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هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی پذیرش و تعهـد بـر کیفیـت زنـدگی مـرتبط بـا       

  . سالمت، آشفتگی روانشناختی و رفتار هاي سالمت بیماران مبتال به سرطان پستان بود

جامعـه  . آزمون با گروه کنتـرل بـود  آزمون و پسهاي پیشروش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع طرح

هـاي شـهر   حاضر شامل کلیه بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارسـتان آماري پژوهش 

نفـر از ایـن افـراد بـه روش      30تعـداد  . نفر بود 87ها بودند که تعداد آن 1396اردبیل در نیمه دوم سال 

گروه بـه  هر دو . گیري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به تصادف جایگزین شدندنمونه

 ،یافسـردگ  اسیـ مقی مـرتبط بـا سـالمت،    زنـدگ  تیـ فیپرسشـنامه ک پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی، 

به عنوان پیش آزمون پاسـخ دادنـد سـپس     ارتقاء دهنده سالمت يپرسشنامه رفتارهاو  اضطراب، استرس

ه بـه  گروه آزمایش به مدت هشت هفته تحت درمان پذیرش و تعهـد قـرار گرفـت در نهایـت هـر دو گـرو      

 تحلیل کوواریـانس داده هاي به دست آمده با استفاده از . آزمونهاي فوق به عنوان پس آزمون پاسخ دادند

نتایج نشان داد درمان مبتنـی پـذیرش و تعهـد بـر     . استفاده شد SPSS.22افزاربه کمک نرم چندمتغیره

اران مبـتال بـه سـرطان    کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، آشفتگی روانشناختی و رفتار هاي سـالمت بیمـ  

دهند که درمان مبتنی پذیرش و تعهـد منجـر بـه افـزایش کیفیـت       این نتایج نشان می. پستان تاثیر دارد

زندگی مرتبط با سالمت، کاهش آشفتگی روانشناختی و بهبود رفتار هاي سالمت بیماران مبتال به سرطان 

  . گرددپستان می

تعهد، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، آشـفتگی روانشـناختی،   درمان مبتنی پذیرش و :هاي کلیدي واژه

  .رفتارهاي سالمت، سرطان پستان
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کننده و شایع است که در بسیاري از کشورهاي جهان سرطان، بیماري پیچیده، ناتوان

هاي مرگ و میر، پس از بیماري پزشکی-از جمله ایران به عنوان دومین عامل زیستی

که یک سلول هاي انسان، براي آندر اکثر سرطان). 1390احدي، (شود قلبی محسوب می

هاي متعدد ژنتیک باید به طبیعی به یک سلول توموري تبدیل شود، یک رشته جهش

هاي اگراینسلول).2007آندرئولی و کارپنتر، (اي رخ دهند طرز پیچیده

-هایسالماطرافرابادخالتدرکارکردطبیعیآنناحیه، ازبینمیامهدهند، بافتسرطانیبهرشدخوداد

-شودودرمیزانرشد، عالئموپاسخبهدرمانفرقمیانواعسرطانازانواعمتفاوتسلولناشیمی .برند

برایبسیاریازمردم، . کنند

تجربهتشخیصودرمانمنجربهپیداشدنعالئماضطرابواختالالسترسپساز 

).2001مور، (شود شناختهمیزاسانحهمیشودکهبهعنوانعوامآلسیب

سرطان به عنوان یک بیماري مزمن شروعی آرام و تدریجی داشته و براي مدتی 

شناختی مؤثر در بروز این رو، بررسی عوامل رواناز این. یابدطوالنی و نامشخص ادامه می

وردار تواند قبل و بعد از ابتال به آن نقش داشته باشد، از اهمیت بسزایی برخبیماري که می

در این بین زنان، به عنوان همسر و مادر، رکن اساسی هر خانواده ). 1388جعفري، (است 

اي تنگاتنگ شوند و سالمت آنها با سالمت خانواده و جامعه در رابطهو جامعه محسوب می

اي سالم و پویا نقش است و توجه به مسائل سالمت این بخش از جامعه در داشتن جامعه

هاي روزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی و افزایش امید به زندگی، بیماريام. اساسی دارد

شود که هر تخمین زده می. غیرواگیر مانند انواع سرطان، روز به روز در حال افزایش است

موحدي، (شوند سال حدود نیم میلیون نفر زن در سراسر جهان به سرطان مبتال می

1390  .(  

-ناخوشایندوغیرقابلباوربرایهرفرداستکهباعثمیایبسیارتشخیصسرطانتجربه

شودشغل،وضعیت اقتصادیاجتماعیوزندگیخانوادگیدچاراختاللشدهومنجربهویرانی 

-اینتاثیراتبخصوصجنبه.زندگیبیمارگردد

- هایمختلفکیفیتزندگیبیمارازجملهوضعیتروانی،اجتماعی،اقتصادیوعملکردجنسیرا دربرمی

انگیزدکهشاملسازگاریباخبراولیهابتالبه نبر میهایزیادیرادرزناگیردوابتالبهآن،چالش

-هایجراحی،درمانریزیوبهبودیپسازدرمانآن،برنامه

هایترکیبی،روبهروشدنباعوارضجانبیدرمان، 
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؛ بهنقالز 2003هاگیودیگندر،(رهاییازبیمارییاعودآنوانتظارمرگدرمواردپیشروندهبیماریاست

  ).1392سروش، 

. رفتار درمانی مبتنی بر توجه آگاهی استدرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، نوعی 

