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 مقاله پژوهشی 

  بر بهبود  ي/ نوشتار يگفتار وهیبه ش یجانیه يروش افشا یاثربخش یبررس
  زیشهر تبر نهیزنان مبتالبه سرطان س یزندگ تیفیک

  
  ٢يگرگر يبدر ميرح ،٭١ينخجوان يه اکبريهان

 
  22/04/1394تاریخ پذیرش  15/02/1394تاریخ دریافت 

 
 یدهچک

 يت زنـدگ يـ فيک يمربـوط بـه آن بـر سـطح عملکردهـا      يها و درمان يمارين بيباشد. ا يع در جهان مين سرطان شاينه دوميسرطان س :هدف و پیش زمینه
وه يبه ش يجانيه يروش افشا ياثربخش يهدف پژوهش حاضر بررس ماران مؤثر باشد.ين بيا يزندگ تيفيبر ک تواند يم يشناخت روان يها رگذار است. درمانيتأث

  ز بود.ينه تبريزنان مبتالبه سرطان س يت زندگيفيبر بهبود ک ي/ نوشتاريگفتار
 مارانياز ب تيحما انجمندر  عضونه، ينفر از زنان مبتالبه سرطان س ۳۰شامل  يا ، نمونهيشيمه آزماياز طرح ن يريگ ن پژوهش با بهرهيدر ا :کار روشو مواد 

ابـزار   نفـر).  ۱۵در هر گـروه  ( کنترل موردمطالعه قرار گرفتند و گروه يشيآزما در دو گروه يتصادف ينيگزي، انتخاب و پس از جايشرق جانينه آذربايس سرطان
قات درمان يتحق ييمتعلق به سازمان اروپا BR23.V.3 پرسشنامه تواما" با EORTCQLQ_C30.V.3 يت زندگيفيک يها اطالعات شامل پرسشنامه يآور جمع

را  يا چ مداخلهيکنترل ه پرداختند و گروه يماريند مرتبط با بيناخوشا افشاء خاطرات مدت چهار جلسه به به يجانيه يافشاند اجرا، گروه يسرطان، بود. در فرا
  افت نکردند.يدر

روش کـه   شان دادانس نيل کوواريج حاصل از روش تحلينتال شد. يوتحل هيانس تجزيل کوواريو با استفاده از آزمون تحل SPSS افزار له نرميوس ج بهينتاها:  افتهی
زنان مبتالبـه سـرطان    يت زندگيفي، باعث بهبود کيماريو عالئم ب يت عموميفي، کي، عاطفي، اجتماعي، شناختيجسمان عملکرد يها در مؤلفه يجانيه يافشا

  نداشته است. يرينقش، تأث يفايو ا يعملکرد جنس يها بر مؤلفه ينه شده است وليس
 يهـا  عنوان درمان و به يماران در مراکز آنکولوژين دسته از بيا يت زندگيفيک روش مؤثر در بهبود کيعنوان  به يجانيه يتوان از روش افشا يم: يریگ جهینت

  سود جست. يپزشک يها در کنار درمان يليتکم
 نهي، سرطان سيزندگ تيفي، کي/ نوشتاريوه گفتاريش به يجانيه يافشا: ها واژهد یلک
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  )مسئول سندهينو( راني، ازيآزاد تبر دانشگاه يعموم يکارشناس ارشد روانشناس ١
  ايرانتبريز،، يتيتربعلوم  دانشکده ،تبريز دانشگاه ،يروانشناس ار گروهيشندا ٢

  مقدمه
، همچنان يتوجه علم پزشک قابل يها شرفتيپ رغم يعل

قرن حاضر و  يها يماريب نيتر از مهم يکيعنوان  سرطان به
قلب و عروق است.  يماريبعد از ب ريوم ن علت مرگيدوم

ه ينوع سرطان و بعد از سرطان ر نيتر عيشانه يسسرطان 
باشد  يان زنان مياز سرطان در م يناش ريوم ن علت مرگيدوم

