تشخیص بیماری ،دارا بودن
توانایی برای شرکت در جلسات گروهی) ،پرسشنامۀ
خودپندارۀ راجرز و پرسشنامۀ افسردگی بک بهعمل آمد.
پرسشنامۀ خودپنداره راجرز که توسط راجرز در
سال  3213تهیه شد ،برای تعیین خودپندارۀ مثبت و منفی
به کار میرود و شامل دو فرم خود واقعی و خود ایدهآل
میباشد .در هر دو فرم به صورت مشابه  91صفت
شخصیتی را به صورت ارزشگذاری از ( )3-7مورد
ارزیابی قرار میدهند و از مقایسۀ تفاوت در نمرات خود
ایدهآل و خود واقعی میزان ضعف و نرمال بودن
خودپنداره تعریف میشود .هر چه نمرۀ کسب شده در
آزمون از عدد هفت بیشتر باشد ،بدین معناست که فرد از
خودپندارۀ ضعیفتر و منفیتری برخوردار میباشد.
حمزهلویی در تحقیقی روایی آزمون خودپنداره راجرز را
 3/14بهدست آورد ( .)37همچنین در تحقیق نادری به
منظور اعتباریابی پرسشنامه از روش زوج و فرد کردن
استفاده شد و ضریب همبستگی  3/82برآورد شد (.)38
در پژوهش میهندوست پایایی آزمون از طریق روش
آلفای کرونباخ  3/84و از روش تنصیف  3/87به دست
آمد ( .)32در تحقیق حاضــر ،ضرایب پایایی پرسشنامه
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خودپنداره با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه

پیکان عمودی بک و  ABCالیس و پیامدهای رفتاری،

گردید که برای کل مقیاس برابر با  3/89میباشد و بیانگر

عاطفی و فیزیولوژیک رخدادها آموزش داده شد .با

ضرایب قابل قبول پرسشنامۀ یاد شده است.

آموزش باورهای غیر منطقی الیس و تحریفهای شناختی

پرسشنامۀ افسردگی بک ( )IIدر سال  ،3225توسط

بک ،اعضا با به چالشگیری و زیر سؤال بردن افکار غیر

بک معرفی شد .یک پرسشنامۀ  93قسمتی است که

عقالنی ،آنها را با افکار عقالنی جایگزین کرده و به

جنبههای شناختی ،رفتاری ،عاطفی و جسمانی افسردگی

اصالح تحریفهای شناختی خود پرداختند .از جلسات

و نشانههای تعریفشده افسردگی از جمله غمگینی،

ششم به بعد مهارت مقابله با شرم ،مهارت تصمیمگیری و

احساس گناه ،از دست دادن عالقه ،خستگی ،فعالیت،

حل مسأله و مهارت ابراز وجود آموزش داده شد.

اختالالت خواب ،کنارهگیری اجتماعی و افکار خودکشی

همچنین از آنجا که اکثر بیماران به علت عوارض شیمی

را مورد ارزیابی قرار میدهد .برای بررسی نتایج ،آزمونگر

درمانی و جراحی دچار تضعیف خودپنداره و کاهش میل

باید نمراتی را که آزمودنی مشخص کرده است ،با

جنسی و اختالل در روابط زناشویی میشوند ،نحوۀ

یکدیگر جمع کند .جمع نمرات از  3تا  51میتواند

برقراری ارتباط با همسر نیز آموزش داده شد .در هر

نوسان داشته باشد ،نمرۀ منفی منظور نمیگردد.

جلسه پانزده دقیقه اول به مرور خالصۀ مباحث جلسۀ

هنجاریابی این پرسشنامه برای نخستینبار در ایران به-

قبل و بررسی تکالیف انجام شده اختصاص مییافت.

