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چکیده
هدف :سرطان یکی از بیماریهای بسیار رایج در جوامع مختلف است .پژوهش حاضر
با هدف بررسی تأثیر نظمبخشی رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتال به سرطان پستان
اجرا شد.

دریافت1080/30/11 :
تجدیدنظر1080/38/30 :
پذیرش1080/13/38 :

روش :برای انجام پژوهش ،در یک طرح نیمه آزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون ،گروه
کنترل 03 ،نفر از زنا ن مبتال به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای
تجریش بهصورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند.
آزمودنیها در ابتدا و انتهای پژوهش با پرسشنامه اضطراب بک ( BAIبک و کالرک،
 )1811مورد آزمون قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  1جلسه  83دقیقهای گروهی ،شیوه

نظمبخشی رفتار ،اضطراب ،سرطان

نظمبخشی رفتار (لطفی کاشانی ،وزیری )1018 ،را یاد گرفتند .دادهها با استفاده از روش

پستان

تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نمرات اضطراب آزمودنیهای گروه آزمایش
و گواه نشان داد که با ثابت نگه داشتن تغییرات نمرات ،کاهش معناداری در میزان
اضطراب گروه آزمایش به وجود آمده است (.)p<3/30
نتیجهگیری :این یافتهها نشان داد که آموزش نظمبخشی رفتار میتواند در کاهش
اضطراب زنان مبتال به سرطان پستان مؤثر باشد .این نتایج تلویحات مهمی درزمینه
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اهمیت واردکردن آموزش نظمبخشی رفتار در اقدامات یا پروتکلهای درمانی بیماران
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Abstract
Aim. Cancer is one of the most common diseases in different
societies. The purpose of the present research was to study
effectiveness of behavior regulation training on anxiety reduction
among women with breast cancer.
Method: To do this study, in a semi experimental research, with
pretest-posttest design, by control group, 30 women with breast
cancer of Cancer Research Center of Shohadaye Tajrish Hospital
were accessibly selected and randomly placed in the
experimental and control groups. At the beginning and end of the
study, subjects were tested by the Beck Anxiety Inventory (Beck
& Clark, 1988). The experimental group learned behavior
regulation techniques (Lotfi Kashani, Vaziri, 2005) in 8, 90minute group sessions. Data were analyzed using analysis of
covariance.
Results: covariance analysis of anxiety scores in the
experimental and control groups showed a significant decrease in
anxiety of the experimental group by keeping the score changes
constantly (p<0.05).
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Conclusion: These findings indicated that behavior regulation
training can be effective on anxiety reduction among women with
breast cancer. These results have important implications in the
field of behavior regulation training in procedures or protocols of
treatment for patients with cancer.
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شهرام وزیری ،فرح لطفی کاشانی ،نیلوفر و نرگس زینالعابدینی

مقدمه

روبهرو میسازد (سیسیل .)1010،برگس و همکاران

سرطان ،دومین عامل مرگ در کشورهای توسعهیافته

( )0330در پژوهشی به بررسی میزان شیوع ریسک

و مسئول یکپنجم مرگومیرها است (فوبایر و

فاکتورهای افسردگی و اضطراب در زنان مبتال به

کردوبا .)1810 ،سرطانها طیفی گسترده از

سرطان پستان از زمان تشخیص تا  0سال بعدازآن

بیماریهایی هستند که هر یک از آنها سببشناسی،

پرداﺧتند؛ نتایج حاکی از این بود که تقریباً  %03از

برنامه درمانی و پیشآگهی ویژه ﺧود را دارند.

زنانی که بهتازگی تشخیص سرطان گرفته بودند

درمان سرطان با فشارهای روانی متعدد ،اضطراب

افسردگی و اضطراب را حتی تا یک سال پس از

و افسردگی همراه است .برای نمونه ،بیماران اﻏلب

بیماری تجربه کردند %00 .از آنها در سالهای دوم،

عوارض جانبی روانی درمان مانند ﺧشم ،اضطراب

سوم و چهارم پس از تشخیص و  %10در سال

یا نگرانی را شدیدتر از عوارض جانبی جسمی آن

پنجم ،اضطراب و افسردگی را تجربه کردند .در

مانند ریزش مو و حالت تهوع درجهبندی میکنند.

