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چکیده
مقدمه :افسردگی ،شایعترین واکنشهای روانشناختی در بیماران مبتال به سرطان است که بر وضعیت عملکرد ،مدت
بستری و حتی نتیجه درمانی بیماران مبتال به سرطان تأثیر منفی دارد .این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت برکاهش افسردگی در بیماران مبتال به سرطان انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون بود و بدین منظور  30نفر از بیماران زن
و مردکه مبتال به سرطان و در بیمارستان بستری بودند بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با روش نمونهگیری در
دسترس در دو گروه آزمایشی ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .سپس در گروه آزمایش  8جلسه آموزش
ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت ارائه شد .هر دو گروه از طریق پیشآزمون و پسآزمون با پرسشنامه افسردگی بک مورد
ارزیابی قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از کوواریانس استفاده شد.
نتایج :نتایج بدست آمده نشان دادندکه نمرات پسآزمون افسردگی درگروه آزمایش بطور معناداری کمتر از
گروه کنترل بود .همچنین تعامل بین نمرات پیشآزمون گروه آزمایش وکنترل معنیدار نبود؛ بنابراین ،فرضیه
صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد میشود.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد که آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر درمان شناخت میتواند افسردگی بیماران مبتال
به سرطان را کاهش دهد.
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مقدمه
بیماریهای مزمن ،همواره آسیبهای روانشناختی را به
همراه دارد و تشخیص سرطان ،استرس قابل مالحظهای را
ایجاد میکند که ممکن است منجر به واکنشهای روان
شناختی ناسازگارانه حاد یا مزمن شود [ .]1سرطان یکی از
بیماریهایی است که تعداد افراد مبتال به آن روز به روز افزایش
مییابد .به گزارش سازمان جهانی بهداشت ( )2012حدود
 7/6میلیون نفر در اثر ابتال به بیماری سرطان جان خود را از
دست دادهاند [.]2
در دنیا بیش از 200نوع سرطان وجود دارد که در
سببشناسی انواع این بیماری به عوامل مختلف اشاره شده
است .مهمترین ریسک فاکتورها در این بیماری عبارتاند از:
عوامل ژنتیکی ،مواجهه با کار سینوژنها ،عوامل نوروایمیون و
نوروآندوکرین و همچنین عوامل هیجانی و رفتاری [ ]3و به
دلیل رشد روزافزون آمارهای مربوط به وقوع سرطان،
پیشرفتهای چشمگیری در زمینه اقدامات پیشگیرانه و
درمانی برای مبتالیان و نجاتیافتگان از این بیماری صورت
گرفته است [ .]4بیماران مبتال به سرطان به طور معمول
دامنهای از عالئم شامل درد و انواع ناراحتیهای جسمی و
روانی را تجربه میکنند .بالفاصله بعد از تشخیص بیماری،
ممکن است اختالالت خلقی در فرد به وجود آید که این عالئم
با گذشت زمان و در پاسخ به تشخیص ،عود و بهبود بیماری
دستخوش تغییر شوند [.]5
از جمله مشکالت روانی متعدد که بیماران با آن مواجه
میشوند خستگی ،اضطراب ،ناامیدی و عالئم بالینی
افسردگی است .اختالل افسردگی ،شای ترین واکنشهای
روانشناختی در بیماران سرطانی است [ .]6طبق گزارش
انجمن سرطان امریکا ( ،)2009بیش از  %25از مبتالیان به
سرطانهای مختلف این کشور ،عالئم بالینی افسردگی
مشاهده میشود و بیماران سرطانی افسرده از درد ،ناراحتی و
شکایتهای جسمانی بیشتری رنج میبرند [.]7
بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،افسردگی
چهارمین مشکل بهداشتی مهم در دنیا میباشد که 320
میلیون نفر در سراسر جهان از آن رنج میبرند و هزینههای
اقتصادی و اجتماعی باالیی به جامعه تحمیل میکند .بر
اساس همان گزارشها برآورد میشود تا سال 2020
افسردگی به عنوان دومین علت عمده بیماری پس از
بیماریهای قلبی باشد [ .]8اختالل افسردگی عبارت است از
«پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی ،این اختالل در برابر
یک تعارض درونی در پاسخ به یک عامل تشخیص خارجی
بروز میکند .در افسردگی تغییر خلق و دگرگونی افکار

