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مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر هیپنوتیزم شناختي ـ
رفتاری و درمان مبتني بر ذهنآگاهي روی ترس از
عود در زنان مبتال به سرطان سینه شهر گرگان
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رحمن يوسفي ،0فريبا حافظي ، 6سعید بختیارپور ،3بهنام مكوندی

0گروه روانشناسي سالمت ،واحد بینالمللي خرمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،خرمشهر ،ايران6 ،گروه روانشناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
اهواز ،ايران 3 ،گروه روان شناسي ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اهواز ،ايران
تاريخ وصول0011/10/62 :

تاريخ پذيرش0011/12/62 :

چكیده
زمینه و هدف :سرطان از جمله بیماریهای صـع العـالج اسـت هـه در درمـان آن عـالوه بـر درمـان دارويـي و پزشـكي ،مـداخال
روانشناختي نیز در هاهش پیامدهای رواني آن مؤثر هستند .لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین مقايسه اثربخشـي درمـان مبتنـي بـر
هیپنوتیزم شناختي ـ رفتاری و درمان مبتني بر ذهنآگاهي روی ابعاد ترس از عود در زنان مبتال به سرطان سینه انجام شد.
روش بررسي :مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربي با استفاده از روش پـیشآزمـون ـ پـ آزمـون بـا گـروه هنتـرل بـود هـه در سـال
0311ـ 0311انجام شد .جامعه آماری پژوهش زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه هننده به مراهز درماني شهر گرگان بودند .حجـ
نمونه با توجه به توان آزمون( ،)1/11اندازه اثر( )1/51و سطح اطمینان( )1/15با توجه به جدول هوهن برای گروه نمونه( 05نفر) بـود.
با توجه به مالکهای ورود  05نفر انتخاب شد .پ
تقسی و سپ

از انتخاب گروه نمونه اولیه؛ نمونهها بهصور تصادفي بـه سـه گـروه  05نفـری

با گمارش تصادفي دو تا از گروهها به عنوان گروه مداخله و ديگر گروه به عنوان گروه هنتـرل در نظـر گرفتـه شـد و

ابزار پژوهش پرسشنامه ترس از عود بود .گروههای مداخله تحت آموزش گروهي هیپنوتیزم شـناختيــ رفتـاری و درمـان گروهـي

ذهنآگاهي قرار گرفتند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهـای آمـاری آنـالیز واريـان  ،هولمـوگروف ـ اسـمیرن ،
لوين و تست تعقیبي تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :نتايج تحلیل واريان

نشان داد هه مداخلههای مبتني بر هیپنوتیزم شناختي-رفتاری و درمان مبتنیبر ذهن آگاهي روی هاهش

ترس از عود تأثیر معنيدار داشتهاند .نتـايج حاصـل از آزمـون تعقیبـي يـزای مقايسـه اثربخشـي نیـز نشـان داد مداخلـه هیپنـوتیزم
شناختي ـ رفتاری اثربخشي بیشتری در هاهش ترس از عود داشته است.
نتیجهگیری :بـر اسـاس نتـايج پـژوهش تـرس از عـود بیمـاری در مبتاليـان بـه سـرطان تحـت تـأثیر درمـان هیپنـوتیزم مبتنـي بـر
شناختي ـ رفتاری بهبود بهتری داشته است .از اين رو به هارگیری اين پرتكل درماني برای بیماران سرطاني پیشنهاد ميگردد.
واژههای هلیدی :سرطان سینه ،ترس از عود ،هیپنوتیزم ،ذهن آگاهي
*نويسنده مسئول :فريبا حافظي ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه روانشناسي
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بالیني اين گونه مسايل ه مورد توجه قرار بگیـرد .بـه

مقدمه
عليرغ پیشرفتهای قابل توجه عل پزشـكي،
سرطان ه چنان يكـي از بیمـاریهـای قـرن حاضـر و
عامل مرگ و میر پ
و تشــخی

نظر ميرسد ارزيابي روان شناختي اين بیماران ،هش
روانــي جهــت پیشــگیری و

واهــنش شــايع و عــوار

از بیمارهای قل و عروق اسـت

درمان سريع اهمیـت اساسـي دارد ،بیمـاران سـرطاني

آن بــیش از هــر بیمــاری ديگــر تجربــهای

نیازمند همک بـرای انطبـاق مـؤثر و زنـدگي بخـش بـا

بسیار ناخوشايند و غیر قابل باور برای هر فرد اسـت

بیماری مزمنشان هستند.

هه باعث ميشود شغل ،وضعیت اقتصادی ـ اجتمـاعي

سرطان سینه شايعتـرين سـرطان در سراسـر

و زندگي خانوادگي بیمـار دچـار اخـتالل گـردد( .)0از

جهان است هه شرايط رواني زنان مبتالء را تحت تأثیر

موضــوعا بســیار مه ـ ســالهــای اخیــر در مــورد

قرار ميدهـد .بیمـاران مبـتال بـه انـواع سـرطان دارای

بیماران دچار سرطان ،بحث عوامـل روان شـناختي در

درجا باتيي از اختالت رواني ميباشـند هـه دامنـه

بیماران مبتال به سرطان ميباشد .سـرطان بـه عنـوان

اين اختالت از افسردگي ،اضطراب ،عدم سازگاری با

يک بیماری فلج هننده و غیر قابل عالج در جامعه تلقـي
ميشود ،فرد متعاق تشخی

آن ،دچـار اضـطراب و

افسردگي ناشي از ترس غیرواقعـي از مـرگ و هـاهش
انرژی اجتمـاعي مـيگـردد ،بـه طـوری هـه ضـرور
بستری مكرر و نگرانـيهـای مـداوم بـرای بیمـاران و
خانوادههای آنهـا ،فـرد را بـه سـوی اخـتالت روانـي
ميهشاند( .)6سرطان ضمن ايجاد مشـكال جسـماني
برای مبتاليان ،سب بروز مشكال متعدد اجتمـاعي و
رواني در اين بیماران مـيشـود و واهـنشهـايي نظیـر
پرخاشگری ،خش  ،افسردگي ،استرس و احساس گنـاه
را به دنبال دارد ،بنابراين اين بیمـاران بـرای بازگشـت
به زندگي عادی خود نیازمند همکهای جهت سازگاری