ر در ياخ يها که در سال يار مهميبس از موضوعات يکي ).۱(
 نيبقا و طول عمر ا زانيماران دچار سرطان در کنار ميمورد ب

 .ماران استين بيا يت زندگيفيشده بحث ک ماران مطرحيب

مار مبتالبه انواع سرطان يب ۲۰۰ يپور که بر رو مطالعه حسن
 يماران تحت بررسيب درصد۳۴انگر آن است که يانجام داد ب

سرطان ص يتشخچرا که  ).۱نداشتند ( يمطلوب يت زندگيفيک
هر فرد است.  يبرا يباور رقابليند و غيار ناخوشايتجربه بس

 - ياجتماع ،ياقتصاد تيشغل، وضعشود  يسرطان باعث م
فرد گردد  يزندگ يرانيدچار اختالل شده و منجر به و يخانوادگ

مار يب يت زندگيفيمختلف ک يها جنبه يرو و بخصوص بر
 ريتأث يو عملکرد جنس يو اجتماع يو روان يت روحيشامل وضع

 ).۲( دارد
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 از يناش يعوارض جانب و عالئم واسطه به زين نهيسرطان س
 يدرمان يميش و يجراح ازجمله کيستميس و يموضع يها درمان

ت يماهدهد چرا که  قرار ريتأث تحت را زنان يزندگ تيفيک تواند يم
ان را يت زنانه مبتاليت و شخصيهو است که يا گونه به يماريب نيا

که  دهد ينشان م ها يبررس که ييازآنجا). ٣اندازد ( يمبه خطر 
ان به يتر از مبتال سال جوان ۱۰ران يدر ا نهيس ان به سرطانيمبتال

ت ين مسئله اهميا هستند و يغرب يدر کشورها يمارين بيا
ماران را در يب يت زندگيفيص و کنترل و بهبود کيتشخ، يبررس

 در را زنان ييتوانا ،يطوالن يها درمان ).۳دهد ( يکشور نشان م

 مورد شاغل، اي دار خانه زن عنوان به اي ياجتماع نقش يبرقرار

 يمدت يطوالن يمنف ريتأث استرس، يباال دهد. سطح يم قرار ديتهد
 عملکرد رب ير نامطلوبيتأث تاًينها که دارد زنان يخودباور بر

آنان  يزندگ يفيک سطح آمدن نيپائ زين و ييزناشو نقش ،يخانوادگ
ش يبا انجام مداخالت الزم به افزا توان ين ميبنابرا). ٤گذارد ( يم
ت يفيک. ماران کمک کردين بيدر ا يع بهبوديو تسر يت زندگيفيک

عوامل  رندهيده دارد و دربرگيچيو پ يچندبعد يمفهوم يزندگ
ت در ياز رضا يعنوان درک مشخص است و اغلب به يو ذهن ينيع

، يدواري، اميو خانوادگ ي، سالمت اجتماعي، سالمت جسميزندگ
در حال حاضر  ).۱باشد ( يمار ميب يآداب و معاشرت و سالمت روان

ت سالمت يوضع يريگ اندازه يبرا يعنوان شاخص به يت زندگيفيک
شده و به کار  شناخته يو پزشک يقات بهداشت عموميدر تحق

 يچندبعد يعنوان مفهوم را به يت زندگيفيشوماخر ک ).۵رود ( يم
، ي، روانيت روحيفرد شامل وضع يسالمت کل رندهيکه دربرگ

 دانشمندان ).۶است (ف کرده يتعر باشد يم يو جسمان ياجتماع

 يول اند داده ارائه يزندگ تيفيک يبرا يمختلف فيتعار مختلف

 اصل سه در يزندگ تيفيک مفهوم مورد در پژوهشگران يتمام

  دارند. توافق
 خود و است يذهن يابيارزش کي حاصل يزندگ تيفيک .۱

 خود يت زندگيفيک به راجع تواند يم يگريد هرکس از بهتر ماريب

 يبرا را قضاوت نيکه ا دارد وجود يطيشرا ياما گاه کند؛ قضاوت
 کننده مراقبت فرد از موارد خاص نيا در که سازد يم مشکل ماريب