هاي بالینی نظیر  اي از وضعیت اثربخشیدرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، در طیف گسترده

افسردگی، اختالل وسواس فکري عملی، استرس محیط شغلی، استرس سرطان در مراحل 

ین و حتی اشتهایی روانی، مصرف هروئ پایانی، اضطراب، اختالل استرس پس از سانحه، کم

هدفدرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، ایجاد یک زندگی غنی .اسکیزوفرنی معلوم شده است

). 12015هریس(پذیرد  و پرمعنا در حالی است که فرد رنج ناگزیر موجود در آن را می

معتقدند که شش فرایند پذیرش، گسلش، ) 2013(ویلرجاد و وبالت-هیز، لوین، پالمب

د به عنوان زمینه، ارزش ها و عمل متعهدانه می توانند در تعریف ارتباط با زمان حال، خو

ACT  بطور کلی درمانگران سازمان یابندACT  مراجعان را تشویق میکنند تا ضمن

شناخت، مبارزه ي سودمند بامحتواي روانی را کاهش دهند و موضعی با پذیرش بیشتر 

 بررسی دف پژوهش حاضر،بنابراین ه) 20112بلوي، الیور و موریس، . (ایجاد کنند

اثربخشی درمان مبتنی پذیرش و تعهد برکیفیت زندگی مرتبط با سالمت، آشفتگی 

  . روانشناختی و رفتار هاي سالمت بیماران مبتال به سرطان پستان بود

  بیان مسأله - 1-2

شود که از تکثیر  هایی اطالق می نامی است که به مجموعهبیماري 3سرطان

هاي سرطانی از سازوکارهاي عادي تقسیم و رشد  سلول.آیند پدید میها سلولمهارنشده

سرطان ناشی از ). 2016موسسه ملی سرطان ایاالت متحده، (افتند  ها جدا می سلول

اي است که عموماً در یک فرآیند چند مرحلههاي تومور هاي طبیعی به سلولتبدیل سلول

این تغییرات نتیجه تعامل . روداز یک ضایعه پیش سرطانی به یک تومور بدخیم پیش می

دسته عوامل خارجی، از جمله عوامل فیزیکی، مانند اشعه  3بین عوامل ژنتیکی شخص و 

سیگار،  ، اجزاي دود4ماوراء بنفش و تابش یونیزه؛عوامل شیمیایی مانند آزبست

؛ و عوامل )یک آلودگی آب آشامیدنی(6و آرسنیک) آلودگی مواد غذایی(5آفالتوکسین

                                                            
1. Haris
2.Belvi, Oliver &Moris
3.Cancer
4.Asbestos
5.Aflatoxin
6. Arsenic
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سرطان یکی از علل مرگ و میر در . هاها، باکتريهایی از ویروسبیولوژیکی، مانند عفونت

-شایع. شودرا شامل می 2015میلیون مرگ و میر در سال  8/8سراسر جهان است که 

؛ کبد )میلیون مرگ 1.69(ریه  :ناشی از سرطان عبارتند ازترین علل مرگ و میر 

مرگ و  754000(؛  معده )مرگ و میر 774000(1؛ کولورکتال)مرگ و میر 788000(

).2017سازمان بهداشت جهانی،)(مرگ و میر 571000(؛ پستان )میر

که  باشندشناختی میبیماران مبتال به سرطان داراي درجات مختلفی از مشکالت روان

دامنه این اختالالت از افسردگی، اضطراب، عدم سازگاري با بیماري و کاهش اعتماد به 

مرندي و شهرکی، (نفس تا اختالالت عاطفی و ترس از عود بیماري و مرگ متفاوت است 

مشکالت جسمی و روانی نهایتاً منجر به نا امیدي و کاهش کیفیت زندگی آنها ). 1388

واژه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بر ابعاد جسمی، روانشناختی و اجتماعی  .خواهد شد

سالمت تاکید دارد و به نظر می رسد که حیطه مجزا و روشنی است که توسط تجارب، 

کیفیت زندگی ) 21997تسال. (عقاید انتظارات و احساسات فرد تحت تاثیر قرار می گیرد

کند فرهنگ و محیطی که در آن زندگی می به معناي درك هر شخص از جایگاه خود در

اي از نیازهاي هایش است و دامنهدر ارتباط با انتظارات، اهداف، استانداردها و نگرانی

عینی انسان است که در ارتباط با درك شخصی و گروهی از افراد از احساس خوب بودن 

دگی نقص شناختی، خستگی و کاهشکیفیت زن). 1385حریرچی، (آید به دست می

). 2011، 3اوسوبا(مرتبط با سالمت معموالً با شیمی درمانی سرطان پستان ارتباط دارد 

کند و افرادي که سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت به کیفیت مثبت زندگی کمک می

داراي چنین شیوه زندگی هستند با حداقل بیماري یا ناتوانی قادر به حفظ سالمتی و 

). 2005، 4لی و جی لی،(کارکرد خود خواهند بود 

هاي نامطلوب اي براي دورهنیز عامل خطر شناخته شده 5شناختیآشفتگی روان

هاي بهداشتی هاي باالتر و مراقبتهاي پزشکی است و با کیفیت پایین، هزینهبیماري

شناختی با آشفتگی روان). 2015، 6هاورکمپ، تورنسما، ورگوون و هونیگ(همبسته است 

پزشکی دیگر مشخص هاي رواند خلق پایین، اضطراب، افسردگی و حالتهایی مانننشانه

                                                            
1. colorectal
2. Tesla
3.Osaba
4. Lee, Ko IS, & Lee
5. Psychological distress
6. Howercamp
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در بیماران مبتال به سرطان پستان اختالل ).2016، 1ایگان، دالی و داالنی(شود می