وسیلۀ جلیلی و اخوت انجام گرفت .در پژوهش کاظمی

سپس آموزش به مدت سی دقیقه انجام میشد .بعد از

پایایی این پرسشنامه از راه ضریب همسانی درونی بر

آموزش تکلیف جلسۀ بعد تعیین میشد .سپس با استفاده

حسب آلفای کرونباخ  3/84و همبستگی بهدست آمده از

از لوح فشردۀ صوتی دکتر نوابینژاد به مدت چهل و پنج

روش تصنیف بر اساس پرسشهای زوج و فرد ،برابر

دقیقه آرمیدگی عضالنی و تصویرسازی ذهنی بر روی

 3/73گزارش شده است ( .)93در تحقیق حاضر برای

اعضا اجرا میشد .در پایان جلسۀ دهم از گروه آزمایش و

تعیین پایایی پرسشنامۀ افسردگی از روش آلفای کرونباخ

ساعتی بعد از آن از گروه گواه پسآزمون گرفته شد .بعد

استفاده شــد که برای کل پرسشنـامه برابر با  ،3/73که

از گذشت یک ماه از آخرین جلسه از هر دو گروه آزمون

بیانگر ضرایــب پایایی قابل قبول پرسشنامۀ یاد شده

پیگیری به عمل آمد .برای انجام تجزیه و تحلیل دادههای

میباشد .بعد از انجام پرسشنامهها و تصحیح آنها ،از میان

تحقیق از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ هجدهم استفاده

کسانی که نمرات آزمونهای آنان حاکی از خودپندارۀ

شد .در ضمن سطح معناداری در این تحقیق=3/31 ،

منفی (نمرۀ باالتر از هفت) و دارا بودن افسردگی (نمرۀ

تعیین شد .روشهای آماری مورد استفاده تحلیل کواریانس

باالتر از ده) بود 13 ،نفر به صورت تصادفی انتخاب و به

یک متغیری (انکوا) و تحلیل کواریانس چند متغیری

دو گروه  31نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند .برای

(مانکوا) بود .در تحلیل کوواریانس متغیرهای مداخلهگر

گروه آزمایش ده جلسه ،هر هفته دو جلسه و هر جلسه

کنترل میشوند ،یعنی اثر آنها از روی نمرات آزمون

رویکرد

برداشته میشود و سپس میانگین نمرات باقی مانده،

شناختی_رفتاری انجام شد .بدین ترتیب که ابتدا با شرح

گروههای پژوهشی با هم مقایسه میشوند .در این

چند موقعیت فرضی نحوۀ به وجود آمدن احساسات به

پژوهش در آزمون فرضیهها ،در مرحلۀ پسآزمون ،متغیر

وسیلۀ افکار برای اعضای گروه روشن شده و روش

مداخلهگر کنترل شده است .یعنی تأثیر آن از روی نمرات

نود

دقیقه

مشاورۀ

گروهی

بر

مبنای
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پسآزمون برداشته شده و سپس میانگین نمرات باقی

باشد معنادار شدن آزمون لوین تأثیر قابل مالحظهای بر

مانده گروه آزمایش و گروه گواه با هم مقایسه شدهاند.

سطح آلفای اسمی نخواهد داشت.این پژوهش شامل

یافتهها

فرضیههای زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای

دست آمده از تجزیه و تحلیل آن ارائه میگردد.

آماری مانند :میانگین ،انحراف معیار و تعداد آزمودنیهای

فرضیۀ  :3مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری بر بهبود

نمونه برای کلیۀ متغیرها در این پژوهش است .همان

خودپندارۀ زنان مبتال به سرطان سینه تأثیر دارد .همان

طوری در جدول شماره یک مالحظه میشود در مرحلۀ

طوری که در جدول  1نشان داده شده است با کنترل

پیشآزمون میانگین و انحراف معیار خودپنداره (منفی) هر

پیشآزمون بین زنان مبتال به سرطان سینه گروه آزمایش و

یک از گروهها به ترتیب گروه آزمایش  33/13و ،9/93

گروه گواه از لحاظ خودپنداره (منفی) تفاوت معناداری

گروه گواه  39/34و  ،9/58در مرحلۀ پسآزمون میانگین

وجود دارد ( p<3/3333و  .)F = 13/37میزان تأثیر یا

و انحراف معیار ،گروه آزمایش  7/81و  ،9/17گروه گواه

تفاوت برابر با  3/11میباشد ،به عبارت دیگر 11 ،درصد

 39/91و  9/33و در مرحلۀ پیگیری میانگین و انحراف

تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون خودپنداره (منفی)

