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 1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد ،ایران
 2استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد ،ایران
 3دانشجوی دکترای روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،مرکز تحقیقات بین رشته ای بیمارستان رضوی مشهد ،ایران
 4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،بیمارستان رضوی مشهد ،ایران

چکیده
سرطان سینه یکی از مهمترین و شایعترین بیماریها در زنان است که از هر  8نفر زن یك نفر را مبتال کرده و متاسفانه بیش
از سایر سرطانها باعث مرگ و میر زنان میشود .سرطان سینه شایعترین علت مرگ زنان در محدوده سنی  33تا  55سالگی
میباشد .هدف از پژوهش بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر تابآوری زنان مبتال به سرطان سینه بود .از تعداد  15نفر از زنان
درمان شده به دلیل سرطان پستان که برای کنترلهای پس از بهبودی به بیمارستان رضوی مشهد مراجعه میکردند برای این
پژوهش دعوت به همکاری شده است .معیارهای همگونی شامل داشتن سن بین  25تا  55سال ،وضعیت تاهل ،حداقل
تحصیالت دیپلم ،وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان بوده که بصورت نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .قبل از
مداخله درمانی ابزار پژوهش (پیش آزمون ) پرسشنامه تاب آوری کانر  -دیویدسون توسط آزمودنیها تکمیل گردید و بعد از
مداخله درمانی 12جلسهای به مدت  88دقیقه به صورت هفتگی ،ابزار پژوهش دوباره توسط آزمودنیها تکمیل گردید (پس
آزمون ) .در نهایت دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون  tهمبسته و روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد ارزیابی
آماری قرار گرفت .پژوهش نشان داد که مداخالت مبتنی بر طرحواره درمانی درتابآوری زنان مبتال به سرطان سینه در تمامی
خرده مقیاسها به جز تاثیرات معنوی تفاوت معنادار (  ) p<8085ایجاد کرده است .نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکند
که طرحواره درمانی روش درمانی مناسبی برای افزایش تابآوری زنان مبتال به سرطان سینه میباشد.
واژههای كلیدی :زنان مبتال به سرطان سینه ،طرحواره درمانی ،تابآوری
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 .8مقدمه
سرطان  1به عنوان یکی از بیماریهای شایع غیر عضوی شناخته شده است که نوعی اختالل در سرعت تکثیر و تمایز سلولی
است و میتواند در هر بافتی از بدن و در هر سنی رخ دهد و با حمله به بافتهای سالم بدن موجب بروز بیماری شدید و در
نتیجه مرگ شود (کری  2و همکاران.) 2812 ،
پا یین آمدن سن شیوع برخی سرطانها از جمله «سرطان پستان  »3در دختران و خانمهای جوان نیز معضل دیگری
است که سازمانهای بهداشتی و تحقیقاتی در مورد آن هشدار دادهاند .به طوری که براساس آمار سازمان جهانی بهداشت
)4(WHOپیشبینی میشود تا سال  2828میالدی موارد جدید بیماران سرطانی به  15میلیون نفر در جهان برسد.
بك  5و همکاران (  ) 1998معتقدند که در حیطه آسیب شناسی روانی ،واژه طرحواره  1در مورد ساختارهایی با محتوای
شخصی شده با خصایص فردی به کار میرود که در اثر اختالالتی از جمله افسردگی ،اضطراب ،حمالت هراس و وسواسها فعال
میشوند .طرحواره باالترین سطح تعمیم یافته شناخت است که به تغییر مقاوم می باشد و تاثیر عمیق و قدرتمندی در شناخت
وارهها و هیجانهای فرد دارد .افکار خودآیند منفی و مفروضههای بنیادین بینابینی به طور شدیدی تحت تاثیر طرحوارهها قرار
میگیرند و ا ین تاثیر به خصوص زمانی قدرتمندتر است که طرحوارهها فعال شوند.
با توجه به مشکالت افراد  -اضطراب  5و افسردگی  8باال و کیفیت زندگی پایین ،احساس میشود شیوه درمانی مناسب
برای این منظور طرحواره درمانی  9است (سیورتسن  18و همکاران.) 2815 ،
بر اساس رویکرد شناختی ،مهم تر ین عامل روان شناختی موثر به بیماریهای طبی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه
میباشند که موجب تغییرات ایمنی و بیماری میشوند .آنها الگوهای هیجانی و شناختی خود  -آسیب رسان هستند و اغلب
زیر بنای اختالالتی هم چون :اضطراب ،افسردگی ،سوء مصرف مواد ،اختالالت روان تنی و غیره می باشند(معنوی پور و میری،
.) 1395
تاب آوری  ،11سازگاری مبثت در واکنش به شرایط ناگوار است .طرحوارههای ناسازگار می توانند در شرایط ناگوار فعال
شوند ،بنابرا ین طرحواره درمانی با توجه به در معرض قرار گرفتن افراد در شرایط دشوار با اثر مستقیم روی طرحوارههای