بیماری و هاهش اعتماد به نف

تا اختالت احساسـي

و ترس از عود بیماری و مـرگ متفـاو اسـت( .)0در
سالهای اخیر تشخی

زود هنگام و درمـان سـرطان

سب افزايش میزان بقای بیماران سرطان در چند دهه
گذشـته شــده اســت .در ايــن راســتا تــرس از عــود يــا
برگشـت بیمـاری يكـي از مهـ تـرين نگرانـيهـا بــرای
بازماندگان سرطان است .زنـدگي بـا بالتكلیفـي اصـال
آسان نیست .بیماران مبتالء به سرطان اغل احسـاس
تهديد و خطر ميهننـد .خطـر بازگشـت بیمـاری چـون
خورهای بـه جـان روحشـان مـيافتـد و آنهـا را آزار
ميدهد .نگراني نسبت به بازگشـت بیمـاری و اشـتغال

و برآورده شدن نیازهای مختل شده خـويش هسـتند.

ذهني ناشي از سرطان ،مشـكال زنـدگي و پیامـدهای

بررسي افراد مبتال به سرطان نشـان مـيدهـد عوامـل

منفي ناشي از درمانهای سرطان يكي از منابع دروني

روان شناختي تسـريع هننـده شـامل اضـطراب ،تـرس،

استرس برای اين بیماران به شـمار مـيرود .احسـاس

خش  ،افسردگي و آشفتگيهای رواني را مـيتـوان بـا

تهديد و خطر سب ميشود همواره گـوش بـه زنـ و

بهرهگیری از درمانهای روان شناختي در اين گروه از

نسبت به نشانه های بدني خود حساس باشند .در واقع

تزم است در هنـار مسـايل

بیماران سرطاني نیز مانند بیماران مبتال به حمله پانیک

بیماران هاهش داد( .)3پ
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درمان هیپنوتیزم شناختي ـ رفتاری و ذهنآگاهي در زنان مبتال به سرطان سینه

توجه بياندازهای بـه نشـانههـای بـدني خـود دارنـد و

درمان آنها به طور واضحي منجر به هاهش قابل توجه

هرگونــه تغییــری در ايــن نشــانههــا را بــزرگ نمــايي

هیفیت زندگي در اين بیماران ميشود(.)1

ميهنند و از آن مـيترسـند .افكـار منفـي نقـش تعیـین

ه چنین پژوهشهای نشان داده است هه بـین

هنندهای دارند زيرا سب ميشوند آنها از نشـانههـای

 51تا  11درصد از بیماران ،به طـور هـ زمـان از يـک

بدني خـود بترسـند و تـرس نیـز خـود باعـث تشـديد

اختالل روانپزشكي رنج ميبرند( .)1در مورد بررسـي

نشانه های بـدني مـيشـود و بـه ايـن ترتیـ بیمـاران

اثربخشي روشهای مداخله روانشناختي بر مشـكال

اضــطراب را تجربــه مــيهننــد و پــیش از پــیش نگــران

رواني بیماران مبتال به سرطان نیز پژوهشهايي انجام

ميشوند.
بهبود در پروسه درماني بسیاری از سرطانها
موج افزايش زمان بقای بیمـاران مبـتال بـه سـرطان
شده است و محققان همواره به دنبال بررسـي هـاهش
پیامدهای منفي و بهبود هیفیت زنـدگي آنـان بـودهانـد.
بسیاری از بیماران مبتال به سرطان ،در طـول و مـد
هوتاهي بعد از شیميدرمـاني ،اختالتتـي چـون نقـ
توجــه ،از دســت دادن حافظــه و تفكــرا آشــفته را
گزارش هردهاند .تا  21درصد از بیماران اين مشـكال
شناختي را حتي تا مد ها بعد از شیميدرماني تجربـه
ميهنند( )5و در برخـي از بیمـاران ،ايـن اخـتالت بـر
عملكرد روزانه آنها اثر منفـي مـيگـذارد( .)2تحقیقـا

شده است .پژوهشـگران جهـت درمـان انـواع سـرطان
ترهی متفاوتي از مـداخال روانشـناختي را بـه هـار
بردهاند هـه شـامل آمـوزش آگـاهي در مـورد ارتبـا
افسردگي با رشد تومورهای سرطاني ،همک در جهـت
ايجــاد راهكارهــای مقابلــه بــا اســترس شــامل تمــرين
آرامســازی ،تصويرســازی ذهنــي ،رفتــار درمــانگری
شناختي ،مديريت استرس شناختي ـ رفتـاری و گـروه
درمــاني بــوده اســت هــه اثربخشــي هــر يــک از ايــن
درمــــانهــــا بــــهگونــــهای بــــه اثبــــا رســــیده
است( 03و  .)01 ،00بررسـي فراتحلیـل در دهـۀ اخیـر
نشان مـيدهـد بیشـترين پـژوهشهـا متمرهـز بـر دو
درمان شناختيـ رفتـاری و ذهـن آگـاهي بـوده اسـت.
رويكرد شناختي رفتاری بر تحريفا شناختي و تالش

متمرهز و مصـاحبههـای هیفـي بـا بیمـاران مبـتال بـه

برای تغییر عواط

سرطان سینه نشان ميدهد هه بسـیاری از ايـن زنـان

تمرهز دارد .درمانگر به بیمار همک ميهند تا تحريفا

ديگر قادر به انجام مهـار هـای قبلـي خـود نیسـتند و

شناختي خود را شناسايي هرده و شیوههـای تفكـری

اغلـــ در مـــورد بازگشـــت بـــه مشـــاغل خـــود

مثبـتتـر و واقـعبینانـهتـری را جـايگزين آنهـا هنـد.