برداشتها و عملکرد های فیزیولوژیک مشاهده میشود» [.]9
بر اساس چهارمین ویرایش تجدید نظر شده راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،اختالل افسردگی با
عالئمی چون خلق افسرده یا از دست دادن عالقه ،کاهش یا
افزایش اشتها ،بیخوابی یا پرخوابی ،کندی روانی حرکتی،
خستگی یا نبود انرژی ،احساس بیارزشی و گناه ،کاهش
توانایی تمرکز و تفکر ،بیتصمیمی ،بازداری کنشهای
شناختی و هیجانی و افکار تکرار شونده در مورد مرگ ظاهر
میشود [ .]10افسردگی بر عملکرد اجزاى ایمنى بدن و به
تب آن بر مداواى سرطان تأثیر گذار است و پیشرفت سرطان
و مرگ و میر ناشی از آن را پیشبینی می کند [ .]11در
پژوهشی که روی مبتالیان به سرطان و با هدف بررسی
تأثیرات روانشناختی ادراك بیماری در آنها صورت گرفته
بود ،هیجانات ادراك شده ،اسنادهای روانشناختی و هویت
بیماری ،بهترین پیشبینىها برای بروز افسردگی بیان شدند
[ .]12خطر ابتال به افسردگی در طول عمر برای زنان  10تا
 25درصد و برای مردان  5تا  12درصد است [ .]13افسردگی
اختالل عاطفی جدی و مشکل مهمی برای سالمتی است .بر
این اساس رهیافتهای زیادی برای درمان ،کاهش نشانهها و
مسائلی که بیماران با آن مواجه هستند ،ارائه شده است که
حضورذهن 1یکی از آنهاست.
حضورذهن هشیاری غیر قضاوتی ،غیر قابل توصیف و
مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربهای است که در یک لحظه
خاص در محدوده توجه یک فرد قرار دارد .عالوه بر آن ،این
مفهوم اعتراف به تجربه یاد شده و پذیرش آن را نیز شامل می
شود .در تعریفی دیگر حضور ذهن فنی است که با ترکیب با
مراقبه و جهت گیریهای ذهنی خاص نسبت به یک تجربه،
آگاه شدن نسبت به زمان حال به نحوی غیر قضاوتی با به
حداقل رساندن درگیری در افکار و احساسات را تشویق می
کند [ .]14مراقبه ذهنآگاهی باعث فعال شدن ناحیهای از
مغز شده که ایجاد عواطف مثبت و اثرهای سودمند در کارکرد
ایمن سازی بدن را پدید میآورد [.]15
این فرآیند به ما اجازه میدهد که در زمان حال حوادث
را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده هستند ،دریافت کنیم.
وقتی ما نسبت به زمان حال آگاه هستیم دیگر توجه ما روی
گذشته یا آینده درگیر نیست در حالی که بیشتر مشکالت
روانی ناشی از تمرکز بر گذشته است .در این روش هدف فقط
کاهش استرس نیست بلکه به زبان ساده تر «حضور در
لحظه »2است .به این طریق میتوان به حضو رذهن در قالب
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دو فرآیند حساس شدن 1و حساس زدایی 2نگریست .در واق
حضورذهن به واسطه کاهش اجتناب در افراد نسبت به جنبه
های آزار دهنده عاطفی منفی حساس زدایی کرده و از طریق
توجه به ارتباط بین حاالت هیجانی و تجربه پاسخهای خودکار
در افراد حساسیت زایی ایجاد میکند .ماهیت حساسیتزایی
و حساسیتزدایی حضورذهن به افراد این امکان را میدهد
که پاسخهای هیجانی و رفتاری خویش را افزایش دهند،
بنابراین مهارتهای مقابلهای را ارتقاء بخشیده و به هیجانها و
نگرشهای منفی "مجوز خروج "3از ذهن میدهد .در واق
تعداد بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که
حضورذهن در به وجود آمدن حس آرامش بخشی ،امیدواری
و باالبردن قابلیتها در مواجهه با استرس ،اعتماد به نفس و
کنترل درونی ،تأثیرگذاری بیشتری دارد [ .]16در جدیدترین
تحوالت رویآوردهای شناختی ،درمان شناختی مبتنی بر
حضورذهن طرح شد .این درمان که یک مداخله کوتاهمدت 8
جلسهای است بطور گروهی برگزار میشود این رویکرد از
روشهای سادهای برخوردار است که از مراقبه و یوگا مشتق
شده و هدف آن ایجاد آگاهی از زمان حال و تماس لحظه به
لحظه با تغییرات بدن و ذهن در بیماران است [.]17
تأثیر این روش برای آن دسته از بیماران افسردهای که در
گذشته سه دوره یا بیشتر را تجربه کردهاند ،تأیید شده است
[ .]18در پژوهشهای جدید از این رویکرد در درمان بیماران
افسرده مقاوم به درمان [ ]19و درمان نشانههای باقیمانده
افسردگی [ ]20نیز استفاده شده است .در مطالعهای که
طالئی و همکاران [ ]21به بررسی تأثیر درمان شناختی-
رفتاری گروهی بر افسردگی پرداختند ،به این نتیجه رسیدند
که درمان شناختی -رفتاری گروهی بر بهبود افسردگی مؤثر
است .خانیپور ،برجعلی ،محمدخانی و سهرابی [ ]22در
تحقیقی اثربخشی ذهنآگاهی را بر روی نشانههای افسردگی
بررسی نمودند ،نتایج این تحقیق نشان داد که درصد بهبودی
بالینی برای نشانههای افسردگی از لحاظ بالینی معنادار است.
در پژوهشی دیگر که طالبیزاده ،شاهمیر و جعفریفرد []23
اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی را بر کاهش
شدت عالئم افسردگی انجام دادند ،این نتیجه حاصل شد که
این درمان ،موجب کاهش شدت عالئم افسردگی در گروه
آزمایش شده است .تحقیقات خارج از کشور نیز به نتایج
مشابهای دست یافتهاند .ایلس ]24[ 4در تحقیقی با عنوان
حضورذهن برای خودمدیریتی از خستگی ،اضطراب و