ناسازگار قادر است در افزایش تاب آوری در آنها مؤثر باشد (مرادحاصلی و یارمحمدی واصل.) 1395 ،
تأکید رویکرد طرحواره درمانی نیز بر طرحوارههای ناسازگار است که شامل باورها و الگوهای ثابتی میشود که از
دوران کودکی شکل گرفته و تا بزرگسالی ادامه می یابند .این باورها در مقابل تغییر مقاومت زیادی از خود نشان می دهند و فرد
از طریق این باورها به دنیای اطراف نگاه میکند .از طرفی یکی دیگر از روشهای رویکرد طرحواره درمانی ،تمرکز روی
سبكهای مقابلهای  12و ناکارآمد بیماران است که از دوران کودکی شکل گرفته و تأثیر مستقیم بر رفتار دوران بزرگسالی دارد
(مراد حاصلی و یارمحمدی واصل.) 1395 ،
به طور کلی بروز بیماری سرطان ،در بسیاری از موارد ،خواسته یا ناخواسته برای فرد با برهم خوردن ساختار اصلی
روانی و برنامه ریزیهای تنظیم شده ذهنی همراه است .بروز باورهایی چون محرومیت هیجانی  ،13رها شدگی  ،14نقص /شرم ،15
1. Cancer
8. Kerri, M .
3. Breast Cancer
4. World Health Organization
8. Schema
9. Anxiety
6. Depression
2. Schema therapy
6. Sivertsen, H.
10. Early M aladaptive Schemas
11. Resilience
18. Coping styles
13. Emotional Deprivation
14. Abandonment / Instability
18. Defectiveness / Shame
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شکست  ،1وابستگی /بی کفایتی  ،2گرفتار  ،3اطاعت  ،4ایثار  ،5معیارهای سرسختانه  1و خویشتن داری /خود انضباطی ناکافی  5در
این افراد ،در این شرایط چه بسا که اجتناب ناپذیر باشد .به نظر میرسد با توجه به اینکه باورهای بنیادین (طرحوارههای
ناسازگار اولیه ) در طول زمان بر اثر اتفاقات شکل میگیرند ،طبیعی است که انتظار داشته باشیم طرحوارههای فرد به نوعی
همسو با رویدادها زندگی فرد باشند .ابتالی به بیماری سرطان ،یکی از عمده ترین رویدادهای منفی در زندگی یك فرد میتواند
باشد ک ه به دنبال خود ،تنیدگی مزمن ایجاد می نماید (باغبانیان.) 1391 ،
در پژوهشهای جداگانه نشان دادند که سطوح باالی تاب آوری به فرد کمك میکند تا از عواطف و هیجانهای مثبت
به منظور پشت سر نهادن تجربههای نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلوب استفاده کند .تاب آوری از طریق افزایش سطوح
عواطف مثبت باعث تقویت حرمت خود و مقابلهی موفق با تجربههای منفی میشود (مظلوم بفروئی ،افخمی اردکانی ،شمس
اسفند آباد و جاللی.) 1398 ،
تاب آوری ،یکی از سازههای اصلی شخصیت برای فهم انگیزش ،هیجان ،رفتار و ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس
و فاجع ه است .تاب آوری ،به عنوان قدرت یا توانایی برگشتن به زندگی اولیه و شروع وضعیت جدید از طر یق کاهش فشار
عصبی یا تحریف آن و جایگزینی نشاط نیز تعریف می شود (جزایری ،وطن خواه و بدیعی.) 1392 ،
تا اوایل دهه ی  88اعتفاد بسیاری از پژوهشگران علم روان شناسی این بود که رویدادهای تنش زا در بروز اختالالت
روان تنی نقش موثری دارند ،بعنوان مثال دریافتند که رویدادهای زندگی با شروع بیماری رابطه دارند .در عین حال بررس های
روان شناسان بعدی نشان داد که بین رویدادهای تنش زا و اختالالت روان شناختی ،عوامل تعدیل کنندهای وجود دارد که
موجب میشود این رویدادها تاثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند .یکی از این ویژگی ها تاب آوری است (شاکرینیا و
محمدپورشاطری.) 1388 ،
به نظر میرسد با مداخله در این فرآیند ،و انجام طرحواره درمانی میتوان در چرخه معیوب طرحوارههای ناسازگار،
اختالل ایجاد کرد و این امر به اثر بخشی روند درمانی کمك میکند .چنین به نظر می رسد که بهتر است فرد توسط درمانگران
آموزش داده شود تا در برابر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،خود را کنترل کند .طبیعی است با باال رفتن دانش و آگاهی ،می توان
انتظار داشت که فرد با همکاری به روند درمانی خود ،از پیامدهای اثر بخش مثبت تری برخوردار گردد .بنابراین الزمه مداخالت
روانشناختی در سرطان ،انجام درمانهای حمایتی ،موجب بهبود کیفیت زندگی و طوالنی شدن عمر بیماران میشود (امینی،
.) 1392
کیخاونی ،محمد زاده و محمدی (  ) 1391در پژوهش خود به این نتیجه رسی دند که بین تاب آوری و سالمت روان
رابطه معنا داری وجود دارد و پژوهشهای آنها نشان داد که افراد دارای تاب آوری باال در شرایط استرس زا در موقعیتهای
ناگوار سالمت روان شناختی خود را حفظ مینمایند و دارای سازگاری روانشناختی هستند.