 دهد. انجام را يابيم ارزيخواه يپرستار) م و (پزشک
 کينه  است کيناميد و ايپو تيماه کي يزندگ تيفيک .۲

 راتييبا تغ همگام زمان طول در که معنا نيبد ستا،يا تيماه

 کند. يم رييتغ يرونيب و يدرون
 از ديو با باشد يم يچندبعد مفهوم کي يزندگ تيفيک .۳

 ياصل ابعاد محور نيا که شود دهيسنج يمختلف ابعاد و ايزوا

  دهد. يل ميرا تشک يزندگ تيفيک قاتيتحق يپنداشت چهارچوب
درمان را  يريکارگ به يت زندگيفيک يريگ قت اندازهيدر حق

 ياجتماع يها مار با توجه به جنبهيش طول عمر بيازنظر ارزش افزا

ن يدهد. ا يقرار م يابيمورد ارزش يکيزيف يها در کنار جنبه يو روان
زان بقا در يمؤثر بر م يعامل عنوان به يت زندگيفيا کيامر که آ

 ).۷است (راً موردتوجه قرارگرفته يز اخياثر است ن يسرطان دارا
ان، سبب بروز يمبتال يبرا يجاد مشکالت جسميضمن اسرطان 

که در  شود يز ميها ن آن يبرا يو روان يمشکالت متعدد اجتماع
ن يمثل انکار، خشم، احساس گناه در ا ييها ان واکنشين ميا
 يدرست ها به ن واکنشيچنانچه ا ي. از طرفشود يماران مشاهده ميب

 ابد وين امکان وجود دارد که به درون فرد جهت يابراز نگردد ا
 يزندگ يعيو باعث اختالل درروند طب يديناام، يمنجر به افسردگ

 سرطان به انيمبتال يبقا زانيمکه  ييازآنجا ).۸ت آن گردد (يفيو ک
 و سرطان با يشتريب زمان مدت جهيدرنت و بوده يطوالن نهيس

 انجام رو ني. ازاهستند بانيگر به دست آن يامدهايپ و عوارض

 نيا يزندگ تيفيک بر مؤثر عوامل ييشناسا جهت در ياقدامات

نشان  يپژوهش يها افتهي. رسد يم نظر به يضرور انيمبتال
گران يخود را با د روزمرهاز تجارب  يبخش اعظم دهند که مردم يم

از  يان گذاشتن بخش کوچکياما از در م ).۹گذارند ( يمان يدر م
ن تجارب و ياز ا يکنند. برخ يم يگران خودداريبا د يتجارب زندگ

دردناک  يقدر بها ير بوده و يافراد مغا يشخص يها باارزشافکار 
ار دشوار يبس ها آندرباره  و صحبت آوردن به خاطرهستند که 

افراد از آشکار کردن افکار و  يطين شراي). تحت چن۱۰باشد ( يم
کنند.  يم ياصالح بازدارا به يکنند و  يم يرياحساسات خود جلوگ

افکار و احساسات موجب سرکوب  داشتن نگه يمخف يتالش برا
 ها آن يدردناک منجر به تجل يجانيشده و سرکوب تجارب ه ها آن

گردد  يم يذهن ياها، افکار ناخواسته مزاحم، نشخوارهايرؤدر قالب 
ر در ييتغ يندهاياز فرا يکيعنوان  به يجانيه ي). مفهوم افشا۱۱(

ن بار تحت ياول ين مفهوم برايا دارد. يطوالن يا خچهيتارن درما
باور  يو ارسطو مطرح شد. يها نوشتهدر  يش روانيعنوان پاال