احســاس اعتمــاد ندارنــد( .)2هــ چنــین بازمانــدگان،

استفاده از تكنیکهای هیپنـوتیزم در درمـان شـناختي

اغلــــ موقعیــــتهــــای اجتمــــاعي را دلهــــرهآور

رفتــاری رويكــردی جديــد و تلفیقــي تحــت عنــوان

ميهنند و ممكن اسـت از روابـط میـانفـردی

هیپنوتراپي شناختيـ رفتاری را به وجود آورده است.

رنج ببرند .مشكال روان شناختي ناشي از سـرطان و

ميهند هـه علـت بیشـتر آشـفتگيهـای

توصی

اين گونه فر

و رفتارهايي اسـت و روی رفتـار

روان شناختي اشكال منفي خود هیپنوتیزم هسـتند هـه
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در آن افكار منفـي بـيآنكـه نقـد شـوند و حتـي بـدون
آگاهي هشیار ،پذيرفته ميشوند .برای عالج ايـن افكـار

روش بررسي

نخست بايد مراجع را از حضور و نفوذ آنها آگاه هرد

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربي بـا اسـتفاده

و بعــد بــه آنهــا آمــوزش داد تــا بــه همــک بازســازی

از طرح پیشآزمون ـ پ آزمون با گروه هنترل بود هه

شــناختي هیپنــوتیزمي ،خودگــوييهــای مثبــتتــر و

در سال 0311ـ 0311انجام شد .جامعه آماری پژوهش

ســازگارانهتــری بســازند .ايـن در حــالي اســت هــه در

حاضر هلیه زنان مبتال به سرطان پستان مراجعههننده

ذهن آگاهي ترهیبي از تمرين های مديتیشن ،يوگا اسـت

به مراهز درماني شهر گرگان بود .حج نمونه با توجه

هه برای تسكین و درمان رنج انسـانهـا بـهخصـو

بــه تــوان آزمــون ( ،)1/11انــدازه اثــر( )1/51و ســطح

رنجهای هیجاني هه مردم را بـرای ابـتال بـه مشـكال

اطمینان( )1/15با توجه به جـدول هـوهن بـرای گـروه

روانشــناختي آمــاده مــيهنــد ،پديــد آمــده اســت.

نمونه( 05نفر) بود .برای انتخاب حجـ نمونـه ابتـدا از

،

بین زنان مراجعههننده با توجه به مالکهـای ورود 05

هدفمند ،در زمان حاضر و خالي از قضاو است(.)03

نفر انتخـاب شـد .پـ

از انتخـاب گـروه نمونـه اولیـه

شواهدی وجـود دارد هـه درمـان شـناختي مبتنـي بـر

به صور تصادفي به سـه گـروه  05نفـری تقسـی و

ذهنآگاهي به طور مستقی در توانـايي هیجـاني افـراد

سپ

با گمارش تصادفي دو تا از گروههـا بـه عنـوان

در هنتـــرل درد( ،)00توجـــه متمرهـــز بـــر خـــود و

گروه مداخله و ديگر گروه به عنـوان گـروه هنتـرل در

واهنش پذيری عادتي در بافـت افكـار منفـي( )05تـأثیر

نظر گرفته شد.

ذهن آگاهي به معني توجه هـردن بـه شـیوهای خـا

ميگذارد .تمرينهای ذهنآگاهي به افراد همک مـيهنـد

مــالک ورود بــه پــژوهش داشــتن تحصــیال

تــا از افكــار خودآينــد ،عــاد هــا و الگوهــای هیجــاني

حداقل ابتدايي ،نداشتن اختالل رواني حاد ،سـن بـاتی

ناسال رها شوند ،از اين روی ميتواند نقش مهمـي در

 31سال و رضايت داشتن در جهت ورود به مداخله و

نظ بخشـي هیجـان ايفـا هنـد .بنـابراين بهبـود برخـي

درجه شد بیمـاری بـود .هـ چنـین غیبـت بـیش از 3

راهبردهای نظ جويي هیجان با توجه به مكـانیزمهـای

جلسه در جلسا مداخله ،وجود اخـتالل روانـي حـاد،

اثرگذاری درمان هاهش استرس مبتني بر ذهن بر ايـن

عدم تمايل به ادامه همكاری از مالکهای خروج بودند.