بعضی موارد فشارهای روانی نیروی زیادی بر تدابیر

برﺧی از بیماران شیمیدرمانی را به ﺧاطر مشکالت

افراد وارد کرده و اعمال سازمانیافته آنها را مختل

روانی آن ترک میکنند (وایت .)1018 ،بحرانهای

کنند .این تدابیر که در طول زمان و بر اساس تجربه

ناشی از سرطان تعادل روانی فرد را به مخاطره

شخصی ،آزمایش و ﺧطا ،آموزش والدین ،دیگران،

میاندازد (بیجاری ،قنبری هاشمآبادی ،آقا محمدیان

کتابها و نوشتهها شکل میگیرند عامل مهمی در

شعرباف و همایی شاندیز.)1011 ،

تعیین رفتارهای مرتبط با سالمت و ﺧطر است

روانشناسی سالمت

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -10بهار 1084

Health Psychology/Vol4. No13/Spring 2015

سرطان پستان شایعترین ،کشندهترین و ازنظر
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(بیدل و تورنر.)0330 ،

عاطفی و روانی تأثیرگذارترین سرطان در بین زنان

نظمبخشی رفتار یکی از ارکان اصلی رویکرد

است (اکبرینساجی .)1031 ،در سال  0330حدود

چهار عاملی است .فرضبنیادی درمان چهار عاملی

یکمیلیون و صد و پنجاههزار مورد جدید سرطان

که توسط لطفی کاشانی ( )1030مطرح شد آن است

پستان در جهان گزارش شده بود .این رقم در سال

که با بهکارگیری چهار عامل رابطه درمانی ،ایجاد

 0313به  0/1میلیون رسید (ویلو .)0333 ،بر اساس

شناﺧت ،ایجاد امید و نظمبخشی رفتار میتوان

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی در ایران ،میزان

درمان مؤثری را فراهم ساﺧت .در این فرایند

بروز سرطان پستان در زنان  03ساله و باﻻتر

برقراری یک رابطه درمانی با مراجع امکان بازگویی

بهسرعت در حال افزایش است .ماهیت این بیماری

افکار را برای مراجع فراهم ساﺧته و موجب آگاهی

بهگونهای است که هویت و شخصیت زنانه مبتالیان

او از هیجانات و افکار پشت سر آن و رفتارهای

را به چالش میکشاند و آنها را با مسائلی همچون

مرتبط با آن میشود .با آگاهی از وضع موجود،

اضطراب ،افسردگی ،ناامیدی ،احساس انزوای

انتظار و امید درمان افزایش یافته امکان نظمبخشی

اجتماعی ،وحشت از واکنش همسر ،نگرانی درباره

رفتار را فراهم میسازد .وزیری و لطفی کاشانی ادعا

ازدواج ،ترس از مرگ و دلهره عقیم شدن و ...

میکنند که هر مشکلی به علت ﺧارج شدن ابعاد
حساسی ،رفتاری و فکری عملکرد از نظم قابلتصور

اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتال به ...

و سالم برای آن پدید میآید .بر این اساس هرچند

که اینگونه نظمبخشیها در درمان مشکالت

سه عامل اول در تمام مداﺧالت شالوده اصلی

روانشناﺧتی بیماران مبتال به سرطان مؤثرند.

درمان را تشکیل میدهد ،عامل چهارم یعنی

پژوهشها نشان میدهند که اینگونه نظمبخشیهای

نظمبخشی بر اساس شناﺧت و تعریف مشکل یا

رفتاری ،در بهبود پریشانی ،کیفیت زندگی ،کاهش

مشکالتی که فرد با آن مواجه است طراحی میشود.

افسردگی ،مشکالت ﺧواب ،پیامدهای بالینی بعد از

در نظمبخشی رفتار با استفاده از اطالعات جمعآوری

درمانهای تهاجمی سرطان پستان ،اضطراب و

شده از مراجع ،بهترین استراتژیهای یادگیری برای

افسردگی این بیماران ،کاهش مشکالت متعاقب

تغییر و نظمبخشی رفتار انتخاب میشوند و با پیاده

شیمیدرمانی ،پریشانی روانی ،مشکالت جنسی،

کردن آن مراجع به یک سیستم ﺧود پایی متعهد و

استرس ،عملکرد روانشناﺧتی و کیفیت زندگی

بر آن اساس در مسیر بهبودی گام برمیدارد.