افسردگی در زنان مبتال به سرطان به این نتیجه رسید که به
کار بردن حضور ذهن تأثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی و
کاهش افسردگی و اضطراب زنان مبتال به سرطان داشته
است .پوتس 5و همکاران [ ]25مطالعهای را با موضوع اثر
بخشی درمان ذهنآگاهی مبتنی شناختی بر سالمت روان و
کاهش عالئم افسردگی اجرا کردند و نتایج این مطالعه کاهش
معنیداری در افسردگی و اضطراب و افزایش و بهبود در
تمرکز حواس و سالمت روانی عاطفی و روانی را نشان داد.
استنفورد 6و همکاران [ ]26نیز تحقیقی را با بررسی مزایای
مداخله ذهنآگاهی در زنان مبتال به سرطان سینه انجام دادند
نتایج نشان داد که استفاده از مداخله ذهنآگاهی برای بهبود
کیفیت زندگی در یک گروه نا همگن از زنان مبتال به سرطان
مؤثر است .نتیجه تحقیق ورتزن ]27[ 7این بود که ذهنآگاهی
بطور معناداری اضطراب و افسردگی را کاهش میدهد.
در پژوهشی که گالهاردو ]28[ 8یافتهها نشان داد که گروه
آزمایش با استفاده از برنامه ذهنآگاهی کاهش معنیداری در
عالئم افسردگی داشتند.
ملیانی و همکاران [ ]29در پژوهشی با عنوان مقایسه
اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان
شناختی -رفتاری بر پیشبینهای عود در مبتالیان به
افسردگی اساسی عود کننده به این نتیجه رسیدند که درمان
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت نشخوا ذهنی ،واکنش پذیری
شناختی و رضایتمندی از خود در مبتالیان به افسردگی
اساسی عود کننده را بیشتر از درمان شناختی – رفتاری
کاهش میدهد.
همچنین در تحقیقی که اسکندری و همکاران [ ]30با
عنوان اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودگرا بر افسردگی
والدین فرزندان مبتال به سرطان انجام شد ،نتایج حاکی از
تفاوت معنیدار در میزان افسردگی دو گروه تحقیق بود و
نشان داد که گروه درمانی شناختی وجودگرا میتوانند در
کاهش افسردگی والدین فرزندان مبتال به سرطان مؤثر باشد.
در تحقیقی آذرگون ،کجباف ،مولوی و عابدی [ ]31تحت
عنوان اثر بخشی آموزش ذهنآگاهی بر کاهش نشخوارفکری
و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسیدند
که نتایج حاکی از اثر بخشی روش درمانی شناختی مبتنی بر
ذهنآگاهی بود به طوری که در نمرات حاصل از پرسشنامه
افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با
پرسشنامه افسردگی و پرسشنامه نشخوار فکری گروه کنترل
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طرح پژوهش حاضر ،نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -
پسآزمون است.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :آزمودنی از بین جامعه آماری مورد
مطالعه در این پژوهش کلیه بیماران مبتال به سرطان که از