شیوع افسردگی در این زنان به ویژه . درصد شیوع دارد 10-25افسردگی شدید در حدود 

این بیماران از اضطراب، . ی زنان استدر سال اول بعد از تشخیص دو برابر جمعیت عموم

قزلباش، شکوري مقدم (برند استرس، افسردگی و ترس از گسترش یا عود بیماري رنج می

 65درصد تا  16شیوع اضطراب در بیماران مبتال به سرطان پستان از ). 1391و علیزاده، 

در یک . است ترین عارضه در این بیماران معرفی شدهدرصد گزارش شده و به عنوان شایع

درصد از آنها اضطراب در حد متوسط و  77درصد بیماران اضطراب شدید و  19مطالعه 

  ).1388علوي و منایی، (اند درصد اضطراب در حد خفیف داشته 25

رفتار هاي ارتقا دهنده سالمت الگویی است که سبب رضایتمندي افراد، افزایش سطح 

رفتار هاي بهداشتی . کیفیت زندگی می شود طول عمر و در نهایت افزایشرفاه، افزایش 

نادرست مانند سیگار کشیدن، عدم فعالیت جسمی زمینه اي براي بروز سرطان است 

گر آن است که آمار ارائه شده در مورد دالئل اصلی مرگ و میر بیان). 2000، 2کولدیز(

درصد به  21هاي غیر بهداشتی، و رفتار 3درصد از علل مرگ و میرها به سبک زندگی 53

درصد مربوط به سیستم ارائه خدمات  10درصد به عوامل ارثی و  16عوامل محیطی، 

بسیاري از مشکالت بهداشتی ). 2000، 4استونهوپ و لنکستر(باشد درمانی می - بهداشتی

ها و اعتیاد که امروزه در اغلب هاي قلب و عروق، انواع سرطانمانند چاقی، بیماري

خورد به نوعی دگرگونی سبک شورهاي توسعه یافته به چشم میکشورها به خصوص در ک

). 2003، 5پارك و پارك(زندگی و رفتارهاي غیر بهداشتی افراد آن جوامع ارتباط  دارد 

رفتاري موج سوم از جمله رویکرد مبتنی بر تعهد -هاي شناختیبا وجود اهمیت درمان

ها از نقش مهم آن نوظهور که پژوهشهاي درمانیو پذیرش، به عنوان حوزه مهمی از روان

بر استرس، افسردگی، اختالالت اضطرابی و سایر شرایط بالینی حکایت دارند و اثربخشی 

آن را در افزایش کیفیت زندگی و سالمت روانی افرادي که از درد مزمن رنج میبرند، 

؛ به 2012، 7؛ دایون، بالیتس و مونستس2012، 6کاهل، وینتگر و شویگر(اند نشان داده

هاي حاصل از پژوهش محبت بهار، اکبري، ملکی و مرادي یافته). 1395نقل از مهدوي 

                                                            
1. Egan, daly, & dalani
2. Coldiz
3. Life style
4. Stanhope, Lancaster
5.Park,Park
6. Kahle,vintger, shoytger
7. Dayon, Blights, Monstes
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نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت ) 2015(جو 

و  1در پژوهش تارسیتانو .زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تاثیر معناداري داشته است

بر روي کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران داراي سرطان دهان ) 2012(همکاران 

انجام دادند سطح پایه باالي نمرات کیفیت زندگی مرتیط با سالمت و نمرات باالي عالمت 

هاي شناختی و مشکل .اي با باز زیستی بهتر ارتباط داشتنددرد به طور قابل مالحظه

هاي ازجمله بیشترین عوارض) مانند افسردگی و عصبانیت(شناختیهاي روانآشفتگی

و همکاران  3جانز).2017، 2اسراییلسون(اند هاي قلبی گزارش شدهگزارش شده در بیماري

. آوردهمکاران معتقدند که خلق افسرده تحمل درد را پایین می

میزان تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی و ) 1395(در پژوهش صبور و همکاران 

رفتارهاي ). 2017اسراییلسون(بود % 34و % 66ترتیب  استرس در مرحله پس آزمون به

سالمت هرگونه رفتاري است که توسط افراد اتخاذ شده و سالمتی آنها را تحت تاثیر قرار 

هاي اصلی براي همچنین رفتارهاي ارتقاء سالمت و سبک زندگی سالم استراتژي. دهدمی

اثر ) 1394(در پژوهش ایرانی و عابدین). 2016، 4پاركسان سو و (حفظ سالمتی است 

شناختی بیماران داراي سرطان مري تایید بخشی درمان پذیرش و تعهد بر سرمایه روان

را به عنوان یک مداخله پذیرش و تعهد اشاره نمود که رویکرد ) 2015(5ویلسون. شد

رانی، زارع وعابدینی، برقی ای(کنند موثر و کارآمد در سازگاري با سرطان معرفی می

مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر گذاري خود را در کاهش عصبانیت و ). 1394

