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یت زنیدگي،  سرطان، اختالل استرس پس از سانحه، حساسیت اضطرابي، واکنش پذيری به استرس، کیف: هاوابه کلید

 مواجهه درماني روايتي



 أ 

 

 

 
 فهرست مطالب  

 صفحه شماره و عنوان مطالب

شفصل اول: کلیات پژوه  

 1................................................................................................................................................................. مقدمه-2-2

 4.......................................................................................................................................................... مسئله انیب-2-1

 8............................................................................................................................. پژوهش تیاهمّ و ضرورت -2-9

 23 ........................................................................................................................................... :پژوهش اهداف  -2-4

 23 ....................................................................................................................................... :پژوهش یهاهیفرض-2-1

 22 ..................................................................................................... ها هیفرض ایمفاه ياتیوعمل ینظر فيتعر -2-9

 مبانی نظری پژوهش-فصل دوم

 21 ..................................................................................................................................................سرطان مفهوم-1-2

 21 ......................................................................................................................... يشناس وابه و منشأ سرطان، -1-1

 21 .................................................................................................................... ستین یماریب کي فقط سرطان -1-9

 29 ................................................................................................................... است نهيريد یماریب کي سرطان -1-4

 21 ............................................................................................. سرطان علت یمطاژعه: سرطان يشناس یماریب-1-1

 26 .............................................................................................................................................. ست؟یچ تومور -1-9

 26 ................................................................................................................ ایبدخ و ایخخوش یتومورها -1-9-2

 13 ....................................................................................................................... سرطان يشناختروان یامدهایپ-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... سرطان در سانحه از پس استرس اختالل-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................... زااسترس عامل و بیآس با مرتبط اختالل -1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. سانحه از پس استرس اختالل -1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................ سانحه از پس استرس اختالل يصیتشخ یهامالک -1-8

 .Error! Bookmark not defined ...........................................سانحه از پس استرس اختالل هخچيتار -1-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ يشناس ریگهمه-1-23

 .Error! Bookmark not defined ............................................................سن براساس PTSD ايعال -1-22



 ب 

 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. يشناس سبب -1-21

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... ينیباژ اتیخصوص و صیتشخ -1-29

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... يافتراق صیتشخ -1-29-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... يآگهشیپ و ریس -1-29-1

 .Error! Bookmark not defined ..................... سانحه از پس استرس اختالل یهادرمان بر یمرور -1-24

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... يدرمان دارو -1-24-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... يدگیتن تيريمد -1-24-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مدت کوتاه يشيپوروان -1-24-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................... بلندمدت یامواجهه درمان -1-24-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... يشناخت ييبازگو -1-24-1

 Error! Bookmark not(TARGET)درمان و آموزش یبرا ييراهنما: سانحه یعاطفه ایتنظ -1-24-9

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................يشناختروان یریگگزارش/بحران در مداخله -1-24-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (NET) يتيروا يدرمان مواجهه -1-24-8

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................يدرمان تيروا -1-24-8-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. يشخص یها تيروا -1-24-8-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مشكل ریتاث کردن مشخص -1-24-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................. مشكل کردن یساز يبرون -1-24-23

 .Error! Bookmark not defined .................................... گانهي یامدهایپ و مراجع قدرت نقاط -1-24-22

 .Error! Bookmark not defined ................................................. نيگزيجا داستان يسيبازنو -1-24-21

 .Error! Bookmark not defined ............................................... انهيگرا سازه -يتيروا درمان -1-24-29

 !Error.... ضربه از پس يدگیتن اختالالت ندرما یبرا ديجد یاژگو کي عنوان به يتيروا يدرمان مواجهه -1-21

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ ياضطراب تیحساس -1-29

 .Error! Bookmark not defined ................................................. ياضطراب تیحساس فيتعار -1-29-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ اضطراب يمراتب سلسله مدل -1-29-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... اضطراب انتظار هينظر -1-21

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... يشناخت دگاهيد -1-21-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یرفتار دگاهيد -1-21-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ يستيز ی یرفتار دگاهيد -1-21-9



 ج 

 

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یريذپ بیآس یها مدل -1-28

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................استرس-1-26

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... استرس نشانگان-1-26-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. آن راتیتاث و ئاعال استرس، -1-26-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... استرس کيوژوبيزیف یکارکردها -1-26-9

 Error! Bookmark notسرطان به مبتال مارانیب در استرس به یريپذ واکنش و استرس-4 -1-26

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. يزندگ تیفیک-1-13

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... يزندگ تیفیک فيتعر -1-13-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. يندگز تیفیک ابعاد-1-13-1

 .Error! Bookmark not defined ..............................سرطان به مبتال مارانیب در يزندگ تیفیک-1-13-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. قیتحق نهیشیپ -1-12

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... يتيروا يدرمان مواجهه -1-12-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ پژوهش سوابق یبند جمع -1-11

 روش پژوهش مواد و-فصل سوم
 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ مقدمه -9-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. پژوهش روش -9-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... یآمار جامعه -9-9

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یریگنمونه روش و یآمار نمونه -9-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. یریگ اندازه ابزار -9-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... هاداده یآورجمع روش-9-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................اخلهمد روش -9-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... يتيروا يدرمان مواجهه پروتكل -9-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ خروج و ورود یهامالک -9-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... هاداده لیتحل و هيتجز روش -9-8

 یافته های پژوهشنتایج و -فصل چهارم
 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ يپژوهش یهاافتهي -4-2



 د 

 

 .Error! Bookmark not defined ...................................هايآزمودن يشناخت تیجمع اطالعات  -4-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. يفیتوص یهاافتهي -4-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. هاهیفرض به مربوط یهاافتهي-4-9

 نتیجه گیری بحث و-فصل پنجم
 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ مقدمه -1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. بحث -1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ یریگجهینت -1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... پژوهش یهاتيمحدود -1-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... پژوهش یشنهادهایپ-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ يپژوهش یشنهادهایپ-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یکاربرد یشنهادهایپ-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ :مآخذ و منابع فهرست

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... ضمائا و ها پیوست

 فهرست جداول  

 صفحه شماره و عنوان مطاژب

 

 Error! Bookmark notیبند گروه کیتفك به يلیتحص زانیم اساس بر هایآزمودن درصد و يفراوان عيتوز ،2-4 جدول

defined. 
 Error! Bookmark not ... یبند گروه کیتفك به درآمد زانیم اساس بر هایآزمودن درصد و يفراوان عيتوز ،1-4 جدول

defined. 
 Error! Bookmark .. یبندگروه کیتفك به یماریب زمان مدت اساس بر هایآزمودن درصد و يفراوان عيتوز ،9-4 جدول

not defined. 
 Error! Bookmark not ... یبند گروه کیتفك به سرطان نوع اساس بر هایآزمودن درصد و يفراوان عيتوز ،4-4 جدول

defined. 
 Error! Bookmark notیبندگروه کیتفك به اشتغال تیوضع اساس بر هایآزمودن درصد و يفراوان عيتوز ،1-4 جدول

defined. 
 Error! Bookmark notیبندگروه کیتفك به هايآزمودن سن ارنمراتیمع انحراف و نیانگیم. 9-4جدول

defined. 