راهبردها قابل تبیین است .به نظر ميرسد ،اين درمـان

اين پرسشنامه به وسیله سـیمارد و همكـاران

از طريق افزايش خلق مثبت و احسـاس خودهارآمـدی

تدوين شده است و يک ابزار خود گـزارشدهـي اسـت

افراد را بهبود ميدهد( .)02هدف از اين پژوهش تعیـین

هه ترس از عود سرطان را در يک ماه گذشته بررسـي

و مقايســه اثربخشــي درمــان مبتنــي بــر هیپنــوتیزم

ميهند .مقیاس تجديد نظر شده اين پرسشنامه شـامل

شـــناختي ــ ـ رفتـــاری و درمـــان مبتنـــي بـــر ذهـــن

 32سؤال است هه بهصـور طیـ

چهـار ارزشـي از

آگاهي روی ترس از عود در زنـان مبـتال بـه سـرطان

صفر تا چهار نمرهگذاری مـيشـود .ايـن پرسـشنامـه

سینه بود.

اطالعا بالیني معنيداری را دربـاره ماهیـت تـرس از
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عـود سـرطان و نیـز نمـرا را بـرای  2مؤلفـه شــامل

روزمره خودهارـ بيانگیزه بودن در هارها ـ بينتیجـه

راهانــدازها ،شــد  ،آشــفتگي ،اخــتالل عملكــرد ،بیــنش،

دانستن هارهاـ فرار يا اجتناب يا موقعیـتهـای سـخت

اطمینان و مقابله به دست ميدهـد .نمـرا هـر يـک از

زندگي2 ،ـ آگاه شدن از عالي هشداردهنده افكار منفي

مؤلفهها برای رسیدن به يک نمره هلي با ه جمع مـي-

نسبت به بیماری2 ،ـ آگاهي نسبت به تغییرهای هوچک

شوند و نمره باتتر نشاندهنده تـرس بیشـتر از عـود

در عالي جسماني.

بیمــاری اســت .در نســخه اصــلي همســاني درونــي

موضــوع جلســه اول تــا چهــارم؛ ال )توضــیح

پرسشنامه  ،1/25پايايي بازآزمايي  1/51گزارش شده

پیرامون اهمیت حضور در لحظه حال و بودن در اينجا

است .ه چنین تحلیل عوامل وجـود  2مؤلفـه و روايـي

و اهنون و بازهردن مفهوم ذهن آگاهي برای اعضـا بـا

عاملي اين پرسشنامه را تأيید هرده است.

همک چند تكنیک و يادگرفتن انجـام امـور روزمـره بـا

دســتور عمــل جلســههــا بــر اســاس راهنمــای

توجه هردن به آنها ،ب) پيبردن به ذهـن سـرگردان و

هتاب« درمان مبتني بر ذهنآگاهي» تنظی شده اسـت و

تمرين توجـه بـر بـدن ،احسـاس جسـمي و فیزيكـي و

شامل هشت جلسه آموزش گروهي اسـت هـه هفتـهای

توجه به تنف  ،ج)آرام گرفتن ذهن سرگردان با تمرين

يكبار و بـه مـد دو سـاعت بـه طـول مـيانجامـد .در

تــنف

و مــرور بــدن ،مديتیشــن نشســته و انجــام

آموزش بیمـاران يـاد مـي گیرنـد هـه چطـور بـه طـور

تمرين هايي هه توجه را به لحظه حـال مـيآورنـد و د)

متفاوتي با فكرها و احساس هـای خودشـان در مـورد

يادگرفتن اين هه بدون هناره گیری و انزوا از اطرافیان؛

بیماری آنها رابطۀ برقرار هنند و روی تغییـر محتـوای

در لحظه حاضر باقي بمانی و تالطـ افكـار را نظـاره

باورهــا و فكرهــا متمرهــز مــيشــوند .ه ـ چنــین يــاد

هنی .

مي گیرند هه افكـار خودآينـد ،عـاد هـا ،نشـخوارهای

موضــوع جلســههــای پــنج تــا هشــت ؛ ال ـ )

ذهني ،فكرهـا و احسـاسهـای منفـي را چگونـه تغییـر

آگاهي هامل نسبت به فكرها و احسـاسهـا و پـذيرفتن

جهت دهند و نسبت به آنها آگاه باشند و در چش انداز

آنها بدون قضاو و دخالت مستقی  ،ب) تغییر خلـق و

وسیعتری ،افكار و احساسها را ببینند(.)02

افكار از طريق ديدن افكـار بـه عنـوان فقـط فكـر و نـه

اهــداف جلســههــا؛ 0ـ ـ آگــــــاهي بیشــتر بــه

واقعیت ،ج) هشیاری نسبت به نشانههـای افسـردگي و

احساسها ،فكرها و ح های بدني لحظـه بـه لحظـه و

تنظـــی برنامـــه بـــرای روبرويـــي احتمـــالي بـــا

تجربه بودن در لحظه6 ،ـ توجه به احساسها و فكرهـا

نشانههـای بیمـاری و د) برنامـهريـزی بـرای آينـده و

و گســترش آنهــا و پــذيرش فكرهــا و احســاسهــای

اســــتفاده از تكنیــــکهــــای حضــــور در لحظــــه

ناخوشــايند3 ،ــ مهــار هــای پاســخگويي بــه فكــر يــا

حال برای ادامه زنـدگي و تعمـی آنهـا در هـل جريـان

احساس ناخوشايند از سرطان0 ،ـ جلوگیری از ايجـاد

زندگي.

تثبیت فكرهای منفـي نسـبت بـه سـرطان و 5ــ تغییـر

روشهای مداخله ای آموزش هنترل درد مبتني

عــاد هــای قــديمي فكرهــردن ماننــد :شــناخت امــور

بــر رويكــرد شــناختي رفتــاری خــود هیپنــوتیزمي
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رحمن يوسفي و همكاران

برگرفتــه از پرتكــل پیشــنهادی حیــدری ،صــادقي و

جـــــايگزيني راهبردهـــــای ناســازگارانه و آمــوزش

هريمي ،هتاب هیپنوتراپي شناختيای توماس پوراعتماد

تكنیک های حواسـپرتي و آمـوزش خودهیپنـوتیزمي و

ميباشد.