 .2هدف تحقیق
بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری در زنان مبتال به سرطان سینه.

1. Failure
8. Dependence / Incompetence
3. Enmeshment / Grandiosity
4. Subjugation
8. Self-Sacrifice
9. Unrelenting Standards / Hyper criticalness
6. Insufficient Self-Control / Self-discipline
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در صورت مشاهده اثر بخشی طرحواره درمانی بر افزایش تاب آوری در زنان مبتال به سرطان سینه درطراحی درمان
های حمایتی و برای تغییر الگوهای هیجانی و شناختی خود  -آسیب رسان میتوان در جهت بهبود زندگی و حفظ سالمت زنان
مبتال به سرطان سینه کمك نمود.

 .3روش كار
پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون تك گروهی است.
جامعه ،نمونه ،حجم نمونه:
جامعه مورد تحقیق در این پژوهش عبارتست از کلیه بیماران زن بهبود یافته از سرطان سینه که به بیمارستان رضوی
مشهد جهت کنترلهای بعد از بهبودی به بیمارستان مراجعه نموده اند .حداقل حجم نمونه برای گروه  15نفر میباشد و در این
پژوهش برای اطمینان ازحجم نمونه درمجموع از  28زن داوطلب برای این پژوهش دعوت به همکاری شده است .معیارهای
همگونی شامل داشتن سن بین  25تا  55سال ،وضعیت تاهل ،حداقل تح صیالت دیپلم ،وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان
میباشد.

