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 ریچشمگ کاهش و يجانیه اختالالت شيافزا موجب و شده محسوب يزندگه کنند ديتهد یهایماریسرطان جزء ب نه و هدف:یزم

انتخاب بر  یو تئور يگروه يگشتالت درمان يسه اثربخشيمقاتعیین و ن پژوهش، ياز اهدف  . لذاشوديم مارانیب در يزندگ تیفیک

 .بوداسوج يشهر نه در یسرطان س یدر زنان دارا ييزناشو تیمیصم

 

آزمون با گروه کنترل بود که در سال ـ پس آزمونپیشپژوهش حاضر از نوع طرح تجربي با استفاده از روش  :يروش بررس
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  ها از پرسشنامه داده یبه منظور گردآور زن( قرار گرفتند. 61کنترل)هر گروه  گروه و يشيدر دو گروه آزما صورت تصادفي

 ی( و تئوریا قهیدق 21جلسه  31)يگروه يتحت گشتالت درمان يشيآزما یها استفاده شد. گروه و واکر تامپسون ييت زناشویمیصم

 یها با استفاده از آزمون آمار دادهافت نكرد. يدر یا گونه مداخله چیاما گروه کنترل ه ،( قرار گرفتندیا قهیدق 21جلسه  31انتخاب)

 ل قرار گرفتند.یه و تحليانس مورد تجزيل کوواریتحل
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ش يانتخاب بر افزا یو تئور يگروه يگشتالت درمان ين اثربخشیب و (P=1113/1)اسوج اثربخش بودندينه در شهر یسرطان س

ج تا مرحله ين نتايا (P=1113/1)وجود نداشت یدار ياسوج، تفاوت معنينه در شهر یسرطان س یدر زنان دارا ييت زناشویمیصم

 .تداوم داشت یریگیپ
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 مقدمه

قابـل توجـه در    یهـا  شرفتیپرغم  يسرطان عل

ن يتـر  از مهـم  يكـ يچنـان بـه عنـوان     ، هـم يعلم پزشـك 

ر بعد ین علت مرگ و میقرن حاضر و دوم یها یماریب

 سرطاند. يآ يبه شمار م يو عروق يقلب یها یماریاز ب

از  یا ا مجموعهيک يآن رشد  ياست که ط ييمارینام ب

اختــه يهــا از کنتــرل بــدن خــارج شــده و تــوده  ســلول

سـرطان  . ردیگ يا تومور شكل مي( يسرطان یها )سلول

 يز سـلول يها و از دست رفتن تمـا  ر شكل سلولییبا تغ

ون یلیم 7ش از یدر حال حاضر ب (.3شود) يمشخص م

ثر ابتال به سـرطان جـان خـود را از    نفر در جهان در ا

زان تـا سـال   یـ ن ميشود ا يم ينیب شیاند و پ دست داده

سـرطان بـه   (. 6ون نفر برسد)یلیم 31ش از یبه ب 6161

العـالج در جامعـه    فلج کننده و صعب یماریک بيعنوان 

ــ ــ يتلق ــس از تشــخ  يم ــرد پ ــود و ف ــار یش ص آن دچ

از  يواقعـ  ریـ از تـرس غ  يناشـ  ياضطراب و افسـردگ 

کـه   ی، به طـور شود مي ياجتماع یرگ و کاهش انرژم

 یمـداوم بـرا   یهـا  يرانـ نگمكـرر و   یضرورت بسـتر 

اخــتالالت  یمــاران و خــانواده آنهــا فــرد را بــه ســویب

ن انـواع مختلـس سـرطان،    یدر بـ  (.1کشـاند)  يم يروان

ها در زنـان   درصد همه سرطان 62که  (3)نهیسرطان س

ن يتـر  شـنده ن سـرطان و ک يتـر  عيشود، شا يرا شامل م

از  يكــيشــود و  ين زنـان محســوب مـ  یدر بــ يمیبـدخ 

 زنـان در جهـان   ين عوامل نگران کننده سـالمت يتر مهم

 یهـا  رشد نابهنجـار سـلول  نه یسرطان س (.0باشد) يم

 يچ کنترلـ یها بدون هـ  است که در آن سلول يعیرطبیغ

موسـوم بـه    ييهـا  م شـده و تـوده  یرشد کـرده و تقسـ  

هـا اغلـب بـدون درد     ن تـوده يا ،کنند يجاد ميتومور را ا

و  يسـفت در قسـمت فوقـان    يبوده و به صـورت بـافت  

 (.2شوند) يدار مينه پدیس يخارج

سـرطان   یمـار یاز وجود ب زنان يپس از آگاه

 ر قـرار یتحـت تـ ث  هـا   آنها از تمـام جنبـه   يزندگ نه،یس

و  يعملكـرد جنسـ   مهـم،  یهـا  از جنبـه  يكـ ي رد،یـ گ يم

ج موجب کاسته شدن يارتباط با همسر است که به تدر

ت یمیصـم (. 2آنهـا خواهـد شـد)   )ييت زناشویمیاز صم

ن و یان زوجـ یت داشتن از ارتباطات مي، رضاييزناشو

 یمتعـدد  یامدهایپ ین ارتباطات، دارايت مطلوب ایفیک

گـر  ين، فرزنـدان و د یروابـ  زوجـ   یاست کـه بـر رو  

 یکـار  يزنـدگ  یطـور بـر رو   نیخانواده و هم یاعضا

 يكـ ي یمـار ین بيکه ا يياز آنجا (.7ر خواهد داشت)یت ث

 زنان را مورد هدف قـرار  يجنس یها ن انداميتر از مهم

آنهـا در ارتبـاط    يت جنسـ يـ ماً بـا هو یدهد و مسـتق  يم

آنها  ييو زناشو ياست، موجب اختالل در رواب  جنس

 يکه ضـربه ناشـ  اند  نشان دادهها  پژوهش (.1شود) يم

بـر   یاديـ ر زینه تـ ث یص و درمان سرطان سـ یاز تشخ

افراد مبتال  يو روان ي، عملكرد جنسييارتباطات زناشو

 . (.1گذارد) يم

مـزمن،   یهـا  سرطان باعث تـنش  که يياز آنجا

متعدد و اختالل در  يو اجتماع ي، روانياختالالت جسم

و رشـد  شـود   يمـاران مـ  یب يختشـنا  روان یها يژگيو

در  يو گروه درمان یاريجنبش خود يدرمان یها روش

د کـه گـروه   يـ آ يمـ  بـه نظـر   ياحتماالً اتفاق ،3171ه هد

ن انتخـاب درمـان   ی  به عنوان اولين شرايدر ا يدرمان

                                                           
1-Gestalt  Therapy 
 

 
 

https://zist-fan.ir/biopedia/cancer-history-cancer-therapy-cancer-symptoms-cancer-types/


 و همكاران ايمان نظری
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(. 31در افـراد مـورد توجـه قـرار گرفـت)      یمـار ین بيا