جدول  .1مشخصات دموگرافیک آزمودنهای پژوهش
سطح تحصیالت

بیسواد

زیر دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مرد
زن
مجموع

)%56/6( 17
)%43/4( 13
30

45/4
47/9
46/6

دکتری

جنسیت
بیماران

تفکیک جنسیت
(نفر)

سن
(سال)

زمان تشخیص سرطان

کمتر از
یکسال

بین یک تا دو
سال

بیش از سه
سال

4
6
10

9
10
19

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
9
16

5
4
9

2
3
5

شیوه اجرا
قبل از آموزش ذهن آگاهی مبتنی به
پرسشنامه های افسردگی بک بین افراد توزی و تکمیل آن
جم آوری گردید .سپس در گروه آزمایش ،آموزش ذهن
آگاهی مبتنی بر شناخت به مدت  2ماه اجرا شد ولی در گروه
کنترل هیچگونه آموزشی ارائه نگردید .بعد از آموزش ذهن
آگاهی مبتنی بر شناخت در گروه آموزش هر دو گروه از طریق
پیشآزمون و پسآزمون مورد سنجش قرار گرفتند .برنامه
بهصورت هفتهای  1جلسه و هر جلسه  90دقیقه با یک تنفس
 15دقیقهای در بین آن و در مجموع  8جلسه برای گروه
آزمایشی برگزار گردید.
مراحل جلسات درمانی حضور ذهن مبتنی بر شناخت در
جدول  2ذکر گردیده است.

ابزارهای پژوهش
این پرسشنامه توسط آرون
پرسشنامه افسردگی
بک ،بکوارد ،مندلسون ،مارك و ارباف در سال  1961تدوین
شد .دارای  21ماده و  4گزینه است که عالئم جسمانی،
رفتاری و شناختی افسردگی را اندازهگیری میکند و درجات
مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند و از
صفر تا  3نام گذاری میشود .حداکثر نمره در این تست 63
و حداقل آن صفر میباشد .نمره کمتر از  14بیانگر حداقل
نشانهها ،نمره  14تا  19بیانگر افسردگی خفیف ،نمره  20تا
 28بیانگر افسردگی متوسط و نمره  29تا  63بیانگر سطوح
باالی افسردگی است .بک ،استیر و گاربین درسال 1988در
یک تحلیل سطح باال از کوششهای مختلف برای تعیین
همسانی درونی ،ضرایب  0/73تا  0/92با میانگین  0/86را
بدست آوردند [ .]32در ایران ،یزداندوست این پرسشنامه را
هنجاریابی کرد و پایایی آن را  ./49گزارش کرد [.]33

1

2

شناخت،1

MBCT

بک:2

BDI
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تفاوت معناداری مشاهده شد .همچنین مشاهدات کیفی
نشان داد روش مذکور در باال افزایش تمرکز و همچنین
پیشگیری از افسردگی مؤثر است.
با توجه به مطالعات انجام شده هدف از پژوهش حاضر،
دادن پاسخ علمی به این پرسش است که آیا آموزش ذهن
آگاهی بر کاهش افسردگی بیماران مبتال به سرطان تأثیر
دارد؟
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ابتدای مهر تا ابتدای آذرماه سال  1393به بخش رادیوتراپی
و شیمیدرمانی بیمارستان توحید سنندج مراجعه و بیش از
دو ماه تشخیص سرطان را دریافت کرده بودند.
ب) نمونه پژوهش :پس از صحبت با بیماران ،از
آزمودنیهای داوطلب مرد و زن یک نمونه به حجم  30نفر به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در
دو گروه (آزمایشی و کنترل) قرار گرفتند .معیارهای ورود
آزمودنیها )1 ،بیمارانی که از تشخیص بیماریشان  2ماه
گذشته بود )2 .هیچیک از آزمودنیها به سرطان مغز مبتال
نبودند )3 .حداقل نمره  19-14از پرسشنامه افسردگی بک
را کسب کرده بودند و برخی از معیارهای خروج آزمودنهای
از پروتکل تحقیق عبارت بودند از سابقه اسکیزوفرنی،
اختالالت شخصیت و اختالالت هذیانی و وجود تمایل به
خودکشی .مشخصات دموگرافیک آزمودنیهای پژوهش در
جدول  1ارائه شده است.