 .4ابزار پژوهش
1

مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (  : ) 2883این مقیاس  25گزاره دارد که در یك مقیاس لیکرت بین صفر (کامال نادرست)
تا چهار (همیشه درست) نمره گذاری میشود .حداقل نمره تاب آوری آزمودنی ،صفر و حداک ثر نمره ،صد است .این مقیاس ،در
ایران توسط محمدی ( ) 2881هنجاریابی شده و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ معادل %889 ،گزارش شده است( .) 8

 .5اجرای طرح
نحوه اجرای پژوهش بد ین گونه بوده است:
جلسه توجیهی شامل توضیح اجمالی در مورد تاب آوری (توضیح اهمیت و هدف طرحواره درمانی ،فوا ید آن برای خود
شخص ،تاثیر آن بر تداوم درمان و حفظ سالمتی ،بهبود روابط بین فردی ) صورت بندی شد.
الزم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در پژوهش به صورت داوطلب در پژوهش شرکت نموده و به آنها اطمینان
خاطر داده شد که کلیه اطالعات پرسش نامهها به صورت م حرمانه نزد پژوهشگر خواهد ماند.
در نهایت گروه مداخله  12جلسه  88دقیقه ای (هفتهای 1جلسه) با روش طرحواره درمانی گروهی آموزش دی دند.

 .6نتایج تجزیه و تحلیل دادهها
دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spss-88به صورت استنباطی به تحلیل کواریانس خرده مقیاسهای
تاب آوری تك گروهی پرداخته شد.

1. The Connor_Davidson Resilience Scale
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 .7آزمون فرضیه تحقیق
طرحواره درمانی باعث افزایش تاب آوری زنان مبتال به سینه می شود.
با توجه به نرمال بودن متغیر طرحواره درمانی باعث افزایش تاب آوری زنان مبتال به سرطان سینه در پیش آزمون و
پس آزمون ،برای مقایسه از آزمون tی همبسته ،استفاده شد.
جدول . 8نتایج آزمون tی همبسته برای تع یین تاث یر طرحواره درمانی بر تاب آوری زنان مبتال به سرطان س ی نه.

متغیر

شایستگی فردی

اعتماد به غرایز فردی

پذیرش مثبت تغییر

کنترل

تاثیرات معنوی

مرحله

نتایج آزمون tی همبسته
میانگین انحرافمعیار آماره  tدرجه آزادی سطح معنی داری

پیش آزمون 15 /33

4 /55

19 /2

4 /82

پیش آزمون 18 /93

4 /89

پس آزمون

پس آزمون

15

4 /35

پیش آزمون

11 /41

2 /58

پس آزمون

13 /11

2 /55

پیش آزمون

1/13

2 /11

پس آزمون

5 /88

1 /99

پیش آزمون

1/81

1 /53

پس آزمون

1/11

1 /39

- 8 /88

14

8 /8881

- 5 /81

14

8 /8881

- 4 /48

14

8 /881

- 4 /84

14

8 /8881

- 1 /85

14

8 /882

همانطور که از نتایج جدول (  ) 1مالحظه میگردد،



میانگین نمرات آزمون  tهمبسته گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در مقیاس شایستگی فردی ،اعتماد به
غرایز فردی،پذیرش مثبت تغییر و کنترل از سطح معنادار برخوردار است) .(p<8085
طرحواره درمانی باعث افزایش تاب آوری زنان مبتال به سرطان سینه میشود.