، 6هافمن و گومز(افسردگی در افراد جویاي درمان به طور گسترده نشان داده است 

کشد، سرطان نگاه به زندگی را به عنوان فرایندي منظم و مستمر به چالش می). 2017

شان بیمارانی که بیماري. ند پیامدهاي روانی مهمی به دنبال داسته باشدتواچالشی که می

تري شوند، ناتوانی بیشتر میدانند منفعلتر میتر و غیر قابل کنترلتر، خطرناكرا مزمن

-تري را گزارش میتر و مشکالت روانی بیشکنند، کارکرد اجتماعی ضعیفرا گزارش می

کنند را در وضعیت سالمت جسمی شان تجربه می هنگامی که بیماران نقصی. کنند

توان به بنابراین به راحتی  می). 2008، 7جاور و ورکوسا(شود سازگاري روانی دشوارتر می

                                                            
1.Tarsitano
2.Israelson 
3.Jans
4. So, & Park
5. Willson
6. Hofmann, & Gómez
7.  Juver & Vercosa
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با توجه به پژوهش هاي اخیر  .بردشناختی در این بیماران پیبه ضرورت  مداخله روان

درمان گروهی پذیرش و تعهد  پاسخگویی به این سوال است که آیاحاضر در صدد  مطالعه

تواند بر افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و رفتارهاي سالمت بیماران مبتال به می

  شناختی آنها تاثیر گذار باشد؟سرطان پستان و کاهش آشفتگی روان

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 1-3

در . کرده است ها تغییرامروزه با تغییرات اجتماعی و صنعتی، الگوي ابتال به بیماري

شناختی جوامع محسوب ترین مشکالت سالمتی و روانهاي مزمن، مهمنتیجه بیماري

هاي اقتصادي زیادي را بر ي تنیدگی، تلقی شده و هزینهشوند که خود منابع عمدهمی

- ترین این بیماريیکی از مهم. ها انواع متعددي دارنداین بیماري. کنندجامعه تحمیل می

بیماري سرطان یکی از معضالت و مسائل اساسی بهداشتی در جهان . ستها، سرطان ا

-شود که با تهدید سالمتی و زندگی فعال انسان در سنین مختلف، خسارتمحسوب می

کند هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی متعددي در ابعاد جسمی، روانی و معنوي ایجاد می

ان و ابتالي افراد جامعه به آن، مراکز با توجه به شیوع روز افزون سرط). 1390علیپور، (

علمی و تحقیقاتی داخلی در حوزه روانشناختی اختصاصی براي این قبیل بیماران وجود 

ندارد و همچنین اهمیت شناخت مؤلفه هاي روان شناختی و نحوه نگرش این بیماران 

  . مایدجهت سازگاري با شرایط جسمی و روانی بیماران انجام این پژوهش را ضروري مین

دهد  و میر را به خود اختصاص می هاي قلبی سرطان باالترین رقم مرگ  بعد از بیماري

گیرد ومیر در جهان را در بر می درصد کل موارد مرگ 25که رقمی حدود 

 2017رود در سال انتظار می) 2017(1به گفته انجمن سرطان آمریکا). 1391قدیریان،(

مورد مرگ  600،920تشخیص داده شود و حدود مورد جدید سرطان  1،688،780حدود 

نفر در روز خواهد 1650اتفاق بیافتد که حدود  2017ناشی از سرطان در سال 

 .رودسرطان دومین علت مرگ و میر بعد از بیماري هاي قلبی در آمریکا بشمار می.بود

ر هاي ناشی از سرطان د درصد مرگ 70شود  سرطان بیماري پیش رونده است و گفته می

این در حالی ست که مرگ و میر در کشورهاي . دهد کشورهاي درحال توسعه رخ می

اند به خوبی تحت کنترل درآمده  پیشرفته و توسعه یافته که روند افزایشی را طی کرده

میلیون نفر در  7در حال حاضر بیش از ).1395خبرگزاري جمهوري اسالمی ایرنا، (است 

شود که تعداد بینی میدهند و پیشخود را از دست می جهان در اثر ابتال به سرطان جان

                                                            
1. American Cancer Society
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سرطان ضمن . میلیون نفر برسد 20میلیون نفر یه  10ساالنه از  2020موارد ابتال تا سال 

ایجاد مشکالت نسبتاً حاد جسمی،سبب مشکالت متعدد  اجتماعی و روانی نیز براي 

شناختی ناشی از بیماري انهاي روتنیدگی). 1394ایرانی و عابدین، (شودمبتالیان می

شود و عدم کاهش و درمان این سرطان سبب اضطراب و افسردگی در بیماران می

هاي پزشکی تر شدن مدت بستري بیمار، اختالل در درمانها باعث طوالنیواکنش

  ). 1390کهرازئی، دانش و حیدرزادگان، (شود وکاهش شانس زنده ماندن می

- با اینکه سرطان، سالمت روان را تحت تأثیر قرار میمطرح کردند  1سوکن و کارسون

رسد بزرگترین مسئله در این زمان براي بیمار، حس یأس و ناامیدي دهد اما به نظر می

اند که سرطان از همان مطالعات دیگري نیز نشان داده). 2009بیجاري و همکاران، (است 

روانی گردیده و همه ابعاد تواند باعث ترس زیاد، ناامیدي و تروماي بدو تشخیص می

، 2لیون و ابرایت(زندگی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي فرد را به چالش بکشاند 

-روش همچنین با توجه به پیشرفت). 1388، به نقل از خادمی و سبحانی هزاوه، 2004

سیگل، نایشادهم، (هاي تشخیصی و درمانی، کیفیت زندگی این بیماران رو به بهبود است 

توان گفت با وجود افزایش تعداد بیمارانی که از سرطان نجات پیدا ، اما می)2012، 3جمال