آذر ولیدی پاک و همکاران

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش افسردگی در بیماران مبتال به سرطان

شیوه تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر برای سازماندهی اطالعات به دست
آمده در طول تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شد .در این قسمت ابتدا میانگین و انحراف استاندارد
و تعداد آزمودنی مشخص شد .سپس با استفاده از تحلیل
کوواریانس و آزمون معناداری آن به رد یا تأیید فرضصفر

جدول .2عناوین جلسات آموزش

1

هدایت خودکار

حضور ذهن باعث خروج از هدایت خودکار میشود ،تمرین خوردن کشمش و تمرکز بر آن.

2

رویارویی با موانع

تمرین افکار و احساسات ،تمرین مراقبه نشسته ،تمرین وارسی بدنی.

3

حضورذهن از تنفس

تمرین دیدن و شنیدن ،تمرین قدم زدن با حضور ذهن ،وارسی بدنی تمرکز بر تنفس.

4

ماندن در زمان حال

تمرین مراقبههای تنفس ،بدن ،مراقبه سر و صدا و افکار.

5

مجوز حضور

اجازه حضور به تجربهها همانطوری که هستند بدون قضاوت در مورد آنها ،مراقبهها.

6

افکار حقایق نیستند

خلق و افکار منفی ارتباط ما را با تجربه محدود میکنند با اینکه حقیقت ندارند.

7

مراقبت از خود

در صورت یادگیری تمرینات و انجام آنها میتوانید از خودتان مراقبت کنید .انجام مراقبهها.

8

استفاده از یادگیریها

حضور ذهن به داشتن زندگی متعادل کمک میکند ،انجام مراقبهها.

جدول .3میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

افسردگی

پیشآزمون

گروه

تعداد

گروه آزمایش

15

36/86

گروه کنترل

15

36/13

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

6/88

27/20

4/58

6/06

37/76

6/42

برای تحلیل آماری داده های مربوط به این فرضیه از تحلیل
کوواریانس 1استفاده شد .در این تحلیل میانگین پسآزمون
گروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایسه شد و نمرههای
پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند .البته
رعایت شرط همگنی شیبهای رگرسیونی الزم میباشد که
نتایج آن گزارش شده است .همانطور که در جدول 4
مشاهده میشود تعامل بین گروه و پیشآزمون افسردگی
معنیدار نیست .به عبارتدیگر داده ها از فرضیه همگنی
شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند ( p = 0/805و 0/06
= .)Fبه همین خاطر باید از تحلیل کوواریانس استفاده شود
که در جدول  5بررسی شده است.

همانطور که نتایج جدول  3نشان میدهد هر گروه 15
آزمودنی دارد .کمترین میانگین نمرات افسردگی 27/20
مربوط به آزمودنیهای گروه آزمایش در پسآزمون بوده و
بیشترین میانگین نمرات افسردگی  36/86در پیشآزمون
مربوط به آزمودنیهای گروه آزمایش میباشد؛ بنابراین
میانگین نمرات افسردگی در پسآزمون به میزان معنیداری
کاهش یافته است.
فرضیه پژوهش:
آموزش حضورذهن مبتنی بر درمان شناخت بر کاهش
افسردگی در بیماران مبتال به سرطان تأثیر دارد.
ANCOVA

1
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شماره
جلسات

نام و عنوان جلسه

فعالیتهای انجام یافته در جلسه

] [ DOI: 10.22070/14.2.49

پرداخته شد.
نتایج
نتایج حاصله از بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی در
کاهش افسردگی بیماران مبتال به سرطان شهرستان سنندج
در جداول  4 ،3و  5مشاهده میگردد.

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،14شماره  ،2پیاپی  ،27پاییز و زمستان  ،1395صص.49-57 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 14, No. 2, Serial 27, Autumn & Winter 2016-2017, pp.: 49-57.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پسآزمون افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع

گروه

10/20

1

10/20

0/44

0/51

پیشآزمون افسردگی

270/44

1

270/44

11/76

0/002

گروه  پیشآزمون

1/42

1

1/42

0/06

0/805

خطا

596/11

26

22/92

-

-

کل

25651/0

30

-

-

-

شاخصها

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل
منبع

SS

Df

MS

F

Sig

پیشآزمون افسردگی

279/79

1

279/79

12/64

0/001

گروه

574/27

1

574/27

6/97

0/014

خطا

597/53

27

22/13

-

-

کل

25651/00

30

-

-

-

شاخصها

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود پس از تعدیل
نمرات پیشآزمون افسردگی بین دو گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که میانگین نمرات
افسردگی افرادی که از حضور ذهن استفاده کردهاند به طور
معناداری کمتر از میانگین نمرات افسردگی آزمودنیهای
گروه کنترل است P ≤0/05 .و 27( = 6/97و F )1بنابراین
فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد میشود.