بیماران مبتال به سرطان پستان مؤثر است (کارلسون

نظمبخشی رفتار موضوعی مهم در عملکرد افراد

و همکاران0310 ،؛ اندرسون و همکاران0310 ،؛

است .وقتی افراد موفق به نظمبخشی رفتار میشوند،

اورتزن و همکاران0310 ،؛ اشمیت و همکاران0310 ،؛

به طریقی رفتار میکنند که با اهداف و معیارهایشان

هیرای و همکاران0310 ،؛ هافمن و همکاران،

هماهنگ باشد .به همین ﺧاطر نظمبخشی موفق،

0310؛ زانگ و همکاران .)0310 ،با توجه به آنچه

برای سازگاری در همه حوزههای زندگی ضروری

گفته شد و با عنایت به اینکه در زنان مبتال به سرطان

است (هویل .)0332 ،نظمبخشی شامل ﺧود اجرایی

پستان ،اضطراب یکی از مشکالت عمده روانی است؛

کارها ،طرحریزی ،اجرا کردن و نظارت کردن بر

در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال

آنها است (بوکارتس1880 ،؛ کورنو و رورکمپر،

بودیم که آیا نظمبخشی رفتار میتواند اضطراب

1810؛ شانک0331 ،؛ زیمرمن.)1880 ،

زنان مبتال به سرطان پستان را کاهش دهد؟

نظمبخشی بهصورت مستقیم یا ﻏیرمستقیم در
هر درمانی اتفاق میافتد .تأثیر نظمبخشی رفتار در
پیشرفت تحصیلی (اشمیت و همکاران)0310 ،
اﺧتالل بیش فعالی کمبود توجه (لومان و همکاران،

دیگر از زمینههای روانشناﺧتی مورد تأیید
قرارگرفته است .از طرفی با توجه به ساﺧتارهای
تمرینی منظم و نظمبخشی قابل دفاع در اقداماتی
چون ذهن آگاهی ،آرمیدگی ،فعالسازی رفتاری،
یوگا و همانند آنها ،با این واقعیت مواجه هستیم

تصادفی انجامشده است .جامعه آماری این پژوهش،
شامل زنان مبتال به سرطان پستان بود که به بیمارستان
شهدای تجریش مراجعه کرده بودند .از این جامعه،
 03نفر بهصورت در دسترس انتخاب سپس بهصورت
تصادفی در دو گروه  10نفره کاربندی شدند .گروه
آزمایش ،در  1جلسه  83دقیقهای تحت آموزش
ﺧود -تنظیمی رفتار قرار گرفت ولی گروه کنترل
هیچگونه مداﺧلهای دریافت نکرد .قبل و بعد از
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شروع فرآیند درمان هر دو گروه با پرسشنامه ارزیابی

ﺧودکار بیش فعالی و تنش حرکتی اضطراب را

اضطراب بک ارزیابی شدند .با عنایت به کدهای

میسنجد .بک و کالرک ( )1811همسانی درونی این

اﺧالقی تمام آزمودنیها با شرایط اجرای پژوهش آشنا

مقیاس را  3/80و پایایی باز آزمایی آن را  3/30گزارش

شدند و رضایت کتبی ﺧود را برای ورود به پژوهش

کردند .پایایی این آزمون در ایران ،با روش آلفای

اعالم کردند .آزمودنیها قبل و بعد از شروع فرآیند درمان

کرونباخ ( )=n04برابر با  3/31گزارش شده است .در

با پرسشنامه اضطراب بک مورد آزمون قرار گرفتند.

بررسی روایی این آزمون با کاربرد روش تجربی روایی

پرسشنامه اضطراب بک شامل  01پرسش است

افتراقی بین دو گروه اضطرابی و بهنجار T ،در سطح

و هر پرسش از صفر تا  0نمره میگیرد .در این

کمتر  3/331معادل  10/0گزارش شده است (کاظمی،

پرسشنامه دامنه نمرهها از  3تا  20متغیر است و نمره

 .)1010مقیاس اضطراب بک در جمعیت ایرانی با

باﻻ نشاندهنده شدت اضطراب است (کاویانی،

روایی  ،3/30پایایی  3/10و همسانی درونی  3/80قابل

صیفوریان ،ونداد شریفی و ابراهیمﺧانی .)1011 ،این

دفاع است (کاویانی ،موسوی.)1013 ،

پرسشنامه بیشتر بر جنبههای فیزیولوژیکی اضطراب

جلسات گروهی بهصورت  1جلسه 83

تأکید دارد و سه ماده آن ﺧلق مضطرب ،سه ماده دیگر

دقیقهای تنظیمشده بود که هفتهای یکبار برگزار

هراسهای مشخص و سایر پرسشهای آن نشانههای

میشد .ﺧالصه جلسات به شرح زیر است:

جدول  .1شیوه آموزش نظمبخشی رفتار به تفکیک جلسات
جلسه اول :آشنایی و برقراری رابطه درمانی ،بیان قوانین کلی درمان ،بیان اهداف و انتظارات افراد از درمان ،توضیح خطمشی
درمان ،اجرای پیشآزمون ،تعریف ،ضرورت و فواید خودتنظیمی رفتار.
جلسه دوم :آشنایی با حمایت اجتماعی و تأثیرات آن در زندگی ،تشویق به ایجاد گروههای همیار ،صحبت کردن با دیگران ،افزایش
توجه عاطفی و یاریرسانی به یکدیگر.
جلسه سوم :آشنایی با انواع هدف ،لزوم داشتن هدف ،شرایط و ویژگیهای هدف ،متعهد شدن به انتخاب هدف ،راههای رسیدن
به هدف.
جلسه چهارم :تأکید بر گزینش اهداف سالمتی محور (برنامه غذایی صحیح و کنترل وزن ،انجام پیادهروی و فعالیتهای منظم

روانشناسی سالمت

فصلنامه علمی پژوهشی/شماره -10بهار 1084

Health Psychology/Vol4. No13/Spring 2015

ورزشی) و برشمردن فواید و اثرات مطلوب هر یک از این اهداف.
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جلسه پنجم :آموزش روشهایی برای رسیدن به اهداف سالمتی محور (خود تقویتی ،تنبیه ،بازبینی رفتار خویش ،کنترل شرایط
محرک ،تغییر رفتارهای مربوط به هدف ،پرورش پاسخهای ناهمساز).
جلسه ششم :توضیح مفهوم ذهن آگاهی ،آموزش ذهن آگاهی و تأثیرات روانشناختی آن .ارائه تمرینی برای کنترل لحظهبهلحظه
آگاهی ،ارائه تمرینی برای مراقبه تنفس (آگاهی فراگیر از طریق مشاهده حسهای بدنی).
جلسه هفتم :توضیح مفهوم آرمیدگی و تأثیرات روانشناختی آن ،آموزش تنفس عمیق ،ارائه تمرین آرمیدگی با تنفس عمیق ،ارائه
تمرین آرمیدگی عضالنی.
جلسه هشتم :خالصه کردن تمام مباحث جلسات گذشته ،بررسی تکالیف و رفع مشکالت احتمالی ،بیان تجارب و احساس اعضا
از شرکت در گروه ،اجرای پسآزمون.

اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتال به ...

تحلیل قرار گرفت.

در این پژوهش ،با توجه به ماهیت مقیاس
اندازهگیری که از نوع فاصلهای است برای تجزیهوتحلیل

یافتهها

دادههای حاصل از طرحهای آزمایشی از روش

بهمنظور بررسی تأثیر یادگیری نظمبخشی رفتار در

تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شده است.

کاهش اضطراب زنان مبتال به سرطان پستان ،از

دادهها با شانزدهمین ویرایش نرمافزار  spssمورد

تحلیل کوواریانس استفاده شد.

جدول  :2مؤلفههای توصیفی نمرات اضطراب گروهها به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

اضطراب

مؤلفههای توصیفی نمرات

آزمایش

M
10 /13

sd
4/03

M
13/23

sd
0/21

گواه

10/23

3/11

10

0/01

جدول شماره  0میانگین و انحراف معیار

بودن توزیع توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف

نمرات اضطراب را در دو گروه آزمایش و گواه

را تأیید کرد .از طرفی با عنایت به اینکه مقدار

نشان میدهد.

معناداری محاسبه شده برای همگنی واریانسها با

نیست .برای بررسی معناداری ،این تفاوت را با

تلورانس و عامل تورم واریانس نشان داد که

روش تحلیل کوواریانس مورد آزمون قرار دادیم.

میزان تلورانس نزدیک به  1است و عامل تورم

برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس ابتدا

واریانس نیز از  0بیشتر نیست ()VIF=1؛ بنابراین

مفروضههای اصلی این مدل یعنی نرمال بودن

مفروضههای کوواریانس تأییدشده و میتوان از این

توزیع ،همگنی واریانسها و ﺧطی بودن توزیع

شیوه استفاده کرد.