معیار ،گروه آزمایش  7/17و  3/17و گروه گواه  39/35و

مربوط به تأثیر مشاورۀ گروهی شناختیـرفتاری (عضویت

 ،3/59در متغیر افسردگی در مرحلۀ پیشآزمون میانگین و

گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  3033است ،به

انحراف معیار هر یک از گروهها به ترتیب گروه آزمایش

عبارت دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

 95/31و  ،8/81گروه گواه  91/83و  ،7/97در مرحلۀ

به عبارت دیگر مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری موجب

پسآزمون میانگین و انحراف معیار ،گروه آزمایش 33/57

بهبود خودپندارۀ زنان مبتال به سرطان سینه در گروه

و  ،4/41گروه گواه  91/97و  5/34و در مرحلۀ پیگیری

آزمایش شده است .بنابراین فرضیۀ  3تأیید میشود .این

میانگین و انحراف معیار ،گروه آزمایش  8/11و  1/27و

اثر تا مرحلۀ پیگیری ادامه داشته است .نمودار .3

گروه گواه  38/87و  ،1/88میباشد جدول .3قبل از
پیشفرض تساوی

فرضیۀ  :9مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری بر

واریانسها متغیرهای تحقیق از آزمون لوین جدول.9

کاهش افسردگی زنان مبتال به سرطان سینه تأثیر دارد.

استفاده شده است .همچنین نتایج آزمون کلموگروفـ-

طبق نتایج جدول  1با کنترل پیشآزمون بین زنان مبتال به

اسمیرنف جهت پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در

سرطان سینه گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ

جامعه جدول  1و نیز نتایج آزمون بررسی پیشفرض

افسردگی تفاوت معناداری مشاهده میشود (p 3/3333

همگنی شیبهای رگرسیون ،برای متغیرهای خودپنداره

<و  .)F= 44/58میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  3/51می-

(منفی) و افسردگی غیر معنادار شده است .جدول .4

باشد ،به عبارت دیگر 51 ،درصد تفاوتهای فردی در

بررسی فرضیهها برای رعایت

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،فرض

نمرات پسآزمون افسردگی مربوط به تأثیر مشاورۀ

صفر برای تساوی واریانسهای نمرههای دو گروه در

گروهی شناختیـرفتاری (عضویت گروهی) میباشد.

کلیۀ متغیرهای تحقیق تأیید میگردد .یعنی پیشفرض

توان آماری برابر با  3/33است ،به عبارت دیگر ،امکان

تساوی واریانسهای نمرهها در دو گروه آزمایش و گواه

خطای نوع دوم وجود نداشته است .به عبارت دیگر،

تأیید گردید .با این حال وقتی که حجم نمونهها مساوی

مشاورۀ گروهی شناختیـرفتاری با توجه به میانگین
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افسردگی زنان مبتال به سرطان سینه گروه آزمایش نسبت

آزمایش شده است .بنابراین فرضیۀ  9تأیید میگردد .این

به میانگین گروه گواه ،موجب کاهش افسردگی گروه

اثر تا مرحلۀ پیگیری نیز ادامه داشته است .نمودار .9

جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرۀ خود پنداره (منفی) و افسردگی گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون و پس-
آزمون
متغیر

شاخص آماری

مرحله

گروه

پیش آزمون
خودپنداره (منفی)

پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون

افسردگی

پس آزمون
پیگیری

میانگین

تعداد

انحراف معیار

آزمایش

33/13

9/93

31

گواه

39/34

9/58

31

آزمایش

7/81

9/17

31

گواه

39/91

9/33

31

آزمایش

7/17

3/17

31

گواه

39/35

3/59

31

آزمایش

95/31

8/81

31

گواه

91/83

7/97

31

آزمایش

33/57

4/41

31

گواه

91/97

5/34

31

آزمایش

8/11

1/27

31

گواه

38/87

1/88

31

جدول :9نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای نمرهها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
متغیر

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

خودپنداره (منفی)

3/494

3

98

3/193

افسردگی

3/333

3

98

3/273
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جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون خودپنداره (منفی) و افسردگی زنان
مبتال به سرطان سینه گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
یر
متغ