ختن ين آالم برانگيتسک يبرا ها روش نياز بهتر يکيداشت که 
و  ينيع مطالعه ).۱۲است ( يشينما يها صحنهق يها از طر جانيه

 ين بار در حوزه روانکاوياول يبرا يان تجارب منفير بيتأث دار نظام
 با انتشار مجدد آراء ارسطو عالقه به ۱۸۸۰صورت گرفت. در سال 

و نقش آن در بهبود سالمت  يجانيه يزير برون اي يش روانيپاال
 نيدانشمندان اوج گرفت. در هم نيدر ب يشناخت روانو  يجسمان

نشان  يستريه خود در مورد يها پژوهشد و بروئر در يفرو اميا
امکان ابراز و  زا و عدم بيآست يک موقعيد در يشد تجربه ادند کهد

هاست، بر  ينژند روانساز  نهيزماضطراب،  با جان همخوانيلمس ه
به  يارياختالالت را افشا و هش نيروش درمان اها  آنن اساس يهم

نمودند زا عنوان  بيآس باتجربهخاطرات و عواطف دردناک همخوان 
وجود  ياديار زيشواهد بس يو پزشک يروانشناسات ي). در ادب۱۳(

و  يشده سالمت جسم يبازدار يزا استرسو  يدارد که تجارب منف
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 يبازدار مسئلهل ي). به دل۱۴سازد ( يمرا با مشکل مواجه  يروان
از  يکيآمده که  به وجودن توافق ين درمانگران ايامروزه در ب

اجازه داده شود ن است که به مراجع يا ها درمان مشترک يها جنبه
 ).۱۲کند (ان يخود را در قالب کلمات ب يجانيتجارب ه

کرد ياز رو نظر صرف يجانيه يو افشا انيب گر صرفيد عبارت به
 تيدر بهبود وضع يار مهميو نوع بازخورد درمانگر نقش بس يدرمان

 افشا و مختلف يها وهيش در مورد. فرد دارد يو روان يجسمان
دو  نهيزم ني. در اشده انجام يتعددم يها پژوهشآن  يامدهايپ

: نخست پژوهش اند نمودهز را مشخص يمتما نسبتاً يخط پژوهش
خود  يجانيگذاشتن تجارب ه انيکردن و در م يبر کالم مه کهير
مطالعه  دوم، و ).۹دارد (تمرکز  يفرد نيب نهيزم کيگران در يد با

و  يريشگيپ يها راهاز  يکي عنوان بهرا  يجانيه يکه افشا کريپنه ب
موردتوجه  يفرد نه درونيزم کيدر  يجانيه يها يآشفتگدرمان 

اند  نمودهتمرکز  ينوشتار يجانيه يبر افشا عمدتاًقرار داده و 
 يافشا يوه اصليش دوذکرشده  يخط پژوهش دو به ). با توجه۱۴(
  است. ييشناسا قابل يجانيه

و درون  ين فرديب صورت بهکه  يکالم يجانيه يافشا .۱
  شود يمانجام  يو در اشکال مختلف يفرد

است که در آن فرد تجارب  يو نوشتار يجانيه يافشا  .۲
 .)۱۴سد (ينو يم يدست صورت بهخود را  يجانيه

ک فرد ياست که  ين معنيدرواقع به ا يجانيه يافشا 
 يا نوشتاري يصورت گفتار خود را به يجانيتجارب ه نيتر قيعم
 نيا که چگونه نيادر مورد  ).۱۵( ديان نمايا خود بيگران يد يبرا
  است. شده مطرح ياصل هيشود دو نظر يم واقع مؤثروه يش

 در اشغالها  جانيه ينقش بازدار که يبازدار هينظر .۱
افشاء را  يبازدارندگر ضد يتأثو  يروان – يکيولوژيزيف يها تيظرف

ع، يحرف نزدن درباره وقا يه بازداريبر اساس نظر کند. يممطرح 
 صورت بهذهن  ن است کهيمستلزم ا يات مهم زندگيتجربافکار و 