بیماریهای موجود در انسان از جهاتی با استرس در ارتباط
است .این بیماریها تنها شامل اختالالت روانی یا روانتنی
نمیشود بلکه در برگیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل
سرطان و غیره میباشد .رویدادهای زندگی و تغییرات ناشی
از آن جمله مهمترین استرسها محسوب میگردند.
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که رابطهای پایدار بین
تعداد رویدادهای دگرگونکننده زندگی آدمی با سالمت
جسمانی و هیجانی وجود دارد و اختاللهای جسمانی بیشتر
در دورههایی از زندگی پیدا میشود که در آنها دگرگونی روی
داده است و یا رویدادهای استرسزا به لحاظ شناختی جدیتر
وغیرقابل جبرانتر ارزیابی نمودهاند که این تجربهها ،مشکالت
روانی و بیماریهای گوناگونی در افراد ایجاد میکنند [.]36
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشانگر این بود که آموزش
حضور ذهن مبتنی بر درمان شناخت بر کاهش افسردگی
بیماران مبتال به سرطان که تحت آزمایش بودند ،تأثیر معنی
داری داشته است .افسردگی قبل و بعد از یک مداخله  8هفته
ای مورد ارزیابی قرارداده شد .یافتهها نشان داد که نمرات
پسآزمون افسردگی بطور معناداری پایینتر از نمرات پیش
آزمون بود و سطح افسردگی نسبت به نمرات پیشآزمون
کاهش یافته است .همچنین بین گروه آزمایش و گروه کنترل
تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه این پژوهش که

1

3

بحث و نتیجهگیری
بیماران مبتال به سرطان از مشکالت روانی متعدد از جمله
خستگی ،اضطراب ،نا امیدی و عالئم بالینی افسردگی رنج می
برند و مشکالت روانشناختی نه تنها کیفیت زندگی بیماران
را تهدید میکند بلکه سیر بیماری و پیگیری اقدامات درمانی
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
ساتین ،1لیندن 2و فیلیپس ]34[3در یک مطالعه
فراتحلیل دریافتند خطر مرگ در بیماران سرطانی که عالئم
افسردگی را گزارش میکنند بیشتر از بیماران غیر افسرده
است .این مطالعه نشان داد نرخ مرگ و میر در بیمارانی که
از عالئم افسردگی رنج میبرند  25درصد و در بیمارانی که
تشخیص افسردگی خفیف یا عمده را دریافت کردهاند 39
درصد بیشتر است [.]34
تحقیقات چینگ و کوپر [ ]35اعالم داشته که تمام
Satin
Linden

Phillips

2
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SS

Df

MS

F

sig

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش افسردگی در بیماران مبتال به سرطان