 ه 

 

يسيم اسیمق کل نمره و اسیمق خرده در گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................يپيس

 اسیمق کل نمره و اسیمق خرده در گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 8-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ ياضطراب تیحساس

واکنش اسیمق کل نمره و اسیمق خرده در گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 6-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... استرس به یريپذ

 !Error ............. دبکیوفیباسیمق خرده در گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 23-4جدول

Bookmark not defined. 
 تیفیک اسیمق کل نمره و اسیمق خرده در گروه دو آزمونپس و آزمونشیپ نمرات اریمع انحراف و نیانگیم. 23-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................... يزندگ

 Error! Bookmark ...... نمرات در گروه دو انسيوار یتساو فرضشیپ درمورد نيژو آزمون  ينتا. 22-4شماره جدول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... يپيسيسيم اسیمق یهاموژفه

 يدرمان مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا -4-21

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. کنترل و يتيروا

 !Error ................. يپيسيسيم اسیمق آزمون پس در گروه دو نمرات سهيمقا یبرا انسيکوار نآزمو  ينتا. 29-4جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark ...... نمرات در گروه دو انسيوار یتساو فرضشیپ درمورد نيژو آزمون  ينتا. 24-4شماره جدول

not defined. 
 يدرمان مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا. 4-21

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. کنترل و يتيروا

 !Error ......... ياضطرابتیحساس اسیمق آزمون پس در گروه دو نمرات هسيمقا یبرا انسيکوار آزمون  ينتا. 29-4جدول

Bookmark not defined. 
 یها موژفه در گروه دو انسيکوار انسيوار سيماتر یتساو فرض شیپ يبررس یبرا نيژو آزمون  ينتا. 21-4شماره جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یفرد نیب یريپذ واکنش اسیمق

 مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا. 28-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... کنترل و يتيروا يدرمان

 !Error . یفرد نیب یريپذواکنش اسیمق آزمون پس در گروه دو نمرات سهيمقا یبرا انسيکوار آزمون  ينتا. 26-4دولج

Bookmark not defined. 
سالمت ،يجسمانسالمت نمرات در گروه دو انسيوار یتساو فرضشیپ درمورد نيژو آزمون  ينتا. 13-4شماره جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. طیمح سالمت و يجتماع ،سالمتيروان

_Toc486072610
_Toc486072610
_Toc486072611
_Toc486072611
_Toc486072612
_Toc486072612
_Toc486072614
_Toc486072614
_Toc486072618
_Toc486072618
_Toc486072621
_Toc486072621
_Toc486072623
_Toc486072623
_Toc486072624
_Toc486072624
_Toc486072626
_Toc486072626


 و 

 

 يدرمان مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا. 4-12

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. کنترل و يتيروا

 !Error ................ يزندگ تیفیک اسیمق آزمون پس در گروه دو نمرات سهيمقا یبرا انسيکوار آزمون  ينتا. 11-4جدول

Bookmark not defined. 
 !Error .. دبکیوفیب دستگاه نمرات در گروه ود انسيوار یتساو فرضشیپ درمورد نيژو آزمون  ينتا. 19-4شماره جدول

Bookmark not defined. 
 يدرمان مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا. 4-14

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. کنترل و يتيروا

 Error! Bookmark not ... دبکیوفیب آزمون پس در گروه دو نمرات سهيمقا یبرا انسيکوار آزمون  ينتا. 11-4جدول

defined. 
 ،يپيسيسيم يکل نمرات نمرات در گروه دو انسيوار یتساو فرضشیپ درمورد نيژو آزمون  ينتا. 19-4شماره جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................ يزندگتیفیک و استرسبهیريپذواکنش ،ياضطراب تیحساس

 يدرمان مواجهه گروه دو در مطاژعه مورد یرهایمتغ یرو بر یریچندمتغ انسيکوار لیتحل یمعنادار آزمون  ينتا. 4-11

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................. کنترل و يتيروا

 تیحساس سانحه، از پس استرس آزمون پس در گروه دو يکل نمرات سهيمقا یبرا انسيکوار آزمون  ينتا. 18-4جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................يزندگ تیفیک و یفردنیب یريپذ واکنش ،ياضطراب

_Toc486072627
_Toc486072627
_Toc486072630
_Toc486072630
_Toc486072632
_Toc486072632
_Toc486072633
_Toc486072633
_Toc486072634
_Toc486072634


1 

 

 

 

 

 فصل اول:

 پژوهش کليات
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 مقدمه -6-6

در گذشته سرطان به عنوان مرگ قريب اژوقوع همراه با درد و از دست دادن عملكرد محسوب 

موارد يک بیماری  نیمي رمان اين بیماری، سرطان در بیش ازهای اخیر در دبا پیشرفتاما، شد مي

با اين وجود، مطاژعات زيادی در کشورهای  (.1334، 2آيد)کامبیل، فانئو و دينمزمن به حساب مي

اند که چنین تشخیصي موجب بروز مشكالت هیجاني و غربي و برخي کشورهای آسیايي نشان داده

  (.1331، 1گردد)آکچي، آکوياما و آکیزوکيعاطفي عمیقي در بیماران و اطرافیان آنها مي

 214بیمار سرطاني و  148یني بر روی های در دسترس باژ(، که در نمونه1323)پژوهش کونزژر

انجام شد نشان داد که بیماران مبتال به سرطان، در معرض خطر بااليي از  هاآن نفر از همسران

-و در صورت نیاز برای درمان روان  آسیب رواني هستند و از اين رو بايد تحت بررسي قرار گرفته

های تهديد کننده زندگي در زمره بیماری DSMقبل از ويرايش چهارم  د.شناختي ارجاع داده شون

شد. در مقابل، شوند، قلمداد نميعوامل استرس آوری که موجب اختالل استرس پس از سانحه مي

DSM-IV  های تهديد کننده آمد تجربه بیماریکند که ممكن است افراد، به عنوان پيبیان مي

ساژهای اخیر تمرکز بیشتری بر روی مبتال شوند. اين امر موجب شده که در  PTSDزندگي، به 

                                                
1.  Cambel , Phaneuf & Deane

 

2.  Akechi, Okuyama & Akizuki 
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معطوف  -به عنوان يک رويداد تروماتیک-سرطان پس از تجربه بیماری PTSDبروز 

 .(1339، 2)اسلیونسكي، اسمیت و هافرگردد

-شود وژي اهمیت عوامل روانبیماری سرطان اگرچه به ظاهر يک بیماری جسمي تلقي مي

های اخیر بسیار مورد بررسي قرار تحقیقات دههشناختي در ايجاد بیماری موضوعي است که در 

شود. شناختي باعث تشديد سرطان ميهای روانگرفته است. تحقیقات نشان داده است ک استرس

احتمال بیشتری ممكن است عاليا غیراختصاصي   بهبا حساسیت اضطرابي باالمبتال به سرطان افراد 

های مرتبط با بیماری خود را با مكانیسا ند و واکنشکنآمیزی تفسیر ميطور فاجعهبیماری خود را به

های غیرمعمول نسبت به اين بیماران واکنش (.1334دهند)کامبیل، دژسوزی بیش از حد افزايش مي

