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هدف از  پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر عالئم پس آسیبی، امید به زندگی و  

 - و طرح پژوهش  از نوع پیش آزمون  آزمایشیروش  پژوهش . سازگاري روانی با سرطان در مبتالیان به سرطان بود

که در نیمه اول  تشکیل می دادند به سرطان یانمبتالکلیه را  پژوهش جامعه آماريپس آزمون با گروه کنترل بود. 

نفر از زنان واجد   30نمونه پژوهش  بودند.مراجعه کرده  هاي انکولوژي سنندج ها و درمانگاهبیمارستان به 1394سال 

ده مالك ورود به پژوهش بودند که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي مورد استفا

، امید به زندگی و سازگاري  روانی با سرطان بودند. آسیبیهاي پس در این پژوهش چک لیست عالئم تروما، شناخت

هاي داده اي درمان دریافت کردند، در حالیکه گروه کنترل درمانی دریافت نکردند.دقیقه 60جلسه  9گروه آزمایش 

یره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درمان پردازش بدست آمده نیز با استفاده از تحلیل واریانس چند متغ

و افزایش امید به زندگی و سازگاري با هاي پس آسیبی م پس آسیبی و شناختاعث کاهش عالئمجدد هولوگرافیک ب

   سرطان در زنان مبتال به سرطان شد.
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  مقدمه: 1- 1

موضعی سیستماتیک مشخص هاي تهاجم بافتسرطان نوعی بیماري است که با رشد کنترل نشده سلولی و 

هاي قرن حاضر و بیماريهاي قابل توجه علم پزشکی، سرطان همچنان یکی از ). علی رغم پیشرفت2000شود(هالت،می

طان بیش از هر بیماري دیگر ). تشخیص سر1384عامل مرگ و میر پس از بیمارهاي قلب و عروق است(حسن پور و آذري،

اجتماعی و زندگی  –شود شغل، وضعیت اقتصادي باور براي هر فرد است که باعث میبل اي بسیار ناخوشایند و غیر قاتجربه

  ).2001خانوادگی بیمار دچار اختالل گردد(ودات، پرینان،اسریف، انمیت و فیکرت،

هاي اخیر در مورد بیماران دچار سرطان، بحث عوامل روان شناختی در بیماران مبتال به از موضوعات بسیار مهم سال

شود. فرد متعاقب تشخیص باشد. سرطان به عنوان یک بیماري فلج کننده و غیر قابل عالج در جامعه تلقی میان میسرط

ري که ضرورت گردد، به طوآن، دچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیر واقعی از مرگ و کاهش انرژي اجتماعی می

). 2000کشاند(هالت،فرد را به سوي اختالالت روانی میها، هاي آنماران و خانوادههاي مداوم براي بیبستري مکرر و نگرانی

شود سرطان ضمن ایجاد مشکالت جسمانی براي مبتالیان، سبب بروز مشکالت متعدد اجتماعی و روانی در این بیماران می

اسیلیونس، ، ج1هایی نظیر پرخاشگري، خشم، افسردگی، استرس و احساس گناه را به دنبال دارد(اسمیلیتو واکنش

). در برخی از افراد، این فشار روانی با گذشت 2،2001؛ پیکاردي و آینی2013کاسنین، کرایلوسیت،امبروزایتین و همکاران،

توان آن را به عنوان یک واکنش سازگاري طبیعی در نظر گرفت، اما برخی به لحاظ بالینی مشکالت رود، میزمان از بین می

هاي تهدید کننده براي اولین بار بیماري 1994در سال 3کنند. انجمن روانپزشکی آمریکاروانی شدیدتري را تجربه می

را ایجاد نماید، در نظر گرفته واند اختالل استرس پس از سانحه تزا که میند سرطان را به عنوان عامل استرسزندگی مان

، اجتناب، احساس 4هایی از قبیل افکار مزاحماست. اختالل استرس پس از سانحه در باز ماندگان سرطان به صورت نشانه 

). بنابراین این بیماران براي 5،2011کند(نابفدنی، ناامیدي و زود رنجی بروز میگناه، گوش به زنگ بودن، شکایات ب

هاي جهت سازگاري و برآورده شدن نیازهاي مختل شده خویش هستند. بازگشت به زندگی  عادي خود نیازمند کمک

فسردگی و دهد عوامل روانشناختی تسریع کننده شامل اضطراب، ترس، خشم، امبتال به سرطان نشان میبررسی افراد 

هاي روانشناختی در این گروه از بیماران کاهش داد(استین، کاوو، گیري از درمانتوان با بهرههاي روانی را میآشفتگی

رسد ین گونه مسائل هم مورد توجه قرار بگیرند. به نظر می). پس الزم است در کنار مسائل بالینی ا2009کرامر، جان اسلر،

ارزیابی روان شناختی این بیماران، کشف واکنش شایع و عوارض روانی جهت پیشگیري و درمان سریع اهمیت اساسی دارد 

ناختی هاي روان شمانشان هستند. دربیماران سرطانی نیازمند کمک براي انطباق موثر و زندگی بخش با بیماري مزمن

تجربی است که  - تواند در روند بهبودي موثر باشد. درمان پردازش مجدد هولوگرافیک یک شیوه درمانی شناختیموثر می

  سودمندي آن در مورد افراد مواجهه با آسیب بررسی شده است.

                                                             
1 .Smilyte 
2 . Picardi & Abeni 
3 . American Psychiaiatric Association 
4 . instrutive thoughts 
5 . knobf 
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زندگی  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر عالئم پس آسیبی، امید به

  به سرطان بود.مبتالیان  و سازگاري با سرطان در

  بیان مسئله 2- 1

 به مسري و عفونی هايبیماري از هابیماري نوع تغییر يدهنده نشان اخیر قرن در هابیماري تاریخی سیر بررسی

 عنوان تحت هابیماري از جدیدتري نوع اخیر يدهه چند در که است حالی در این .است غیرعفونی و مزمن هايبیماري

 با روانی هاي). مولفه1388است (ریاحی،  دخیل آن در هیجانی عوامل که است کرده ظهور تنی روان اختالالت و هابیماري

 حاالت و شرایط در که دارد جسمی هايبیماري و جسم با متقابل و تنگاتنگ ارتباطی خویش هايکیفیت و هاکمیت

 حال عین در و ترینشایع از سرطان جسمی، شایع و مختلف هايبیماري میان در. پذیرندمی تاثیر هم از مختلف

  )1386 مسعودنیا،(شود می تعبیر روان و جسم متقابل تاثیر این آن در که هاستبیماري ترینکشنده

، 6شد(آلپر گزارش انگلیس در 1692 سال در بار اولین که است بشري جوامع میر و مرگ شایع علل از یکی سرطان

میلیون مورد سرطان در سال  1401) در صفحه رسمی خود گزارش داد که a2014). آژانس بین المللی سرطان (2002

اند. در ایران میلیون نفر جان خود را بر اثر این بیماري از دست داده 802در دنیا تشخیص داده شد و در همین سال  2012

شود و به عنوان سومین علت مرگ در کشور به حساب ان شناسایی میهزار مورد جدید سرط 75نیز ساالنه حدود 

میزان بروز  2012). همچنین گزارش شده است که در سال 1391آید(موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان،می

ده مورد در جمعیت عمومی بو 840829مورد یا به عبارت دیگر  127هزار نفر بیش از  100سرطان در ایران به ازاي هر 

  ).2014bاست(آژانس بین المللی تحقیقات سرطان،

) 2014البته در کنار این آمار تعجب بر انگیز مرگ و میر سرطان، هوالدر، ناون،کراپچ، گارشل، میلرو همکاران(

هزار نفر  800میلیون و  9به  1971میلیون نفر در سال  3 از تخمین زدند که میزان بازماندگان سرطان در ایاالت متحده

افزایش یافته است. عده اي از این بازماندگان ممکن است  2011هزار نفر در سال  397میلیون و  13و  2001ر سال د

هاي پزشکی در معاینه اي تحت درمان باشند و این افزایش عمر بیماران به علت پیشرفتمداواي کامل شده باشند و عده

تواند به صورت جراحی، باشد. درمان میثر و پیگیري بیماري میهاي درمان موهاي تشخیص پیشرفته، روشدقیق تر، روش

هاي پزشکی، به جاي اینکه  وتراپی باشد در نتیجه این پیشرفتدرمان هورمونی یا ایمون شیمی درمانی، اشعه درمانی،

رخی دیگر به تواند براي برخی از مبتالیان قابل درمان باشد و براي ببیماري سرطان یک حالت حاد و کشنده باشد می

  .)2011روالند،صورت یک حالت مزمن دربیاید(

ناتوان کننده  روانی، بیماري مهلک یا بیماري جسمی اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي پنجم در ویراست چه اگر

اما (شبکه ملی استرس تروماتیک  ).2013 ،7آمریکا روانپزشکی انجمن( شودزا محسوب نمیلزوما رویداد آسیب

ي شرایط کودك،ان،دي) تروماي پزشکی را به عنوان تروماي مرتبط با یک صدمه، تصادف، بیماري مزمن و تهدیدکننده

کند. دو مورد از این نوع تروما عبارتند از رویداد شنیدن درباره اینکه دردناك و فراگیر پزشکی معرفی می زندگی یا شرایط

باشد، و تجربه شرایط عمده پزشکی از دچار یک بیماري جدي و تهدید کننده زندگی نظیر سرطان یا ایدز میفردي نزدیک 

جمله قرار گرفتن تحت عملیات پزشکی پیوند اعضا، دیالیز یا شیمی درمانی است. و همچنین، تاریخچه بیماري سرطان، 

جه باالي از استرس همراه بوده است(ساکس، وندربیلت و شاید به سبب میزان باالي مرگ و میر ناشی از آن همواره با در
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دانند(بی ندازه سرطان وحشتناك و پرخطر نمیدر واقع مردم عادي هیچ نوع بیماري حاد یا مزمنی را به ا .)2003زاکرمن،

اند که شخصیت و سبک هاي تحقیقات نشان داده). 1387؛ به نقل از اکبري 1979ا آردن،  سون،مک درموت و وینک

،راودا، 8هاي استرس آمیز بوده است (کاپورونار شکننده و تاثیرپذیر در موقعیترفتاري افراد مبتال به بیماري سرطان بسی

اي از عالئم شامل درد و ). بیماران مبتال به سرطان به طور معمول دامنه2002، 9؛ دآنجلیس2002نوو،میلر،میس و دنت زر، 

کنند. بالفاصله بعد از تشخیص بیماري ممکن است اضطراب و دیگر ا تجربه میهاي جسمانی و روانی رانواع ناراحتی