ن يکند. ا يرين افکار و احساسات جلوگيفعال از آشکار شدن ا
مزمن عمل کرده و به اختالالت  يزا استرس عنوان بهند يفرا

شود. به لحاظ  يممنجر  ...و  يمانند اضطراب، افسردگ يمتعدد
موجب کاهش  يند بازداريبا شکستن فرا يجانيه يافشا ينظر

  کاهد. يم يو روان يق از مشکالت جسمانين طرياسترس و از ا
آن ابزار  بر اساساست که  يرات شناختييه تغينظر .۲

دادها يدر رو ياحساسات در قالب کلمات موجب بازنگر ها و جانيه
 ها آنو باز جذب  يده سازمان يها وهيششده و  يجانيو تجارب ه

 ي، افشايرات شناختييتغه يدهد. بر اساس نظر يمر ييرا تغ
 کند يمزا به افراد کمک  بيآسق مواجهه با تجارب ياز طر يجانيه

را بهتر درک کرده و  ها آنکرده،  ينيبازبرا  يزندگ يدادهايرو که
شود که  يمت باعث يدرنهان کار يابند. ايب ها آندر  يديجد يمعنا

 شده جذب يستم شناختيدر س يديبا ساختار جد يجانيتجارب ه
 ).۱۵بپذيرد ( ياز تجارب معمول زندگ يکي عنوان بهفرد آن را  و

از  يحاک يت زندگيفينه کيدر زمشده  مطالعات انجام 
است  يت زندگيفيبر بهبود ک يروانشناس مداخالت ياثربخش

 يت زندگيفينه کي، دانش و آزاد در زميکهرازئدر پژوهش 
و  يت زندگيفيبهبود ک بر يشناخت يرفتار درمانگر ريتأث

). ۱۶شود ( يمداده  نشانماران دچار سرطان يعملکرد ب
از آن است که  يو واحد، حاک يپژوهش مردان يها افتهي

 يها طهيبا ح يماران سرطانيب يت زندگيفيک يها طهيح
مختلف  يها ها ارتباط دارد و سرطان بر جنبه سالمت روان آن

 يوحدان ي). مطالعه مقطع۱۷( گذارد يماران اثر ميب يزندگ
 يريکارگ که به دهد ينشان مز ين، يو منتظر يقيا، صدين

 يت زندگيفيک يز ارتقايمعتبر و ن يدرمان يها دستورالعمل
ت ياهم ينه دارايماران مبتالبه سرطان سيدر بهبود بقاء در ب

 ي، انصاري، صالحيعتيج پژوهش شرينتان ي. همچن)۱۲است (
اس يمق يبنسون را در ارتقا يساز آرام ري، تأثيفيولط

نه يماران مبتالبه سرطان سيب يت زندگيفيو ک يعملکرد
، در چانگکر و ينه بيپن ي. و همچن)۱۸است (نشان داده 

) در ي(نوشتار يجانيه يوه افشاير بر نقش شيچند سال اخ
، کاهش يمنيستم اي، بهبود سيشناخت ش سالمت روانيافزا

 يو کاهش افکار مزاحم و عالئم افسردگ يمشکالت جسمان
افشاء بر ارتباط  ريتأث ي، در بررسرپو ي). ل۱۵اند ( نموده ديأکت

 يدند که افشايجه رسين نتيبه ا يافکار مزاحم و افسردگ
را  يعالئم افسردگ يافکار مزاحم رو ري) تأثي(نوشتار يجانيه

 يق موجب کاهش عالئم افسردگين طريل نموده و از ايتعد
 چر،ي، فليآنتوننگ، يج استرلينتا ي). در پژوهش۱۹شود ( يم