و در سراسر  داننددهند و هر گونه تغییر را دژیل بر عود بیماری خود ميعاليا فیزيوژوبيک خود مي

موجب مختل شدن روند زندگي خود و کنند. همچنین جربه ميروند درمان شرايط نامساعدی را ت

)هويلیند و شودشود و همین امر موجب کاهش کیفیت زندگي در اين بیماران ميها مياطرافیان آن

 .(1331، 1اژیكلیت

در کنار درمان جسمي بیماران مبتال به سرطان بايد به سالمت روان اين بیماران نیز توجه 

رفتاری برای ارتقا و بهبود مشكالت روحي  -شناختي ساژهاست درمان ای صورت گیرد. ويژه

به  نوعي ديگر از درمان است که برای کمک درماني روايتشود. بیماران مبتال به سرطان استفاده مي

. روايت شودبه کار گرفته ميافراد برای غلبه برمشكالتشان از راه درگیر شدن در گفتگوهای درماني 

تواند ابعاد کند و بنابراين ميست که رويدادها را در طول زمان به ها وصل ميشكلي از گفتگو

هیجاني وجود انسان را نشان دهد. براساس ديدگاه روايت درماني، دست کا همانقدر که محیط مارا 

. با توجه به روند (1323، 9نیونر، کارچ، راف، اژبرتدهیا )دهد، ما نیز محیط را شكل ميشكل مي

                                                
1 . Sliwinski, Smyth & Hofer 
2 . Houlind & Elklit 
3 . Neuner, Kurreck, Elbert & Schauer 
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توان اين درمان را برای بیماران مبتال به سرطان  رماني و همچنین کوتاه مدت بودن آن، ميروايت د

 مناسب دانست.

 وهشماران مبتال به سرطان، هدف اين پژبا توجه به اهمیت پرداختن به بهداشت رواني بی

د و بهبوبهبود حساسیت اضطرابي، واکنش پذيری به استرس  اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر

و کیفیت زندگي در بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با ژوبيک وهای فیزيواکنش

 باشد.سرطان مي

 

 بیان مسئله-2-1

 های بدن دچار تكثیر غیرکنترل شده  ها است که در آن گروهي از سلول ای از بیماری شاخه 2سرطان 

ور شده و سرانجام  ها مجاور حمله ها و ارگان افتتوانند در مراحل بعدی به ساير ب شوند، که مي مي

و گسترش در کل بدن از طريق سیستا ژنفاوی وعروق خوني شود. اين ويژگي  1موجب متاستاز

   ؛ مک2964امین زاده،  و نمايد)بندار تومورهای سرطاني را از ساير تومورهای خوش خیا جدا مي

ه علا پزشكي، ها چنان سرطان به عنوان يكي از های قابل توج رغا پیشرفت (. علي1334  ،9دوناژد

های قلب و عروق است. درحال حاضر  ترين بیماريهای قرن در بین علت مرگ و میر بعد از بیماری مها

شود  بیني مي دهند و پیش جان خود را از دست ميمیلیون نفر در جهان در اثر ابتال به سرطان  1بیش از 

 ،آذری و میلیون نفر برسد )حسن پور 13به  میلیون نفر 23ساالنه از  1313که تعداد موارد ابتال تا سال 

گیرند که اين  ها قرار مي (. با پیشرفت بیماری سرطان، بیماران در معرض انواع گوناگون از ناراحتي2964

، 9کانگاس ، هنری و برايانت )شود نمايان مي  وناامیدی 1افسردگي ،4مشكالت اغلب به صورت اضطراب

 (1324، 1کانگاس و میلروس ؛1331

                                                
1. cancer 

2. 
metastasis

 

3. Macdonal 

4. anxiety 
5. depression 
6. Kangas , Henry , Brayant 
7. Kangas & Milross 
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زا به  استرس فشرده معموأل تجربه های طوالني و تشخیص سرطان و به دنبال آن تحمل درمان

برای اوژین بار  2664در سال  1(. انجمن روان پزشكي آمريكا1331، 2)هويلیند و اژیكلیتآيد  حساب مي

تواند اختالل استرس  زا که مي ل استرسی زندگي مانند سرطان را به عنوان عام های تهديد کننده بیماری

(PTSD) پس ازسانحه 
(. 2961، و مرادی ؛ خسروی1331، 4کوردوارا ايجاد نمايد در نظر گرفته است)9

درصد اختالل استرس پس از سانحه گزارش شده که نسبت  26اژي  9در، درمان شدگان سرطان پستان 

اختالل استرس پس از سانحه بعد  (.2961ی به جمعیت عادی، درصد قابل توجهي است)خسروی و مراد

دهد که در آن فرد باور دارد در خطر فیزيكي قرار دارد يا جانش در  از يک رويداد تروماتیک روی مي

شود که فرد به رويداد تروماتیک با ترس واکنش  داده مي  معرض خطر است. اين اختالل زماني تشخیص

افراطي های اجتناب و برانگیختگي  کند يا نشانه دوباره تجربه ميها را در طول زمان  دهد و نشانه نشان مي

 (. 1321،  1و رونیز سادوک ، ) کاپالندارد

تجربه -1، تغییرات مداوم در خلق و شناخت -2 به چهار دسته تقسیا مي شوند: PTSDهای  نشانه

هايي ازقبیل  موقعیتمبتال به سرطان تجربه مجدد به  افزايش برانگیختگي. درافراد-4اجتناب -9مجدد 

مالقات با پزشک و مراحلي را که بیمار برای درمان طي کرده است، اشاره دارد. در بین تجربه مجدد 

های اجتناب نیز وجود داشته باشد که  رويدادها برای افراد مبتال به سرطان همچنین ممكن است واکنش

زايش برانگیختگي به صورت گوش به های تداعي کننده با بیماری است. اف به صورت اجتناب از محرک

نش زنگي و افزايش حساسیت نسبت به واکنش های بدني بعد از بیماری است که در اين مورد هر واک

 (.1331)هويلیند و اژیكلیت ، دانند بدن را نشانه بیماری مي

 گارساز آن با سرطان ودرمان ازتشخیص بعد ها آن های خانواده و سرطان به مبتال بیماران بیشتر

 موجب است ممكن که دارد ادامه همچنان بیماری اين از ها آن و خاطرات تجارب حال اين با شوند مي

های  ان مبتال به سرطان نسبت به واکنشبیمار (.1331 اژیكلیت، و هويلیند)شود ها درمان آن در تداخل

از اندازه از به صورت ترس بیش  9حساسیت اضطرابي  .تر از ديگر افراد هستند بدني خود حساس

و  )مارشالزا بودن اين عاليا تعريف شده است احساسات و اضطراب ها و باور شخص مبني برآسیب

                                                
1
. Houlind & Elklit 

2. american psychiatric association 
3. post traumatic stress disorder 
4. Cordova 
5. Kaplan, Sadock & Roniz 
6. anxiety sensivity 
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(. افراد مبتال ممكن است با حساسیت و اضطراب باال عالئا غیراختصاصي مرتبط با 1323 ،2جرمي

قاسا نژاد و همكاران،  ؛1338،  1، باسكو و کامپبل)بارونا به طور فاجعه آمیزی تفسیر کنندبیماری خود ر