انجام خودهیپنوتیزمي بـه وسـیله افـراد در جلســه و

جلسـه درمـان شـناختي ـ رفتـاری هیپنـوتیزم

ارايه تمرين برای منزل جهت مقابـــله با درد.

درماني شامل؛ جلسه اول؛ توضـیح درد و مؤلفـههـای

جلســه ششــ  ،بررســي تكــالی  ،آمــوزش

مــرتبط بــا درد و توضــیح منطـــق توضــیح منطــق

تكنیک های پردازش هیجاني بـه خود هیپنوتیزمي افراد

درمـان و معرفــي مؤلفــههــای هیپنــوتیزم و پاســخ بــه

در جلسـه و ارايه تلقینها بـرای سیسـت گـوارش بــه

ســؤات افـــراد ،درمــان شــناختي ـــ رفتــــــاری و

ويژه در مورد تجربه درد (يادآوری تجارب و منظـور

شـــكمي ،تســـت تلقـــین پـــذيری،

رفع حالت تهوع و شرطيسازی و ارايـه تمـرين بـرای

آمـــوزش تـــنف

تلقین آرامش برای آمادهسازی افراد برای جلسه بعد.

منزل شناسايي هیجان از طريـق دقـت بـه احساســا

جلسه دوم ،آموزش آرامســازی عضــالني و

بـدني و تمرهز بـر آنهــا و تجربـههـردن احساســا ،

انجـام آن در جلسـه و ايجاد خلسـه سـبک و برگشـت

شناسـايي افكار همراه هیجـان و بـازگو هـردن حالـت

مجدد بـه شــرايط عــادی و تكــرار ايــن فرآينـد بـه

هیجاني و بیان نیازها ،شناسـايي گــرههــای هــور و

منظور تمرين عمیقتر هـردن خلسـه و شـرطيسـازی

افشـــای هیجـــاني بــه صــور نوشــتاری و تكنیــک

برای جلسه بعد و ارايه تكلی

برای منزل.

بازسازی تصـوير ذهنـي) و ارايه تكلی

برای منزل.

جلســه ســوم ،تمــرين آرامســازی عضــالني و

جلسه هفـت  ،بررسـي تكـالی  ،توضـیح افكـار

برای منـزل ،عمیـق هـردن خلسـه ،تمـرين

خودآينـد منفـي و رابطــه خـودهیپنـوتیزمي افـراد در

بيحسي دست از طريق تلقین های مستقی سرد شـدن

جلســــه و تجســ ـ ســــازی ذهنــــي بــــه منظــــور

شـدن دست و استفاده از بسـته يـخ بـرای

گـرم هـردن پـا ،انبسا رح و شرطيسازی و ارايـه

ارايه تكلی

و بـيحـ

همک به فرآيند بيحسي و شرطيسازی.
جلسه چهارم ،تمـرين آرامسـازی عضـالني و
آموزش حذف انقباضا و ورود به خلسه و بـيحـ

تمـــــرين بـــــرای منـــــزل آمـــــوزش راههـــــای
شناسايي افكار خودآيند منفــي و ارايـه تكلیـ

بـرای

منزل.

هــردن دســت بــا تلقــینهــا و اســتفاده از دســت بــرای

جلسه هشت  ،بررسي تكالی  ،ارزيابي صـحت

هــــردن ناحیــــه شــــك و همــــر و

افكار خودآينـد و چــالش خـودهیپنـوتیزمي افـراد در

شرطيسازی ،آموزش ترهی عضال و ارايـه تمـرين

جلسه و تجس سازی ذهني به منظـور تغییـر شــكل و

بـــــي حــــ

برای منزل.

هشیدن افكار خودآيند منفي و ارايه تكلی

برای منزل.

جلسه پنج  ،توضــیح در مــورد راهبردهــای

جلســه نه ـ  ،بررســــي تكــــالی  ،آمــــوزش

مقابلــــه ای ســــازگارانه و ناســازگارانه و شناســايي

تحري های شــناختي و آموزش شیوه ارائه تلقینا و

راهبردهــای مقابلـــه ای افـــراد و تمـــــرين بـــــرای

تبـديل حسـي(تبـديل خـاطرا بـد بـه خـاطرا خوب)
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جلسه ده  ،بررسي تكالی  ،خود هیپنـوتیزمي

مفروضه شی هـای رگرسـیوني نشـان داد هـه سـطح

افراد در جلسه و تمرين تبـديل حسـي و ارايه تمــرين

معن ـيدار ب ـه دســت آمــده( )p>1/15بیــانگر برقــراری

برای منزل.

مفروضه شـی هـای رگرسـیوني در دو گـروه اسـت.

دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از

ه چنین نتايج آزمون لوين با مقـدار آمـاری ()F=6/02

نـــــرمافـــــزار  SPSSو آزمـــــونهـــــای آمـــــاری

بیانگر همگني واريـان

تـرس از عـود در گـروههـای

تحلیــــــل هوواريــــــان  ،آنــــــالیز واريــــــان ،

مـورد بررسـي بـود .از ايـن رو شـر اجـرای تحلیـل

هولموگروف ـ اسمیرن  ،لوين و تست تعقیبـي تجزيـه

هوواريــان

فــراه بــود .در ادامــه بــرای آزمــون

و تحلیل شدند.