اختالالت خلقی در فرد به وجود آید که این عالئم با گذشت زمان و در پاسخ به تشخیص، عود و بهبودي بیماري دستخوش 

هاي سرطان، این بیماري ماندهافزایش تعداد بازهاي سرطان و هاي پزشکی، توسعه درمانرغم پیشرفتشوند. علیتغییر می

کند، بی همتاست. تشخیص سرطان پیامدهاي روانی از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می

درصد برآورد شده  40تا  30 شدیدي براي بیماران دارد، به طوري که احتمال بروز اختالالت روانی در بیماران سرطانی

توان به بروز عصبانیت، خشم، افسردگی، احساس تنهایی، ه پیامدهاي این بیماري می). از جمل2005، 10(اسپیگلست

). در مطالعات اخیر تأکید 2010، 12؛ شیشه گر2010، 11(شوارتزحسادت، کینه توزي و... اشاره کردپوچی، بی معنایی، 

 رویدادهاي با مواجه آیند.ود میجهه با تروما به وجبیشتري بر پیامدهاي متفاوت روان پزشکی شده است که به دنبال موا

 و شدت و فرد جنسیت که دهدمی نشان هاپژوهش. دهدمی افزایش را سانحهازپساسترس اختالل ایجاد خطر زاآسیب

بحران   ).2012 ،13وزیک و وازکواکا  مرکز،(دارد سانحه از پس استرس رشد روند در حیاتی نقش زاآسیب رویداد صدمه

شود. اما بیشترین حالت در این بیماري حس یاس و نا عدم تعادل و ناهماهنگی فکر، جسم و روح میناشی از سرطان سبب 

شوند، هیجانشان ). افرادي که امید کمتري دارند وقتی با موانع غیر قابل رفع روبرو می1987امیدي است(سوکن و کارسون

کنند (اشنایدر، و از یاس به بی احساسی را دنبال می یک توالی نسبتا قابل پیش بینی از امید به خشم، از خشم به یاس ،

). ارتقاي امید به عنوان یک عامل مهم در پیش بینی سیر بیماري مورد توجه قرار گرفته است(هرز، 2007لوپز،

 کند تا بتوانند بحران بیماري را تحمل). امید به زندگی از نظر فیزیولوژیک و عاطفی به بیماران کمک می2002کارتلیف،

توان باعث غناي زندگی شود و ). امید به زندگی به عنوان یک نیروي درونی تعریف شده است که می2005کنند(بنز، برگ،

  ).2007که چشم اندازي فراتر از وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند(آنتونی، بیماران را قادر سازد

از جمله عوامل تنش زا در انسان هستند که بر هویت فرد، ابعاد  هاي مزمن و تهدید کننده حیات ابتال به بیماري

اجتماعی، تعادل عاطفی، رضایت از خود، احساس شایستگی و کارآمدي، تعامالت اجتماعی و روابط بین فردي،  –روانی 

). بنابراین این بیماران براي 1388فر، حسینی، فالحی و یغمایی،تاثیر دارد و فرد نیازمند سازگاري با آن است(افراسیابی

گاري و برآورده شدن نیازهاي مختل شده خویش هستند، هاي جهت سازبازگشت به زندگی عادي خود نیازمند کمک

احساس  گردد که فرد براي بقاي سالمت، تندرستی،ها و عملکردهایی اطالق میسازگاري در سرطان به مجموعه نگرش

 ).1384کند.(منتظري و سجادیان، گردد، اتخاذ میه سرطان ایجاد میهایی که به علت ابتال بخوشبختی و غلبه بر استرس

دهد افراد براي سازگاري عمدتا از راهبردهاي مسئله ها نشان میکنند. بررسیافراد از طریق گوناگون سازگاري را ایجاد می

ومی مورد استفاده توسط اي عمرسد راهبردهاي مقابلهبه نظر می .)2004کنند(کار،مدار، هیجان مدار و اجتنابی استفاده می
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اي و تحمل تنش، دقیقا با چگونگی تعریف فرد از ها است. رفتارهاي مقابلهیازهاي روانی آناساس تغییرات بر روي نافراد، بر

  ). 2008نموده است، مرتبط است(روت، کونستانس، تنش و این که چگونه فرد در گذشته، تنش خود را مدیریت می

ورد تایید قرار گرفته است و با هاي مزمن جسمی مامروزه تاثیر مثبت مداخالت روان شناختی در روند بهبود بیماري

تري در فرایند درمان این بیماري ها به عهده گرفته گسترش روز افزون رشته روانشناسی سالمت، روان شناسان نقش فعال

تجربی است که مبتنی بر نظریه  –روش درمان پردازش مجدد هولوگرافیک نیز یک شیوه روان درمانی شناختی  ،اند

براي  15و تجربی 14ستین درباره شخصیت می باشد. طبق این نظریه ما دو سیستم مجزاي عقالنیتجربی اپ –خودشناختی 

ها را به پردازش اطالعات داریم. سیستم عقالنی اطالعات را به صورت منطقی و خطی در حالی که سیستم تجربی آن

نظریه براي دسترسی به اطالعاتی  کند. درمان پردازش شناختی از اصول اینها پردازش میصورت هیجانی و توسط تداعی

هایی خاصی از تروما را نمایان گردند که جنبهرفتاري که منجر به تکرار موقعیتهایی می –درباره تمایالت شناختی 

الگوي بازآفرینی تجارب با استفاده از هولوگرام به  HRکند، در سازند و همچنین براي تعدیل این الگوها استفاده میمی

باشد و به عنوان یک پشت جنبه می 6شود. هولوگرام یک تصویر سه بعدي است که مشتمل بر دل توصیف میعنوان یک م

ها  باورهایشان در مورد خود، دیگران و دنیا را کند تا به این طریق آنحادثه ترماتیک درمانجویان عمل میصحنه براي 

هاي شناختی، مواجهه درمانی و روان پویشی و که روش یک رویکرد التقاطی به روان درمانی است HRریزي کنند. برون

کند. کاربست درمان تجربی را با هم تلفیق نموده و براي بازسازي خاطرات هم از هولوگرام به عنوان یک مدل استفاده می

HR  اتز، گیرد(کگام است انجام می 2. پردازش مجدد که هر مرحله نیز داراي 3. اکتشاف، 2. ایمنی، 1در سه مرحله

2005 .(  

هاي رفتاري و هم باشد که هم شامل آموزش مهارتمی علی رغم اینکه این روش درمانی یک روش تلفیقی مؤثر

را  HRباشد ولی تاکنون  پژوهش کنترل شده تجربی  محدودي اثر بخشی ش مجدد شناختی حادثه تروماتیک میپرداز

) نتایج موفقیت آمیزي از کاربست این روش درمانی 2008( 16هویت مورد بررسی قرار داده است، کاتز، اسنتر، رابینسون و

اند. و هاي مرتبط با تروما در گروهی از زنان داراي سابقه تروما و سوء استفاده جنسی به دست آوردهدر تغییر شناخت

ه با تروما مثبت ) نیز اثر بخشی این شیوه درمانی را در کاهش عالیم پس آسیبی  دانش آموزان مواجهه شد1390بشرپور(

)اثر بخشی این درمان را بر راهبردهاي 1394ارزیابی کرد. و همچنین صالحی، فرجی، محمد زاده، رحمانی و کاظمی(

هاي طالق مورد بررسی قرار دادند. اما تا این تاریخ این شیوه درمانی در مورد اي در پسران دبیرستانی خانوادهمقابله

پس  هدف کاربردي این مداخله درمانی کاهش عالئم نشده است.  با توجه به اهمیت موضوعمبتالیان به سرطان بکار گرفته 

باشد، از سوي دیگر پژوهش آسیبی و افزایش امید به زندگی و سازگاري  روانی با بیماري در زنان مبتال به سرطان می

از جمعیت بیماران سرطانی کشورمان حاضر درضمن بررسی این سودمندي، در پی آن است که این مداخله را در نمونه اي 

جدد هولوگرافیک چه نیز بررسی نماید. بنابراین پژوهش حاضر درتالش براي پاسخ به این سوال است که درمان پردازش م

  م پس آسیبی، امید به زندگی و سازگاري روانی با بیماري در مبتال به سرطان دارد؟تاثیري بر عالئ

  :تحقیق ضرورت 3- 1

 کشورهاي در مرگ برجسته عامل دومین بیماري این. است بشري جوامع میر و مرگ شایع علل از یکی سرطان

 مشکالت و دهدمی تغییر را فرد زندگی مسیر سرطان. )1386مسعودنیا،(میر است و مرگ پنجم یک عامل و یافته توسعه
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 دلیل به تنها نه سرطان). 1381 الکمن،(کند می ایجاد خانوادگی و اقتصادي اجتماعی،- روانی جسمی، ابعاد تمام در فراوانی

 پژوهشگران از بسیاري توجه مورد باال میر و مرگ و شدن بستري آن، بار زیان پیامدهاي دلیل به بلکه باال، نسیتا شیوع

از اي در کنترل و جلوگیري از پیشرفت بیماري را دارند ولی خالی هاي کنونی سرطان تاثیرات ارزندهچه درماناگر  .است

اي را به شکل انزجار و انند بهاي کوتاه مدت قابل مالحظهتوانه این گونه منفعات بلند مدت میتنیدگی نیستند، متاسف

یماري مزمن و کشنده است که ). و همچنین سرطان یک ب2008، 17ناتوانی در برابر اثرات جانبی فراهم بیاورند(لوي

). مطالعات 2011شود(اویسی، کام کیجز، شکالت عمده در سالمت میهاي عاطفی، روانی و رفتاري آن منجر به مواکنش

درصد از بیماران مبتال به سرطان، به طور همزمان از یک اختالالت روانپزشکی رنج  85تا  50نشان داده است که 

د درمان و افزایش کیفیت زندگی کند و موجب بهبو). امید، فرایند مقابله را تسهیل می2004برند(پیرل،می

کشد، چالشی ).  سرطان نگاه به زندگی را به عنوان فرایندي منظم و مستمر به چالش می2014شود(محمدي، حیدري، می

تر یر قابل کنترلتر و غتر، مزمنریشان را خطرناكهاي روانی مهمی به دنبال داشته باشد. بیمارانی که بیماتواند پیامدکه می

کنند، کارکرد اجتماعی ضعیف تر و مشکالت روانی بیشتري بیشتري را گزارش میوند، ناتوانی شتر میدانند منفعلمی

ها و یا طول دوره بیماري با حاالت خلقی او مانند افسردگی ارتباط دارد. اما ي کنترل نشانهدارند. ادراك بیمار درباره

شود(جوور، ی دشوارتر میهنگامی که بیمار نقصی را در وضعیت سالمت جسمی شان تجربه می کنند سازگاري روان