 دچار کنند و معموال های بدني خود را بازگشت به بیماری تفسیر مي (. افراد مبتال به سرطان، واکنش2964

( که بر روی 2988در پژوهش علوی و منائي)(. 1331)هويلیند و اژیكلیت ، شوند برانگیختگي زيادی مي

میزان اضطراب و استرس در اين بیماران بسیار باال بیماران مبتال به سرطان انجام شد نشان داده شد که 

های  استرس پاسخ های نابهنجار به واکنشباشد و موجب مشكل در روند بهبودی آنها شده است.  مي

يا  های حاداسترس( انند برای فرد حاد و محدود کننده)عكس اژعملتو آمیز هستند، و مي ناسازگار واغراق

اختالل سازگاری يا سوگ و غا غیرطبیعي باشد. درافراد سانحه(طوالني مدت)اختالل استرس پس از

های بعد از درمان با برانگیختگي باال است، که به صورت  ها نسبت استرس مبتال به سرطان واکنش آن

 (.1331)هويلیند و اژیكلیت ، کند ا ميمشكالتي درخواب و همچنین مشكل درانجام تكلیف نمود پید

باشد. با پیشرفت  های مزمن، به خصوص سرطان مي ا در مطاژعات بیماریکیفیت زندگي يک موضوع مه

تیجه بیماران مدت زمان بیشتری تر شده است و در ن علا پزشكي، میزان بقای مبتاليان به سرطان طوالني

باشند. از اين رو تعیین کیفیت زندگي و عوامل مرتبط با آن  اثر از سرطان و عوارض و پیامدهای آن ميمت

( در پژوهش به اين نتیجه 2961سرشت و قنبری) رسد. منفرد، پاک ن افراد ضروری به نظر ميدر اي

همچنین بهرامي، مرادی، سلیماني و  باشد. رسیدند که میزان کیفیت زندگي در مبتاليان به سرطان پايین مي

 زيابي کردند.( در پژوهش خود میزان کیفیت زندگي بیماران مبتال به سرطان را پايین ار2961کالنتری)

درماني بايد به  درماني و پرتو های دارويي مانند شیمي بر درمان در درمان بیماری سرطان عالوه

های شناختي رفتاری به عنوان  ساژهاست که درمان ای شود. شناختي اين بیماران ها توجه ويژه درمان روان

باشد. مواجهه درماني  ان مطرح ميشناختي افراد مبتال به سرط های موثر بر مشكالت روان يكي از روش

ها است که به طور اختصاصي برای درمان اختالل استرس پس از سانحه  يكي از اين روش 9روايتي

 -مواجهه درماني روايتي يک مداخله کوتاه مدت جمعي تواند کاربرد داشته باشد. مرتبط با سرطان مي

های استرس پس ازسانحه در  ريشه دارد، برای کاهش نشانه 4در کارهای میشل وايت فرهنگي است که

اند، مورد  بازماندگان که در برابر خشونت، شكنجه، جنگ، تجاوز جنسي و حوادث طبیعي قرار گرفته

                                                
1. Marshal & Jeremy 
2. Barone, Basco & Campbell 
3. narrative Expousore Therapy 
4. Micheal Whight 
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زا تشويق به  باشد، که درآن بازماندگان حادثه آسیب گیرد. اين درمان شكلي از مواجهه مي استفاده قرار مي

 اين درمان بیماران با ها اشاره دارد. در گران برای ثبت آن مهارت درمانبه شوند و  ميادثه گفتن جزئیات ح

زا  دهای آسیبزندگي خود را با تمرکز بر رويداگر ساختاری از ترتیب وقوع حوادث  همكاری درمان

2، نیونر و توماس)شاورکنند مفهوم سازی مي
  ،1322.) 

ش زيادی از تجارب روزمره خود را با ديگران درمیان دهد که مردم بخ های پژوهشي نشان مي يافته

برخي از  کنند. جارب زندگي با ديگران خودداری ميت گذارند. وژي در میان گذاشتن بخش وسیعي از مي

و  1)بكرباشد ها بسیار دشوار مي رباره آناند که به خاطرآوردن و صحبت د اين تجارب به قدری دردناک

نشان داد فرآيندهای (2988  مطاژعه تیرتاشي و کاظمي )(. نتاي2964گری، ؛ نخجواني و گر1331،  9هافر

 جلسات روايت درماني باعث افزايش تمايل به بخشودگي در زنان دارای تعارضات زناشويي شده است.

بیان داشتند که روايت درماني بر بهبود (2988برجعلي و قدسي) همچنین در پژوهش مكیان، اسكندری ،

تر  شود، مناسب ای که منجر به کاهش وزن بیشتر ميه ر از ربيا درماني و ساير روشت، بهبدن تصوير

 نوجوانان موفق و زودرس آشفته، هويت بر درماني روايت داد نشان(2986)حیدری مطاژعات نتاي  است.

( به اين نتیجه 2964در بررسي نخجواني وگرگری ) .ندارد تاثیری آنان معوق هويت بر وژي است موثر

دند که روش افشای هیجاني به شیوه گفتاری و نوشتاری برکیفیت زندگي زنان مبتال به سرطان سینه رسی

اختالل  های مرتبط با مواجهه درماني روايتي برای نشانهبا بررسي (1322) 4موثر بوده است. آدنايور

اره خطر واقعي دهد به ارزيابي دوب استرس پس ازسانحه نشان داد که اين درمان به بیماران اجازه مي

 پژوهش در شود. ها مي درآن PTSDهای  نتیجه موجب کاهش نشانه در دروضعیت فعلي بپردازند و

 در سانحه از پس استرس اختالل های نشانه بر روايتي درماني مواجهه تاثیر بررسي به(1321) فرسون

 شد پرداخته ند،بود متعدد صدمات مورد سال چندين اغلب که شكنجه و جمعي های خشونت قربانیان

 آنها در( PTSD)  عاليا توجه قابل کاهش باعث نظر مورد درمان که بود چنین اين پژوهش اين نتیجه

 که نشاني آتش ماموران روی بر( 1321)توماس و  هانت مدی،ااژق های بررسي نتايچ همچنین و .بود شده

 و اجرا درمان اين بود، شده ها نآ در  PTSDاختالل به ومنجر قرارگرفته زا آسیب رويدادهای معرض در

 .است بوده گذار تاثیر عاليا کاهش در درمان که رسیدند نتیجه اين به

                                                
1. Schauer, Neuner, Thomas 
2. Baker 
3. Hoffer 
4. Adenaur 
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مواجهه باتوجه به پیشینه موجود، پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سوال است که آيا 

اسیت ، حسهای فیزيوژوبيکو بهبود واکنش واکنش پذيری به استرسعاليا کاهش درماني روايتي بر 

موثر  اضطرابي و افزايش کیفیت زندگي مبتاليان به اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

 باشد؟ مي

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -6-9

شود که استقالل و  اژعالج در جامعه تلقي مي عنوان يک بیماری فل  کننده و صعبسرطان به 

جتماع تهديد کرده و فرد را به سوی احساس فقدان توانايي فرد را برای ايفای نقش مها در خانواده و ا

(. اثرات رواني ناشي از تشخیص 2961، زادگان و شیخي دهد)عیسي د سوق ميشايستگي و اطمینان از خو