 نتایج نمرات پیش آزمون نشان دهنده سطح پایین تاب آوری در زنان مبتال به سرطان سینه بود.
درمورد تاثیر طرحواره درمانی برتاب آوری زنا ن مبتال به سرطان سینه تحقیقات غیر مستقیم و اندکی در زمینه ارتباط بین نوع
طرحواره فعال و تاب آوری وجود دارد.
مطالعات جزایری و همکاران (  ) 1392نشان داده است که تاب آوری با سبك دفاعی پخته رابطه ی مثبت و با
حوزههای بر یدگی /طرد ،خود گردانی /عملکرد مختل و ،دیگر جهت مندی و محدودیت های مختل رابطه ی منفی دارد و تاب
آوری در صورت وجود هری ك از این طرحوارههای ناسازگار نام برده شده ،کاهش میباید  .از آنجا یی که تاب آوری مدلی برای
سالمت روان و طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه ،مدلی برای عدم سالمت روان تعیین میشود ،نتایج حاصل از پژوهش ما
مبنی بر همبستگی منفی بین تاب آوری و طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه ،با یافتههای جزایری و همکاران ( ) 1392
همسویی دارد.
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تاب آوری به وسیله ی پاسخ فرد به حوادث استرس زای زندگی و با مواجهه مستمر با استرس مشخص میشود و تاب
آوری عاملی است که ب ه افراد در مواجهه و سازگاری با شرایط سخت و استرس زای زندگی کمك میکند و آنها در برابر
مشکالت زندگی محافظت میکند .اما در بین زنان مبتال به سرطان سینه مخصوصاً آنهایی که عمل برداشت سینه را انجام
دادهاند ،سرطان به عنوان ی ك بحران تلقی میشود و باعث به هم خوردن تعادل زندگی آنها شده برای همین آنها مدام با
استرسهای زندگی روبرو هستند و نمیتوانند با حوادث ،شرایط و مشکالت زندگیشان سازگار شوند .در نتیجه تاب آوری زنان
مبتال به سرطان سینه نسبت به زنان سالم در سطح پایین تری قرار گرفته است (سلمانی ،نعمت اله زاده ماهانی ،شهبازی،
استوار و گنجی ) 1394 ،که با نتایج پژوهش ما هم خوانی دارد.
در پژوهش ما ین  1و همکاران (  ) 2813نشان داده شد کلیه این موارد در افراد مبتال به سرطان تقریباً باال بوده و به نظر
میرسد آنها از سطوح تاب آوری باالتری نیز برخوردار شدند و مشکالت و ناراحتیهای عاطفی کمتری در مقابل بیماری نشان
می دهند .ولی در پژوهش حاضر زنان مبتال به سرطان سینه نمرات تاب آوری پایینتری گرفتهاند .در تبیین این یافته میتوان
گفت زنان مبتال به سرطان سینه چون عمل برداشت سینه را انجام دادها ند تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی بودها ند و بیشتر
در محیطهای بیمارستانی قرار داشتها ند .درد و تنش و استرسهای ناشی از آن باعث شده است که تاب آوری شان کمتر از
زنان سالم باشد (سلمانی وهمکاران.) 1394 ،
معموالً درد مزمن در بیماریها با سالمت روان پایین مرتبط شده است .افراد با سطح باالی تاب آوری معموالً
میتوانند با درد ناشی از بیماریها مقابله کنن د و نشانههای افسردگی در این افراد به دلیل مقابلهی کار آمد کاهش مییابد .ولی
افراد بیمار به دلیل سیر طوالنی بیماری کمکم تحلیل میروند و تاب آوری آنها کاهش مییابد و به سمت فاجعه سازی درد
پیش میروند (بایور  2811 ،2به نقل از تاجی ك زاده ،صادقی و رئیس کریمیان.) 1394 ،