پیشنهادات پژوهشی
 .1پیشنهاد میشود آموزشهای ذهنآگاهی مبتنی بر
شناخت بر روی نمونههایی با بیماریهای متفاوت اجرا گردد.
 .2پیشنهاد میشود که در آینده از همین روش برای
افزایش عزت نفس و هوش هیجانی نیز در بیماران مبتال به
سرطان استفاده شود.
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management of advanced cancer. Indian J Med
Paediatr Oncol. 31(4), PP: 121-5.
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سطح عمیق به واکنشهای خود مسلط شوند ،میتوانند نوع
واکنش خود را در هنگام برخورد با موقعیتهای استرس
آفرین و افسردگیزا تغییر دهند و در آن موقعیتها به جای
پاسخهای منفی ،از پاسخهای مثبت استفاده کنند .بیماران
مبتال به سرطان در گروه آزمایش توانستند به کاهش نمره
افسردگی خود کمک کنند و از طریق توقف فکر ،افکار مثبت
و دف افکار و هیجانات منفی تأثیر عمدهای در سالمت روان،
سالمت جسمی و روابط اجتماعی خود داشته باشند .این افراد
بعد از پایان دوره آموزش و انجام تکالیف ،اظهار داشتند با
فشارهای روانی بهترتر از قبل کنار میآیند .از ویژگیهای این
افراد در آخرین جلسات آموزش و بعد از اجرای پسآزمون که
به آن ابراز نمودند ،کاهش استرس ،افسردگی ،امیدواری
بیشتر و غلبه برمشکل متمرکز شده بود و همچنین درحل
مشکل فعاالنهتر عمل میکردند و افکار بیماری سرطان را از
خود دور میکردند .افرادی که با حضورذهن امیدوارانه می
اندیشند ،در مواجهه با تشخیص و درمان سرطان ،پریشانی
کمتر و تطابق بیشتری از خود نشان دادند و از طریق افکار
مثبت ،ایجاد خوشبینی ،امید و دف افکار و هیجانات منفی
تأثیر عمدهای در سالمت روان خود داشتند.
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«آموزش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناخت بر کاهش
افسردگی بیماران مبتال به سرطان تأثیر دارد» تأیید گردید.
یافتهها نشان میدهد که عامل آموزش یا مداخله در این
مطالعه ،نمرات پسآزمون افسردگی را به طور معنا داری
نسبت به نمرات پیشآزمون کاهش داده ،این یافتهها نشانگر
تأثیر باالی این مداخله در کاهش افسردگی آزمودنیها می
باشد .با توجه به پیشینه پژوهشی این تحقیق مقایسههایی
میتوان انجام داد .نتایج به دست آمده در این پژوهش با یافته
های مشابه از نتایج پژوهش ولیدیپاك ،احمدیان و رحیمی
[ ،]37ملیانی و همکاران [ ،]29اسکندری و همکاران [،]30
آذرگون و همکاران [ ،]31طالئی و همکاران [ ،]21خانیپور
و همکاران [ ،]22طالبی زاده [ ،]23ایلس [ ،]24پوتس و
همکاران [ ،]25استنفورد و همکاران [ ،]26ورتزن [،]27
گالهاردو [ ]28همسو و همخوان است.
تبیین این فرضیه حاکی از این است که بیماران مبتال به
سرطان در گروه آموزش با آموزش حضورذهن مبتنی بر
درمان شناخت و با تأکید بر عامل حضور در لحظه بودن و
حضور در زمان حال و با تأکید بر عامل بدون قضاوت بودن و
هدفمند بودن که از عاملهای دیگر آموزش ذهن آگاهی مبتنی
بر شناخت است ،همچنین آموزشهای مدیتیشن که در رده
ها اجرا شد و از طریقه مراقبه و ریلکسیشن توانستند خود را
به میزان زیادی آرام و بدون هرگونه تنش نموده و افسردگی
خود را کاهش دهند .درمان شناختی رفتاری بطور خاص
آسیبپذیری صفت و استعداد برای افسردگی را با خطاب قرار
دادن طرحواره شناختی ناکارآمد (نگرشهای ناکارآمد) که
داللت بر وقوع مجدد افسردگی دارند ،تعدیل مینماید [.]38
چنانچه در پژوهش ملیانی و همکاران [ ]29نیز تصریح و
تأیید گشت ،درمان شناختی رفتاری بطور معناداری
نگرشهای ناکارآمد را در قیاس با درمان ذهن آگاهی مبتنی
بر شناخت تعدیل مینماید چرا که مقیاس نگرشهای ناکارآمد
بر مبنای مدل آسیبشناختی بک ساخته شده است و در
تالش برای سنجش و ارزیابی فرضیات و اعتقادات زیربنایی
که مشخصکننده محتوای شناختی بر مبنای نظریه بک است
لذا ارتقاء نگرشهای کارآمد متعاقب این درمان امری بدیهی
و مورد انتظار است چنانچه در طول دوره شناخت درمانی
بیش از سایر مداخالت ،تغییرات شناختی و از جمله نگرش-
های ناکارآمد اتفاق میافتد که این تغییرات درمانی نشانههای
افسردگی را میانجیگری مینمایند [.]39
در آموزش ذهن آگاهی فرد میآموزد که موقعیتهای
استرسزا را شناسایی کرده و نسبت به آنها آگاهی و شناخت
کامل پیدا کند و موقعیتهای مثل (افسردگی) را آگاهانه تحت
کنترل خود قرار دهد .افراد به محض اینکه اینکه بتوانند در
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