سرطان و اثرات جسمي ناشي از درمانهای آن توام با بسیاری از عوارض جانبي هستند که اثر منفي بر 

مشكالت رواني بیماران مبتال به سرطان يک  (.2989، هوشمند گذارد)محمدی و دگي فرد ميکیفیت زن

سال افراد را مبتال به  91های کمكي، خستگي، درد در سنین کمتراز  معضل جدی است. جراحي و درمان

؛  خطیبیان 1338همكاران، ي، ، ريچ و کاتون2)فانکند اضطراب مي ترس و اختالالت و مشكالت رواني و

تواند به  گذارد مي ن به دژیل تاثیرات خاصي که برسالمت روان بیماران مبتال مي(. سرطا2969و شاکريان، 

خسروی  ؛1331، 1)کوردوا، ديويس و گالنتشود PTSDزا شناخته شده و منجر به  عنوان عامل استرس

(. سرطان يک بیماری جسمي است که در کنار عالئا جسماني، درماندگي روانشناختي 2969وهمكاران،

 های درمان پزشكي را به همراه دارد که اين بیماران را با درمان و همچنین در پايان دوره رهدر طي دو

كالتي از طريق چنین مش کند. ای از زندگي جديد به عنوان يک بازمانده از سرطان مواجهه مي نمای تازه

فرد را برای های روان شناختي و افزايش تنیدگي ناشي از بیماری سرطان، قابلیت  تأثیر منفي بر کنش

اثیر دهند، بر نظام ايمني بدن اين بیماران، در نتیجه توانايي بهبود جسماني ت سازگاری عمومي کاهش مي

، شود)اشرفي های مختلف زندگي آنها منجر مي هايي در کنش وری جنبه گذارد و به محدوديت منفي مي

یماران مبتال به سرطان موژفه (. در ب2988، و دالور ؛ بهمني، اعتمادی 1334، 9گوپاتا و چادهاری

دهد، و  ها و عالئا بدني خود را نشان مي حساسیت اضطرابي به شكل حساسیت افراطي نسبت به واکنش

های مختلف  باشد و به شكل همچنین واکنش پذيری به استرس در اين بیماران تا حد غیر متعارفي باال مي

                                                
1. Fann, Rich & Katoni 
2.  Cordova, Daivis & Golant 
3. Ashrafee, Gupata & Chaudhury 
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گذارد  تاثیر منفي که بر عوامل شناختي اين افراد ميدهد. عالوه بر  مانند مشكالت خواب خود را نشان مي

شود.  همچنین در روند درمان اين بیماران تاثیر منفي دارد و باعث طوالني شدن درمان در اين افراد مي

ار اختالل درد و رن  حاصل از بیماری سرطان و عوارض ناشي از درمان، کیفیت زندگي بیماران را دچ

با توجه به اهمیت کیفیت زندگي در بیماران مبتال به سرطان، به (. 2962، )پیرخائفي و صاژحي کند مي

علت افزايش تعداد بازماندگان، کنترل عوارض و مشكالت ناشي از بیماری نه تنها باعث بهبود بقای آنان، 

گردد)آقبراری، احمدی، محمدی و  بلكه سبب افزايش کیفیت زندگي و انسجام بیشتر ساختار خانواده مي

(. از اين رو در نظر گرفتن عوامل مرتبط با آن، نكته مهمي در ارزيابي و اثربخشي 2989زاده،  يحاج

شناختي )به  های روان مطاژعات زيادی مداخلهگردد.  درمان و روند بیماری در اين بیماران محسوب مي

اند،  اجرا شدهشناختي  افراد مبتال به سرطان طراحي و طورکلي( که برای کاهش عالئا درماندگي روان

( نشان دادند که کیفیت 2969پور) شبان، منجمد، مهران و حسناند.  مثبت اين مداخالت را تايید کرده تاثیر

باشد و بین نوع سرطان، شدت درد، کاهش يا از  زندگي بیماران مبتال به سرطان متوسط رو به پايین مي

مادامي که رتباط معناداری وجود دارد. دست دادن عملكرد اعضا بدن و شدت خستگي با کیفیت زندگي ا

برند با عالئا جسماني بیماری  شناختي در وضعیت خوبي به سر مي افراد مبتال به سرطان از ژحاظ روان

 باشد.  شناختي در اين بیمارن از اهمیت بااليي برخوردار مي کنند. پس بهبودی روان بهتر برخورد مي

روايتي که يک درمان  ناختي اين بیماران مواجهه درمانيش های مختلف برای مداخالت روان از درمان

توان آن را متناسب با شرايط جسماني اين افراد دانست. همچنین چون در اين  کوتاه مدت است و  مي

اند، صحبت در مورد اين تجربه و ابراز  بیماران به يكباره در زندگي خود يک تغییر منفي را تجربه کرده

تواند داشته باشد.  شناختي و چه بسا جسماني تاثیر مثبتي مي روند بهبودی روان واکنش نسبت به آن در

تر،  د با اين مشكالت در يک فضای آراممواجهه درماني روايتي با تمرکز بر مشكالت و روبرو کردن افرا

اتوجه به يابند. ب نسبت به آينده امید بیشتری را ميبینند و  تر مي اد معموال مشكالت خود را قابل حلافر

تواند در فرآيند درمان سرطان مزاحمت ايجاد کند، کاربرد  شناختي همراه سرطان مي اينكه عوارض روان

شناختي در اين افراد در حین درمان مفید واقع  تواند باعث کاهش عالئا روان مواجهه درماني روايتي مي

 شود.
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 اهداف پژوهش:  -6-4

 هدف کلي:

 ،پذيری به استرس، حساسیت اضطرابيروايتي بر کاهش واکنشتعیین اثربخشي مواجه درماني 

افزايش کیفیت زندگي و بهبود عاليا فیزيوژوبيک مبتاليان به اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با 

 سرطان 

 

 

 اهداف جزئي:

تعیین اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر کاهش عاليا استرس پس از سانحه  -2

 مرتبط با سرطان.

بخشي مواجهه درماني روايتي بر بهبود واکنش پذيری به استرس مبتاليان تعیین اثر -1

 به اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

تعیین اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر بهبود حساسیت اضطربي مبتاليان به  -9

 اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

بهبود کیفیت زندگي مبتاليان به اختالل تعیین اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر  -4

 استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

تعیین اثربخشي مواجهه درماني روايتي بر بهبود عاليا فیزيوژوبيک مبتاليان به  -1

 اختالل استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان

 پژوهش: هایفرضیه-6-5

ز سانحه بیماران مبتال به سرطان مواجهه درماني روايتي بر کاهش عالئا اختالل استرس پس ا -2

 تاثیر دارد.
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پذيری به استرس مبتاليان به اختالل استرس پس مواجهه درماني روايتي بر کاهش عالئا واکنش  -1

 از سانحه مرتبط با سرطان تاثیر دارد.

مواجهه درماني روايتي  بر کاهش عالئا حساسیت اضطرابي مبتاليان به اختالل استرس پس از   -9

 بط با سرطان تاثیر دارد سانحه مرت

مواجهه درماني روايتي بر افزايش کیفیت زندگي مبتاليان به اختالل استرس پس از سانحه  -4

 مرتبط با سرطان تاثیر دارد.