  ).2008، 18ورکوزا

عصبی است که به بررسی تاثیر عوامل روانشناختی بر  –شناسی سالمت، ایمنی شناسی روانی هاي روانیکی از شاخه

دهد که شخصیت، رفتار، هیجان هاي اساسی این حوزه نشان میپردازد. یافتهدستگاه ایمنی بدن و افزایش خطر بیماري می

). درمان پردازش 2005، 19توانند پاسخ ایمنی بدن و خطر ابتال به بیماري را تغییر دهند(سارافینوهمگی میو شناخت 

تجربی اپستین  –تجربی است که مبتنی بر نظریه خودشناختی  –مجدد هولوگرافیک نیز یک شیوه روان درمانی شناختی 

مواجه شده با تروما ثابت شده است، در این پژوهش نیز باشد که تاکنون اثر بخشی آن درمور افراد درباره شخصیت می

، نتایج زا بودن آن توجه به شیوع باالي سرطان و آسیببه سرطان مورد بررسی قرار گرفت. با  بیماران مبتال اثربخشی آن بر

  تواند براي مراکز بالینی، درمانگران و پژوهشگران مفید و سودمند باشد.این تحقیق می

  هدف کلی 4- 1

و افزایش هاي پس آسیبی و شناختکاهش عالئم پس آسیبی  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر عیین اثربخشیت

  به سرطان. یانمبتال با بیماري درروانی  سازگاري امید به زندگی و 

  اهداف جزئی 1- 4- 1

 به سرطان.  یانمبتال درگرافیک بر کاهش عالئم پس آسیبی مجدد هولو شتعیین اثربخشی درمان پرداز .1

 به سرطان. یانمبتال در هاي پس آسیبیکاهش شناخت ش مجدد هولوگرافیک برتعیین اثر بخشی درمان پرداز .2

 به سرطان. یانمبتالدر  گیافزایش امید به زند درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر تعیین اثربخشی .3

  به سرطان. یانمبتال با بیماري درروانی افزایش سازگاري  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر تعیین اثر بخشی .4

                                                             
17 .Levy 
18.Juver,Vercosa  
19 . Sarafyno 
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  فرضیه هاي پژوهش: 5- 1

 به سرطان اثر بخش است  یاندر مبتال پس آسیبیم ازش مجدد هولوگرافیک بر کاهش عالئدرمان پرد .1

 به سرطان موثر است.پس آسیبی در مبتالیان هاي ک بر کاهش شناختدرمان پردازش مجدد هولوگرافی .2

 به سرطان موثر است. یانمبتال در هولوگرافیک بر افزایش امید به زندگیدرمان پردازش مجدد  .3

 به سرطان موثر است. یانمبتال دراري با بیماري ش مجدد هولوگرافیک بر افزایش سازگدرمان پرداز .4

  عملیاتی مفاهیم فرضیه ها: و نظري تعاریف 6- 1

گر حدود اصطالح سرطان توصیف "کند: ) سرطان را اینگونه تعریف می2014( 20موسسه ملی سرطان سرطان: 

- رساند. سلولهاي بدن آسیب میها است و به بافتنوع بیماري است که علت آن تکثیر غیرقابل کنترل سلول 100بیش از 

- . علت بیماري سرطان می"هاي بدن منتشر شوندتوانند از طریق خون و سیستم لنفاوي به سایر قسمتهاي سرطانی می

هاف شرایط ایمنی بدن) هاي مضر یا مواد شیمیایی) یا درونی (جهش ژنتیکی، هورمونرونی (تنباکو، اشعهتواند عوامل بی

). در این پژوهش منظور از افراد مبتال به سرطان زنان هستند که تشخیص انواع 2010، 21باشد (انجمن سرطان امریکا

  ها گذاشته شده است.گرفته) براي آن سرطان طبق تعریف پزشک متخصص انکولوژي (بر اساس آزمایشات انجام

 –درمان پردازش مجدد هولوگرافیک یک شیوه روان درمانی شناختی  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک:  

قرار دارد. این نظریه یک نظریه پردازش اطالعات  22عقالنی اپستین –تجربی است که بر پایه نظریه شخصیتی خود تجربی 

). روش پردازش 2008اي براي تکنیک پردازش مجدد درمان بخش فراهم کند(کاتز، پارچهاست که می تواند چارچوب یک

باشد، یک روش درمانی التقاطی است که جهت بازیابی اطالعات مرتبط با گرافیک که مبتنی بر این نظریه میمجدد هولو

هاي درمانی دیگري نظیر تکنیکو در بافت این شیوه درمان، کند تروما از هولوگرام به عنوان یک مدل استفاده می

هاي تجربی و روان پویشی به صورت ترکیبی مورد هاي شناختی، تکنیکسازي طوالنی مدت، تکنیکهسازي، مواجهمواجهه

گیرند. در این پژوهش براي درمان عالئم تروما و افزایش امید به زندگی و سازگاري با بیماري در زنان مبتال استفاده قرار می

 9گام است و طی  6مرحله و  3) استفاده شد که متشکل از 2005از درمان پردازش مجدد هولوگرافیک کاتز( به سرطان

  اي انجام گرفت.  دقیقه 60درمانی جلسه

تروما معموالً بر حسب اثرات آن روي فردي که با حادثه ترماتیکی مواجه شده است مفهوم : عالئم پس آسیبی 

قربانی تروما ممکن است در زمان گیرد. است که فرد تحت تاثیر تروماي روان شناخی قرار می شود. بنابراین آشکارسازي می

نماید در رخداد تروما و یا بعد از آن  عالئم و مشکالتی را تجربه نماید.  فردي که یک تروماي روان شناختی را تجربه می

جتماعی نظیر خشم، افسردگی، اختالل استرس پس از مقایسه با فرد بدون این تجربه به احتمال بیشتري مشکالت روانی ا

نماید که به این عالئم از نظر مفهومی عالئم وابسته به تروما سانحه، عالئم تجزیه، مشکالت ارتباطی، و غیره را تجربه می

از خرده  ). در این پژوهش عالئم تروما نمره اي است که هر فرد در هر یک2000گفته می شود(انجمن روانپزشکی آمریکا، 

  اي است.  مقیاس هاي چک لیست عالئم تروما می گیرد، و مقیاس سنجش آن فاصله

                                                             
20 .National Cancer Institute (NCI) 
21 .American Cancer Society (ACS) 
22  .  epstein  



٨ 

(پس آسیبی) افکار و باورهاي منفی اي هستند که فرد پس 23هاي پس از تروماشناختآسیبی: هاي پس شناخت

، هم در مورد جهان و هم 24خود ها می توانند هم در مورددهد. این شناختها را در خود رشد میاز مواجه شدن با تروما آن

هاي  منفی فرد درباره خود افکاري درباره خودسرزنشی باشند. شناخت هاي منفی درباره خود و جهان میزان باورها و نگرش

دهند، خود سرزنشی نیز میزان اسناد اعمال تروماتیک به اعمال فردي کسی که آنها را انجام داده یا و جهان را نشان می

اي خواهد بود که فرد مواجه شده با تروما در پرسشنامه هاي پس از تروما نمرهباشد. در این پژوهش شناختمینداده است 

  . اي است) گرفت، و مقیاس آن فاصله1999هاي پس از تروما(فوآ و همکاران، شناخت

مفهوم این گونه تعریف شامل دو اي امید را به عنوان سازه) 1974- 2001(25اشنایدر : تعریف نظريامید به زندگی

هایی به سوي اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و کارگزاري یا عامل انگیزش الزم براي کند: توانایی طراحی گذرگاهمی

اي که فرد در پرسشنامه امید اشنایدر کسب ها. در این پژوهش امید به زندگی عبارت است از نمرهاستفاده از این گذرگاه

  اي است. اصلهکرد، و مقیاس آن ف

سازگاري عبارت است از روشی که به فرد اجازه انعطاف پذیري در موقعیت هاي  سازگاري روانی با سرطان:

دهد که شامل رفتارهاي پسندیده است و براي مقابله با محرومیت نیز الزم هستند. سازگاري وسیله اي است مختلف را می

نفس، مراحل سازگاري یا عدم آن عبارت است از وردن احساس اعتماد به ضطراب و بدست آبراي ارضاء نیازها یا کاستن ا

). در این پژوهش سازگاري 1383وجود انگیزه، محرومیت یا تعرض، تنش عاطفی، پاسخ، کم شدن تنش و تاثیر(شاملو 

  ي است.اصلهکسب کرد، و مقیاس آن ف MAC26اي که فرد در پرسشنامه سازگاري با سرطان، نسخه کوتاه عبارتند از نمره

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             
23 . Posttraumatic cognitions 
24. Self  
25 .Snyde 
26 Mental Adjustment Cancer 
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  مقدمه 2-1

در این فصل به توصیفی از چهارچوب نظري متغییرهاي مرتبط با پژوهش پرداخته و سپس پیشینه پژوهشی در 

  شود.درمان مبتالیان به سرطان به تفضیل مرور میهاي روان شناختی در زمینه کاربرد درمان

  تعریف سرطان: 2-2

 100گر حدود بیش از اصطالح سرطان توصیف "کند: ) سرطان را اینگونه تعریف می2014( 27موسسه ملی سرطان

سرطانی  هايرساند. سلولهاي بدن آسیب میها است و به بافتنوع بیماري است که علت آن تکثیر غیرقابل کنترل سلول

تواند عوامل . علت بیماري سرطان می"هاي بدن منتشر شوندتوانند از طریق خون و سیستم لنفاوي به سایر قسمتمی

هاف شرایط ایمنی بدن) باشد (انجمن هاي مضر یا مواد شیمیایی) یا درونی (جهش ژنتیکی، هورمونبیرونی (تنباکو، اشعه

  ).2010سرطان امریکا، 

توانند بافت هاي هاي غیر طبیعی به صورت کنترل نشده تکثیر یافته و میکه در آن سلول سرطان بیماري است

هاي سرطانی همچنین از طریق جریان خون یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابند(موسسه مجاور را درگیر کنند. سلول

  ).1395تحقیقات، درمان و آموزش سرطان، 

  شیوع سرطان  2-3

میلیون مورد سرطان در سال  1401) در صفحه رسمی خود گزارش داد که a2014رطان (آژانس بین المللی س

میلیون نفر جان خود را بر اثر این بیماري از دست داده اند. در  802در دنیا تشخیص داده شد و در همین سال  2012

علت مرگ در کشور به حساب هزار مورد جدید سرطان شناسایی می شود و به عنوان سومین  75ایران نیز ساالنه حدود 

میزان بروز  2012). همچنین گزارش شده است که در سال 1391می آید(موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان،