متغیرها موردبررسی قرار گرفت .بررسیها نرمال

جدول  .3خالصه تحلیل کوواریانس نمرات آزمودنیها
متغیر
اضطراب زنان

منبع تغییرات

SS

df

MS

F

Sig.

توان آزمون

پیشآزمون

013/000

1

013/000

04/048

3/331

1/33

گروه

148/384

1

148/384

03/813

3/331

3/88

ﺧطا

181/111

03

3/134
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تغییریافته ولی این تغییر در گروه گواه چشمگیر

همچنین بررسی ﺧطی بودن متغیر با آزمونهای
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سطح اضطراب آزمودنیهای گروه آزمایش

( )p=3/80این مفروضه نیز مورد تأیید قرار گرفت.
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همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود،

آزمون لون ( )F=3/331از  3/30بزرگتر است

شهرام وزیری ،فرح لطفی کاشانی ،نیلوفر و نرگس زینالعابدینی

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود

حاضر با نتایج بهدستآمده توسط ویلز و اوکارول

بین بیماران گروه آزمایش که تحت ارائه آموزش

بانتوم ( )0310که اظهار داشتند نظمبخشی ﺧوب

نظمبخشی رفتار قرارگرفته بودند و گروه کنترل که

باعث افزایش تابآوری ،کاهش اثر عوامل

تحت مداﺧله قرار نگرفتهاند ازنظر اضطراب تفاوت

اضطرابزای زندگی و آسیبپذیری کمتر در مقابل

معنیداری (p >3/30؛  )F=03/813وجود دارد؛

مشکالت زندگی در بین بیماران مبتال به سرطان

بنابراین میتوان گفت که آموزش نظمبخشی رفتار

میشود هماهنگ است.

بر کاهش اضطراب زنان مبتال به سرطان پستان تأثیر
دارد.
نتیجهگیری و بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش
نظمبخشی رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتال به
سرطان پستان صورت گرفت .یافتهها نشان داد
نظمبخشی رفتار بر کاهش اضطراب زنان مبتال به
سرطان پستان مؤثر است .نتیجه بهدستآمده با
پژوهش سیگرت و همکاران ( )0334در مورد
بازتوانی بیماران همسو است .تحقیقات پاریش و
راسید ( ،)0332لطفی کاشانی و وزیری (،)1018
درویشی ( ،)1011کالسون و همکاران (،)0310
لندرسون و همکاران ( ،)0310روک و همکاران
( ،)0310روتزن و همکاران ( ،)0310اسمیت و

روانشناسی سالمت
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همکاران ( ،)0310هیرای و همکاران (،)0310

01

هافمن و همکاران ( ،)0310زانگ و همکاران
( )0310نیز که تقریباً در پکیج درمانی دارای
مشترکاتی بودند نشان داده بود که کاربرد این
تکنیکها در کاهش اضطراب و مشکالت
روانشناﺧتی مرتبط با اضطراب بیماران مبتال به
سرطان مؤثر بوده ،منطبق است .بعالوه نتیجه
حاصله از این پژوهش با ادعای هافمن و همکاران
( )0310همخوانی دارد .از طرفی یافته پژوهش

در تبیین این یافته میتوان گفت ازآنجاکه
بیماران مبتال به سرطان پستان از اضطراب باﻻیی در
طول دوره درمان و نیز بعدازآن برﺧوردارند ،طی
یادگیری مهارتهای نظمبخشی رفتار ،نگرش و
ارزیابی مثبتی نسبت به ﺧود و زندگی پیدا میکنند
و با بهکارگیری این مهارتها توانایی کنترل و
مدیریت رفتار و بهتبع آن احساسات ،افکار و
شناﺧت ﺧود را دارا میشوند؛ بنابراین کاهش
اضطراب از طریق ایجاد احساس هدفمندی شخصی،
فعالیتهای چالشبرانگیز ،دادن نظم و معنا به
زندگی و تعهد نسبت به آن صورت میگیرد .از
طرفی این نظمبخشی با فرآیندهای روانی مهمی
همچون فرآیندهای شناﺧتی و انگیزشی درگیر بوده
و با مفاهیم مختلفی همچون ﺧودکارآمدی ،جهتگیری
مبتنی بر هدف ،انگیزش درونی ،ﺧودکنترلی ،ﺧود
نظارتی ،ﺧویشتننگری ،سازماندهی ،برنامهریزی،
کنترل ،نظارت و انعطافپذیری در ارتباط است و
هرکدام از این فرآیندها با وضعیت بهداشت روانی
فرد مربوط است (بندورا .)0330 ،افراد از طریق
ﺧود بازنگری ،ﺧود داوری و ﺧود واکنشی ،به
ارزیابی و نظارت رفتار ﺧود اقدام میکنند و از
طریق افزایش ﺧودکارآمدی و ﺧود تقویتی به آینده
ﺧوشبین شده و ﺧود را فردی ﻻیق و کارآمد و