پایداري . باشدي سالمت عمومی این افراد محدود میاند، مطالعه در زمینهپیدا کرده

هاي درمانی و در هاي روانی ایجاد شده به دنبال جراحی، حتی بعد از اتمام دورهتنش

مکاریان و همکاران، (اند، به طور واضح مشخص نیست بیمارانی که کامل درمان شده

بنابراین، ضرورت پرداختن به وضعیت کیفیت زندگی و سالمت روان شناختی در ). 1390

نتایجی که از این پژوهش مورد انتظار است ارائه . شودبیماران سرطانی بسیار احساس می

شناختی ی و سالمت روانپیشنهاداتی در جنبه هاي مختلف و با هدف بهبود کیفیت زندگ

رو در این پژوهش به بررسی اثربخشی درمان از این. باشدزنان مبتال به سرطان پستان می

شناختی و مبتنی پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، آشفتگی روان

  .رفتارهاي سالمت بیماران مبتال به سرطان پستان پرداخته شد

  اهداف پژوهش - 1-4

فراد مرتبط با سالمت ااثربخشی درمان پذیرش و تعهد برکیفیت زندگیتعیین .1

  .مبتال به سرطان

                                                            
1. Soeken & Carson
2. Lyon & Ebright
3. Siegel, Naishadham, Jemal
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بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جسمانی مختل در : 1- 1

  .بیماران مبتال به سرطان

در مختل بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد اجتماعی : 2- 1

  .تال به سرطانبیماران مب

هاي ناشی از بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر محدودیت: 3- 1

  .مشکالت هیجانی در بیماران مبتال به سرطان

هاي ایفاي نقش بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر محدودیت: 4- 1

  .ناشی از وضعیت جسمانی بیماران مبتال به سرطان

ر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انرژي و نشاط بیماران مبتال بررسی اث: 5- 1

  .به سرطان

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت عاطفی بیماران : 6- 1

  .مبتال به سرطان

بررسی ثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درد بیماران مبتال به : 7- 1

  .سرطان

خشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت عمومی بیماران بررسی اثر ب: 8- 1

  .مبتال به سرطان

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر آشفتگی روانشناختی - 2

.بیماران مبتال به سرطان

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی بیماران مبتال  :1- 2     

  .به سرطان

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب بیماران مبتال : 2- 2     

  .به سرطان

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس بیماران مبتال به : 3- 2    

.سرطان

 ارتقاء دهنده سالمت درمان پذیرش و تعهد بر رفتارهايبررسی اثر بخشی - 3

  .طانبیماران مبتال به سر

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تغذیه بیماران مبتال به بررسی اثر بخشی : 1- 3

  .سرطان
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درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ورزش بیماران مبتال به بررسی اثر بخشی : 2- 3

. سرطان

پذیري در مورد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیتبررسی اثر بخشی : 3- 3

  .تال به سرطانسالمت بیماران مب

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مدیریت استرس بیماران بررسی اثر بخشی : 4- 3

  .مبتال به سرطان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت بین فردي بیماران بررسی اثر بخشی :. 5- 3

  .مبتال به سرطان

بیماران مبتال درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودشکوفایی بررسی اثر بخشی : 6- 3

  .به سرطان

هاي پژوهشفرضیه - 1-5

درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران مبتال به - 1

.سرطان اثربخش است

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جسمانی مختل در آگاهی از تاثیر : 1- 1

  .بیماران مبتال به سرطان

مختل اجتماعی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد آگاهی از تاثیر : 2- 1

.اران مبتال به سرطانبیم

هاي ناشی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر محدودیتآگاهی از تاثیر : 3- 1

  .ال به سرطانمشکالت هیجانی بیماران مبت

هاي ایفاي نقش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمحدودیتآگاهی از تاثیر : 4- 1

  .اران مبتال به سرطان ناشی از وضعیت جسمانی بیم

اران مبتال به درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انرژي و نشاط بیمآگاهی از تاثیر : 5- 1

  .سرطان 

ماران مبتال درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت عاطفی بیآگاهی از تاثیر : 6- 1

  .به سرطان

  .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درد بیماران مبتال به سرطان آگاهی از تاثیر : 7- 1

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سالمت عمومی بیماران مبتال آگاهی از تاثیر : 8- 1

  .به سرطان
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شناختی بیماران مبتال به درمان پذیرش و تعهد بر آشفتگی روانآگاهی از تاثیر - 2

.سرطان

  .رش و تعهد بر افسردگی بیماران مبتال به سرطان درمان پذیآگاهی از تاثیر : 2- 2

  .درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب بیماران مبتال به سرطان  آگاهی از تاثیر :3- 2

  .درمان پذیرش و تعهد بر استرس بیماران مبتال به سرطان آگاهی از تاثیر : 3- 2

درمان پذیرش و تعهد بر رفتارهاي سالمتی بیماران مبتال به تعیین اثربخشی  - 3

  .سرطان 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تغذیه بیماران مبتال به تعیین اثربخشی : 1- 3

  .سرطان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ورزش بیماران مبتال به تعیین اثربخشی : 2- 3

.سرطان

پذیري در مورد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت تعیین اثربخشی :3- 3

  .سالمت بیماران مبتال به سرطان 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مدیریت استرس بیماران تعیین اثربخشی : 4- 3

  .مبتال به سرطان 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت بین فردي بیماران تعیین اثربخشی :. 5- 3

  .سرطان مبتال به 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودشکوفایی بیماران مبتال  تعیین اثربخشی :6- 3