ــزار ــان یبرگ ــ يجلســات درم ــرا يگروه ــاران یب یب م

گـران در  ي، بر ارتباط واضح ملحق شدن بـه د يسرطان

، یریـ گ اسـت کـه بـا گوشـه     يمتكـ  يسازش با اختاللـ 

ــاس ب  ــس و احسـ ــاهش عواطـ ــانگیکـ ــخص يگـ  مشـ

، کـه  يگروهـ  يدرمان یها از جمله روش (.33گردد) يم

شـهرت دارد،   ياز اخـتالالت روانـ   یاریدر درمان بسـ 

 ن و گودمنيفرالیپرلز، ه(. 36) است (3)يگشتالت درمان

فرد از  يد بر خودآگاهیرا با هدف ت ک يگشتالت درمان

ن يـ ا .کردنـد  ياحـ گـران و جهـان طر  يارتباط با خود، د

 ياخـتالل روانـ   یافراد دارا یبرا يج مثبتيدرمان به نتا

کـه بـا    یافـراد  یشود و به همـان نسـبت بـرا    يختم م

ــتم ارزشیس ــا س ــاع یه ــ  ياجتم ــت م ــد و  يمخالف کنن

 (.31د اسـت) یـ ز مفیـ دارنـد، ن  ينيیپا يکالم یها مهارت

کنـد تـا از سـطح     يبـه افـراد کمـک مـ     يگشتالت درمان

شـناخته شـده    یهـا  هيها و ال ب، دفاعيخودفر یها یباز

کـه هرگـز بـه     يفراتر روند و به نشان دادن احساسات

 (.30ق شود)يم تجربه نشده است تشویمستق یا گونه

ت یمیصـم که در جهـت بهبـود    یگريكرد ديرو

، رود يم به کار نهیسرطان س یدارا زناندر  ييزناشو

از  يكـ ي ه انتخـاب گالسـر  يـ . نظراست (6)انتخاب یتئور

 يشناخت يسشنا روانج در حوزه يرا يمداخالت درمان

ــ ــان، تعیدر راه توص ــیس انس ــوانی ــارین ق و  ین رفت

ــونگ ــن يچگ ــا ی ــه رض ــبختيل ب ــو موفق يت، خوش ت ی

وه درمان مواجه شدن بـا  ین شيشود. در ا يمحسوب م

، ياساسـ  یازهـا یت، شـناخت ن یت، قبـول مسـئول  یواقع

ا نادرسـت  يـ درباره درسـت بـودن و    يقضاوت اخالق

و  ينجا و اکنون، کنترل درونـ يبودن رفتار، تمرکز بر ا

بـا   يمیق کـه ارتبـاط مسـتق   یت توفيل به هویجه نیدرنت

ه انتخـاب  يـ نظر (.32د است)یعزت نفس دارد مورد ت ک

امـا قبـل از آن هـر     ،در مورد بهتر انتخاب کردن اسـت 

ه يـ بـد خـود را بفهمـد. نظر    یهـا  ل انتخـاب ید دليفرد با

م کـه تمـام   ین خـود مـا هسـت   ياکه  کند يان میانتخاب ب

را انتخــاب  خـود  ياعمالمـان از جملــه احسـاس بــدبخت  

کـه بـر    يگروهـ  يت درمانیآموزش واقع(. 32م)یکن يم

ه انتخاب به وجود آمده است هـدف عمـده   ياساس نظر

ر ییـ تغ یبـرا  يختن مراجع، بـه اقـدامات عملـ   یآن برانگ

از عشـق و  یـ چهـار ن  .اسـت  ي  ناخواسـته کنـون  يشرا

 ی، آزاد(0)(يســـــــتگيشرفت/شای، قدرت)پ(1)تعلـــــــق

ــتقالل( ــذت(يو تفر (2))اس ــوان ن (2)ح)ل ــه عن ــای، ب  یازه

از یاز به بقاء به عنوان تنها نی، و نيختشنا روان ياساس

 . (.37د)يـ آ يک در انسان به حساب ميولوژيزیف ياساس

در وجـود همـه افـراد مشـتر       ياز اساسـ یـ ن پنج نيا

هـر کـدام از آنهـا از    ت يـ ت و اولویزان اهمیاما م ،است

ا يک ي یگر، متفاوت است و در هر فرديبه فرد د یفرد

ازها بـروز  یر نيتر از سا از، مهمین پنج نيچند مورد از ا

درمـان   ياثربخشـ  از يهـا حـاک   پـژوهش  (.31کنـد)  يم

ــور ــاب یتئ ــر انتخ ــزا ب ــمش ياف ــات و یمیص ت يرض

و کــاهش تعارضــات  يعــزت نفــس جنســ ،ييزناشــو

 (.32ـ60)اند هاشاره داشت ييزناشو

                                                           
1-Gestalt Therapy 
2-Choice Theory 
3-Love and Belonging 
4-Power(Achievement/Competency) 
5-Freedom(Independence) 
6-Fun(Enjoyment) 

 
 

 

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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طور که اشاره شـد، مشـكالت بـه وجـود      همان