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

میانگین

F

سطح معنی داری p

مجذور اتا

توان آماری

24/01

1

24/01

8/03

0/028

0/11

0/025

گروه

125/90

1

125/90

30/11

0/0001

0/83

1/00

خطا

111/00

20

4/21

پیش
خودپنداره

آزمون

پیش
افسردگی

آزمون
گروه

درجه آزادی

مجذورات

208/11

1

208/11

5/92

0/000

0/28

0/520

1030/89

1

1030/89

44/05

0/0001

0/03

1/00

خطا

20

899/01

23/00

جدول  :4نتایج آزمون بررسی پیشفرض همگنی شیبهای رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
مرحله :پیش آزمون ـ پس آزمون

متغیر

منبع تغییرات

خودپنداره (منفی)

تعامل

3/08

افسردگی

گروه * پیش

2/82

منبع تغییرات

( Fتعامل)

معنی داری
0/001

تعامل

0/124

گروه * پیش

مرحله :پیش آزمون ـ پیگیری
( Fتعامل)

معنی داری

3/09

0/000

0/801

0/485

نمودار :1مقایسۀ میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون خودپنداره (منفی) گروههای آزمایش و گواه
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نمودار :2مقایسۀ میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون افسردگی گروههای آزمایش و گواه

بحث
طبق نتایج بین زنان مبتال به سرطان سینه گروه

شناختی_رفتاری بر تغییرات تصویر ذهنی ازجسم در زنان

آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودپنداره (منفی) تفاوت

ماستکتومی ) (mastectomyشده را مورد بررسی قرار

معناداری وجود دارد ،این پژوهش با نتایج تحقیقات

داد و نتایج نشان داد که میانگین نمرۀ تصویر ذهنی از

ووجتینا ( )Wojtynaaو همکاران (( )93که نشان دادند

جسم در گروه مطالعه قبل و بعد از مشاوره ،تفاوت قابل

مشاورۀ شناختی_رفتاری باعث بهبود کیفیت زندگی و

مالحظهای داشته) ،همسو میباشد.

افزایش عزت نفس زنانی که از سرطان سینه رنج می-

در تبیین یافتههای فوق میتوان چنین اذعان کرد که

بردند ،شد) )99( ،در پژوهشی با عنوان اثربخشی مداخله

رویکرد شناختی_رفتاری به شیوۀ گروهی یکی از روش-

شناختی_رفتاری گروهی بر اصالح تصویر تن و افزایش

های مهمی است که با دارا بودن آموزشهایی چون

عزت نفس در زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی

مهارت مقابله با شرم و مهارت ابراز وجود ،باعث

ماستکتومی نتیجه گرفته شد که شیوۀ مداخله مورد استفاده

خوشنودی و رضایت فرد از خصوصیات و تواناییها و

بر اصالح تصویر تن و افزایش عزت نفس زنان

عملکرد خویش میشود و آموزش انجام آرمیدگی

ماستکتومی شده مؤثر بوده است ،رهبریان ( )91که در

عضالنی و تصویرسازی ذهنی با کاهش استرس و

پژوهشی اثربخشی مداخلۀ شناختی_رفتاری را به صورت

اضطراب ،تنش و فشار حاکم بر موقعیتهای بیرونی بر

گروه درمانی برخود پنداشت و تصویر بدنی بیماران دچار

فرد را کاهش میدهد .فرد با آموختن مهارتهای تصمیم-

سوختگی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست

گیری و حل مسأله قادر میشود تا محیط را به طریق بهتر

یافت که درمان شناختی-رفتاری گروهی موجب بهبود

و مثبتتری زیر نفوذ و کنترل بگیرد .این رویکرد به

تصویر بدنی و افزایش خودپنداشت در زنان سوخته شد

طریق غیر مستقیم موجب تقویت عزت نفس فرد و کسب

و با پژوهش قربانپور ( )7که تأثیر مشاوره به شیوۀ

رضایت از خود و در نهایت پذیرش خود با وجود
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کاستیهایش میشود .همچنین طبق نتایج مالحظه میشود