ویژگی افراد تاب آور شامل توانایی و بهبود پیدا کردن از سختیها و مشکالت ،خوش بینی ،انعطاف پذیری باال ،عزت
نفس باال ،خود مختاری باال ،توانایی حل کردن مشکالت و مهارت حل تعارض ،مهارت حل مسئله میباشد .هم چنین یکی از
ویژگیهای افراد تاب آور ،باور به آیندهای روشن است که بی ربط با خوش بینی هم نیست ،پس احتماالً یکی از ویژگیها یی که
افراد با تاب آوری باال را از افراد با تاب آوری پایین و افراد با شوخ طبعی باال را از افراد با شوخ طبعی پایین جدا میکند همین
ویژگی خوش بینی و امید به آینده است(تورگه .) 2812 ،3
ویگرز و کالتابیانو  ) 2812 ( 4نقش تاب آوری و استراتژی کنار آمدن با استرس را بر کارکرد روانشناختی بیماران با درد
مزمن بررسی کردند و به این نتیجه رسی دند که تاب آوری اگر چه بر سالمت روان و کیفیت زندگی تاثیر مثبت دارد ولی بر درد
مزمن افراد تاثیری نداشته و ا ین افراد درد را فاجعه آمیز برداشت میکردند .گلکاری و همکاران (  ) 2815نشان دادند نشانههای
افسردگی و تفکر فاجعه آمیز در دورهی بیماری وخیم بود ولی بعد از بهبودی از آسیب و بیماری ،این عالیم به سمت بهبود
پیش رفت ولی اضطراب درد در دورهی بیماری و بعد از بهبود هم چنان وجود داشت (به نقل از تاجیك زاده و همکاران،
.) 1394
5

گورم و همکاران (  ) 2888که طی تحقیقی که در زنان مبتال به سرطان سینه انجام دادهاند به این نتیجه رسی دند که
زنان مبتال به سرطان سینه یك ارتباط معنوی قوی داشتهاند  .زنان مبتال به سرطان سینه تشخیص سرطان خود را خواست و
اراده خدا میدانستند و این قدرت معنویت به آنها برای مقابله با سرطان کمك میکرد (سلمانی وهمکاران .) 1394 ،نتایج این
تحقیقات با پژوهش حاضر همسو است.
توجه به معنویت در زندگی میتواند به عنوان تکیه گاه روانی به ارتقاء سالمت روان بیماران سرطانی در شرایط سخت
بیماری کمك کند و در پذ یرش بیماری توسط بیمار و بهبود اختالالت روان شناختی موثر باشد .میتوان گفت تجربههای
1. M in, J, A
8. Bauer, H
3. Torgheh, M
4. Viggers LC, & Caltabino M L
8. Grum, B.K
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معنوی ،مخصوصاً در بیمارانی که نگرانی شدیدی دارند به میزان بیشتری دیده میشود .چرا که مذهب میتواند در ا یجاد
احساس امی د ،نزد یکی به خدا و کمك به حل مشکل موثر باشد (آقاعلی ،زندی پور و احمدی.) 1398 ،

معنویت میتواند کیفیت زندگی و سبك زندگی را در بیماران مبتال به صرع و سرطان پیش بینی کند .در بسیاری از
جوامع معنو یت هسته مهم ارزشی و فرهنگی است و به عنوان منبعی مطرح است که با ایجاد پذیرش و انعطاف به گسترش
بهبود زندگی در بیماران سرطانی و دیگر بیماران خاص کمك می کند (سلمانی وهمکاران.) 1394 ،
مطالعه هونتر  1و همکاران (  ) 2815نشان داده بیماران سرطانی پس از ابتال به شدت به سوی افکار منفی روی
میآورند و یکی از مهمترین عواملی که میتواند نیاز به آرامش را در آنان برآورده سازد ،یاد خداست (محمدکریمی و شریعت
نیا.) 1395 ،
افراد دارای سطح باالی تاب آوری در مقا یسه با افراد با سطح تاب آوری پایین ،احتماالً عاطفه مثبت بیشتر ،سطوح
باالتر اعتماد به نفس و سازگاری روانشناختی بهتری را تجربه میکنند .هیجانهای مثبت منابع روانشناختی بسیار مهمی
هستند که به افراد کمك میکنند در مقابل فشار روانی از روشهای مقابلهای مؤثری استفاده کنند و سالمت روانی و جسمانی
خود را حفظ نموده و به آسانی از وقایع استرس زای زندگی بهبود یابند.