  .به سرطان

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها - 1-6

  سرطان پستان-1- 1-6

  تعریف مفهومی -1-1- 1-6

سرطان بصورت تغییرات رشد غیر قابل کنترل در بافت پستان تعریف میشود که این 

یا در مجاري که لوبول ها را به نوك پستان مربوط ) لوبول (در غدد شیررشد غیر طبیعی 

  )2010، 1آلرد.(میسازند ایجاد میشود

                                                            
1. Allred
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در این پژوهش منظور از بیماران مبتال به سرطان پستان :تعریف عملیاتی - 6-1-2- 1

با تشخیص سرطان پستان در بخش  1397تمامی افرادي بودند که در بهار و تابستان 

مقیاس اندازه . زنجان تحت درمان بودند، میباشد) عج(بیمارستان ولیعصر رادیوتراپی

  .گیري این متغیر اسمی بود

  )ACT(درمان پذیرش و تعهد  -2- 1-6

  تعریف مفهومی -2-1- 1-6

ین رویکرد درمانی داراي شش فرایندمرکزیاستکه در ا

: ازاند اینششفرایند عبارت. شوند شناختیمی پذیریروان نهایتمنجربهانعطاف

هیز، (هاوعملمتعهد  عنوانزمینه،ارتباطبا زمانحال،ارزش ، خودبهشناختیپذیرش،گسلش

2016 .(  

  تعریف عملیاتی -2-2- 1-6

اي به کمک دقیقه 90جلسه  8در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 

  .اجرا شد) 2004(1بسته درمانی استروسهال، هیز ، ویلسون و گیفورد

  زندگی مرتبط با سالمتکیفیت  -3- 6- 1

  تعریف مفهومی -3-1- 1-6

شناختی و اجتماعی در زمان هاي فیزیکی، روانکیفیت زندگی مرتبط با سالمت جنبه

شود هاي منفی بیماري، رفتار و ضعف را شامل میعملکرد مثبت و همچنین جنبه

  ). 2013، 2کاوکاجسز، کلوسک، آدمزیک و بیپیت(

  تعریف عملیاتی -3-2- 1-6

از پرسشنامه کیفیت مقیاس فاصله ایدر گیري کیفیت زندگیاین تحقیق جهت اندازهدر 

  . استفاده شد) 1992ویر و شربورن، (SF-36زندگی 

                                                            
1.Strosahl, Wilson, & Gifford
2.Kawecka.Jaszcz, Klocek, & Bulpitt
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شناختیآشفتگی روان -4- 1-6

  تعریف مفهومی -4-1- 1-6

هاي درونی و پریشی، تعارضدرد روان(یک اصطالح عمومی براي غایت نتیجه فاکتورها 

که شخص را از واقعیت دادن به خود و ارتباط قابل توجه به دیگران ) خارجیهاي استرس

).2012، 1لغت نامه پزشکی سیژن(دارد باز می

  تعریف عملیاتی -4-2- 1-6

اي از مقیاس شناختی در مقیاس فاصلهگیري آشفتگی رواندر این پژوهش براي اندازه

  .افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد

  رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت-5- 1-6

  تعریف مفهومی -5-1- 1-6

به عنوان یک عمل که ) NOC(یک پیامد پرستاري از طبقه بندي پیامدهاي پرستاري 

  ). 2009، 2موسبی(شود شخصی براي حفظ و ارتقاء سالمتی تعریف می

  تعریف عملیاتی -5-2- 1-6

اي از مقیاس فاصله دهنده سالمت درءدر این پژوهش براي سنجش رفتارهاي ارتقا

که توسط  )1989(دهنده سالمت دهنده واکر و همکارنءپرسشنامه رفتارهاي ارتقا

.استفاده شداست، شده  اعتبار یابیدر ایران ) 1390(محمدي زیدي 

                                                            
1.Segen's Medical Dictionary
2. Mosby



  

  

  پژوهش مبانی وپیشینه-2

درمان مبتنی در بخش اول به ترتیب مبانی . است این فصل از دو بخش تشکیل شده

 رفتارهايشناختی و ، آشفتگی روانمرتبط با سالمت ، کیفیت زندگی1بر پذیرش و تعهد

گرفته در هاي صورتدر بخش دوم، پژوهش. آورده شده استسالمت  ارتقاء دهنده ي

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأثیر سرطان، داخل و خارج از کشور در خصوص 

. مورد توجه قرار گرفته استشناختی و رفتارهاي سالمت کیفیت زندگی، آشفتگی روان

بندي تقسیم شده ولی تمامی تالش مجزا از لحاظ بخشبنابراین فصل حاضر به دو بخش 

بر این بوده که مباحث مختلف از یک نگاه واحد و با توجه به اهداف پژوهش نگاشته شود 

تا مفاهیم مختلف ارائه شده حول محوري واحد باشند و از انسجام مناسبی برخوردار 

  . باشند

  سرطان پستان- 2-1

انواع سرطان است که هر ساله باعث مرگ و میر ترین  سرطان پستان یکی از شایع

هاي بسیاري که در مورد  شود و علیرغم پیشرفت فراوانی در بین زنان و مردان می

تشخیص زود هنگام و درمان مناسب این بیماري صورت گرفته است، کماکان سردستۀ 

ي در با اینکه هر روز راهکارهاي جدیدتر. علل مرگ به علت سرطان در بین زنان است

شود ولی هنوز هم این بیماري جان عدة زیادي را در  برخورد با سرطان پستان معرفی می

معرض خطر قرار داده است، شاید توجه بیشتر به ساختار ریزملکولی و اساس زیست 

هاي بیشتري در مورد چگونگی  شناسی این بیماري باعث شود تا بلکه بتوان با دانسته

تري در مـورد ایجاد رشد و  ها، اطالعـات گسترده ح سلـولپیـدایش این بیمـاري از سط

  ).22012وثر(زائی این بیماري مهلک بدست آورد  بیمـاري

شناسی سرطان پستان دیگر بر کسی پوشیده نیست و با  امروزه لزوم دانستن زیست

ن توجه به اینکه جراحان در صف اول مبارزه با این بیماري قرار دارند، دانش بیشتر در ای