زنان تحت شیمیدرمانی یا پرتو درمانی تحت یک مداخله

که با کنترل پیشآزمون بین زنان مبتال به سرطان سینه

دو هفتهای با دوازده راهبرد شناختی-رفتاری ،نتایج حاکی

گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ افسردگی تفاوت

از این بود که مداخلۀ شناختی-رفتاری میتواند درد،

معناداری مشاهده میشود ،یافتۀ حاصل از آزمون فرضیۀ

خستگی و اختالل خواب را کاهش دهد) و همچنین با

فوق با نتایج تحقیقات گودندراپ ( )Goedendorpو

آیین پرست و همکاران ( )93که در تحقیقی اثربخشی

همکاران (( )94که به منظور بررسی اثربخشی درمان

گروه درمانی شناختی_رفتاری بر اضطراب ،افسردگی و

شناختی_رفتاری بر خستگی بعد از سرطان و بر ناتوانی-

امیدواری زنان مبتال به سرطان سینه را مورد بررسی قرار

های شناختی درک شده و با انجام آزمون روانشناسی-

دادند و به این نتایج دست یافتند که در زمینۀ اضطراب،

عصبی بر  28نفر از نجاتیافتگان را که دچار خستگی

افسردگی و امیدواری به ترتیب در سطح معناداری حاکی

شدید بعد از درمان موفقیتآمیز بودند به این نتیجه دست

از تفاوت معنادار بین دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون

یافتند که درمان شناختی_رفتاری برای خستگی شدید بعد

بوده است.

از درمان سرطان مؤثر است .در گروه آزمایش به طور

در تبیین یافتههای فوق میتوان چنین اذعان کرد که

معناداری ناتواناییهای شناختی کاهش یافته بود و درمان

مشاورۀ گروهی شناختی_رفتاری با به چالشگیری و

شناختی_رفتاری با بهبود بالینی مشکالت تمرکز همکاری

تغییر باورها به گونهای مؤثر در کاهش افسردگی کاربرد

میکرد) ،بتی ( )Beattyوکوزوارا ()91( )Koczwara

دارند ( .)97زیرا رویکرد شناختی اذعان میدارد که

(که اثربخشی مطالعۀ برنامۀ درمان گروهی شناختی-

حالتهای تنشزا همچون افسردگی اغلب به وسیلۀ تفکر

_رفتاری بر زنان مبتال به سرطان سینه را بررسی کردند.

سوگیرانه و افراطی ،تداوم و از راه تحریف در پردازش

به طور کلی نتایج نشان داد که بهبود بالینی در طی زمان

دادهها شدت مییابد .این رویکرد بر این باور است که

در عالیم اختالل استرس پس از ضربه و حمایت

افراد به گونهای انتخابی به دادههای همخوان با باورهای

اجتماعی حاصل شد ،اما در اجتناب شناختی اثر مطلوبی

قبلی توجه میکنند ( .)98نتیجهگیری کلی از یافتههای

به همراه نداشت .دو نفر از زنان با باالترین پایۀ پریشانی،

پژوهش مبین این است که مشاورۀ گروهی شناختی-

افسردگی ،اضطراب و اختالل استرس پس از سانحه بعد

_رفتاری در بهبود خودپنداره و کاهش افسردگی زنان

از درمان ،پیشرفتهای بزرگی را تجربه کردند ،اما تا

مبتال به سرطان سینه مؤثر بوده است .طبق پژوهش مان

مرحلۀ پیگیری به پایۀ اول بازگشتند .گزارش کیفی از

( )Mannو همکارانش نیز درمان شناختی رفتاری یک

مزایای عمدۀ این برنامه به دست آوردن مهارت در آرامش

درمان اثربخش و ایمن برای زنانی که از تأثیرات جانبی

و بازسازی شناختی و به دست آوردن حمایت اجتماعی

درمان سرطان رنج میبرند ،میباشد (.)92

بود) ،کوکبوم ( )Kwekkeboomو همکاران (( )95که
در بررسی امکان مداخله شناختی_ رفتاری بر کنترل بیمار