مورد در جمعیت عمومی بوده  840829مورد یا به عبارت دیگر  127هزار نفر بیش از  100سرطان در ایران به ازاي هر 

  ).2014bان،است(آژانس بین المللی تحقیقات سرط

شوند و تقریبا هفت میلیون بیمار مبتال به سرطان سالیانه بیش از ده میلیون بیمار جدید سرطانی تشخیص داده می

کنند که بیماري آنها میلیون نفر بیمار مبتال به سرطان در دنیا زندگی می 25دهند. در حال حاضر جان خود را از دست می

شود تا سال ). همچنین پیش بینی می2005، 28ست(پارکین، براي، فرالي، پایسانیسال گذشته تشخیص داده شده ا 5در 

). سرطان امروزه به عنوان یکی از معضالت سالمتی در سراسر جهان مطرح 2003شیوع سرطان دو برابر گردد(اتون، 2020

ست و شیوع مرگ و میر و ). بار سرطان در کشورهاي در حال توسعه در حال افزایش ا2009می باشد(بایکال و همکاران،

). در منطقه مدیترانه شرقی سازمان 29،2006هزینه هاي منتج از آن احتماال در سالهاي آینده افزایش خواهد یافت (نگوما

                                                             
27 .National Cancer Institute (NCI) 
28. Parkin DM,Bray F,Ferlay J, Pisani P  
29 .Ngoma T 
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باشد و به عنوان یک مشکل مهم سالمتی روبه گسترش در بهداشت جهانی، سرطان چهارمین عامل مرگ و میر می

مورد جدید سرطان بروز  5000). در ایران سالیانه بیش از 2007ت(اومار و همکاران،کشورهاي این ناحیه شناخته شده اس

 70دهد که بالغ بر )و گزارش هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان می2005نماید(سجادي و همکاران،می

ا می باشد(نورایی و سجادي، هعروقی، حوادث و سوانخ و سرطان - هاي قلبیدرصد مرگ و میرها در کشور ناشی از بیماري

ترین شود که در کشور ما نیز بیماري سرطان جزو یکی از مهم) با اشاره به آمارهاي موجود مشخص می2006ملک زاده،

  ).2007مشکالت بهداشتی درمانی به شمار می رود(نقوي و جعفري،

ی که به تازگی تشخیص داده شده هایخطر بروز سرطان با جنس رابطه دارد بجزء سرطان پوست، عمده ترین سرطان

باشد. ارتباط است، در مردان سرطان پروستات و در زنان سرطان پستان و براي هر دو جنس سرطان ریه و کولورکتال می

هاي اجتماعی در اطالعات مربوط به مرگ و میرهاي ناشی از سرطان دو برابر آمریکایی -میان سرطان و عوامل فرهنگی

). 1385ها است و میزان مرگ و میر سفیدپوستان در حد بینایی است(علوي، اي بومی و اسپانیایی زبانهآسیایی، آمریکایی

برابر) در کشورهاي در 3برابر) و کولورکتال(5/2برابر)، پستان(سه برابر)، پروستات(2سرطان شایع، سرطان ریه ( 8در بین 

باشد ولی در آسیا، آمریکاي شمالی حال توسعه مشابه میحال توسعه است. بروز سرطان معده در کشورهاي پیشرفته و در 

  و آفریقا شیوع بیشتري دارد.

) تخمین زدند که میزان 2014البته در کنار این آمار تعجب بر انگیز مرگ و میر سرطان، هوالدر و همکاران(

 13و  2001ر نفر در سال هزا 800میلیون و  9به  1971میلیون نفر در سال  3ان در ایاالت متحده ازبازماندگان سرط

افزایش یافته است. عده اي از این بازماندگان ممکن است مداواي کامل شده باشند  2011هزار نفر در سال  397میلیون و 

هاي تر، روشو عده اي تحت درمان باشند و این افزایش عمر بیماران به علت پیشرفت هاي پزشکی در معاینه دقیق

تواند به صورت جراحی، شیمی درمانی، باشد. درمان میرمان موثر و پیگیري بیماري میهاي دتشخیص پیشرفته، روش

اشعه درمانی، درمان هورمونی یا ایمونوتراپی باشد در نتیجه این پیشرفت هاي پزشکی، به جاي اینکه  بیماري سرطان یک 

براي برخی دیگر به صورت یک حالت مزمن  حالت حاد و کشنده باشد می تواند براي برخی از مبتالیان قابل درمان باشد و

شوند اما اغلب موجب به وجود هاي جدید موجب افزایش طول عمر بیماران می). هر چند درمان1،2011در بیاید(روالند

شوند. این نقایص ممکن است اثرات طوالنی مدت جسمی، روانی اجتماعی، آمدن نقایص جسمی یا نورولوژیکی در بیمار می

). به علت اینکه نرخ بقاي سرطان در حال 2،2005تصادي بر روي بیمار داشته باشد( برادلی، گیون و کوزاچیکوجودي و اق

افزایش است و هر ساله به تعداد افراد مبتال به سرطان افزوده خواهد شد، ضروري است که براي افزایش کیفیت زندگی 

  ).2011بیماران توجه شود(روالند، بیماران مبتال به سرطان، نیازهاي جسمی و روانی اجتماعی 

  تروما  2-4

هاي پیشین تروما تمایل به یک عامل سبب شناختی داشتند(براي مثال علل روان شناختی یا زیستی)، اگرچه نظریه

هایی اخیر اهمیت عوامل روان شناختی، اجتماعی و زیستی را در سبب شناختی و دوام اثرات تروماتیک اما بسیاري از نظریه

کند ). یکی از عوامل کلیدي که استرس و بحران را از تروما متمایز می18ص1995اند(فرنی و دانکووئیت، یص دادهتشخ

). این 1992، 3؛ هرمن1995سطح باالي از ترس، درماندگی و فقدان کنترلی است که در تروما وجود دارد(فرنی و دانکوئیت،

باشد. اما اثرات بلند مدت رویداد فشارزا بر روي قربانی ادامه این عناصر ممکن است در طول یک بحران نیز وجود داشته 

                                                             
1 .Ruland 
2 .Bradley, Given & Kozachik 
3 .Herman 
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هاي ها ندارد، محرکهاي حاضر شیوههاي که فرد کنترلی برآندارد حتی اگر استرس دیگر حضور نداشته باشد. در موقعیت

  ).1989، 1اندازند(پاترسون و نیوفلدآمیز فرد را از کار میاي موفقیتمقابله

ا در کارهاي اولیه هیل مورد استفاده قرار نگرفت، اما سطح سازماندهی مجدد به دنبال بحرانی اگرچه اصطالح تروم

ترین خط در مدل بحران توصیف شود. این امر توانست به صورت بهتري به وسیله کوتاهکه اثرات آسیب زننده دارد، می

از سطح عملکرد پیش از بحران در خانواده  تردهد که سازگاري پس از بحران با یک رویداد تروماتیک پاییننشان می

شود. زیرا گرچه سطح سازگاري ممکن باشد. بعالوه، این سطح عملکرد به صورت کافی به وسیله مدل هیل توصیف نمیمی

هایی که رویداد تروماتیکی باشند. ذکر اینکه خانوادههاي دیگر سازگاري خانواده ناشناخته میاست پایین باشد ولی ویژگی

هایی که ها با خانوادهدهد که آنا تجربه کرده اند سطح سازگاري پایینی دارند هیچ اطالعاتی درباره این امر به دست نمیر

اند ولی قادر به سازگاري بهتر هایی که بحرانی را تجربه کردهاند یا خانوادهاسترسی را که به بحران منجر نشده تجربه کرده

  رند.اند چه تفاوتی دابا آن بوده

همچنین نوع حادثه در آسیب زا تجربه کردن یا نکردن آن نقش دارد. برخی حوادث معین نسبت به برخی دیگر 

رسد که رسند. بدون دست کم گرفتن اثرات هر نوع تجربه تروماتیک، این طور به نظر میبسیار آسیب زننده به نظر می

). اگرچه ادبیات موجود 1992دهد(هرمن،آسیبی را افزایش میپتانسیل تروماي فیزیکی یا آزار و اذیت، شدت اثرات پس 

شوند(پاترسون و شناختی، و اثرات تروما/ استرس فیزیولوژیکی تمایزي قائل نمیبین اثرات تروما/استرس روان

را در بر شناختی ). اما بسیاري از حوادث تروماتیک در ادبیات تجربی عناصر هر دو نوع تروماي فیزیکی و روان1989نیوفلد،

کند قربانیانی که خطر فیزیکی با تهدید خطر فیزیکی با تهدید خطر مستقیمی را گیرند. شواهد موجود پیشنهاد میمی

کنند( ویلسون، اسمیت تري را تجربه میکنند، آشفتگی روان شناختی بیشتر و سطح سازگاري پس از تروما پایینتجربه می

  ). 8719؛ 2؛ ویرتز و هاریل1985و جانسون، 

آورد. شخص تهدید خطر با یک رویداد آسیب رسان فیزیکی، احساسات ترس و درماندگی را با خود به همراه می

ها به شکست بیانجامد شخص ممکن است احساس ممکن است براي پیشگیري از صدمه دیدن تالش کند، اما اگر این تالش

هاي یابد، چرخه معیوب شکست در رفع خطر و تهدیدایش میکه تهدید خطر افزکند که موقعیت درکنترل او نیست. زمانی

گردد که در نهایت این امر به استرس تروماتیک منجر مداوم آسیب، منجر به احساسات فردي از پا درآمدن و درماندگی می

  شود.می

که پاسخ هاي  ها وجود دارددر نهایت، شواهدي در پیشینه مطالعات مربوط به اثرات تروما روي حیوانات و انسان

دهند زمانی که استرس هاي استرس حیوانی نشان میاند. پژوهشزیستی به حوادث تروماتیک را مورد توجه قرار داده

دهند. ولی هنگام مواجهه شیمیایی انطباقی رخ می - دهد یک سري تغییرات هورمونی و عصبیخفیف و مقدماتی رخ می

آیند( وان ه اولیه ناموثر گشته و پیامدهاي فیزیولوژیکی ناسازگارانه بوجود میهاي مقابلمکرر و مزمن با استرس، مکانیسم

شود، دهد یا زمانی که فرد با تروما مواجه می). زمانی که استرس مزمن رخ می3،1984درکولک، بوید،کریستال و گرین برگ

)، نتایج مطالعات با 1989نیوفلد،کنند(پاترسون و این پیامدهاي فیزیولوژیکی اثرات بلند مدت و تراکمی ایجاد می

دهند زمانی که استرس تروماتیک در انسان رخ ها نشان میدهند. پژوهشهاي انسان نیز نتایج مشابهی را نشان میآزمودنی

                                                             
1.Paterson & Neufeld  
2 .Wirz & Harrell 
3 .Van Der Kolk, Boyd, Krystal & Greenberg 
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و تمیز افراطی  1شود که منجر به بیش برانگیختگیشناختی ایجاد میدهد، یک تغییر پایدار در فرایند عصب زیستمی

دهند شدید، پایدار و احتماال برگشت ). بنابراین تغییرات فیزیولولوژیکی که با تروما رخ می1996دد(شالیو،گرمی 2محرك

 ناپذیر هستند.