اثر بخشی نظم بخشی رفتار برکاهش اضطراب زنان مبتال به ...

مستقل در رسیدن به هدف مییابند ،این امر نوعی

یکی از اساسیترین مهارتها در رسیدن به

ﺧود تغییری در فرد ایجاد کرده که عملکرد بهتر،

هدفهای گوناگون است و ﻻزم است روش

افزایش عزتنفس ،رضایت از زندگی و درنهایت

دستیابی به این مهارت آموزش داده شود تا

کاهش اضطراب را سبب میشود .همچنین در تبیین

بدینوسیله افراد به تغییر سبک زندگی در جهت

یافته پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد که طبق

مطلوب تشویق گردند زیرا این امر نقش مؤثر در

دیدگاه لونتال و همکاران ( ،)0331شوآرزر

سالمت و بهداشت جسمی و روانی این افراد

( ،)0331نظمبخشی رفتار ،رفتارهایی مانند

ﺧواهد داشت.

تمرینات بدنی ،تغذیه پیشگیرانه و کنترل وزن را در
فرد جایگزین میکند که باعث ارتقای سالمتی فرد
میشود؛ نتایج تحقیقات تاکر ( )1883نشان داد
افرادی که ازنظر جسمی سالمترند ،دارای بهداشت

سپاسگزاری
از تمام کسانی که در این تحقیق مشارکت داشتهاند
تشکر و قدردانی مینماییم.

روان بهتری نیز هستند (آرگایل .)1010 ،نظمبخشی
منابع

ترجمه ارجمند ،ح .چاپ سوم .تهران :انتشارات

آرگایل ،م« .)0331( .روانشناسی شادی» .ترجمه

نسل فردا.

بهرامی ،ف ،.گوهری انارکی ،م ،.نشاط دوست،
ح.ط ،.پاﻻهنگ ،ح .)1010( .اصفهان :انتشارات
جهاد دانشگاهی.
اکبری نساجی ،ن« .)1031( .بررسی باورهای
بهداشتی پرستاران نسبت به ﺧودآزمایی پستان
در مرکز درمانی شهر تبریز» .پایاننامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتال به
سرطان سینه» .مجله مطالعات تربیتی روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد.114-131 ،)1(13 ،
سیسیل ،ر« .)1010( .بیماریهای ﺧون و سرطان،

پزشکی.143-102 ،22 ،
کاویانی ،ح ،صیفوریان ،و ،شریفی ،ح ،ابراهیمﺧانی،
ن« .)1011( .پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی
اضطراب و افسردگی  .»AHDSعلوم پزشکی
تهران.010-038 ،)0(23 ،
کاظمی ،ح« .)1010( .مقایسه تحریفهای شناﺧتی
در بیماران مضطرب و افسرده» .پایاننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه شیراز.
لطفی کاشانی ،ف ،.و وزیری ،ش« .)1018( .نقش
آرمیدگی در بهبود سالمت روانی افراد مبتال به
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شعرباف ،ح ،.و همایی شاندیز ،ف.)1011( .

روانسنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات
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روانشناسی سالمت

بیجاری ،ه ،.قنبری هاشمآبادی ،ب ،.آقا محمدیان

کاویانی ،ح ،.و موسوی ،الف« .)1013( .ویژگیهای
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 راهنمای عملی برای:بیماریهای مزمن پزشکی

 ﺧالصه مقاﻻت سومین کنگره بینالمللی.»سرطان

. ک، فتاحی،. ر، ترجمه مولوی.»ارزیابی و درمان

.180 ص،مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان

. انتشارات ارجمند: تهران، چاپ اول.)1018(
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