نتیجهگیری

از نظر شدت درد ،خستگی ،اختالل خواب در طول درمان

در تبیین این اثربخشی میتوان چنین عنوان کرد که

بیماران مبتال به سرطان پیشرفته و ارزیابی اثربخشی اولیه

به طور کلی روشهای مورد استفاده در این الگوی

از مداخله در کنترل عالیم ،با سرطان پیشرفته (عود یا

درمانی از قبیل به چالشگیری افکار خودآیند و باورهای

متاستاز) کولورکتال ( ،)Colorectalریه ،پروستات و

غیر منطقی ،انجام تکالیف خانگی ،تمرینهای عملی و
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، خسته بودن از زندگی، وضع ماللانگیز،افکار بدبینانه

بازی نقش زمینۀ انجام فعالیتهایی که بسیاری از

 احساس تنهایی و ترس از مرگ را برای خود به،ناامیدی

آزمودنیها تا پیش از این به دلیل نداشتن ارزیابی صحیح

 تجسم، شرکت آنها در مشاورۀ گروهی.وجود میآورند

،از میزان تواناییهای خود از انجام آن اجتناب میکردند

مرگ خود و پرداختن به احساسات خود نسبت به مرگ

را فراهم نموده است و از این طریق به آنها کمک کرده

در گروه باعث میشود که انسان به زندگی با اندیشههای

 عالوه بر این میتوان به آثار.تا به خودشناسی نایل شوند

.)19( نوین و دید دیگری بنگرد

مفید مشاورۀ گروهی در مقایسه با مشاورۀ انفرادی اشاره
 مشاورۀ گروهی به افراد کمک میکند تا مهارتهای.کرد

قدردانی

 سپس آموزههایشان را روی،اجتماعی مؤثری را بیاموزند

 پزشکان و پرستاران،از متخصصان پرتو درمانی

 آنان از مشاهدۀ.)13( دیگر اعضای گروه امتحان کنند

مطبهای خصوصی مربوط به بیماری سرطان و شیمی

مشکالت دیگران که مشابه یا شدیدتر از مشکالت

درمانی شهر شیراز و از بیماران عزیز مبتال به سرطان سینه

.)13(  احساس راحتی و دلگرمی میکنند،خودشان است

که با وجود همۀ مسائل و مشکالت خود در این پژوهش

) وVinogral( ) و وینوگرالYalom( همچنین یالوم

به عنوان اعضای گروه گواه و آزمایش شرکت کرده و

در رابطه با تأثیر مشاوره گروهی در بیماران سرطانی

 نهایت سپاس و از خداوند منّان برایشان.حمایتم کردند

گزارش کرد که بیماران سرطانی چون احساسات خود را

.آرزوی سالمتی دارم

 روز به روز نسبت به،نسبت به بیماری سرکوب میکنند
موجودیت خود غریبهتر میشوند و کمتر اجازه میدهند
، در نتیجۀ آن.تا تجربیات تازه در ذهنشان رسوخ کند
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Abstract
Background and Objective: In addition to the physical effects
of cancer treatment, other problems such as psychological,
cognitive, sexual dysfunction are faced constantly concerning
cancer recurrence. Therefore the present study was unsertaken
in order to clarify the influence of group cognitive-behavioral
counseling on self-concept and depression in women with
breast cancer.
Subjects and Methods: Study population of the study
comprised women with breast cancer in Shiraz in 2013.
Sampling method was based on available and the sample size
consisted of 30 subjects. Users were randomly assigned to two
15-subject experimental and control groups. Quasi-experimental
research design was as a pre-test, post-test and one-month
follow-up test in both groups. The method used was Beck
Depression questionnaire and Rogers self-concept Group
counseling was conducted for 10 sessions, for the experiment
group. Then the post-test was performed in both groups. After
one month, the two groups took a follow-up test. These results
were kept until the tracking stage.
Results: Among women with breast cancer by controlling the
pre- test group and control group in terms of self-concept and in
terms of depression, significant differences were observed
(P<0.0001). These results were maintained at follow- up.
Conclusion: Cognitive-behavioral group counseling, results in
training that can lead to replacement of irrational thoughts with
rational ones and causes improvement in self-concept and
reduction in depression in women with breast cancer.
Key
words:
Breast
cancer,
Group
counseling,
Cognitive- behavioral approaches, Self-concept, Depression.
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