اگر چه استرس، بحران و تروما به عنوان یک پیوستار در نظر گرفته شدند اما واضح است که این مفاهیم از هم  

حوادث ممکن است براي برخی افراد استرس زا اما براي برخی دیگر متفاوت بوده و با هم مترادف نمی باشند. برخی 

هایی براي تروماتیک باشند. برخی افراد ممکن است بعد از مواجهه با آن حادثه عالئم استرس را تجربه نمایند ولی روش

ها مشکالت ود آنمقابله با آن پیدا کنند. براي دیگران نیز ممکن است آن حادثه تا جائی تروماتیک باشد که باعث ش

اي را تجربه کنند. زمانیکه فرد مقابله دشواري با یک حادثه تروماتیک دارد او ممکن است بسیاري از عالئمی که چندگانه

براي اختالل استرس پس از سانحه را نداشته  DSMقبال ذکر شدند را تجربه نماید حتی اگر مقیاس هاي تشخیصی 

 که شدت آن براي تشخیص روان پزشکی کافی نیست.اي باشند، یعنی کارکرد آسیب دیده

  تروماي پزشکی:  1- 2-4

تروماهاي مرتبط با یک صدمه، تصادف، بیماري مزمن و تهدید کننده زندگی با شرایط دردناك و  3تروماي پزشکی

تروماي مرتبط گیرند.( شبکه ملی استرس تروماتیک کودك،ان،دي) تروماي پزشکی را به عنوان فراگیر پزشکی را در بر می

کند. دو ي شرایط زندگی یا شرایط دردناك و فراگیر پزشکی معرفی میبا یک صدمه، تصادف، بیماري مزمن و تهدیدکننده

مورد از این نوع تروما عبارتند از رویداد شنیدن درباره اینکه فردي نزدیک دچار یک بیماري جدي و تهدید کننده زندگی 

و تجربه شرایط عمده پزشکی از جمله قرار گرفتن تحت عملیات پزشکی پیوند اعضا، دیالیز یا باشد، نظیر سرطان یا ایدز می

  ).2003شیمی درمانی است(ساکسی، واندربیلت و زاکرمن،

  م تروماعالئ 2- 2-4

اصطالح عالئم تروما به مشکالت رفتاري، شناختی، فیزیکی و یا هیجانی اشاره می کند که به طور مستقیم به تجربه 

  مطابقت دارند،  PTSDتروماتیک مربوط می شوند. این عالیم معموال با عالئم 

  عالئم اختالل استرس پس از سانحه

  باشد:تشخیص عالئم استرس پس از سانحه در سه مقوله زیر می 

تجربه مجدد: افکار مزاحم و نگران کننده یا رویاهایی درباره حادثه تروماتیک، آشفتگی فیزیکی و روان شناختی 

  هنگام مواجهه با یادآورهاي تروما. 

باشند؛ گسلش هایی که یادآور حادثه تروماتیک میها یا موقعیتاجتناب و کرختی هیجانی: اجتناب از افراد مکان

  و احساس کوتاه شدن آینده. 4واختیهیجانی یا یکن

  5برانگیختگی و خلق واکنش از جا پریدن افراطی، گوش بزنگی، خواب آشفته، تحریک پذیري، یا طغیان خشم

                                                             
1 .hyperarousal 
2 . excessive stimulus discrimination 

3 .medical trauma 
4 .flatness 
5 .angry outbursts 
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) در این 1998تواند خطر عالئم بعدي را پیش بینی کند(برسالو و همکاران،در بین افراد بزرگسال نیز جنسیت می

الئم اضطرابی و خلقی بیشتري به دنبال حوادث تروماتیک نشان داده اند. با این حال، این رابطه در مطالعات قبلی دختران ع

هاي حادي به تروما نشان ارتباط می تواند تحت تاثیر عوامل دیگر نیز باشد. براي مثال بازماندگان دختر ممکن است واکنش

مرتبط با تروما را تبیین کند(اودوین و  تواند هر نوع ارتباط با خطر عواقب بعديدهند و چنین واکنشی خود می

  ). 2000همکاران،

  آسیبی هاي پسشناخت 2-5

اي هستند که فرد پس از مواجه شدن با تروما آنها را در هاي پس از تروما(پس آسیبی) افکار و باورهاي منفیشناخت

م افکاري درباره خودسرزنشی باشند. ها می توانند هم در مورد خود، هم در مورد جهان و هدهد. این شناختخود رشد می

دهند، خود هاي  منفی فرد درباره خود و جهان را نشان میهاي منفی درباره خود و جهان میزان باورها و نگرششناخت

باشد. (فوآ و ها را انجام داده یا نداده است میسرزنشی نیز میزان اسناد اعمال تروماتیک به اعمال فردي کسی که آن

  ).1999همکاران، 

شوند. این تغییرات منفی در شناخت یا خلق در ارتباط با رویداد، بعد از مواجهه با آن رویداد، شروع یا بدتر می

زا از آن هاي مختلفی به خود بگیرند، که ناتوانی در یادآوري جنبه مهمی از رویداد آسیبتوانند شکلتغییرات منفی می

اي است و ناشی از جراحت سر الکل یا دارو به علت یادزدودگی تجزیهجمله است؛ این گونه یادزدودگی معموال 

نوع دیگر، انتظار منفی اغراق آمیز مداوم(یعنی همیشه یا تقریبا همیشه) در مورد جنبه هاي مهم زندگی  ).1نیست(مالك

احبان قدرت نمی به ص "؛ "من همیشه قضاوت غلط داشته ام "است که به خود، دیگران، یا آینده مربوط می شوند(مثل

من هرگز دوباره  ") که ممکن است بیانگر تغییر منفی در درك هویت از زمان وقوع آسیب باشد( مثل"توان اعتماد کرد

ممکن است در مورد علت رویداد آسیب زا شناخت  PTSD )     افراد مبتال به 2؛ (مالك"نمی توانم به کسی اعتماد کنم

تقصیر من است که عمویم از من بهره  "شود خود یا دیگران را سرزنش کنند(مثل هاي نادرست داشته باشندکه باعث می

). حالت خلقی منفی مداوم(مثل ترس، وحشت، خشم، گناه، شرم، بعد از مواجهه با رویداد شروع یا 3)(مالك"کشی کرد

ودند یا شرکت کردن در ). امکاندارد فرد کاهش محسوس عالقه به فعالیت هایی که قبال لذت بخش ب4بدتر می شود(مالك

). یا همواره قادر نباشد هیجانات 6ها بیگانه شده است(مالك). احساس کند از دیگران جدا یا با آن5آنها را تجربه کند(مالك

مثبت را احساس کند(مخصوصا شادي، خوشحالی، خرسندي، یا هیجانات مرتبط با صمیمیت، شفقت و تمایالت 

  ).2013ی آمریکا، ). (انجمن روانپزشک7جنسی)(مالك 

  امید به زندگی: 2-6

هاي توانند در برابر جنبههاي مثبت، میهاي روانشناسی مثبت نگر این است که صفات ویژگییکی از مهم ترین بنیان

شناختی،  –کنند، حائل گردند. امید به عنوان یک سازه انگیزشی نامساعد و ناسازگار زندگی که شرایط تنش زا را ایجاد می

زاي زندگی و سالمت جسمی، از خصایل مثبت روان شناسی است که همچون سپري، بین آثار رویدادهاي استرسیکی 

) 2000). اشنایدر(2006، 2؛ ویل، هیبنر و سالدو1،2005گیرد(میدم، کاسلو، تامپسون،و جارکویچروانی و رفتاري قرار می

اي کنند و از راهبردهاي مقابلهتري برخورد میبه صورت فعالزا معتقد است افراد امیدوار، در رویارویی با شرایط استرس

کنند. این در حالی است که افراد با سطح پایین امید در چنین شرایطی، به احتمال بیشتر بیشتر و بهتر استفاده می

                                                             
1 . Meadom, Kaslow, Thompson, & Jurkoviv 
2 Valle, Huebner, & Suldo 



٧۵ 

بطوري که افراد  ). بین امید و پیامدهاي بهتر درمان رابطه وجود دارد.1،2013شوند(گارسیا و سایسنسرخورده و تسلیم می

و رفتارهاي ارتقاء سالمت را بکار  2شوند که راهبردهاي خودمدیریتیبا سطح امید باالتر، بیشتر برانگیخته می

هاي مزمن به شمار هاي امید همچنین، یکی از منابع مهم روانی براي افراد مبتال به بیماري). شاخص2010بندند(درست،

هد فزاینده اي، ارتباط بین خوش بینی و امید با کارکرد موثرتر دستگاه ایمنی بدن را ). شوا3،2009رود(الیوت و لوارمی

  ).2011کند(کار،تصدیق می

کند که: وقتی به دلیل ضعف و ناتوانی ) در کتاب خود به عنوان آناتومی امید، چنین استدالل می2004(4گروپمن

ناامیدي را در ما تشدید می کند، به طوري که هر چه کمتر کنم این درد، احساس درماندگی و جسمی احساس درد می

شود. هرچه به علت این مورد بیشتري در بدن آزاد می7کمتر و کلوسیتوکنین6و انکفالین 5احساس درد کنیم اندوفین

توانیم احساس امید به بهبودي کنیم. کلید اصلی حل مساله، در نوروشیمیایی، درد بیشتري احساس کنیم کمتر می

اي را متوقف توان با اولین جرقه  امید مهار و واکنش هاي زنجیرهکستن این سیکل معیوب است. این دور باطل را میش

یابد که به سهم خود منجر کند و وقتی ما درد کمتري حس کنیم، احساس امید گسترش میساخت. امید درد را تعدیل می

کردن درد، مانع اصلی براي درمان ناخوشایند اما ضروري برطرف شود. بدین ترتیب، با فروکش به کاهش بیشتر درد می

  شود.می

انتظار مثبت براي  "میالدي، روان شناسان و روان پزشکان امید را تحت عنوان کلی 1960تا  1950در خالل سالهاي 

العات و دیدگاه هاي ). ویژگی مشترك مط8،2006کردند(چیونز، فلدمن، وودوارد، و اشنایدر. مطالعه می"دست یابی به هدف