مـاران، کـاهش   ینه در بیسرطان س یماریآمده در اثر ب

ن يـ دارد و بـه ا  يرا در پ ييو زناشو ین فردیرواب  ب

ن يتـر  ین و جـد يحادترن که ین زوجیب بر طالق بیترت

ن يـ شود. به ا يخانواده است، منجر م يمشكالت ارتباط

و  يختشـــنا روانمـــداخالت  یریب، بـــه کـــارگیـــترت

ن يــا ييزناشــو یبهبــود کارکردهــا یبــرا يــيردارویغ

بـا توجـه   برخوردار است.  ييت به سزایماران از اهمیب

و اثـر آن بـر    ييزناشـو  مشـكالت به اثـرات نـامطلوب   

ــم ــویمیص ــ یامــدهایو پ ييت زناش بــا از آن،  يناش

 بـه وسـیله   مناسـب بـا مـداخالت    ص به موقـع و یتشخ

از  ي  نامطلوب ناشيشرابه بهبود  وانت يمدرمانگران 

در  ييت زناشـو یمیصم شيافزاو  ييتعارضات زناشو

در داشت.  يقابل توجهکمک  نهیسرطان س یدارا زنان

بــر  يگشــتالت درمــان يســابق اثربخشــ یهــا پــژوهش

 يمـورد بررسـ   ييت زناشویمیو صم ييمسائل زناشو

ــه اســت و از ا  ــرار نگرفت ــق ــه  ي ــژوهش جنب ــت، پ ن جه

ن نكتـه کـه   يبردن به ا يپ یبران، یچن رد. همدا ینوآور

دارنـد،   یشـتر یب ين دو درمـان اثربخشـ  يک از ايکدام 

ن ضـرورت دارد  يبنـابرا رسـد.   يمـ  بـه نظـر   یضرور

رند تـا  یسه قرار گيمختلس مورد مقا يدرمان یها روش

 يين روش مداخلـه شناسـا  يتـر  ن و مناسبيتر اثربخش

ــذا هــدف شــود.  ــژوهش، ل ــن پ ــین و از اي ايســه مقتعی

اثربخشي گشتالت درماني گروهي و تئوری انتخاب بر 

صمیمیت زناشويي در زنـان دارای سـرطان سـینه در    

 .شهر ياسوج بود

 و بررسي  روش

-بـا طـرح پـیش    تجربيپژوهش حاضر از نوع 

آزمون با گـروه کنتـرل بـود کـه در سـال      ـ پس آزمون

 انجام شد.  3111-3111

مبـتال   ه زنـان یکلپژوهش شامل  یجامعه آمار

ک فـوق  ینیمراجعه کننده به کل نهیسسرطان  یماریبه ب

 3111ــ 11اسـوج در سـال   يسـرطان شـهر    يتخصص

هدفمند انتخاب شدند. به  یریگ که با روش نمونهبودند 

ورود بـه پـژوهش را شـامل     یهـا  ب که مال ین ترتيا

ــا   ــره پ ــرفتن نم ــر از م نيیگ ــت ــنامهیانگی   ن در پرسش

زمان به جهت  هم یو مصرف دارو ييت زناشویمیصم

 یهـا  مـال  . ندل دادیتشك ،نداشته باشند یگرياختالل د

ل بـه  يـ و عـدم تما  يبت در جلسات درمانیغز یخروج ن

ن يـ از ا. ادامه شرکت در پـژوهش در نظـر گرفتـه شـد    

 ، بـه عنـوان نمونـه    ينفر از افراد واجد شرا 21تعداد، 

در  يتصـادف کامالً ، سپس به طور ندانتخاب شد یآمار

نفـر(، گـروه    61)يگروه يمداخله گشتالت درمان  گروه

نفـر( و گـروه کنتـرل     61انتخاب) یمداخله درمان تئور

ــا  61) ــر( ج ــديگزينف ــات   ند. ن ش ــام جلس ــد از اتم بع

  يو کنتـرل در شـرا   يشيآزما یها، از گروهيآموزش

ک مــاه پــس از يــآزمــون بــه عمــل آمــد.  كســان پــسي

 یرو بـر  یریـ گیآزمون، مرحلـه پ  مرحله پس یبرگزار

شـده بـا    یگردآور یها دادههر سه گروه انجام شد و 

ل قـرار  یـ مـورد تحل  انسيـ ل کوواریتحل یآمار آزمون

عــدم  ،يت شــده اخالقــيــگرفتنــد. از جملــه اصــول رعا

ت يحقوق افراد شرکت کننده در پژوهش و رعاع ییتض

ن بعد از اتمـام جلسـات   ینچآنها بود. هم يحقوق انسان
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پـس   یو اجـرا  يوزشـ آم یهاگروه یبر رو يآموزش

جلسـات درمـاني    ،جهت رعايت اصول اخالقي آزمون،

د. يـ ز اجـرا گرد یگروه کنترل ن یرو بر به طور فشرده 

؛               ر اسـتفاده شـد  يز یاز ابزارها ها داده یآور جمع یبرا

 تامپسـون  به وسیله  ييت زناشویمیپرسشنامه صمـ 3

 یو بـرا  باشـد  يماده مـ  37 یه شده که دارایتهو واکر 

ن شـده  ين تـدو ین زوجـ یت مـاب یمیسنجش مهر و صم

اس یـ ک مقيـ  یاس مذکور بر رویمق یاست. نمره گذار

شـه( صـورت   ی)هم7)هرگز( تـا  3از  یا درجه 7 يكرتیل

تـا   37ن یبـ  يس نمرات هر آزمودنین طيرد. بنابرایگ يم

اس یـ ن مقيـ رد. هر چـه نمـره فـرد در ا   یگ يم قرار 331

. (62)کنـد  يرا تجربه مـ  یرت باالتیمیشتر باشد، صمیب

ترجمـه شـده    ذاکر ييثناو  يبراتبه وسیله اس ین مقيا

زوج  311ن پرسشـنامه را در  يـ ا ييايب پاياست و ضر

 ي. در پژوهشــ(62)بــه دســت آورد 12/1در اصــفهان، 

ــمق ــمیـ ــویمیاس صـ ــپا و 71/1ييت زناشـ ــا ييايـ  نيـ

ســت د بــه 11/1کرونبــا   یآلفــا پرسشــنامه بــا روش

 يهمسـان  يبررسـ  یش حاضـر بـرا  ر پژوهد. (62)آمد

کرونبـا  اســتفاده شــده   یاز آلفــاپرسشــنامه  يدرونـ 

بـه دسـت آمـده     16/1کرونبـا    یب آلفاياست که ضر

: يگروهـ  يگشـتالت درمـان    جلسات محتوای ـ6 ،است

بـر اسـاس    يگشـتالت درمـان  درمـان   جلسات یمحتوا

 21جلسـه   31 در( 36پرلز و همكاران) يساختار درمان

ــه ای ــه صــ دقیق ــب  ،       (3)جدول انجــام شــد يورت هفتگ

انتخـاب: رويكـرد واقعیـت     تئـوری  جلسات محتوایـ 1

 دقیقه 21جلسه  31ظريه انتخاب طي درماني مبتني بر ن

ای تحــت واقعیــت درمــاني مبتنــي بــر نظريــه گالســر  

( در جلسات هفتگي انجـام  67اقتباس از پژوهش اماني)

 .(6)جدول خواهد شد

بــا اســتفاده از   ری شــدهآو هــای جمــع  داده

  تحلیل کواريـانس ماری های آ و آزمون SPSSافزار  نرم

چند متغیره و تک متغیـره و آزمـون تعقیبـي بنفـرون،     

 تجزيه و تحلیل شدند.

 

 درماني گروهيگشتالت  جلسات: خالصه 3جدول 

 

 شرح جلسات جلسات

 آتي جلسات های و تكنیک اهداف اجمالي معرفي و آگاهي به رسیدن درماني، گشتالت فلسفه معرفي و آزمون پیش اجرای اول

 ها فرافكني وشناخت احساسات و افكار بین وحدت و خودش وسیله به عضو هر احساسات و افكار مسئولیت قبول و آگاهي دوم

تجربه ت سوم  درباره تعريس اعضا و دارد بدن خودش از که هايي توصیس از فرد آگاهي اکنون، و اينجا اساس بر حال زمان کردن 

انسان ماهیت  

 است شده کار گروه در گذشته جلسه چهار طي که مواردی کلیه مرور چهارم

 قطبها بین گفتگو و متضاد های قطب روی بر کار ناتمام، جمالت تكمیل پنجم

 وارونه نقش و ليصندلي خا تكنیكهای از استفاده دروني، ابعاد همه از آگاهي خود، شخصیت انكار مورد اجزای از افراد آگاهي ششم

 مهفت

 هشتم

 نهم

 دهم

 بیان بافي خیال تكنیک و خالي صندلي نقش ايفای تكنیک از استفاده با ناتمام های وضعیت و امور روی کار

 چرخیدن دور تكنیک و داغ صندلي تكنیک از استفاده اساس بر منفي و مثبت عواطس و احساسات 