 يشيان جلسات افشاء هر دو گروه آزماينشان داد که در پا
 يمنيسه با گروه کنترل عملکرد ايدر مقا ي/ نوشتاريگفتار
ج نسبتاً ينتا يکالم يگروه افشا ينشان دادند ول يبهتر
 يجانيه يز نشان داد که افشاي، ني). قربان۲۰داشتند ( يبهتر
و  يار"در سطح جسمانيناهش ييق فن "بازگشاياز طر قيعم

در سطح  يريش چشمگيموجب افزا يشناخت يمنيا
موجب  يشناخت روان کننده و در سطح کمک يها سلول

و وسواس  ين فرديب يها تي، حمايکاهش اضطراب، افسردگ
، ي، رمضانيسلطان نيچن ). هم۱۱( ديگرد ي/ عمليفکر

بر را  يجانيه يافشا ياثربخش ي، در پژوهشيو نجف يعبداله
 يج نشان داد که افشايان انجام داده و نتايدانشجو يرو
، يباعث کاهش عالئم افسردگ يو گفتار ينوشتار يجانيه

 .)۲شود ( يم ينين عالئم باليا ياضطراب و استرس افراد دارا
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 يجانين موضوع که خاطرات و تجارب هيافتن اي تيبااهم
 يافشا مختلف سالمت ما دارد و يها در جنبه يناگفته نقش مهم

ق ين تحقيا يپژوهش سؤال داشته باشد ياثرات درمان تواند يها م آن
بر بهبود  يجانيه يروش افشا يا اجرايآنکه يعبارت است از ا

  .نه مؤثر واقع خواهد شد؟يزنان مبتالبه سرطان س يزندگ تيفيک
  
  کارروش و مواد 
 يبوده که بر رو يمه تجربياز نوع ن يا مطالعهن پژوهش، يا
تعداد  ن منظوريز صورت گرفته بدينه تبريسرطان س مبتالبهزنان 

ماران يت از بينه عضو در انجمن حمايسرطان س مبتالبهمار يب ۳۰
روش  انتخاب شد. يجان شرقينه استان آذربايسرطان س مبتالبه

زمان  نکه ازلحاظ مدتيازا صورت بود که پس نيبه ا يريگ نمونه
تأهل (افراد متأهل) و  تيسال) و وضع ٥تا  ١ن يب( يماريابتال به ب

نفر  ٣٠ شدند، تعداد يساز ) همسان٣٨ ي(باال يماريسن ابتال به ب
 يشخص تيحضورشان در جلسات و رضا امکان با در نظر گرفتن

در دو گروه  و م شدندينفر تقس ١٥گروه  ٢و به  انتخاب شدند
 يبرنامه آموزش يقبل از اجرا و گروه کنترل قرار گرفتند و يشيآزما

از هر دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه  يجانيه يفشاروش ا
را پاسخ بدهند.  يجهان بهداشت سازمان وابسته به يت زندگيفيک

جلسه  ٤ يدر ط يجانيه يافشا ش برنامهيگروه آزما يسپس بر رو
 م ساعت در حضور درمانگر در مورد خاطراتيو به مدت ن

جلسه شروع ا در همان يخود صحبت نمودند و  يجانيند هيناخوشا
خود کردند. در  يجانيند هينوشتن در مورد خاطرات ناخوشا به

ماه (به  ٢به مدت ن دستورالعمل يهم هم يجلسات بعد يابتدا
اجرا  )ماه تمام نشد ١جلسه هر فرد در  ٤ها  يل تعداد آزمودنيدل

شده بود تا به  ساعته اختصاص داده ميجلسه، ن ٤به هر فرد  شد.
 ا بايو  يگفتار صورت به يماريند مرتبط با بيافشاء خاطرات ناخوشا

ان مراحل اجرا هر يبپردازند. بعد در پا نديناخوشا خاطرات نوشتن
ت يفينامه ک گر توسط پرسشيش و کنترل بار ديدو گروه آزما

  قرار گرفتند. يابيمورد ارز يزندگ
 :ها داده يابزار گردآورد

 از پرسشنامه يت زندگيفيسنجش ک ين پژوهش برايدر ا
EORTCQLQ_C30.V.3 پرسشنامه استاندارد تواما" با 