های فیزيوژوبيک بیماران مبتال به اختالل استرس پس از  مواجهه درماني روايتي بر بهبود واکنش  -1

 .سانحه مرتبط با سرطان تاثیر دارد

 

 ها تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم فرضیه -6-1

 سرطان

های غیر طبیعي به صورت کنترل نشده تكثیر  سرطان بیماری است که درآن سلولتعریف نظری: 

توانند از طريق جريان  های سرطاني همچنین مي توانند بافت های مجاور را درگیر کنند. سلول يافته و مي

 . (2964زاده،  )بندار و امینترش يابندخون يا ژنف به ساير نقاط بدن گس

با  2961در تابستان  که ران سرطاني تمام افرادی بوددر اين پژوهش منظور از بیماتعریف عملیاتی: 

، فوالدشهر)اصفهان( تحت درمان بودند مطهریبیمارستان و آنكوژوبی  بخش خوندر تشخیص سرطان 

 .بود ر اسميباشد. مقیاس اندازه گیری اين متغی مي

 

 (PTSD)اختالل استرس پس از سانحه

دهد که در آن  اختالل استرس بعد از تروما بعد از يک رويداد تروماتیک روی مي تعریف نظری:

اين اختالل ممكن است بعد از  فرد باور دارد در خطر فیزيكي قرار دارد يا جانش در معرض خطر است.

های  درمورد يک نفر ديگر روی دهد. نشانه ی زندگي مشاهده يک رويداد پر خشونت يا تهديد کننده
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PTSD ها  دهند هر چند، در بعضي موارد، نشانه معموال با فاصله اندکي بعد از رويداد تروماتیک روی مي

شود که فرد به  زماني تشخیص داده مي PTSDآيند.  ها بعد از تروما به وجود مي ها و حتي سال ماه

کند يا  ها را در طول زمان دوباره تجربه مي دهد و نشانه ميرويداد تروماتیک با ترس واکنش نشان 

يابند و باعث نقص از ژحاظ  مي  ماه ادامه 2ها حداقل  های اجتناب و برانگیختگي افراطي دارد. نشانه نشانه

  (.1321، شوند)کاپالن و همكاران ا ناتواني ميباژیني شديد در عملكرد ي

در پرسشنامه  ها ، نمره ای است که آزمودني PTSDاز در اين پژوهش منظور تعریف عملیاتی: 

PTSD  ای  ه گیری اين متغیر فاصلهمقیاس انداز .کسب کردند(2661، 2 و ريد )نوريسپي سي سي مي

 بود.

 

 1پذیری به استرس واکنش

هیجاني و شناختي که افراد در حین  های جسماني، فیزيوژوبيكي، تمام ويژگي تعریف نظری:

افزايش پاسخ گاژوانیگي پوست و  ،سازند. نظیر تعريق بدن زا از خود آشكار مي ل استرسعوام مواجهه با

 (. 1323)کاپالن و سادوک،ضربان قلب

از دستگاه های جسماني و فیزيوژوبيكي،  دراين پژوهش برای سنجش واکنشتعریف عملیاتی: 

ک به استرس مانند ضربان که میزان واکنش های فیزيوژوبيبیوفیدبک )ساخت شرکت روان تجهیز سینا( 

و همچنین برای سنجش . استفاده شد، کند دازه گیری ميقلب ، دمای بدن و پاسخ گاژوانیكي پوست را ان

یاس مق( استفاده شد. 2689فردی ديويس) پذيری بین های هیجاني و شناختي از مقیاس واکنش واکنش

 بود.ای  اندازه گیری اين متغیر فاصله

 

 

 

                                                
1. Nouris 
2. stress reactivity 
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 حساسیت اضطرابی

 داشته اشاره اضطراب با مرتبط هاینشانه و اضطراب از ترس به اضطرابي حساسیت ریف نظری:تع

 و جسمي شناختي، روان ی باژقوه زای آسیب پیامدهای به هانشانه که کندمي ايجاد را نگرش اين و

 . (2969دوست،  )رن گرددمي منجر اجتماعي

 در ها آزمودني بود، که ایطرابي نمرهدر اين پژوهش منظور از حساسیت اض :تعریف عملیاتی

 بود.ای  دند. مقیاس اين متغیر فاصلهکر کسب( 2661 ای، .آر زينبار،( )ASI)اضطرابي حساسیت پرسشنامه

 

 2کیفیت زندگی

عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سالمتي خود و میزان رضايت از اين  تعریف نظری:

های مختلف زندگي مانند عوامل تعیین  برآيند طیفر گي را دوضع. سازمان بهداشت جهاني، کیفیت زند

ی سالمت، شادی )ازجمله راحت بودن محیط فیزيكي و رضايت شغلي(، آموزش دستاوردهای  کننده

 (.2988اجتماعي و هوشي، آزادی عمل، عداژت و نبودن ستا است)شعاع کاظمي و جاويد ، 

 پرسشنامه در ها آزمودني بود، که اینمره زندگيکیفیت در اين پژوهش منظور از تعریف عملیاتی: 

 بود.ای  دند. مقیاس اين متغیر فاصلهکر کسب کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني

 

 

 

                                                
1. quality of life 
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 فصل دوم:
 

 پژوهش نظری مبانی
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 مفهوم سرطان-2-6

-در خبرها وعدهايا. هر ماه همه ما درمورد سرطان چیزهايي شنیده و برخي نیز آن را تجربه کرده

شود اما با اين وجود شیوع باالی برای سرطان در ساژهای نزديک داده مي "درماني"هايي از کشف 

سرطان که حتي شايد يكي از سه نفر ما در طول عمر خود آن را تجربه کند، اين بیماری را برای بسیاری 

تي سرطان، علت آن و کارهايي دهد. تصورات غلط فراواني در مورد چیساز ما همچون معمايي جلوه مي

 .توان برای درمانش انجام داد، وجود دارندکه مي

 سرطان، منشأ و واژه شناسی -2-2 

های بدن است. همانند يک جنین و کودک در حال رشد، سلول بدن ما نیز سرطان، اختالل در سلول

تر شده و معموال سلولز آهستهشويا اين فرآيند نیقادر به تقسیمات سريع هستند. هرقدر که ما پیرتر مي

ها در بدن شوند. سلولاند، تقسیا ميهايي که صدمه ديده و يا مردهها فقط جهت جايگزين شدن با سلول

توانند در اثر های نامناسبي تقسیا نشوند. با اين وجود گاهأ ميتحت کنترل دقیقي هستند تا در زمان

به مسیر ديگری سوق يابند. تقسیا بدون کنترل اين  ای خاص، جهت فرار از اين کنترل دقیق،صدمه

 .( 2964)خدايي و بلندنظر، شودهای صدمه ديده، باعث تشكیل تومور ميسلول

 سرطان فقط یک بیماری نیست -2-9
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تر تر و جاژب اگر چه ديدگاه عموم به سرطان يک بیماری است، اما واقعیت چیزی بسیار پیچیده   

ی ها دارای پتانسیلي برای توسعههای مختلفي تشكیل شده و بیشتر اين بافتافتاز اينهاست. بدن از ب

هايي مانند مغز، دستگاه گوارش، پستان، توانند در بافتها هستند. تومورها مييک يا چند نوع از سرطان

باشد، ها( که در حال گردش در بدن ميپروستات، پوست، شش و حتي در خون )مانند انواع ژوسومي

ها و شوند تمايل به داشتن ويژگيهای مختلف تشكیل ميضور داشته باشند. تومورهايي که در بافتح

های موجود در های بهتری به برخي درمانسرعن رشد خاص خود هستند و ممكن است که پاسخ

 ها بدهند.مقايسه با ساير درمان

ری )انواعي که دارای يک نامي است که نه برای يک بیماری بلكه برای چند صد بیماسرطان، 

شود. ما خواهیا آموخت که ويژگي اساسي يعني عدم وجود کنترل رشد نرمال هستند( نسبت داده مي

ها را بوجود ميهای رشدی فرار کرده و انواع مختلفي از سرطانهای سرطاني چگونه از کنترلسلول

 آورند.