 گذشته  جلسات ولط در شده استفاده های تكنیک و فنون بندی جمع

 پیگردی احساسات وآگاهي و تجربه ها و اجرای پیش آزمون

 

 

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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 انتخاب یتئور يدرمان جلسات یمحتوا: 6جدول 

 جلسه یمحتو جلسه سيرد

د بر یک ن گروه، تیان قوانیل جلسات، بیاهداف تشك يگروه، معرف یاعضا ييمعارفه و آشنا هیاول يابيو ارز يارتباط عاطف یبرقرار 3

 آزمون شیپ یار کردن ارتباط خوب با مراجع و اجرابرقر

ن هدف یی، تعي، تمرکز بر رفتار کنونياعضاء، بحث در مورد رفتار کل یهاخواسته يبررس يمشكل فعل ييشناسا 6

 مورد نظر فرد

ص اقدامات صورت گرفته در یتشخ 1

 نه مشكلیزم

ن هدف یی، تعير رفتار کنون، تمرکز بياعضا، بحث در مورد رفتار کنون یهاخواسته يبررس

 مورد نظر فرد.

ا ي يکنون یاقدامات و رفتارها يابيارز 0

 درباره رفتار يقضاوت ارزش

 ،دهگذشته ش یهاا انتخابيو  يقبل یهاشكست يقربان بیمار که رض فتالش برای حذف اين 

قش و ن انتخاب یان مفهوم تئوری، بکنوني يان زندگيجر يو چگونگ یل رفتار فردیتحل

 انتخابهای خودمان در زندگي

 ت رفتاریازها و اهمیشناخت ن 2

 يت درمانیمسئوالنه در واقع

، به دست آوردن مجدد کنترل يد بر کنترل درونیداشتن رفتار مسئوالنه با تاک یبرا یزيربرنامه

مربوط به بقاء عشق، احساس تعلق و قدرت و  یازهایخود، شناخت ن يه بر زندگیبر تك يزندگ

 ثر آنها.ؤم یج و لزوم ارضايو تفر ی، آزادیشمندارز

ل و يبد یها ها و انتخابنهيگز يبررس 2

 نيگزيجا

خود خارج  يخواهند از زندگ يپر کردن آنچه اعضاء م یثر براؤم ياحتمال یهانيگزيجا يبررس

 یريپذ تیش حس مسئوليانه، افزاير واقع گرايبر تصاو يمبتن ياساس یازهاین یکنند، ارضا

 .يفیک یایک به دنينزد یهاتخابان

که به حل مشكل  یابرنامه يطراح 7

 کمک کند

ها، شروع کردن تعهدات  نيگزيآزمودن جا یق براينانه و تشویواقع ب یهان برنامهيکمک در تدو

ها کردن خواسته يعمل ی، طرح نقشه برایه در مراحل بعديساده و استفاده از آنها به عنوان پا

 يعقالن یهانقش، بحث یفايمثل ا ي، استفاده از فنونيد و معقول و عملیمف یهاد بر طرحیک و ت

 و مراقبه و پرسش. يبه مثبت، شو  لفظ ير افكار منفیی، تغیساز و مواجهه

 شیپ یتعهد گرفتن از مراجعان برا 1

 برنامه یریگیبردن و پ

 یامدهایخود را دارد، پ خاص یامدهاین جهان پيدر ا يمیکه هر عمل و تصم نيبحث در مورد ا

که  نينانه و ایواقع ب یهابرنامه یاجرا یجاد تعهد برايرقابل اجتناب رفتارها، ایو غ يمنطق

ت رابطه یخواهند عمل کنند، اعضاء به اهميدن به آنچه میدر جهت رس يوه متفاوتیچگونه به ش

 نهند.يگران ارج ميخود و د یریو درگ

روند  يابيارز یبرا یجاد ساختاريا 1

 برنامه یاجرا

که مراجع به آنها عمل نكرده،  ييهاطرح یدوباره برا يرفتن عذر و بهانه، قضاوت ارزشينپذ

و  يابیق به ارزشيت ناموفق(، تشويجاد هويه)به علت لطمه زدن به رواب  حسنه و ایامتناع از تنب

 د.انکه ناموفق بوده يقبل یهاد نظر برنامهيو تعهد مجدد، تجد یزير طرح

 یبند س و بازخوردها، جمعیتكال ياعضا گروه، بررسبه وسیله از جلسات قبل  یاان خالصهیب يينها یریگ جهینتمطالب و  یبند جمع 31

 ان جلسه.يآزمون و پا پس یو اجرا يينها

 

 

 

 ها يافته

اطالعات دموگرافیک مربوط به زنان  1در جدول 

ني و گروه های آزمايش و کنترل بر حسب میـانگین سـ  

بـه بررسـي    0جـدول   .تحصیالت نشان داده شده است

متغیرهـــای پـــژوهش در معیـــار   میـــانگین و انحـــراف

 آزمون آزمون، پس های آزمايشي و کنترل در پیش گروه

پرداخته است و نشان مـي دهـد کـه میـانگین      و پیگیری

گروه های گشتالت درماني و تئوری انتخـاب از مرحلـه   

یگیـری افـزايش يافتـه    پیش آزمون به پـس آزمـون و پ  

 بـرای  هافرضیه به مربوط هایداده تحلیل از قبل. است

 هـای  مفروضـه  پـژوهش  اين هایداده که  ازاين اطمینان

بررســي  بــه کننــد، مــي بــرآورد ار کوواريــانس تحلیــل

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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 بودن نرمال منظور شد. بدين های آن پرداخته مفروضه

 ـ  کولمـوگروف دار بـودن   ها، به واسطه عدم معنـي داده

نشان داد که متغیـر صـمیمیت زناشـويي از     اسمیرنوف

بـرای   چنـین،  هـم  .کنـد  توزيع بهنجار بودن تبعیت مـي 

ها)جهت يكسان بودن  بررسي مفروضه همگني واريانس

های دو گروه آزمايشـي و گـروه و کنتـرل( از     واريانس

نتـايج نشـان داد مفروضـه     .آزمون لوين اسـتفاده شـد  

اســتفاده از تحلیــل  هــا برقــرار و   همگنــي واريــانس 

چنـین، بـه منظـور بررسـي      هـم . کوواريانس مجاز است

خ  رگرسیون از آزمون تحلیـل   مفروضه همگني شیب

دار نبودن اين تعامل، نشـان   معنيواريانس استفاده شد. 

خـ  رگرسـیون    همگنـي شـیب  دهنده رعايت مفروضه 

خ  رگرسیون بـرای   بنابراين فرض همگني شیب است.