ي این ادراك بود، که اهداف گرفتتند که در برگیرندهاي تک بعدي در نظر میآن دوره، این بود که امید را به عنوان سازه

). اما امروزه از دیدگاه روان شناسی مثبت، امید 2000اند( اشنایدر، الردي، چیونز، مایکلز و یامور و همکاران، برآورده شدنی

  پردازیم:شود که در ادامه به آن میتعریف می 9ریه امید اشنایدرمنطبق نظ

  نظریه امید اشنایدر 1- 2-6

هایی  10اشنایدر امید را به عنوان سازه اي شامل دو مولفه مفهوم سازي کرده است: توانایی طراحی و تدوین گذرگاه

استفاده از این گذرگاه ها. مطابق با این  انگیزش جهت11به سوي اهداف مطلوب به رغم موانع موجود، و عامل یا کارگزار

هاي ارزشمند را در برگیرد و با داشتن موانع چالش انگیز اما برطرف شدنی، تعریف، امید در صورتی نیرومند است که هدف

) به صراحت بیان می کند که امید 2002)، اشنایدر(2011امکان دست یابی به آنها در میان مدت وجود داشته باشد( کار،

هاي سازد تا حالتخود، هیجان نیست بلکه قرار گرفتن در مسیر و فرایند حرکت به سمت هدف، فرد را قادر میه خوديب

هیجانی مثبتی را تجربه نمایند. طبق این مفهوم سازي، هیجانات مثبت و منفی محصول جنبی افکار هدفمند امید و نا 

  ).2013امیدي هستند( گارسیا و سایس،

                                                             
1 . Garcia and Siacn 

2. Self- management Suratogox  
3 . Eliott and Olvar 

4 . Groopman 
5 . Endorphin 
6 . Enkophalin 
7 . Cholecyatokinin 
8 . Cheavens, Feldman, Woodward, & Snyder 

9 . Snyder Hope Theory 
10 . Pathway  
11 . Agency 
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اي ) بیان می کند: امید مجموعه1991اي، اشنایدر(تاکید بر بعد شناختی، و روابط بین مولفهبه طور خاص و 

شود، حائز اهمیت آنکه این ها ناشی میي عاملیت و گذرگاهشناختی است که از احساس موفقیت آمیز هر دو مولفه

باشد(نقل از ظور دستیابی به هدف میاحساس، متقابل و علت و معلولی از اراده حرکت در جهت هدف و طرح ریزي به من

). بدین معنی که براي دستیابی به اهداف، وجود و حضور هر دوي تفکر عامل و گذرگاه ضروري 1،2013جونز، یو، و فورالنگ

). بعالوه، هر سه مولفه امید( هدف، تفکرگذرگاه و تفکر عامل) بر یکدیگر اثر متقابل 2،2013است(تیم، هولته، برنن، و وانگ

  ) 2000گذارند( اشنایدر،ها، یکدیگر تاثیر میها و گذرگاهگردد عاملارند، همین طور که توسعه اهداف دنبال مید

  و کارگزار) مورد بررسی قرار می گیرند: در ادامه، مولفه هاي امید(هدف، گذرگاه

  اهداف 2- 2-6

و یا تحقق یک ارزش، تعریف هدف به صورت تالشی ارادي و عمدي به منظور به انجام رساندن یک تکلیف 

) اعمال و رفتارهاي انسان ماهیتا هدف محور هستند. بدین 2005b). مطابق با اشنایدر(3،2011شود(وردن و ایزاکسونمی

کنند(گارسیا و معنا که افراد همواره و در همه حال، مشغول رفتارهاي هدفمند بوده و هدف خاصی را تعقیب می

  ).2013سایسن،

، 4،2009مو -شوند(مگیاریا نقاط پایانی زنجیره اعمال ذهنی هستند و لنگرگاه نظریه امید محسوب میاهداف، مقاصد 

یایی یا اعمال اراده وجود ندارد. بدون هدف، هیچ حرکت مشخصی ). بدون هدف، دلیلی براي راه1391ترجمه براتی سده،

) از این رو، می تواند هدف را مانند 1389بود(بهاري،ریزي و اتفاقی خواهند ها بدون برنامهوجود نخواهد داشت و حرکت

کند(راند و هاي انسان جهت بخشیده و آنها را هدایت میگیري در نظر گرفت که به رفتارها و فعالیتسیبل نشانه

لقا ). عالوه براین، اهداف دلیلی براي امیدوار بودن به انسان می بخشند و بدین ترتیب، حسی از امید را ا5،2009چیونز

هاي ذهنی باشند. از دیگر توانند به صورت تصویرسازي بصري، تشریح کالمی و یا تمثال). اهداف می2010کنند(فوکمن،می

هاست. بدین مضمون که اهداف می توانند منطبق با شرایط مکانی و زمانی هاي اهداف، ماهیت تغییر پذیري آنویژگی

. اهداف تقرب: که میل به چیزي مثبت را 1ت دو دسته کلی در نظر می گیرد تغییر نمایند. نظریه امید، اهداف را به صور

نماید. به طور کلی اهداف . اهداف اجتنابی: که به جلوگیري و اجتناب از چیزهاي منفی اشاره می2کند و منعکس می

زه زمانی نیز، اهداف ). به لحاظ با2011مثبت، بسیار اثر بخش تر از اهداف منفی و اجتناب هستند(وردن و ایزاکسون،

شوند) و یا بلند مدت(آن اهدافی که براي توانند کوتاه مدت (حتی آن دسته از اهدافی که ظرف چند دقیقه برآورده میمی

). با همه آنچه درباره انواع اهداف گفته 2007ها وقت الزم است) باشند(لوپز و اشنایدر،رسیدن به آنها ماه ها و حتی سال

را نباید فراموش کرد و آن اینکه: تنها اهدافی قابلیت تحریک و تهیج رفتار را دارند، که در نزد شخص، از  شد، یک نکته مهم

  ).2000ارزش قابل توجه و ویژه اي برخوردار باشند(اشنایدر،

 باشد. بدین شرح که: اهداف درنکته حائز اهمیت دیگر در نظریه امید، میزان قطعیت امکان دست یابی به اهداف می

شوند، باید درجاتی از عدم قطعیت را نیز در بر گرفته و با میزانی  از تردید یابی ادراك میعین حال که به صورت قابل دست

تر، در صورتی که اهداف به صورت کامال دست نیافتنی همراه باشند تا از این طریق فرد را به چالش وادارند. به بیان روشن

                                                             
1 . Jones, You, & Furlong 
2. Thimm, Holte, Brennen & Wang  

3 .Worthen and Isakson 
4 . Magyar-Moo 
5. Rand and Cheavens  
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حیه فرد خواهد شد و برعکس، چنانچه دست یابی به هدف مسلم باشد، در این صورت استنباط شوند منجر به تضعیف رو

  ).2000بیش از آنکه مفید باشند غیر مولد بوده و می توانند سطح انگیزش فرد را پایین بیاورند(اشنایدر و همکاران ،

  تفکر گذرگاه 3- 2-6

اندیشند که چگونه حال را به آیند منصور و مورد نظر میها به طور معمول، به این موضوع مطابق نظریه امید، انسان

خویش پیوند داد. طبق این نظریه، همه اشخاص باید قادر باشند که تصویري از خویشتن کنونی خویش( آنچه که در حال 

نز و دهد، خلق نمایند(چیوحاضر هستند) و نیز، راهی که این تصویري حال حاضر را به آینده مطلوب و مورد پیوند می

  ).2006همکاران،

شود ذهن انسان با ) چنین بیان می کند که همزمان و به محض اینکه هدفی ساخته و پرداخته می2002اشنایدر(

یابی به آن هدف مورد نظر می تمام پویایی خویش، شروع به خلق و تولید تمام راه ها و شیوه هاي ممکن جهت دست

شود در نظریه امید به اصطالح، تفکر گذرگاه نامیده ولید و خلق چنین افکاري مینمایند. این فرایند شناختی که منجر به ت

شود. تفکر گذرگاه، راهی است براي پیوند حال و آینده از طریق اهداف مشخص شده فرد، که به توانایی ادراك شده، می

نظر و همچنین توانایی و تنظیم  یابی به اهداف موردبراي یافتن و ایجاد یک یا بیش از یک مسیر موثر به منظور دست

کند(آرنوا، روزن، فینچ، مسیرها و راه هاي جایگزین به منظور مقابله با موانع قرار گرفته بر سر راه مسیرهاي قبلی، اشاره می

  ).2007رودي، فورتوناتو،

صورت است که اهمیت تفکر گذرگاه، به ویژه زمانی نمود می یابد که اهداف توسط موانعی مسدود شوند. در این 

گردد. چرا که با داشتن مسیرهاي(گذرگاه هاي) مختلف، فرد می تواند یکی دیگر از توسعه مسیرهاي جایگزین ضروري می

دهد که افراد ). شواهد نشان می2013مسیرهاي جایگزین را براي مقابله با موانع ایجاد شده، به کار ببندد(پاتیکو و همکاران،

هاي جایگزین و نیز استفاده موثر از این راه ها، اطمینان انایی خویش در پیدا کردن و ایجاد راهیا سطوح باالي امید به تو

  ).2000دارند( اشنایدر و همکاران،

تر تقسیم تر و سادههاي کوچکدانند که چگونه هدف بزرگشان را به گامیابی قوي دارند میافرادي که قدرت راه

دانند که ها میوانند چنانچه الزم باشد، هدف را تغییر دهند یا تسهیل کنند. آن) و می ت2013کنند(گارسیا و سایسن،

چگونه در صورت لزوم از دیگران درخواست کمک یا اطالعات کنند تا بهتر به هدفشان برسند و اگر احتیاج باشد 

فنون حل مساله واقعی نیست که شوند. باید خاطر نشان کرد که این خود گیرند و مایوس نمیاي را یاد میهاي تازهمهارت

در بهبود تفکر گذرگاه مفید است بلکه ارتقاء تصورات افراد مبنی بر اینکه می توانند مسیرهاي موفقی را براي اهداف خویش 

  ).1389پیدا کنند در بهبود تفکرگذرگاه مفید است(بهاري،

  تفکر عامل(کارگزار) 4- 2-6

یابی به این اهداف، تنها در رگاه هاي ادراك شده به منظور دستتوانایی تدوین اهداف مناسب و طرح ریزي گذ

ها، برخوردار باشد(چیونز و صورتی نمود عملی پیدا خواهد نمود که فرد از انگیزه کافی جهت به کارگیري گذرگاه

یز گواهی بر ) در زمینه تدوین اهدافی با قابلیت تهیج و تحریک شخص ن2000). تاکید اشنایدر و همکاران(2006همکاران،