فرضیههای تحقیق و مقايسه اثربخشي مـداخال روی
متغیرهای وابسته از تحلیل هوواريان
جدول  3نتايج تحلیـل هوواريـان

يافتهها
جـــدول  0يافتـــههـــای جمعیـــتشـــناختي

استفاده گرديد،

در متغیـر تـرس از

عود را نشان ميدهد.

آزمــودنيهــای پــژوهش در قال ـ فراوانــي و درصــد

بــر اســاس نتــايج بــه دســت آمــده از تحلیــل

بــه تفكیــک گــروه هیپنــوتیزم شنـــــاختيـ ـ رفتــاری،

واريان  ،تفـاو نمـرا پـیشآزمـون و پـ آزمـون

ذهن ـ آگاهي و هنترل ارايه شده است.

گروههای مورد مطالعـه در متغیـر در متغیـر تـرس از

جــدول  6شــاخ

هــای توصــیفي میــانگین و

عـود بـا مقـدار آمـاری ( )p>1/15()F=02/15معنــيدار

آزمــون

بـــوده اســـت .از ايـــن رو تفـــاو معنـــيداری بـــین

انحــراف معیــار نمــرا پــیش آزمــون و پ ـ

خودهارآمــدی و ادراک درد در دو گــروه مقايســه و
مداخله را نشان ميدهد.

بررســي و مقايســه دقیــقتــر آزمــون

قبــل از تحلیــل مربــو بــه فرضــیههــا ،بــرای
اطمینان از اين هه داده های اين پژوهش مفروضه هـای
زيربنايي تحلیل هوواريـان

را بـرآورد مـيهننـد ،بـه

بررسي آنها پرداخته شد .بدين منظـور مفروضـههـای
اصلي تحلیل هوواريان

مورد بررسي قرار گرفتند .بر

اساس نتايج جدول  6بررسي مفروضـه نرمـال بـودن
توزيــع متغیــر وابســته بــا آزمــون هولمــوگروف ـ
اسمیرن

گروههای مورد مطالعه در متغیرها وجود دارد ،جهـت

بیانگر نرمال بودن توزيع متغیر وابسته بود.

برای بررسي مفروضه شـی هـای رگرسـیوني اثـرا
بین آزمـودني در تعامـل گـروه پـ آزمـون اسـتفاده
گرديــد .نتــايج بــه دســت آمــده حاصــل از بررســي
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تعقیبــيLSD

استفاده گرديد هه نتايج در جـدول  0نشـان داده شـده
است.
همان گونه هه نتايج به دسـت آمـده از آزمـون
تعقیبي نشان ميدهد در متغیر ترس از عـود براسـاس
نتايج به دست آمده میـانگین گـروه درمـان مبتنـي بـر
ذهن آگاهي باتتر از گروه درمان مبتني بـر هیپنـوتیزم
شناختيـ رفتاری بوده است از اين رو به نظر ميرسد
درمــان مبتنــي بــر هیپنــوتیزم شــناختيـــ رفتــاری
اثربخشــي بیشــتری در بهبــود تــرس از عــود داشــته
است(جدول.)0
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جدول  :0شاخ
متغیر

سطوح

تحصیال

سن

سطح بیماری
نوع درمان

وضعیت تاهل

جدول  : 6شاخ

های توصیفي متغیرهای جمعیت شناختي آزمودنيها
هیپنوتیزم شناختي-رفتاری
فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

ابتدايي

0

2 /2

1

1

0

2 /2

راهنمايي

3

61

2

01

3

61

ديپل و فوق ديپل

1

53/3

5

36/0

1

21

هارشناسي

6

03/3

6

03/3

6

03/3

ارشد

1

1

6

03/3

1

1

دهتری

0

2 /2

1

1

1

1

 31تا 30

6

03/3

1

1

0

2 /2

 35تا 31

1

1

0

62/2

0

2 /2

 01تا 00

6

03/3

0

2 /2

0

2 /2

 05تا 01

0

2 /2

3

61

5

33/3

 51تا 50

0

62/2

6

03/3

3

61

 55تا 51

3

61

3

61

0

2 /2

باتی  21سال

3

61

6

03/3

3

61

سطح 0

2

02/2

1

53/3

5

33/3

سطح 6

1

53/3

2

02/2

01

22/2

شیمي درماني

2

02/2

1

53/3

5

33/3

شیمي درماني و راديو تراپي

5

33/3

2

02/2

1

21/1

شیمي درماني و جراحي

3

61/1

1

1

0

2 /2

مجرد

6

03/3

5

33/3

0

2 /2

متاهل

03

12/2

01

22/2

00

13/3

های توصیفي میانگین و انحراف معیار نمرا پیشآزمون و پ آزمون متغیرهای پژوهش در دو گروه مقايسه و مداخله

گروه

میانگین
شاخ

ذهنآگاهي

درصد

هیپنوتیزم شناختي-رفتاری
توصیفي

ذهنآگاهي

انحراف معیار

هنترل
انحراف معیار

میانگین

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

033/01

62/21

002/61

03/32

001/01

60/11

آزمون

11/11

02/50

060/53

63/21

031/33

1/21

پ

هیپنوتیزم شناختي ـ رفتاری
ارزش

نرمال بودن

ذهنآگاهي
ارزش

سطح

هنترل
سطح

معنيداری

ارزش

معنيداری

سطح
معنيداری

پیشآزمون

1/21

1/200

1/52

1/103

1/232

1/201

آزمون

1/215

1/553

0/120

1/611

1/033

1/116

پ

جدول : 3نتايج تحلیل هوواريان
متغیر

منبع تغییر

ترس از عود
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هنترل

مجموع مجذورا

در متغیر ترس از عود

درجه آزادی

میانگین مجذورا

پیشآزمون

0011/56

6

510/25

مداخله(گروه)