تــوان از  ش نیــز برقــرار اســت و مــيمتغیرهــای پــژوه

آزمون تحلیل کوواريانس استفاده کرد. نتايج حاصل از 

 آمده است. 2تحلیل کوواريانس در جدول 

نسـبت  ، شـود  مـي مشاهده  2که در جدول  طور همان

حلیل کواريانس تک متغیری برای متغیر وابسته نشـان  ت

هـای   دهند که در متغیر صمیمیت زناشويي بین گروه مي

و کنتـرل  « تئـوری انتخـاب  »، «تالت درماني گروهيگش»

ــي  ــاوت معنـ ــي  تفـ ــده مـ ــود دار ديـ              و   F=263/03) شـ

1113/1= p)ها بر متغیـر   . بنابراين حداقل يكي از درمان

کـه   داری دارد. جهت پي بردن به اين وابسته ت ثیر معني

هـای مختلـس    کدام درمان مؤثر بوده و آيا بـین درمـان  

دار وجـود داشـته اسـت، از نتـايج آزمـون       تفاوت معني

تعقیبي بنفروني اسـتفاده شـد کـه نتـايج حاصـل را در      

 کنید. مشاهده مي 2جدول 

تفـاوت  ، شـود  مي مشاهده 2طور که در جدول  همان

بین میانگین گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و گـروه      

باشد که  مي 312/61برابر صمیمیت زناشويي کنترل در 

باشـد. ايـن يافتـه نشـان      دار مي نيمع 1113/1در سطح 

صــمیمیت دهــد کــه گشــتالت درمــاني گروهــي بــر  مــي

چنین، تفاوت بین میانگین  مؤثر بوده است. همزناشويي 

ــرل در    ــروه کنت ــوری انتخــاب و گ ــروه تئ صــمیمیت گ

 1113/1که در سـطح  باشد  مي 613/61برابر زناشويي 

تئوری دهد که  باشد. اين يافته نیز نشان مي دار مي معني

ــر  ــوده اســت.  صــمیمیت زناشــويي انتخــاب ب ــؤثر ب م

عالوه، تفاوت بـین میـانگین گـروه گشـتالت درمـاني       به

صـمیمیت زناشـويي   گروهي و گروه تئوری انتخاب بر 

ــر  ــوده و  716/1باشــد کــه در ســطح  مــي 112/1براب  ب

دهد که بین گروه  باشد. اين يافته نشان مي دار نمي معني

گـروه تئـوری انتخـاب بـر     گشتالت درمـاني گروهـي و   

و هر  داری وجود ندارد تفاوت معنيصمیمیت زناشويي 

دو درمان بـر صـمیمیت زناشـويي اثربخشـي يكسـاني      

. در ادامـــه، نتـــايج حاصـــل از تحلیـــل داشـــته اســـت

 آمده است. 7کوواريانس در  مرحله پیگیری در جدول 

نسـبت   ، شـود  مـي مشاهده  7جدولطور که در  همان

ک متغیری برای متغیر وابسته نشـان  تحلیل کواريانس ت

هـای   دهند که در متغیر صمیمیت زناشويي بین گروه مي

و کنتـرل  « تئـوری انتخـاب  »، «گشتالت درماني گروهي»

ــي  ــاوت معن ــری تف ــه پیگی ــده مــي در مرحل  شــود دار دي

272/06 =F  1113/1و =P) حداقل پايداری اثر . بنابراين

داری دارد.  ر معنيها بر متغیر وابسته ت ثی يكي از درمان

که کدام درمان مـؤثر بـوده و آيـا     بردن به اين جهت پي
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دار وجـود داشـته    های مختلس تفـاوت معنـي   بین درمان

است، از نتايج آزمون تعقیبي بنفروني استفاده شـد کـه   

 کنید. مشاهده مي 1نتايج حاصل را در جدول 

تفـاوت  ، مي شود مشاهده 1جدول طور که در  همان

گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و گـروه       بین میانگین

باشد که  مي 261/62برابر صمیمیت زناشويي کنترل در 

باشـد. ايـن يافتـه نشـان      دار مي معني 1113/1در سطح 

صــمیمیت دهــد کــه گشــتالت درمــاني گروهــي بــر  مــي

و ايـن اثربخشـي در طـول     مؤثر بـوده اسـت  زناشويي 

انگین چنین، تفاوت بین می . همزمان پايداری داشته است

ــرل در    ــروه کنت ــوری انتخــاب و گ ــروه تئ صــمیمیت گ

 1113/1در سـطح  باشد که  مي 102/62برابر زناشويي 

دهد که تئوری  باشد. اين يافته نیز نشان مي ميدار  معني

و  مــؤثر بــوده اســتصــمیمیت زناشــويي انتخــاب بــر 

. اثربخشي اين درمان در طول زمان پايـدار بـوده اسـت   

میـانگین گـروه گشـتالت درمـاني     عالوه، تفاوت بـین    به

صـمیمیت زناشـويي   گروهي و گروه تئوری انتخاب بر 

ــر  ــوده و  211/1کــه در ســطح باشــد  مــي 262/1براب ب

 دهـد کـه بـین    . ايـن يافتـه نشـان مـي    باشد دار نمي معني

گـروه گشـتالت درمـاني گروهـي و      پايداری اثربخشـي 

تفـاوت  صـمیمیت زناشـويي   گروه تئـوری انتخـاب بـر    

و اثربخشـي هـر دو درمـان در     ی وجود ندارددار معني

 .طول زمان پايدار باقي مانده است

 
 

 و کنترل يشيآزما یها پژوهش در گروه یواحدها زنانک یمشخصات دموگراف :1جدول 

 تحصیالت میانگین سني زنان ها گروه

 کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني ديپلم سیكل

 6 1 3 0 1 26/17 گشتالت درماني گروهي 

 3 7 1 2 6 70/12 تئوری انتخاب

 6 7 6 0 1 33/12 گروه کنترل

 

 یریگیش آزمون، پس آزمون و پیپو کنترل در  يشيآزما یها گروهر وابسته در یمتغار ین و انحراف معیانگیم :0جدول 

 

ر یمتغ

 وابسته

 سنجش

 

 یریگیپ پس آزمون ش آزمونیپ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 

ت یمیصم

 ييزناشو

يگروه يگشتالت درمان  22/17  17/31  12/22  11/31  21/21  72/1  

انتخاب یتئور  11/11  11/33  12/27  13/33  61/22  31/33  

21/02 گروه کنترل   77/1  21/06  17/1  31/00  10/36  

 ييت زناشویمیصمن پس آزمو یها نمره یرو یریانس تک متغيل کوواریج تحلينتا :2جدول 

درجه  مجموع مجذورات وابسته ریمتغ

 ازادی 

 اندازه اثر مجذور اتا داری سطح معني واريانس ن مجذوراتیانگیم

111/7211 ييت زناشویمیصم  6 322/1722  263/03  1113/1  711/1  3 

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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 یتئور» ،« يگروه يگشتالت درمان» یها وهگر ييت زناشویمیصم یها نیانگیسه تفاوت ميمقا یبرا يبنفرون يبیج آزمون تعقينتا: 2 جدول

 پس آزمونو کنترل در مرحله « انتخاب

 یدار يسطح معن اریمع یخطا ها نیانگیتفاوت م سهيمورد مقا یها گروه ریمتغ

ت یمیصم

 ييزناشو

 1113/1 031/1 312/61 گروه کنترل ـ يگروه يگشتالت درمان

 1113/1 102/1 613/61 گروه کنترل ـ انتخاب یتئور

 716/1 660/1 112/1 انتخاب یتئورـ  يگروه يگشتالت درمان

 