EORTCQLQ_BR23.V.3 که متعلق به  شده است؛ استفاده
ت يفيک يقات درمان سرطان جهت بررسيتحق ييسازمان اروپا

شامل   هر دو پرسشنامه باشد. يان به سرطان ميدر مبتال يزندگ
و عالئم و  يت عملکرديرنده دو مفهوم وضعيدربرگ ييها سؤال

طه، ياز سرطان و درمان آن است و در هر ح يع ناشينشانگان شا
ت يفيطه کياند. در ح ب شدهين منظور ترتيسؤال به ا يتعداد
، يجانينقش، عملکرد ه يفاي، اي، عملکرد جسميعموم يزندگ

استفراغ،  ، تهوع وي، خستگي، عملکرد اجتماعيعملکرد شناخت
بوست، اسهال، ينفس، اختالل خواب، کاهش اشتها،  يدرد، تنگ

شده در  ازات گرفتهيشده است. امت مطرح يسؤاالت يت اقتصاديوضع
 يها طهيشتر در حياز بيبوده و امت ٠-١٠٠ يطه بر مبنايهر ح

، يعالمت يها طهيدهنده سطح عملکرد بهتر و در ح ، نشانيعملکرد
ن يا ينسخه فارس ييايو پا ييروا دتر بودن عالئم بوده.ينشانه شد

 ييايو پا يين روايچن ). هم٣( شده است يران بررسيپرسشنامه در ا
 و EORTCQLQ_C30.V.3 پرسشنامه

EORTCQLQ_BR23.V.3 قرارگرفته  يابيدر مطالعات مورد ارز
 اند. برخوردار بوده يو اعتبار مناسب يينامه از روا که هر دو پرسش

در  يا نهيچندگز يها اسيباخ در مورد مق کرون يب آلفايضر
سرطان،  ماران مبتالبهيدر ب يت زندگيفيک يريگ پرسشنامه اندازه

زان ين مطالعه مير بوده است و در ايمتغ يريگي% در پ٤٨- %٩٥از 
). ٢٢،٣( % بوده است٧٦- %٩٣ نيباخ در ابعاد مختلف ب کرون يآلفا

ان به يمبتال ياختصاص يت زندگيفيدر پرسشنامه مربوط به ک
 يا نهيچندگز يها اسيب در مورد مقين ضرينه، مقدار ايس سرطان

 باخ در ابعاد کرون يزان آلفايم و ر بودهي% متغ٦٣-%٩٥ نيب
 ييروا ليتحل نيچن % بوده است. هم٧١- %٩٥ن يمختلف ب

سرطان،  ماران مبتالبهيدر ب يت زندگيفيک يريگ پرسشنامه اندازه
شده است.  گرفته انجامها  اسيمق نيب يخوان از روش هم استفاده با

گر مرتبط بودند، يکديبا  يازنظر مفهوم که ييها اسيمق تمام باًيتقر
داشتند. نسخه  يدر جهت مورد انتظار، همبستگ يازنظر آمار

ق و درمان سرطان يتحق يين پرسشنامه را انجمن اروپايا يفارس
ج ين نتايچن هم ).٣( د کرده استييا تأيعنوان ابزار روا و پا به

 نيا يش نسخه فارسيرايو نيلعات نشان داده که سوممطا
ماران يب يت زندگيفيسنجش ک يا و معتبر برايپا يپرسشنامه ابزار

سرطان  ينيو بال يرشناسيگ دچار سرطان است و در پژوهش همه
 باخ ثبات کرون يب آلفايرد. ضريقرار گ تواند مورداستفاده يم

باخ  کرون يبرخوردارند. آلفاها را در حد مطلوب  اسيمق يداخل
ه يبق و ٦٦/٠، تهوع و استفراغ ٦٩/٠ ، درد٦٥/٠ ياس خستگيمق
و اعتبار  ييايدهنده پا نشان شده که ، برآورد٧٠/٠ يها باال اسيمق