0555/21

06

32/10

خطا

6205/00

00

F

سطح معني داری

02/15

1/10
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جدول  :0نتايج آزمون تعقیبي برای مقايسه اثربخشي مداخلهها
متغیر
ترس از عود

ذهنآگاهي
هیپنوتراپي

میانگین خطا

خطای استاندارد

سطح معنيداری

هیپنوتراپي

2/33

6/66

1/112

هنترل

-5/61

6/66

1/12

هنترل

-06/50

6/66

1/110

حمايــت مــيهنــد .ه ـ چنــین نتــايج پــژوهش میشــل و

بحث
سرطان پستان مه ترين تومور بدخی در زنـان

همكاران( )01نیز نشان داد هه مداخله شناختيـ رفتاری

و بــه عنــوان رهبــر قــاتلین مــادران جــوان محســوب

به بهبودی بیمـاران مبـتال بـه سـرطان سـینه در حـین

ميشود .در پژوهشهای انجام شده در ايـات آمريكـا

درمــان و يــا پــ

از دوره درمــان ،همــک مــيهنــد و

هانسر پستان به عنوان اولین مرگ ناشي از سرطان در

مداخال رفتاری در بهینهسازی سیست ايمني بـدن در

زنان شناخته شده است .يافتهها نشان ميدهد ،بیمـاران

طول يک دوره آسی پذير نقش عمدهای دارند.

مبــتال بــه ســرطان پســتان از نشــانگان روان شــناختي

در تبیین اثربخشي هیپنـوتیزم ،مـيتـوان گفــت

هـ چــون افســردگي ،اضــطراب ،اســترس ادراک شــده،

اثربخشـي هیپنوتیزم در تسكین و تقلیل نگراني از عـود

احساس درماندگي رنـج مـيبردنـد( .)6وقتـي افـراد در

بیمــاری تنهــا بـــه علـــت ايجـــاد حالــت آرامبخشـي آن

چنین شرايطي قـرار مـي گیرنـد ،بـه بهداشـت عمـومي،

نیست؛ بلكه هیپنـوتیزم خــود اثــر ضـد دردی دارد تـا

روابط اجتماعي ،تغذيه ،و ديگر مسـائل شخصـي خـود

آنجا هه در بسـیاری از مـوارد درد را به طور هامـل از

همتر توجه ميهنند .و اين مه بـه نوبـه خـود زمینـه را

بین ميبرد .ايـن عمـل هیپنـوتیزم مرهون تلقیناتي است

برای پیشرفت سرطان آماده مي سازد( .)3هدف از ايـن

هــه بــه فـــرد بیمـــار داده مــيشــود .هیپنــوتراب بـــا

پژوهش تعیین و مقايسـه اثربخشـي درمـان مبتنـي بـر

شناسـايي و علتيابي نگراني هـای بـيمـورد در زمینـه

هیپنــوتیزم شــناختيـــ رفتــاری و درمــان مبتنــي بــر

عـــود بیمـــاری بـــــا تلقینـــــا تزم در خـــــواب

ذهنآگاهي روی ابعاد ترس از عـود در زنـان مبـتال بـه

هیپنــــوتیزمي و ه ـ چنــین آمــوزش خــود هیپنــوتیزم

سرطان سینه بود.

ميتواند بیمـار را بـه جهتي هدايت هند هه بیمـار بـا بـه

نتــايج بــه دســت آمــده در زمینــه اثربخشــي

دسـت آوردن آرامـش عمیق و دور نمودن هلیه تنشها

مداخلهها نتايج پـژوهشهـای قبلـي از جملـه مشـتاق و

و اضطراب هايي هـه ريشه بیمـاری و درد وی هسـتند،

همكاران( ،)02هاستلون و همكاران( ،)5مانیرو همكـاران

عــالوه بــر برطــرف هـردن دردهـای شـديد ،بـه يــک

( ،)2آهلــز ،)2( ،حســني خیابــاني و همكــاران ( )01را

آرامش مطبـوع و عمیقـي دست يافته و دوره درمـان و
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پ

از درمـان را بـــه وضـــعیت عـــادی بازگردانـد،

ترس از عود بهصور منظ و به طـور طبیعــي اـاهر

شیوههای نظ بخشي عملكرد(رفتـار ،افكـار و هیجـان)
در مسیر بهبودی قرار گیرد.

شود .بـا توجـه بـه ايـن هـه در جلسـههــای درمــاني

ايــن پــژوهش بــا محــدوديتهــايي از جملــۀ

شـناختي ـ رفتـاری از آرامسازی عضــالني ،آمـوزش

نمونــهگیــری در دســترس و بررســي نكــردن برخــي

راهبردهـــای مقابلـــهای ســــازگارانه ،تكنیـــکهـــای

متغیرهای مداخلـهگـر اشـاره هـرد ،بنـابراين در تعمـی

حواسپرتي و بـه چـالش هشـیدن باورهـای ناهارآمــد

نتايج بايد جان احتیا را رعايت هرد .نمونـههـای ايـن

استفاده شده است ،تبییني بر اثربخشي اين درمـان بــر

پژوهش شامل زنان در شهر گرگان و صرفا با شـرايط

هاهش نگرانـي از بازگشـت بیمـاری اســـت .در مـورد

بیماری سرطان سینه بود .بنابراين در تعمی يافتهها به

اثــــربخشتــــر بــــودن هیپنــــوتراپي مبتنــــي بــــر

ساير گروههای بیماری بايد جان احتیا رعايت شود.