                                                            
1. Acceptance commitment therapy
2.Roth
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دهد تا در پیشگیري،  تري را در اختیار جراح قرار می تر و دیدگاه وسیع زمینه، بینش عمیق

تشخیص زودهنگام و درمان به موقع این بیماران گامی مؤثرتري بردارد؛ لذا در این مقاله 

هاي  موارد کاربردي زمینه«سعی شده است به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که 

امید است که در پایان بتوان طرز » پستان براي جراحان چیست؟شناختی سرطان  زیست

تفکر و حیطۀ عملکرد یک جراح نسبت به سرطان پستان را از سطح دانش تشریح و کالبد 

  ). 2014آدامز و همکاران، (شناسی ملکولی این بیماري ارتقاء داد  شناسی به سطح زیست

  تعریف سرطان پستان-1- 2-1

هائی است که هر کدام  اي از سلول بدن انسان مجموعه. استها  سرطان بیماري سلول

. وظیفۀ خاصی به عهده دارند تا بتواند عملکرد صحیح و سالمتی یک فرد را تضمین نماید

هاي بدن شهروندان خوبی هستند و عالوه بر انجام وظایف محوله، به فضائی که  سلول

گذارند و در حفظ سالمتی شود احترام می هاي اطرافیانشان اشغال می توسط سلول

اگر سلولی به صورت غیر قابل کنترل رشد و تکثیر یابد، ایجاد . یکدیگر کوشا و فعالند

سرطان در واقع رشد غیرقابل کنترل . مشکالت بسیاري براي خود و سایرین خواهد کرد

 هاي سرطانی دیگر شهروندان خوبی نخواهند بود و نه تنها وظایفشان را انجام سلول. است

هاي طبیعی را تحت  گذارند و سلول دهند بلکه به همسایگان خود نیز احترام نمی نمی

کنند و مواد مغذي آنها را جهت سوخت الزم  دهند، به حدود آنها تعدي می فشار قرار می

  ).2016بورستین و همکاران، (کنند  براي رشد تسریع یافتۀ خود استفاده می

ها  البته همۀ توده. نامند می» توده«در بدن را هاي سرطانی  تجمع یک گروه از سلول

هاي  توده: شوند خیم و بدخیم تقسیم می ها به دو دسته خوش توده. سرطانی نیستند

هاي مغزي  خیم اغلب تهدید کنندة حیات نیستند، مگر در شرایط خاص مثل توده خوش

. د بودخیم باشند، خطرناك و بلکه کشنده خواهن که حتی اگر از نظر بافتی خوش

هاي بدخیم یا سرطانی همیشه خطرناك هستند و تهدیدي براي حیات فرد مبتال به  توده

اي که به آن  اندازي کنند، پدیده آیند و قادرند به سایر اعضاي بدن نیز دست حساب می

  ).2012ایواموتو و همکاران، (گویند  متاستاز می

  نشناسی سرطان پستا تأثیر متقابل ژنتیک و زیست-2- 2-1

در دنیا ) گرفتن سرطان پوست بدون درنظر(ترین سرطان زنان  سرطان پستان شایع

شناسایی عوامل خطر قابل تغییر در این . یابد افزایش می% 2شیوع آن ساالنه . است
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سرطان یک .)1995، 1مادیگان(سرطان در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

است،  2هوم نباید با اینکه سرطان یک بیماري ارثیبیماري ژنتیکی است که البته این مف

هاي ارثی  بیماري. اشتباه گرفته شود که این دو مفهوم عمیقاً با هم تفاوت دارند

هائی هستند که از والدین به فرزندان و از طریق به ارث رسیدن یک ژن معیوب،  بیماري

مثل رتینوبالستوما (رسد  اگرچه در موارد نادري، سرطان نیز به ارث می. شوند منتقل می

ولی این یک استثناء براي قانون کلی ) و نادر در چشم کودکان استکه یک توده بدخیم 

ها  ها ارثی نیستند هرچند برخی سرطان عدم توارثی بودن سرطان است و اغلب سرطان

مثل سرطان پستان ممکن است یک جزء توارثی براي ابتال به این بیماري وجود داشته 

منجمله سرطان پستان، منشاء ژنتیکی ها و  به هر حال همۀ سرطان). استعداد ابتال(باشد 

  ).2013پیروبون و فرانکفیلد، (آیند  ها بوجود می دارند یعنی در اثر عملکرد غیرطبیعی ژن