 سرطان یک بیماری دیرینه است -2-4

اند به اين ان همیشه با انسان بوده است، از زماني که انسانها نوشتن را آموختهدر طول تاريخ سرط   

های پاپیروس مصريان های اوژیه از سرطان روی کتیبهاند. برخي از توصیفهايي داشتهبیماری اشاره

اند. پاپیروس يک سری از تومورهای مختلف شامل سال کشف شده 4333باستان با قدمت بیش از 

دانستند اما فهمیده بودند که اين بیماری کند. باستانیان علت سرطان را نميتان را توصیف ميسرطان پس

 يک بیماری کشنده است.

شود. اين يونانیان بودند که مصريان باستان اعتقاد عمومي داشتند که سرطان توسط خدايان ايجاد مي

اصطالح سرطان اوژین بار توسط  د.ی سیستماتیک سرطان کردنها شروع به مطاژعهپیروی از روميبه 

قبل میالد( به کار برده شد. از نظر بقراط يک تومور در زمان تهاجا و  913-493بقراط، پزشک يوناني)

انداخت. او اين بیماری را ی مرکزی و زوايد کناری ميگسترش، او را به ياد خرچنگي با يک تنه
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یب چهار مايع: خون، مخاط، صفرای زرد و سیاه تشكیل کارسینوما نامید. بقراط معتقد بود که بدن از ترک

های بقراط توسط شده است. اعتقاد بر اين بود که سرطان به علت ازدياد صفرای سیاه است. آموخته

داده شد و اين تفكرات تا شروع میالدی( جمع آوری و بسط  216-266، پزشک پر نفوذ رومي )2گاژن

 عد، پذيرفته شده بود. سال ب 2133رنسانس در اروپا، بیش از 

سال  2133ی پرتحرک تغییرات هنری، فرهنگي، اجتماعي و علمي بود. در رنسانس در اروپا، دوره 

ن بعد از مرگ( وجود داشته، پیشرفت)مثال در مقابل کاژبد شكافي بد اخیر، با توجه به اينكه موانع سختي

لب پزشكان اعتقاد گاژن را که خون توسط های کمي در دانش پزشكي پديد آمده است، تا اين دوره، اغ

اند. پزشک معروف ويلیام شود، باور داشتهها مصرف ميها پمپ شده و بطور مداوم توسط بافتشش

ی خون بوده و خون به جای کشف کرد که قلب، پمپ کننده 2918( در سال 2118-2911) 1هاروی

 ها، در حال گردش در بدن است.مصرف توسط بافت

( از پادوای ايتاژیا، به عنوان پدر پاتوژوبی شناخته شده است. او 2918-2112) 9مورگاگنيجیوواني 

ی بدن و تالش برای تعیین علت مرگ، سپری کرد. وی مسئول اصلي بیشتر عمر خود را صرف مطاژعه

شدند، های درماني برای سرطان پیشنهاد ميمعرفي اتوپسي در پزشكي مدرن است. زماني که روش

ها مورگاگني در قرن نوزدها گني مصما بود که جراحي تنها گزينه درماني است. از خیلي جنبهمورگا

های زيادی را در (، )کسي که پیشرفت2812-2631) 4های زيادی را با کمک رودوژف ويرچوموفقیت

های منفرد باعث شد( کسب کرده بود. قانون توسعه میكروسكوپ برای مطاژعه سرطان در سطح سلول

های اين نوع سلولی بیماریی مطاژعهگیرد( بخش عمدههور او )هر سلوژي از سلوژي ديگر منشا ميمش

 های وحشي را مهیا کرد.

 ی علت سرطانبیماری شناسی سرطان: مطالعه-1-5

                                                
1.Galen 
1. William Harvey 
2. Giovanni Morgagni 

3.  Rudolf Virchow 
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ها در گروهي از افراد است. از زماني که ی اژگوها، علل و کنترل بیماریاپیدمیوژوبی يعني مطاژعه   

اند. اران سال پیش به عنوان يک بیماری شناخته شد، افراد همیشه به دنبال علل بروز آن بودهسرطان هز

اند. میالدی در اروپا حاصل شده 28های بزرگ در فها ما از سرطان در طول قرن برخي از پیشرفت

شوند در ی رحا نميسرطان گردنه ها اغلب دچار( متوجه شد که راهبه2999-2124) 2برناردينو رمزيني

شود. اين که موردهای زيادی از سرطان پستان در آنها نسبت به ساير زنان جامعه مشاهده مي حاژي

مشهاهدات باعث شد که رمزيني پیشنهاد کند که احتماأل فاکتورهای تناسلي و جنسیتي در وقوع اين 

جنسي فاکتورهای ريسک  های انتقاژي از طريق روابطدانیا که عفونتامروزه ما مي بیماری دخیل باشند.

 شود.  ی رحا بوده و بارداری، باعث کاهش ريسک ابتال به سرطان پستان ميبرای سرطان گردنه

( در ژندن حاصل شد. وی متوجه 2124-2188) 1بزرگ ديگری نیز توسط پرسپوال پاتپیشرفت 

شوند. او پي بیضه ميها نسبت به ساير کارگران بیشتر دچار سرطان شد که کارگران تمیز کننده دودکش

های زغال در شوند که اين باعث تجمع دودهها برهنه ميبرد که اين کارگران جهت پاک کردن دودکش

توانند باعث سرطان بیضه شوند شود. او ادعا کرد که مواد شیمیايي موجود در دوده ميپوست بیضه مي

با ريختن دوده قیر  2621در سال  9يچیكاواکه اين ادعا بعدها توسط آزمايشات کاتسوسابورا ياماجیوا و ا

 ها نشان داده شد.در داخل گوش خرگوش

در قرن بیستا مصرف سیگار بسیار  ها است.های عمده قابل پیشگیری سرطانيكي از علت، سیگار

شد. بورنال معتبر مربوط به ها توسط پزشكان نیز تروي  داده ميشايع بود، طوری که حتي در آگهي

بیشتر پزشكان از "های تنباکو دارای شعارهايي مانند هايي از شرکتيكا حاوی آگهيپزشكي آمر

، موارد سرطان 2693ی بود. در طول دهه "کنندنسبت به ساير سیگارها استفاده مي Camelسیگارهای 