 .1نتیجه گیری كلی
در زنان مبتال به سرطان سینه در برخورد با تشـخیص ،پـیش آگهـی و گزینـههای درمـانی اضــطراب و افســردگی دامنگیر
فرد بیمار میشود .بیماران مبتال به سرطان اغلب پس از ابتال به بیماری به سـمت نُشـخوار افکـار منفـی پـیش میروند،
گرایشی که خود میتواند به اختاللهای روان شناختی گوناگون منجر شـود و درمانهای انجـام شـده بـرای خـود بیمـاری
نیـز میتواند اضطراب برانگیز باشد .از طرفی ،تحمل درد در بیماران سـرطانی اثـری شدید روی کیفیت عمومی زندگی بیمار با
تأثیر بر جنبههای جسـمانی و روان شناختی دارد .اگرچه درمانهای کنونی سـرطان تاثیر ارزنـدهای در کنتـرل و جلـوگیری از
پیشـرفت بیمـاری را دارنـد ،نمیتوان درمان یك بیمار مبـتال بـه سـرطان را فقـط بـه ابعـاد بـالینی خالصه کرد .امروزه تأثیر
مثبت مداخالت روان شناختی در روند بهبود بیماریهای مزمن جسمی مورد تایید قرار گرفته است .بیمـاران سرطانی نیازمند
کمك برای انطباق مؤثر و زندگی بخش با بیماری مـزمن شـان هستند.
تبیین دیگر برای این یافته توانایی طرحواره درمانی برای الگو شکنی رفتاری است .این راهبرد به مراجع کمك میکند
تا برای جایگزین کردن الگوهای رفتاری سازگار به جای پاسخهای مقابلهای ناسازگار و نا کارآمد ،تکالیف رفتاری را طرح ریزی و
اجرا کنند .در نهایت این مزایای زیاد و کاربردی طرحواره درمانی باعث افزایش شادکامی و سالمت روانی میشوند .طرحواره
درمانی نه تنهـا در بهبودی بسیاری از بیماریهای مزمن مـؤثر اسـت بلکـه بـه بیمـاران کمـك میکند تـا تـأثیرات روانـی
منفـی بیمـاریشـان را بـه کمتـرین مقـدار برسـانند.
طرحواره درمانی باعث ارتقا سطح تاب آوری زنان مبتال به سرطان سینه شرکت کننده در این پژوهش گردیده است.
تقویت خود باوری و احساس ارزشمندی و افزایش عواطف مثبت همراه با مدیریت شرایط باعث کاهش آسیب پذیری روان
شناختی بیماران میشود .پژوهش نتایج حاصـل از بررسـی ایـن تحقیـق نشـان مـیدهـد کـه طرحواره درمانی میتواند سبب
کاهش تنیدگیهای ایجـاد شـده بـه دنبـال تشـخیص و درمانهای رایج بیمـاری سـرطان گـردد و در رونـد درمـان و
سـازگاری بهتـر بیماران نقش ارزندهای داشته باشـد .بـه نظـر مـیرسـد ارزیـابی روان شـناختی ایـن بیمـاران ،کشـف
واکـنشهای شـایع و عوارض روانی جهت پیشگیری و درمان سریعتر اهمیت اساسـی دارد .بنـابراین توصـیه مـیشـود کـه بـا

1. Hunter, H
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تاسـیس مراکز مشاوره و روان درمانی در بیمارستانها و مراکز انکولوژی ،در رونـد رو به بهبود این بیماران کمك مؤثری صورت
پذیرد.

 .1تشکر و قدردانی
از معاونت آموزش و پژوهش ،بیمارستان رضوی ،مشهد و مسئولین و همکاران محترم مرکز مهر بیمارستان رضوی مشهد تشکر
و قدردانی و از تمامی بیماران محت رم که در اجرای این پژوهش صمیمانه همکاری نمودند ،سپاسگزاری میگردد .شایان ذکر
است این پژوهش با کد  IR.MUMS.REC.13950189توسط کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد به تصویب رسیده است.