که مهارکنندة رشد سلولی هستند و  3هـاي سـرکـــوب کنــنـــدة تـــومــور ژن

میم کنندة هاي تر  ژن. دارد ها، سلول را از تقسیم شدن باز می عملکرد طبیعی این ژن

DNA سرطان با . هاي وارده به ساختار ژنتیکی سلول هستند که مسئول ترمیم آسیب

هاي  هاي متعدد در ژن شـود، بلـکه جهـش وقوع یک جهش منفرد در یک ژن ایجاد نمی

ها در  کلیدي الزم اسـت تا پـدیدة سرطانی شـدن شـروع شـود، ایـن روند تجمـع جهـش

تر  کشد به همین دلیـل اسـت که سرطان در افراد مسن یها طول م چنـدین ژن، سال

ها سلول در بدن هر انسان وجود دارد که حتی وقتی رشد  تریلیون. شود بیشتر دیده می

هاي جدید و تازه نفس جایگزین  ها تداوم دارد تا سلول شود، تکثیر سلول متوقف می

هرچه سرعت . قی بماندهاي قدیمی و فرسوده شوند تا فرد در شرایط سالمتی با سلول

تکثیر در بافتی بیشتر باشد، امکان پیدایش اشتباه در هنگام تکثیر بیشتر خواهد شد و لذا 

هاي با سرعت تکثیر باالتر در معرض اشتباهات ژنتیکی مولد تومور خواهند بود،  بافت

شاید به همین دلیل است که بافت پستان نیز مستعد ایجاد سرطان است چرا که در طی 

  ).42013بالکو(گیرد  ر قرار میهاي قاعدگی در معرض تکثیر مکر ورهد

                                                            
1. .Madigan

2. Hereditary

3. Tumor Suppressor Gene

4.Balco
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  مطالعه ي علت سرطان پستان: بیماري شناسی سرطان پستان -3- 2-1

، عدم تمرین فیزیکی، مرض چاقیعوامل خطر ابتالء به سرطان پستان عبارتند از

، پرتوهاي یونی،یائسگیدر طولدرمان جایگزینی هورمون،هاي الکلی نوشیدنینوشیدن

موسسه ملی (است در سنین پایین، و دیر بچه دار شدن یا بچه دار نشدنقاعدگیاولین

تا  5دلیل حدود . )2014سرطان آمریکا، 

وBRCA1اند،ازجمله هاییهستندکهازوالدینفردبهارثرسیده مواردابتالءبهاینبیماریژن10٪

BRCA2. که ها لوبولومجاري شیرهاي دیواره معموًال سرطان پستان در سلول

هایی که از این مجاري شروع  به سرطان.شود کننده شیر مجاري هستند، ایجاد می تأمین

ها با  هاي ایجاد شده از لوبول شود، در حالیکه سرطان گفته میانکارسینوم پستد،شون می

نوع سرطان پستان وجود -زیر 18به عالوه، بیش از .اند شناخته شدهرطان لوبوالرسنام

ایجاد کارسینوم مجرایی درجااز قبیلتهاجمی-ضایعات پیشها از برخی از سرطان.دارد

تشخیص سرطان پستان با انجام ).2014سازمان جهانی بهداشت، (شوند می

هاي  پس از تشخیص سرطان، آزمایش.شود از توده مربوطه تأیید میبرداري نمونهیک

هاي دیگر بدن نیز  شوند تا مشخص شود که آیا سرطان به قسمت بیشتري انجام می

هایی ممکن است نسبت به بیماري واکنش نشان  است یا خیر و چه درمان سرایت کرده

  ).2014لی سرطان آمریکا، موسسه م.(دهند

  سرطان پستان، سرمنشاء و واژه شناسی4- 2-1

همانند یک جنین و کودك . سرطان پستان اختالل در سلول هاي غدد تولید شیر است

هرقدر ما پیر تر میشویم . در حال رشد، سلول بدن ما نیز قادر به تقسیمات سریع هستند

ها فقط جهت جایگزین شدن با سلول هایی این فرایند نیز آهسته تر شده و معموال سلول 

با وجود این گاها میتوانند دراثر صدمه . که صدمه دیده اند و با مرده اند، تقسیم میشوند

تقسیم بدون کنترل . اي خاص جهت فرار از این کنترل دقیق، به مسیر دیگري سوق یابند

  ) 1394نظر،  خدایی و بلند.(این سلول هاي صدمه دیده، باعث تشکیل تومور میشود

  تومور چیست؟ -5- 2-1

تومور توده اي . می آید "تورم"به معنی   a swellingاصطالح تومور از کلمه ي التین  

در اینجا کلمه ي جهش .از سلول هایی است که از یک سلول جهش یافته مشتق میشوند
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Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of 
adherence-based treatment and commitment to quality of life associated 
with health, psychological disturbance and health behaviors of patients 
with breast cancer. The research method was experimental and pre-test 
and post-test design with control group. The statistical population of the 
present study included all patients with breast cancer referring to 
hospitals in the city of Ardabil in the second half of 1396, whose 
number was 87. A total of 30 patients were selected by available 
sampling method and participated in this study and were randomly 
assigned to experimental and control groups. The data were gathered by 
a questionnaire of five factors: mindfulness, quality of life 
questionnaire, depression scale, anxiety, stress and health promotion 
behaviors questionnaire. Descriptive statistics and methods were used 
to obtain the frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
standard error of data and then inferential statistics for obtaining 
multivariate covariance analysis using SPSS.22 software. The results 
showed that adherence-based treatment and commitment to quality of 
life associated with health, psychological distress and health behaviors 
of patients with breast cancer. It can be concluded that adherence-based 
treatment and commitment lead to increased quality of life associated 
with health, reduce psychological distress and improve the health 
behaviors of patients with breast cancer.
Keywords:Acceptance and commitment based treatment, Quality of life, 
Psychological disturbance, Health behaviors, Patients with breast 
cancer
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