 ييت زناشویمیصم یریگیپ یها نمره یرو یریانس تک متغيل کوواریج تحلينتا :7جدول 

درجه  مجموع مجذورات ر وابستهیمتغ

 آزادی

سطح  واريانس ن مجذوراتیانگیم

 داری معني

 اندازه اثر مجذور اتا

 3 272/1 1113/1 272/06 721/6113 6 212/2121 ييت زناشویمیصم

 

 یتئور»، «يگروه يگشتالت درمان» یها گروه ييت زناشویمیصم یها نیانگیسه تفاوت ميمقا یبرا يبنفرون يبیج آزمون تعقينتا: 1جدول 

یریگیو کنترل در مرحله پ« انتخاب  

 یدار يسطح معن اریمع یخطا ها نیانگیتفاوت م سهيمورد مقا یها گروه ریمتغ

ت یمیصم

 ييزناشو

 1113/1 636/1 261/62 گروه کنترل ـ يگروه يگشتالت درمان

 1113/1 326/1 102/62 گروه کنترل ـ انتخاب یتئور

 211/1 117/1 262/1 انتخاب یتئورـ  يگروه يگشتالت درمان

 

 

 بحث 

تـرين   يكـي از مهـم   سرطان سینهاز آنجايي که 

دهـد و   مـي  های جنسي زنان را مورد هـدف قـرار   اندام

مستقیماً با هويت جنسي آنها در ارتباط اسـت، موجـب   

(. 1شـود)  اختالل در رواب  جنسي و زناشويي آنها مي

اند که ضربه ناشـي از تشـخیص    نشان دادهها  پژوهش

و درمــان ســرطان ســینه تــ ثیر زيــادی بــر ارتباطــات 

ــراد مبــتال      ــي اف ــرد جنســي و روان ــويي، عملك زناش

سـه  يمقاتعیـین و  پـژوهش    يـن ا هدف از (.1گذارد) مي

بر  انتخاب یتئورو  يگروه يگشتالت درمان ياثربخش

نه در یسـرطان سـ   یدارا زنـان در  ييت زناشویمیصم

  .بود اسوجيشهر 

گشـتالت   هـر دو درمـان   کـه  نشان داد ها افتهي

ت یمیصـم  شيافزا بر انتخاب یتئورو  يگروه يدرمان

ــو ــاندر  ييزناش ــ  یدارا زن ــرطان س ــربخش  نهیس اث

ن گـروه  ین بود که بـ ياز ا يج حاکين، نتایچن هم. ندهست

بـر   انتخـاب  یتئـور و گـروه   يگروهـ  يگشتالت درمان

و  نداشـت وجود  یدار يتفاوت معن ييت زناشویمیصم

 افتـه ين یاولـ . تداوم داشـت  یریگیجه تا مرحله پین نتيا

ش يبـر افـزا   يگروه يگشتالت درماندرمان  نشان داد،

مؤثر  نهیسرطان س یادار زناندر  ييت زناشویمیصم

در . تـداوم داشـت   یریـ گیجه تا مرحله پین نتيو ا است

در دسترس محقق قـرار   يافته، پژوهشين يخصوص ا

افتـه حاضـر   يآن بـا   ييا ناهمسوي يينگرفت که همسو
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تـوان   يافتـه مـ  ين ين اییدر تبرد. یقرار گ يمورد بررس