باشد. تفکر عامل یا کارگزار، جزء انگیزشی نظریه امید اشنایدر است که انرژي روانی الزم براي استفاده از صحت این امر می

کند، بنابراین، افراد با تفکر عامل نیرومند از اراده، انگیزه و انرژي معطوف به هدف باالیی برخوردار ها را تامین میگذرگاه

  ).2013یکو و همکاران،باشند(پاتمی
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تفکر عامل، تفکري است که افراد در مورد توانایی خود براي شروع و ادامه تالش در جریان حرکت به سوي اهداف 

من "و یا  "من می توانم این کار را انجام دهم"). این افکار در خودگویی هاي مثبتی چون: 2011دارند(وردن و ایزاکسون،

).مطابق با نظریه امید اشنایدر، افزایش در تفکر 2002د پیدا می کند(اشنایدر و همکاران،نمو "به آسانی، دست نمی کشم

گردد و بدین ترتیب، می توان افزایش امید را در پی داشته عامل، اغلب در افزایش در تفکر گذرگاه منجر می

  ).1،2010باشد(تچادي

الت و حتی بیماري هاي صعب العالج در نظر گرفته امید به عنوان یکی از منابع مقابله انسان در سازگاري با مشک

). از نظر بالینی امید عاملی است که داراي ارزش درمانی در حیطه 2013شود(خالدیان،حسن پور،خیرخواه و قلندري،می

 هاي مزمن یا رویدادهاي تهدیدکننده زندگی است. امید، فرایند مقابله را تسهیل می کند و موجب بهبودمقابله با درد

  ).2014شود(محمدي، حیدري، درمان و افزایش کیفیت زندگی می

بیماران جسمی مزمن از جمله افراد مبتال به بیماري سرطان متوجه می شوند که امید، بخش مهم و ناخودآگاه افکار 

ماران سرطانی شود. بیشتر تحقیقات بر روي امید بر روي بیماران سرطانی اجرا شده است زیرا بیو احساساتشان را شامل می

؛ 1992به دنبال قطعی شدن بیماري سرطان خود، آن را به عنوان یک عامل تهدید کننده تلقی می کنند(رالیگ هانت

). از سوي امید به عنوان یک نیروي درونی تعریف شده که می تواند باعث غناي زندگی شود 2008سنتنی، سجریر، استیل، 

فراتر از وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود  را ببینند. فقدان امید به زندگی و بیماران را قادر سازد که چشم اندازي 

). جهت یابی آینده، 2007آور می شود(آنتونی،دار نبودن زندگی منجر به کاهش کیفیت آن و ایجاد باورهاي یاسو هدف

هاي مهم امید به زندگی هستند. برعکس انتظارات مثبت، هدفمندي، واقع گرایی،تنظیم اهداف و ارتباطات درونی از ویژگی

نا امیدي به عنوان تحمل وضعیت فائق نیامدنی تعریف می شود که در آن دستیابی به هیچ هدفی مورد انتظار نیست و با 

افسردگی، آرزوي مرگ و خودکشی ارتباط دارد. از تعاریف چنین بر می آید که امید به زندگی دربردارنده تصورات و توجه 

؛ 1992شود(رالیگ هانته آینده است و با این تصور که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد، باعث تالش بیمار میافراد ب

  ).2008سنتنی، سجریر، استیل، 

شوند. اوال، افراد امیدوار بیشتر بر مشکالت متمرکز شده و در سرطان و تفکر امیدوارانه به دو طریق به هم مربوط می

دهند.ثانیا، افرادي که ها به احتمال بیشتر رفتارهاي غربالگري سرطان را انجام میکنند. آنمل میتر عحل آن فعاالنه

دهند(اشنایدر، امیدوارانه می اندیشند در مواجهه با تشخیص و درمان سرطان، پریشانی کمتر و تطابق بیشتري نشان می

هاي طوالنی از امید باالتري برخوردارند در تحمل درمان). از سوي در طی درمان افرادي که 1999چیونز، مایکل، هاپینگ، 

). ارتقاي امید، که از عوامل معنا دار شدن زندگی است، به افراد 1999دهند (رولند، و دردناك مقاومت بیشتري نشان می

ی خود را کمک می کند تا با بیماري سرطان سازگار شوند، رنج روانی خود را کاهش داده، کیفیت زندگی و سالمت عموم

)، امید به زندگی از نظر فیزیولوژیک و عاطفی به بیماران کمک 2005)از نظر برگ و بنزین(2000افزایش دهند(هرز، 

کند تا بتوانند بحران بیماري را تحمل کنند. ارتقاي امید به عنوان یک عامل مهم در پیش بینی سیر بیماري مورد توجه می

  )2002قرار گرفته است(هرز، کارتلیف، 

                                                             
1 . Tschudy 



٧٩ 

  سازگاري:  2-7

سازگاري در اصل از علم زیست شناسی نشات گرفته است، نخستین بار داروین آن را در نظریه تکاملی خود مطرح 

). این 2007، 2نمود، سپس این مفهوم در علوم دیگر همچون روانشناسی و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گرفت(یالیم

کند و نه تنها هاي بیولوژیکی اشاره دارد که زنده ماندن انواع را تسهیل میاصطالح در معناي زیست شناختی به ساختار

). در روان شناسی، سازگاري 2005گیرد(یوناکداري، حجازي، خانزاده، ها بلکه حیوانات و نباتات را نیز در بر میانسان

یابد، این عی یا فرهنگی انطباق میي آن فرد با محیط اجتماعی، طبیشود که بر پایهفرایندي کم و بیش آگاهانه فرض می

انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعاالنه تغییراتی در محیط ایجاد نماید. و در نتیجه هماهنگی 

 ). سازگاري توانایی و ابزار کنار آمدن با شرایط متغیر2005الزم بین فرد و محیط ایجاد شود(یوناکداري، حجازي، خانزاد، 

شود که درآن فرد با خواسته باشد. سازگاري روانی، به یکی از فرایندهاي روان شناختی اطالق میمحیطی و درونی می

آورد. فردي از سازگاري روانی ها را به کنترل خود در میکند یا آنها(تمایالت) و چالش هاي زندگی روزمره، مقابله می

تواند به میزان شود، بهترین تعامل را نشان دهد، در نتیجه میبر او وارد میهایی که برخوردار است که در پاسخ به محرك

ها بیندیشد، تصمیم بگیرد، عمل کافی فعالیت کند، از اضطراب و تعارض دوري جوید، با مشکالت مواجه شود، درباره آن

یر ذهنی و اعتماد بنفس خوبی کند و از زندگی خود لذت ببرد. همچنین بر عواطف و احساسات خود کنترل داشته، از تصو

ها به منظور فائق آمدن ). چاپلین سازگاري را تغییر در فعالیت2008برخوردار باشد(دریدر، جینر،کویجر، وان میدر دارپ، 

شود تا این که پاسخ ها منجر کند. در چنین موقعیت هایی، رفتار تغییر داده میبر موانع و ارضاي نیازهاي خود تعریف می

کند، به همین دلیل سازگاري با مفاهیم سازش، تري در موقعیت ایفا میشود. فرد در حالت سازگاري نقش فعال به ارضا

). هیجانات به ویژه هیجانات منفی الزاما علت سرطان نیستند بلکه ارتباط 1985، 3انطباق و هم نوایی تفاوت دارد( چاپلین

دهد، بسیاري از زنان پس از ي بدن وجود دارد. تحقیقات نشان میمتقابلی بین عوامل روانشناختی و دستگاه ایمن ساز

اطالع از تشخیص سرطان پستان، در زمینه سازگاري با سرطان در زندگی شخصی و خانوادگی خود دچار سطح باالیی از 

). این بیماران براي بازگشت به زندگی عادي خود 2001،  4شوند(کویمن، آنگل، تارنر، کریشکا، دونلیناتوانی و ناامیدي می

ي خویش هستند(منتظري، سجادیان و همکاران، هاي جهت سازگاري و برآورده شدن نیازهاي مختل شدهنیازمند کمک

رمان از مرحله شنیدن خبر ابتال تا اتمام د ). سازگاري با سرطان فرایندي مداوم و زمان بر است. سازگاري با سرطان 1384

  ها ادامه دارد. استفاده از راهبردهاي سازگاري در افراد مختلف یکسان نیست.

گردد که فرد براي بقاء سالمت، هایی اطالق میها و عملکرددر تعریف دیگر سازگاري در سرطان به مجموعه نگرش

کند. (سجادیان، ردد، اتخاذ میگتندرستی، احساس خوشبختی و غلبه بر استرس هایی که به علت ابتال به سرطان ایجاد می

شود(کنیر، )سازگاري با سرطان فرایندي است که در طول زمان انجام می1390حقیقت، منتظري،کاظم نژاد و علوي فیلی،

باشد. ریزي می). این سازگاري با تغییراتی در روش زندگی فرد همراه است که نیازمند برنامه2004، 5روزنبام،روزنبام

هاي جدید پیش آمده در زندگی باشد و در ها باید با توجه به موقعیتدهد این برنامه ریزيشان میمطالعات مختلف ن

). اختالل در سازگاري 6،2000گر بیمار باشد(کینگاس و میکون، نوژینناستفاده از راهبردهاي مناسب سازگاري هدایت

ي، عصبی بودن، خستگی، اضطراب، از دست دادن روانی منجر به مشکالتی چون اختالل در خواب، بی قراري، تحریک پذیر

  ).2013تمرکز، عدم کنترل بر عواطف و احساسات و منزوي شدن خواهد شد(برانون، فیست و آپدگراف،
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درصد گزارش شده و به عنوان  65درصد تا  16شیوع اختالل در سازگاري در بیماران مبتال به سرطان پستان از 

سرطان معرفی شده است. شدت اضطراب متفاوت می باشد و در اغلب موارد اضطراب در  ترین عارضه در مبتالیان بهشایع

درصد از آنان اضطراب در  77درصد بیماران اضطراب شدید و  19حد متوسط یا شدید گزارش شده است. در یک مطالعه 

به سرطان پستان را  درصد اضطراب خفیف داشته اند. در برخی مطالعات شیوع اضطراب در مبتالیان 25حد متوسط و 

). اضطراب و ترس از عود در این 2008بیش از بقیه سرطان ها بانوان یافته اند(االساسی اوغلوف، یاواسن، دیریوز و یلماز ، 

درصد گزارش شده است. در بیماران جوان، بیمارانی که داراي فرزند بودند، و بیمارانی که  23بیماران در یک مطالعه 

ودند، به طور معنی داري بیشتر بوده است ولی فاصله از تشخیص با شدت اضطراب ارتباطی نداشته شیمی درمانی شده  ب