 سال بعد از آغاز محبوبیت 13ريه شروع به افزايش کردند. اين بیماری که قبأل خیلي نادر بود حدودن 

                                                
4.  Bernadino Ramazzini 

1. Percival Pott 
2. Katsusaburo Yamagiwa & Koichi Inchikawa 
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های ريچارد دول و برفورد ای کرد. دو پزشک انگلیسي به نامسابقهسیگار بین جوامع شروع به افزايش بي

آنها بیماران زيادی را بررسي کرده و داليل  شروع به بررسي علت اين افزايش غیر منتظره کردند. 2هیل

ها کشف کردند. آنها نتاي  خود ههای محیطي و افزايش استفاده قیر در جادباژقوه بسیاری را مانند آژودگي

بیمار مبتال به سرطان ريه که توسط دکتر دول و هیل  946منتشر نمودند که آن از  2613را در سال 

داد که سیگار ی غیر منتظره قويأ نشان ميبررسي شده بودند، فقط دو مورد سیگاری نبودند. اين يافته

ی جاژب، آنها با استفاده از تعداد بیشمار ن نتاي  اوژیهترين عامل سرطان ريه است. بعد از کسب اياصلي

انه قادر به نشان دادن و در بورنال پزشكي انگلیس ارائه کردند که مقتدر 2641بیماران، نتايجي را در سال 

 بین مصرف تنباکو و مرگ ناشي از سرطان ريه بود.  ارتباط

 تومور چیست؟ -2-1

ای از سلولآيد. تومور تودهمي "تورم"به معني   a swellingتین ی الاصطالح تومور از کلمه   

ی جهش يافته به سلوژي اشاره ميشوند. در اينجا کلمههايي است که از يک سلول جهش يافته مشتق مي

DNAکند که متحمل تغییراتي در 
ی بنتیكي خود شده است. سلول جهش يافته توانايي يعني نقشه 1

های مكرر کند. بعد از تقسیاداده و شروع به رشد خارج از کنترل مي تنظیا تكثیر خود را از دست

)خدايي تواند به يک تومور منجر شودسلوژي و معموأل بعد از انباشته شدن چندين جهش، اين سلول مي

 . (2964و بلندنظر، 

 خیم و بدخیمتومورهای خوش -2-1-6

گیرند. در اين نقطه شوند، نشات مييتومورها از يک سلول که بطور غیرقابل کنترل تقسیا م   

خیا شود که معموأل بسیار کوچک بوده و کامأل محبوس در منشا واند به طور بارزی خوشت-تومورمي

های بیشتری را شوند. چنانچه تومورها جهشخیا سبب مرگ بیمار نميخود است. تومورهای خوش

                                                
3. Richard Doll & Bradford Hill 

2 . Deoxyribonucleic acid 
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ای از سلولی پروتئیني متراکا که اليهشبكهو شروع به هضا غشای پايه )يک  تر شدهکسب کنند مهاجا

ی هجوم های توموری اجازهبدژیل اينكه غشای پايه سلول کنند.های توموری و نرمال را احاطه کرده( مي

ای بدخیا دهد. در اين مرحله تومور به طور قابل مالحظهبه نواحي اطراف جايگاه اصلي تومور را مي

کند، يک تهديد واقعي و شروع به جدا شدن از جايگاه اصلي خود ميوقتي يک تومور مهاجا شده  است.

های سرطاني که به شود. سلولنامیده مي 2شود. اين فرآيند متاستازو جدی برای زندگي فرد محسوب مي

های دور بدن توسط گردش ژنفاوی توانند به بخشکنند، ميهای نرمال اطراف تومور حمله ميبافت

-کند( و يا رگنفي را به عنوان بیشترين ترکیب سیستا ايمني بدن توژید و حمل مي)سیستمي که مايع ژ

توانند راهي برای ورود به مغز، های توموری سرطان پستاني ميهای خوني منتشر شوند. برای مثال سلول

ن شده رسند در آنجا ساکهای توموری به اين نواحي دور مياستخوان، کبد و يا هر سه بیابند. وقتي سلول

 .(2964)خدايي و بلندنظر، کنندو شروع به تقسیمات دوباره مي

 شناختی سرطانروان پیامدهای-2-7

انگیزد. تشخیص، درمان، پیامدها و های زيادی را در بیماران مبتال بر ميابتال به سرطان، چاژش

شوند و گي ميهای رواني استرس، اضطراب و افسرداثرات جانبي درمان و عود بیماری موجب واکنش

توانند از طريق ايجاد اختالل در عملكرد، ايجاد مشكالت در خصوص کنترل نشانه، ها مياين واکنش

های درماني و تعامل اجتماعي ضعیف بر ضعف در اتخاذ تصمیا گیرهای درماني، پیروی ضعیف از ربيا

 .(1338 ،1ارسلون و پرسونکیفیت زندگي اين بیماران تاثیر مخرب و منفي بگذارند)براول، اهلبرگ، ک

های کمكي، يک معضل جدی است. جراحي و درمان مشكالت رواني بیماران مبتال به سرطان

سال و سابقه قبلي افسردگي زنان مبتال به سرطان را به  91خستگي، درد، يائسگي زودرس، سن کمتر از 

 منجر به تحلیل رفتن سرطان، سازد. افسردگي در بیماران مبتال به مستعد ابتال به افسردگي مي شدت

                                                
1 . metastasis 
2. Browall, Ahlberg, Karlsson & Persson 
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     The aim of this study was to determine the effectiveness of narrative exposure therapy 
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experimental group had received narrative exposure therapy for 7 sessions, each of them 

90 min, However, the control group did not receive any interference. The MANCOVA 

method was used for analysing data. Research results showed that NET has a significant 

impact on reducing PTSD symptoms as well as enhancing life quality of samples, 

However, it was significantly insufficient in subscales of fear of public observation, the 
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stress signs of cancer-related PTSD. Therefore, these findings have important 

consequences on mental health improvement of patients with cancer. 

Keywords: Cancer, Post truama stress disorder, Anxiety sensitivity, stress reactivity, 

Quality of life, Narrative exposure therapy 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology  

Department of Psychology 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.A. in General Psychology 

 

Title: 

The Effectiveness of narrative exposure therapy on, Anxiety sensitivity, 

stress reactivity and quality of life related In  paeints with posttraumatic stress 

disorder related cancer 

Supervisor: 

Sajjad Basharpoor (Ph.D) 

Advisor: 

Mohammad Narimani (Prof) 

By: 

Shoaleh Amani 

 

Summer-2017 


	1-1-مقدمه
	1-2-بیان مسئله
	1-3- ضرورت و اهمّیت پژوهش
	1-4-  اهداف پژوهش:
	1-5-فرضیههای پژوهش:
	1-6- تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم فرضیهها
	2-1-مفهوم سرطان
	2-2- سرطان، منشأ و واژه شناسی
	2-3- سرطان فقط یک بیماری نیست
	2-4- سرطان یک بیماری دیرینه است
	2-5-بیماری شناسی سرطان: مطالعهی علت سرطان
	2-6- تومور چیست؟
	2-6-1- تومورهای خوشخیم و بدخیم

	2-7-پیامدهای روانشناختی سرطان