 يبـر آگـاه   يگشتالت درمـان در ن اظهار داشت که، یچن

بـدن و ذهـن    يكپارچگين یچن زمان حال و هم بر يمبتن

شود  يم ن امر موجبيشود که ا يم دیو احساسات ت ک

 ق زمــان حــالیــجلســات بــه تجربــه عم يافــراد در طــ

خود  توانند از احساسات، افكار و اعمال يم رسند و يم

صرفاً به  ين آگاهيالزم به ذکر است ا دا کنند.یپ يآگاه

و جهان اطراف اسـت    گرانياز رواب  خود با د يآگاه

اسـت.   ين آگاهيو تالش فرد در جهت برداشتن موانع ا

ان دادن يـ ، پايت در گشتالت درمانيو رضا یرمز شاد

 انسـان  یاست که موجـب انـدوه و غـم بـرا     یبه امور

ن متضمن رها کردن گذشـته اسـت.   يکه ا (31شود) يم

بدون وقفه در لحظه حال اسـت   يهدف از درمان، آگاه

خـود   چگونـه سازد تا متوجه شـود   يم ادرکه فرد را ق

در  ،يبـه طـور کلـ    رد.یـ گ يمـ  ش رايعملكرد خو یجلو

ابـداع   يرکالمـ یو غ يکالمـ  ييهـا  کی، تكنيگروه درمان

گروه را با مشكالت شان مواجـه   یشده است تا اعضا

ش را يت و ثبـات خـو  يـ کرده و بـه آنهـا کمـک کنـد هو    

شـد  ، ريدر گشـتالت درمـان   ياصـل هدف (. 30ابند)يباز

دن به یرو بخشیو متمرکز بر حال خود و ن يدر  واقع

 يت زنـدگ یر کننـد و مسـئول  ییگروه است تا تغ یاعضا

جلسـات   ين، در طـ یچنـ  هم (.33رند)یخود را به عهده گ

ماً یمقابلـه بـا مشـكل مسـتق     یهـا  ، راهيگشتالت درمـان 

 یهــا حــل  راه افتنيــمعمــوالً بــا  شــوند و يمــ يبررســ

حاصـل   يختشـنا  روانت يمناسب برای مشكالت رضا

ت باعـث نظـم و   ین وضـع يـ گـر ا يسـوی د  شود. از يم

را کـاهش   يجـان یه يشود و آشـفتگ  يانسجام فكری م

 يجـان یب، قابل کنترل بودن منابع هین ترتيدهد. به ا يم

داشـته   بهتـری  يشود تـا فـرد سـالمت روانـ     يباعث م

. باشد و بتواند مشكالت را با آرامش بهتـری حـل کنـد   

  يمقابلـه بـا شـرا    نباشته شده زنان درمثبت ا تجارب

 آنها رابطه تیفیا مشكالت، ادرا  زنان از کيزا  استرس

هـا و   اد بـه تعامـل  يـ دهـد و بـه احتمـال ز    ير مـ ییرا تغ

 .شود يرفتارهای مثبت منجر م

ش يبر افزا انتخاب یتئورنشان داد، گر يدافته ي

مؤثر  نهیسرطان س یدارا زناندر  ييت زناشویمیصم

ن يـ . اتـداوم داشـت   یریگیجه تا مرحله پین نتياو  است

سـو   هماهنگ و هـم  (،32ـ67)یها ج پژوهشيافته با نتاي

کـه،   ان نمـود یبن یتوان چن يافته مين ين اییاست. در تب

بر روابـ    یادينه در زنان، تبعات زیوجود سرطان س

ر بـدن در  يکه تصـو  یگذارد به طور يم آنها ييزناشو

د و با فاصله گـرفتن  يآ يم نيیشدت پاه ن افراد بينزد ا

از  شـوند.  يمـ  در رابطـه  یاز همسر خود، موجب سرد

 ينـ یزه زوجیـ ن انگيتر ( مهم32ده گالسر)یبه عق ،يطرف

شـوند، تجربـه    يم دهیرواب  نامشروع کش یکه به سو

گـر  يکـه د  یزیاست. چ يو جنس یت فردیمیمجدد صم

ــدگ ــا مشــتر  يآن را در زن ــ آنه ــدي ينم ــابرا ،ابن ن يبن

ک يـ چ یل است که هین دليت رواب  نامشروع به ایبجذا

ا يـ کننـد   ي، شكوه و سرزنش نمييب جوین، عیاز طرف

توجــه بــه  یکــه بــه جــا ينــیزوج(. 61زننــد) ينــق نمــ

گر هسـتند،  يكـد يگر درصدد کنترل رفتار يكدي یازهاین

 کننـد، در  يمـ  جـاد يا يمنفـ  یسرشـار از انـرژ   ييفضا

ت یمـرور جـذاب  ان آنها بـه  یت میمیجه با کاهش صمینت

جـه مقدمـه   یدر نت ،شـود  يمـ  ز کـم یـ ن ييرابطه زناشـو 

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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را  ييوفـا  يو بـ  ييمثـل روابـ  فرازناشـو    ييرفتارها

کنـد. در   يمـ  ه فـراهم یـ ت اولیمیتجربه مجدد صم یبرا

 یانتخـاب بـه زنـان دارا    یکه بـا آمـوزش تئـور    يحال

 رابطه آنها بـا همسـر   یتوان به سرد يم نهیسرطان س

ش از حد همسر در آنها کمک کرد یب یگر ا کنترلي خود

 يارتبـاط  یالگوهـا  یریـ ن جهـت مـانع شـكل گ   يتا از ا

ــور .(61)ن شــودیمخــرب در رابطــه زوجــ  یهــدف تئ

کمـک بـه    يانتخاب مانند هـدف همـه مـداخالت درمـان    

ت یــفیاســت کــه ک ييهــا جــاد راه حــليا یمراجــع بــرا

انتخاب  یکنند. در تئور يد میرا تول ياز زندگ یتر مثبت

ــدگکشــس آرا ــد  يمراجــع مــ يم اســتثنائات در زن توان

ک شـدن  يـ و کمک را به مراجع القا کند تا نزد یدواریام

ن اعتقاد يكرد اين روي. در ا(60)ندیرا بب ینده بهتريبه آ

وجود دارد که صحبت کردن درباره علل مسائل، مدت 

ر دادن آنهـا، اغلـب باعـث    ییـ تغ يآنها و اشاره به سخت

شـود؛   يدر مراجع م یترشیب يجاد احساس درماندگيا

تـر   رممكن نشـود، مشـكل  یـ ر اگـر غ ییجاد تغين ايبنابرا

کـه   نيگر، صحبت کردن درباره ايشود، به عبارت د يم

خواهد مسائل متفاوت شوند و او چه  يچگونه مراجع م

 یفتـد، بـه و  ین اتفـاق ب يـ تواند انجام دهد تـا ا  يم یکار

اسـت و  ر ممكـن ییـ کنـد تـا بـاور کنـد کـه تغ      يکمک م

 نتخاب با خود اوست.ا

ــر يد ــ يگ ــژوهش نشــان داد، ب ــه پ ــروه یافت ن گ

انتخـاب بـر    یو گـروه تئـور   يگروهـ  يگشتالت درمان

وجود نداشـت و   یدار يتفاوت معن ييت زناشویمیصم

، يتداوم داشت. به طور کلـ  یریگیجه تا مرحله پین نتيا

و گـروه   يگروهـ  يشرکت در جلسات گشـتالت درمـان  

درمـانگر   یتند بـا همكـار  انتخـاب زنـان توانسـ    یتئور

ن يـ دا کننـد و ا یمختلس پ یها مشكالتشان راه حل یبرا

، ييها و حل مشكالت زناشـو  افتن راه حليدر  یهمكار

 يي. در رابطه زناشوشدن آنها یت بیمیجاد صميباعث ا

ــ ــاس     يوقت ــوند، احس ــق نش ــقانه محق ــات عاش توقع

شـود و   يماً به همسر نسبت داده میمستق يسرخوردگ

 يگـردد و فرسـودگ   يل رفتن عشق و تعهد میسبب تحل

هـا   ت در زوجیمیشـود. عـدم صـم    ين عشـق مـ  يگزيجا

ن نسـبت بـه ادامـه    یاز زوجـ  یاریشـود بسـ   يسبب مـ 

 يو روانـ  يو از نظر عاطف شوندد یمشتر  ناام يزندگ

گـر شـور و   يدا کنند و دیبا همسر خود پ یاديفاصله ز

ته شان نداش يک زندگيبودن در کنار شر یبرا يجانیه

در انـد   نشـان داده  هـا  پـژوهش از  یاریبسـ  .(61)باشند

ر یـ سـرطان نظ  يلـ یتكم يدرمان یها ن حال که روشیع

ش طول عمـر  يباعث افزا يا پرتودرماني يدرمان يمیش

توانـد   يمـ  امـا  ،شـود  يمـ  خطـر مـرگ   يرفع کل يا حتي

باشند  يميعوارض دا یخت کننده، رنج آور و دارايبدر

ــه کــاهش ارتباطــات   . شــود آنهــا ياجتمــاعو منجــر ب

از ،يمثـل تهـوع، اسـتفراغ، ضـعس و خسـتگ      يعوارض

عات يو ضـــا ي، ســـوختگدســـت دادن موهـــای ســـر

ر يد بـر تصـو  يشـد  يرات منفیتواند ت ث يم (11)يپوست

ايـن  ق بر عزت نفس يآنها از بدنشان و از آن طر يذهن

کـه بـا اسـتفاده از     يدر حـال گذارنـد.   یماران بر جایب

و گــروه  يگروهــ يدرمــانگشــتالت  يجلســات درمــان

ــوان  يمــ انتخــاب یتئــور ــا حــدودی ت بــر مشــكالت ت

و  روانشناختي که متوجه اين بیماران اسـت فـايق آمـد   
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را در آنها بهبـود   ييت زناشويت و رضایمیزان صمیم

 د.یبخش

هـای ايـن مطالعـه محـدود بـودن       از محدوديت

کلینیک فوق تخصصي سرطان شـهر  اجرای مطالعه به 

اجتماعي کنندگان از قشر اقتصادی با مراجعهياسوج 

هـای پـژوهش را    تواند تعمیم يافته متوس  است که مي

در عـین حـال بـه نظـر      به ساير جوامـع متـاثر سـازد.   