شناختي ـ رفتاری ،ميتوان گفت هیپنوتراپي اثر بیش از

پیشنهاد ميشود ،پژوهشهايي با آزمودنيهای با انـواع

دوبرابر از رواندرمانيهای معمـولي را دارد .بسـیاری

ديگر بیماریها اجرا و نتـايج مقايسـه گـردد .هـ چنـین

از پژوهشگران و متخصصـان بـالیني در حـال حاضـر

پیشنهاد ميگردد با توجه به اثر بخشـي هـر دو شـیوه

مشــاهده هــردهانــد هــه هیپنــوتیزم بــه نظــر يــک اثــر

درمــان در پــژوهشهــای آتــي ،هیپنــوتراپي شــناختي

(ه افزايي) به وجود ميآورد ،بهويژه با درمان شناختي

بهعنوان شیوه درماني انتخاب و نتـايج مـورد ارزيـابي

رفتاری همراه شود( .)61ه چنـین برايانـت و همكـاران

قرار گیرد .با توجه به آن هه قابلیـت هیپنـوتیزم پـذيری
متفاو است و تحت تأثیرتفاو هـای

در درمان اختالل استرس حاد نشان دادهاند هه ترهیـ

در سنین مختل

هیپنوتیزم با  CBTمؤثر تر از  CBTو مشـاوره حمـايتي

جنسیتي قرار دارد ،پیشنهاد ميشود در تحقیقا آينـده

است.

مد نظر قرار گیرد.
ه چنین هـاربرد درمـان ذهـنآگـاهي موجـ

ميشود فرد پذيرای اطالعا جديد ،تغییر فرضـیههـای

نتیجهگیری

ههنــه ،ديــدن مســیر نادرســت و اصــالح آن باشــد .در

پژوهش حاضر نشان داد ه مداخله مبتنـي بـر

چهارچوب اين رويكرد ،طي برقراری يک رابطه درماني

هیپنوتیزم شناختي -رفتـاری و هـ مداخلـه مبتنـي بـر

با مراجع ،امكان بـازگويي افكـار و فهـ رفتـار مراجـع

ذهــن آگــاهي روی هــاهش تــرس از عــود بیمــاری در

امكانپذير شده و به او همک ميشود تا از جنبههايي از

مبتاليان به سرطان اثربخش بودهاند .مقايسه اثربخشي

احساسا و رفتار هه قبال متوجه آن نبوده ،آگاه شود،

دو مداخله نیز نشان داد هیپنوتیزم شناختي-رفتاری در

با آگاهي از وضع موجـود و امكانـا ممكـن ،انتظـار و

هاهش ترس از عود موثربوده است .براساس نتـايج بـه

امیــد بــه درمــان در او افــزايش يافتــه و بــا يــادگیری

دســت آمــده اســتفاده از هــر هــدام از مداخلــههــای ب ـه
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هارگرفتــه شــده در هنــار دارو درمــاني و درمــانهــای
پزشكي سودمند خواهد بود.

تقدير و تشكر
مطالعه حاضر برگرفتـه از پايـان نامـه دهتـری
رشــــــته روانشناســــــي بــــــا هــــــد اخــــــالق
 IR.GOUM.REC.1400.094دانشگاه علوم پزشكي گرگـان
ميباشد ،هه با حمايت مالي اين دانشگاه انجـام شـد .در
پايــان از مــديريت محتــرم ،معاونــت ،دانشــگاه علــوم
پزشكي گرگان و همكاران؛ صفورا صبوری مشـاور و
مدير عامـل موسسـه شـبن  ،حسـین رضـايي دسـتیار
مشاور و مسئول فني موسسه شبن و احسـان حـاتمي
مدير عامل مرهز راديوتراپي آنكولوژی میرداماد گرگان
هه همكاری تزم برای اجرای پژوهش را داشتند ،تشكر
و قدرداني ميشود.
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Abstract:
Background & aim: Cancer is one of the incurable diseases in which in addition to drug and
medical treatment, psychological interventions are also effective in reducing its psychological
consequences. Therefore, the present study aimed to determine the comparison of the
effectiveness of therapy based on cognitive-behavioral hypnosis and mindfulness-based therapy
on the dimensions of fear of recurrence in women with breast cancer.
Methods: The present study was a quasi-experimental study using a pretest-posttest method with
a control group, which was conducted in 2016-2017. The statistical population of the study was
women with breast cancer who referred to medical centers in Gorgan. The sample size was
according to the test power (0.80), the effect size (0.50) and the confidence level (0.05) according
to the Cohen table for the sample group (15 people). 45 people were selected according to the
entry criteria. After selecting the prototype group; It was randomly divided into three groups of 15
and then by random assignment of two groups was considered as an intervention group and the
other group as a control group and the research tool was the fear of recurrence questionnaire. The
intervention groups underwent group training on cognitive-behavioral hypnosis and group therapy
on mindfulness. The collected data were analyzed using analysis of variance, KolmogorovSmirnov, Levin and post hoc tests.
Results: The results of analysis of variance indicated that interventions based on cognitivebehavioral hypnosis and mindfulness based therapy had a significant effect on reducing the fear of
recurrence. The results of a positive post hoc comparison test correspondingly indicated that
cognitive-behavioral hypnosis intervention was more effective in reducing fear of recurrence.
Conclusion: According to the results of the study, the fear of recurrence of the disease in cancer
patients under the influence of cognitive-behavioral hypnosis treatment has improved.
Consequently, the use of this treatment protocol is recommended for cancer patients.
Keywords: Breast cancer, Fear of recurrence, Hypnosis, Mindfulness
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