 .81منابع
 )1آقاعلی،فاطمه؛ زندی پور،طیبه واحمدی،محمدرضا .) 1398 ( .مطالعه تأثیر مشاوره گروهی شناختی  -رفتاری با تأکید بر
اندیشه های معنوی در افزایش معنویت و سالمت روان بیماران ام.اس ،استان قم ،مجله روانشناسی و دین.35- 54 ،4 ) 1 ( ،
 )2امینی،سحر  .) 1392 (.مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و تحریفهای شناختی در بیما ران سرطانی با افراد عادی پایان
نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ارسنجان.
 )3باغبانیان،علی .) 1391(.نقش عوامل روانی واجتماعی دربروز یا تشدید سرطانها  .پایگاه اطالع رسانی سالمت  .سال هشتم
شماره.1381 ،
 )4تاجیك زاده ،فخری؛ صادقی ،راضیه؛ رئیس کریمیان ،فرحناز  .) 1395 ).مقایسه ی تاب آوری ،مقابله با استرس و فاجعه
سازی درد در بیماران مبتال به سرطان وافراد عادی  ،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ، 5شماره ، 1پاییز
1395
 )5جزایری،سیدمجید ؛ وطن خواه،حمیدرضا و بدیعی،محمد مهدی .) 1392 (.رابطه ی سبكهای دفاعی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه با تاب آوری در دانش آموزان ،اندیشه و رفتار ،دوره هشتم،شماره ،38زمستان 1392
 )1سلمانی،خدیجه ؛ نعمت اله زاده ماهانی،ساناز سادات؛ شهبازی،سارا؛ استوار،زهره و گنجی ،لیال .) 1394 ( .مقایسه سبكهای
اسناد ،تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتال به سرطان سینه با زنان سالم ،روانشناسی سالمت ،فصلنامه علمی پژوهشی/
شماره - 28زمستان .1395
 )5شــاکری نیا ،ایرج و محمدپور شاطری ،مهری .) 1388 (.رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران
زن .مجله علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه ،دوره  ،14شماره 111- 115 ،2
 )8کیخاونی،ستار؛ محمد زاده،جهانشاه و محمدی،جالل .) 1391 (.رابطه ی تاب آوری و سالمت روان با آسیب پذیری در برابر
مواد مخدر مورد مطالعه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه ی شهر ایالم  ،1398- 1389مجله علمی ترویجی "فرهنگ
ایالم " بهاروتابستان - 1391شماره  34و .35
 )9مرادحاصلی،مستانه و یارمحمدی واصل،مسیب .) 1391(.اثر طرحواره درمانی بر تاب آوری ،احساس تنهایی و استقالل
عاطفی فرزندان شبه خانواده ،دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) دوره
،15شماره ،1پیاپی ،28بهار و تابستان .1391
 )18مظلوم بفروئی،ناهید ؛افخمی اردکانی،محمد ،شمس اسفندآباد،حسن و جاللی،محمدرضا .) 1398 (.رابطه ساده و چندگانه
تاب آوری و سرسختی با سبك های مقابله هیجان مدار و مسأله مدار در بیماران مبتال به دیابت شهر ی
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 طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران با اختالل روان تنی و مالتیپل.) 1395 (.لعیاسادات،داوود؛ میری،) معنوی پور11
. واحد گرمسار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی،اسکلروز
12) Beck AFA, (1998). Cognitive Theory of personality Disorder press. New York: Guilford.
13) Giovagnoli, R.F., Meneses, R.F., & Da Silva, A. M. (2818). The contribution of spirituality to
quality of life in Focal epilepsy. Epilepsy Behavior, 9(1), 133-139.
14) Golkari S, Teunis T, Ring D, & Vranceanu A M. Changes in Depression, Health Anxiety, and
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