رسد که بررسي نقاط ابهامي نظیر نقـش همبسـتگي    مي

گری عاطفي همسر، افكـار و باورهـای منفـي     و حمايت

هـای  هـا و باور  زوجین نسبت به بیماری و نیز افسـانه 

غلـ  رايـج بـین بیمـاران در ارتبـاط بـا آينـده زنــدگي        

تـری از متغیرهـای    تواند تصـوير شـفاف   زناشويي مي

مندی زناشويي زنان مبتال به سرطان  ثر بر رضايتؤم

سینه در مراحـل اولیـه تشـخیص و درمـان آن فـراهم      

همچنین اتخاذ تدابیری برای حضـور مشـاوران   ، آورد

هـا و برگـزاری    تانهای اونكولـوژی بیمارسـ   در بخش

ــاوره   ــي و مش ــات آموزش ــاران و   جلس ــرای بیم ای ب

ــران ــود همس ــيخ ــديد   ، م ــگیری از تش ــد در پیش توان

مشــكالت و نارضـــايتي زناشـــويي ايـــن بیمـــاران و  

  ای ايفا کند. نقش عمده آنها همسران

اني بیشـتر در مـورد مشـكالت    با اطالع رسـ  

 افـراد  ،به سـرطان  ءجويان مبتال رواني درمان روحي،

توان بـه   خصوص خانواده اين بیماران، ميه جامعه و ب

 بهبودی اين افراد کمک کرد.

هـای گشـتالت درمـاني و     به کار بـردن درمـان  

هـا ازقبیـل سـرطان     انتیوری انتخاب بـر سـاير سـرط   

هـای   استفاده از نتايج ايـن درمـان بـرای انجمـن    ، معده

 حمايت کننده از بیماران سرطاني.

وری درمـاني و تئـ   شـود گشـتالت   يپیشنهاد م

انتخاب به کادر روانشناسي مراکز درماني مبتاليان به 

 د.سرطان آموزش داده شو

 

 یریگ جهینت

نه در یهنگــام اطــالع از وجــود ســرطان ســدر 

و هـا   در مورد عكس العمـل  یاریبس ينگران آنها زنان،

 یرات ظـاهر ییت و تغیدر مورد وضعخود  تفكر همسر

دانه در یو ناام يبا افكار منفکه تواند آنها را  خود دارند

ر کنـد و  یـ بـا همسـر درگ   آنهـا نـده رابطـه   يارتباط با آ

و از  يل به محدود شدن رواب  اجتمـاع یمثل م يعوامل

و تصور فـرد   یفرد یها یکنش ور يدست رفتن برخ

فــرد را متــ ثر ســازد.    يت زنــدگیــفی، کیمــاریاز ب

 یتوانـد حـداقل بـرا    يمـ  ک از آنهـا يـ که هر  ييهامدایپ

ت یمیم بر سطح صمیرمستقیا غيم یبه طور مستق يتمد

ــاث ييزناشــو ــان ت ــیزن ــذارد. ير منف ــال بگ ــه  يدر ح ک

در  يار مهمیتوانند نقش بس يم  ين شرايهمسران در ا

كن یماران بر عهده داشته باشـند. لـ  ین بيا یريپذ انطباق

ز ممكــن اســت هنــوز در یــن زمــان آنهــا نيــاغلــب در ا

ت و یـ از عـدم قطع  يناش يب و فشار روانیمعرض آس

و ترس از دسـت دادن همسـر قـرار     یريناپذ ينیب شیپ

 يجـ یو گ ياحساس عدم آمـادگ  از داشته و مخصوصاً

انتخاب روش درسـت کمـک بـه همسـر و بـروز       یبرا

 .رات او رنـج ببرنـد  ییـ العمل مناسب در مقابـل تغ  عكس

زوج را  ييتواند رواب  زناشو يم تيکه در نها یا دهيپد

http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
http://armaghanj.yums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
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از روابـ    يتيعتـاً نارضـا  یکـرده و طب  د مواجـه يبا تهد

ــد  ييزناشــو ــته و کارآم ــراه داش ــه هم ــ   یرا ب رواب

رسـد   يمـ  ن به نظريزوج را مختل کند. بنابرا ييزناشو

ه خـــدمات يـــ، اراين دوران پـــرتنش و بحرانـــيـــدر ا

 یهــا يدر کــاهش آزردگــ يو زوج درمــان یا مشــاوره

د ياز تشد یریشگیو پ ین فردیو ب یفرد يختشنا روان

 يهـدف اصـل   ت باشـد. یـ ز اهمي، حـا ييكالت زناشومش

ن اسـت کـه بـه    يـ انتخـاب ا  یو تئـور  يگشتالت درمـان 

گـران  يد يبه وابسـتگ  یازیابد نيمراجع کمک کند تا در

ن، يمسـتقل باشـد؛ بنـابرا    یتوانـد موجـود   يمـ  ندارد و

شود، انسان به  يم که موانع از سر راه برداشته يزمان

نـه  ی، در زمييهـا  ن پـژوهش یج چنـ يرسـد. نتـا   يم رشد

عواطـس مثبـت در    یو اعتال ياز عواطس منف یریشگیپ

  ت است.یز اهمئنه حایزنان مبتال به سرطان س

 

 ر و تشكريتقد

 یان نامــه دکتــريــپــژوهش حاضــر حاصــل پا

 ســــــــالمت بــــــــا کــــــــد   يســــــــشنا روان

IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.032  ــ ــدون    يم ــه ب ــد ک باش

ن یولان از مسـئ يـ انجام شـده اسـت. در پا   يت ماليحما

ــنیکل ــ ی ــوق تخصص ــهر   يک ف ــرطان ش ــوج و يس اس

را داشتند، کمـال   یت لطس و همكاريکه نهاها  يآزمودن

 م.يرا دار يتشكر و قدردان
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Abstract: 
 

Background & aim: Cancer is one of the life-threatening diseases and causes an increase in 
emotional disorders and a significant decrease in the quality of life in patients. Therefore, the aim of 
the present study was to determine and compare the effectiveness of group gestalt therapy and 
selection theory on marital intimacy in women with breast cancer in Yasuj, Iran. 
 
Methods: The present study used and experimental design with pretest-posttest method with 
control group, which was conducted during 2019-2020. The statistical population of the present 
study was 60 women using purposive non-random sampling method who were randomly divided 
into experimental and control groups (20 women in each group). Thompson and Walker marital 
intimacy questionnaire was used to collect data. The experimental groups underwent group gestalt 
therapy (10 sessions of 60 minutes) and selection theory (10 sessions of 60 minutes), but the 
control group did not receive any intervention. Data were analyzed using analysis of covariance. 
 
Result: The results indicated that both group gestalt therapy and selection theory were effective in 
increasing marital intimacy in women with breast cancer in Yasuj (P = 0.0001). There was no 
significant difference in breast size in Yasuj, Iran (P = 0.0001). These results continued until the 
follow-up stage. 
 
Conclusion: It can be concluded that group gestalt therapy and selection theory could be used to 
increase marital intimacy in women with breast cancer. These therapies could help improve the 
performance of women with breast cancer in improving the level of marital intimacy. 
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