). در یک مطالعه بانوانی که در مراجعه به کلنیک ها پیگیري از همراهی همسر خود 2009است(مهنرت، برك و همکاران،

نند ترس از عود بیماریی یا ترس از دادن خانواده، اند مواردي مااند، به طور معنی داري اضطراب بیشتري داشتهمحروم بوده

هاي انجام شده مانند قطع عضو، ریزش مو، تورم دست از جمله علل ایجاد اضطراب در این ترس از عوارض بیماري یا درمان

اده از اندکه افراد داراي اضطراب تمایل بیشتري به مشاوره با روانپزشک و استفباشد. مطالعات نشان دادهبیماران می

دهد افراد براي سازگاري ها نشان می). بررسی2008اند(االساسی اوغلوف و همکاران،هاي جایگزین براي درمان داشتهروش

  ).2004کنند(کار،راهبرد مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی استفاده می"عمدتا از 

یی معنوي، حمایت اجتماعی، امیدواري و بیماران مبتال به سرطان براي سازگاري با بیماري بیشتر از راهبردها

و دانهور،  1،2009کنند(االزري، االویسی، المانهريبازسازي شناختی و ایجاد تغییر و فاصله با بیماري استفاده می

). برخی از روش هاي سازگاري در ارتقاء حس سالمت موفقیت آمیز می باشد و برخی دیگر، از 2009کرافود،فورمر و آویو، 

  ).2004ها در زمینه ایجاد تطابق  روانی سودمند هستند(کنیر، روزنبام و روزنیام، نداین فرای

در مطالعه دان هاور نیز راهبردهاي از قبیل بازسازي شناختی مجدد، جستجوي حمایت اجتماعی، سازگاري معنوي 

و مورد استفاده در ایجاد سازگاري مذهبی، تفکر امیدوارانه به آینده و ایجاد فاصله بین خود و بیماري از روش هاي اصلی 

). اهمیت این مسئله این است که اضطراب بیمار گاهی وي را به انتخاب 2009، 2بودند(دان هور، کراوفود، فورمر و آویو

هاي غیر معمول درمان  و در نتیجه به تاخیر انداختن درمان سوق خواهد داد لذا، درمان اضطراب بیمار قسمتی از روش

بیمار است و از همان مرحله اول باید آغاز شود و تا انتهاي درمان و پس از آن ادامه یابد. عالئم اضطراب در درمان اصلی 

این بیماران تا حدي مشابه بیماران مبتال به اضطراب در جمعیت نرمال است. در برخی از بیماران عالوه بر عالئم عمومی 

حساس گیر کردن چیزي در گلو و تپش قلب عالئم دیگري مانند اضطراب مانند ترس، دلهره، لرزش دست، تنگی نفس، ا

شوند. عکس العمل بیماران در برابر فکر کردن مداوم به بیماري و احساس بازگشت بیماري در این بیماران دیده می

کنند و یاضطراب متفاوت است مثال برخی از بیماران به دلیل اضطراب شدید و ترس از عود، مکررا به پزشک خود مراجعه م

براي اطمینان از کنترل بیماري تقاضاي انجام معاینه یا اقدامات تشخیصی مانند ماموگرافی یا سی تی اسکن را دارند و در 

مقابل برخی بیماران به دلیل اضطرابی که در هنگام مراجعه به پزشک دارند حتی پیگیري روتین خود را نیز فراموش 

کنند. لذا، برخورد با این بیماران بر اساس نوع ی دیگر اصال به پزشک مراجعه نمیکنند و پس از اتمام مراحل درمانمی

؛ جانیزوسکا، باس، 2009، و همکاران، 3ها باید متفاوت باشد(ایمنیشی، کوریاما، شیگمورياضطراب و عکس العمل آن

ن تشخیص در ذهن بیمار و خانواده ). برخی از دالیل بروز این مشکالت، معانی ضمنی ای2008و همکاران،  4گالوسکو-والدن
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2.Danhauaue SC,Crawford SL, Former DF  
3 . Imanishi J,Kuriama H, Shigemori I 
4 . Janiszewska J,Buss T,de Walden-Galuszko 



٨١ 

خانواده او، از قبیل احتمال بدشکلی، درد، فقدان مالی و اجتماعی، وابستگی، از هم گسیختگی ساختار خانواده، مرگ و 

مطالعات نشان داده  ).2001واندرکیفت، فرایند مردن و نیز رویداد واقعی برخی از این پدیده ها در زندگی بیماران است(

، 1درصد از بیماران مبتال به سرطان، به طور همزمان از یک اختالل روان پزشکی رنج می برند(پیرل 85تا  50است که بین 

2004.(  

فراوان ترین اختالل روان پزشکی در این بیماران، طبق مطالعات، اختالل انطباق داراي زیر گروههاي عاطفی از قبیل 

است. دومین تشخیص روانپزشکی شایع در این بیماران، اختالل  اختالل انطباق همراه با اضطراب، همراه با افسردگی توام

؛ دروگونیسف 2004؛پیرل،2005؛ اکچی و همکاران، 2،2001افسردگی اساسی بوده است(اکچی، ناکانو، اوکامورا و همکاران

شوند. ). اضطراب و افسردگی از زیر گروه هاي سازگاري ذهنی محسوب می4،2004؛ مسی3،1983مارو، فتینگ و همکاران

گیر بیماران مبتال به سرطان، افسردگی و اضطراب اند که دو عالمت و شکایت اصلی گریبانسایر مطالعات نیز نشان داده

؛ ماراست، پرنت، اولسون و 2004؛ مسی،2005؛ اکچی، اویاما و همکاران، 2004بوده است( تورتون، مون، روبین و همکاران،

). جستجوي حمایت اجتماعی یکی از راهبردهاي اساسی 2002، 6اسمیت و همکاران؛ استارك، کیلی، 5،1992همکاران

سازگاري است و مطالعات از جهات مختلف به بررسی آن پرداخته اند که با تمرکز بر حل مشکل(مسئله) و یا تمرکز بر 

حمایت اجتماعی یکی از هیجان مداري و حتی بازسازي شناختی مورد استفاده بوده است. مطالعات دیگر نشان داده اند 

ترین سرطان در بین زنان) راهبردهاي اصلی در سازگاري با مشکالت از جمله سرطان پستان( به عنوان شایع

  ).7،2006؛ بومک و دیچرسون2001باشد(کوپمن و همکاران،می

  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک 2-8

ه روان درمانی است که مبتنی بر نظریه تجربی ب –) یک رویکرد شناختی HR(8پردازش مجدد هولوگرافیک

کند که ما دو ). این نظریه بیان می2001،2005باشد ( کاتز، ) میCEST( 9اپستین درباره شخصیت –خودشناختی 

. سیستم عقالنی اطالعات را به صورت منطقی و 11و سیستم تجربی 10سیستم براي پردازش اطالعات داریم: سیستم عقالنی

نماید. هر دو ها پردازش میها را به صورت هیجانی و در قالب تداعیدر حالی که سیستم تجربی آنکند خطی پردازش می

تواند به تسهیل بازیابی و پردازش مجدد دهند. سیستم تجربی میسیستم کارکردهاي  ضروري و انطباقی انجام می

کند و سیستم عقالنی نیز به یک شیوه عقالنی با مسائل اطالعاتی که دسترسی به آنها به روشی دیگر دشوار است کمک می

تجربی براي دسترسی به اطالعاتی درباره تمایالت شناختی  –ظریه خودشناختی از اصول ن HRکند. و مشکالت برخورد می

هایی می گردند که جنبه هاي خاصی از تروماي کند که منجر به تکرار و تغییر موفقیترفتاري و هیجانی استفاده می –

تجربی  –یه خودشناختی سازند. براي روشن شدن دو سیستم عقالنی و تجربی در ذیل به توضیح نظرقبلی را آشکار می

  شود. اپستین پرداخته می
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  تجربی اپستین –ي خود شناختی نظریه 2-8-1

) بیان می کند که ما دو سیستم براي پردازش اطالعات داریم: CESTتجربی اپستین ( –نظریه خود شناختی 

ت قرار گرفته و به طور هاي تجربی مورد حمایسیستم عقالنی (شناختی) و سیستم تجربی. این دو سیستم در پروهش

  ).1998،1994وسیعی در فرایند زندگی واقعی نشان داده شده اند(اپسین، 

شود. فرض کنید آقاي افتخاري تصمیم گرفت تمایز بین این دو سیستم پردازش اطالعات در مثال زیر مشخص می

الف) ولی بعدا چندین گزارش  یک ماشین بخرد، او ظاهر و نماي ظاهر فیزیکی یک مدل خاصی را دوست دارد( ماشین

کند، ها را پردازش میخواند که مدل دیگري( ماشین ب ) به میزان زیادي ایمن و خوب است. سیستم عقالنی واقعیتمی

کند. آقاي افتخاري کدام ماشین را انتخاب ها) را پردازش میکه سیستم تجربی تجربه شخصی ( دوست داشتندر حالی

 خ دادن به این سوال اطالعات بیشتري در خصوص این دو سیستم باید ارائه شود.خواهد کرد؟ قبل از پاس

و هوشمند بوده و از طریق  1کند، یعنی هشیار، تاملیسیستم منطقی به سبکی منطقی، خطی و تحلیلی عمل می

کند که ا پردازش مینماید. براي مثال سیستم منطقی اطالعاتی نظیر این رها عمل می، منطق و استنباط2کاربرد تجریدات

و یا اگر الف این شرایط را داشت، پس ب واقعیت دارد. این سیستم در پردازش اطالعات، کند بوده و در تنظیم یک  1+2=3

  کند. کند. اما اگر اطالعات موثقی براي فرد ارائه شود خیلی سریع تغییر میفکر نیز کند عمل می

کند. این سیستم اطالعات را در سطح نیمه سیستم عقالنی عمل میولی سیستم تجربی به سبکی کامال متضاد با 

و کل نگراست. در مقایسه با سیستم  3کند. سیستم تجربی غیر کالمی، عاطفه مدارهشیار و از طریق تداعی ها پردازش می

سیستم اطالعات را در است. این  4کند، سیستم تجربی عینیعقالنی که اطالعات را با امور انتزاعی وتجریدات پردازش می

سطحی شهودي پردازش کرده و نه تنها مسئول تجربه مستقیم شخصی است بلکه همچنین مسئول تجربه تمرین شده در 

ها نیز می باشد. سیستم تجربی در پردازش اطالعاتی نظیر اولین ها و داستان، تصاویر، استعاره5خیالبافی، تجربه جانشینی

  ).1-2باشد(جدولیر دادن این موارد آسان میها سریع است ولی تغیبرداشت
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