  .)٢٢ن پرسشنامه است. (يا
  

  ها افتهی
برحسب مشخصات  يموردبررس يها ات نمونهيخصوص

هر گروه در  ازآنجاکه شده است. ارائه ١ک در جدول يدموگراف
است.  قرارگرفته موردسنجش آزمون پسآزمون و  شيپمرحله 

در هردو گروه  آزمون پسآزمون و  شيپاستاندارد  و انحرافن يانگيم
 ياجرااست.  شده دادهنشان  ۲ز در جدول ين ها مؤلفهک از يدر هر

ها  مفروضه يت برخيانس مستلزم رعايل کوواريوتحل هيآزمون تجز
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ع نمرات از آزمون ينرمال بودن توز يمنظور بررس بهباشد.  يم
ن يج اينتا ٣شده که در جدول  رنف استفادهيکولموگروف اسم

آزمون  آزمون و پس شيدر پ يت زندگيفينمرات کل ک يآزمون برا
 ٢در بازه ( يدگيو کش يج کجينکه نتايل ايشده و به دل نشان داده

رنف نشان يج آزمون کولموگروف اسمي) قرار دارند و نتا-٢و 
 تيفيع نمرات کيتوان گفت توز ياست م P<  ٠٥/٠ دهد که يم

  باشد. ينرمال م يزندگ

  
  ها يک آزمودنياطالعات دموگراف :)1(جدول 

  

  آزمون ش و پسيدر مراحل پ يعملکرد يها اسيها در مق ن و انحراف استاندارد نمرات گروهيانگيم :)2(جدول 

  
  رنفيج آزمون کلموگروف اسميآزمون و نتا پسآزمون و  شيدر پ يزندگ تيفينمرات ک يفيتوص يها شاخص :)3(جدول 
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با استفاده از ون يب رگرسيش يمفروضه همگن يمنظور بررس به
پراش  ر هميمتغ نيانس تعامل بيل کوواريوتحل هيآزمون تجز

ج در ينتا قرار گرفت که ير مستقل موردبررسيآزمون و متغ شيپ
د يون بايب رگرسيش ياثبات همگون يشده است. برا ارائه ٤جدول 

در  طور که ) باشد. همانP< ۰۵/۰( يعنيدار نباشد  يمعن F مقدار
 توان يست پس ميدار ن يمعن Fشود مقدار  يمشاهده م ۴جدول 

  ت شده است.يون رعايب رگرسيش يگفت همگون

  
  آزمون آزمون و پس شيپراش پ ر همين متغيتعامل ب يمنظور بررس انس بهيکووار ليوتحل هيتجز آزمون :)4(جدول 

  
ن يز از آزمون لويها ن انسيوار يهمگن يمنظور بررس به

 يبرا. شده است ارائه ۵ ج آن در جدولينتا کهشده است  استفاده
 يعنيدار نباشد  يمعن F د مقداريز بايها ن انسيهمگن بودن وار

)۰۵/۰ >Pشود  يمشاهده م ۵ در جدول طور که ) باشد. همان
ها  انسيوار يگفت همگون توان يست پس ميدار ن يمعن Fمقدار 

  ت شده است.يرعا
  

 ها انسيوار يبر همگن ين مبنيج آزمون لوينتا :)5(جدول  

 
  

  جینتا
با آزمون  هيآزمودن فرض يبراها،  فرض شيپبعد از انجام 

ت يفيک آزمون پسسه نمرات يمقا انس بهيکووارل يوتحل هيتجز
ج در يپرداخته و نتا کنترل و گروه يجانيه يافشا گروه نيب يزندگ

 Fدهد که مقدار  ينشان م ٦ج جدول ينتا است. شده ارائه ۶جدول 
برابر  يت عموميفيو ک يماري، عالئم بيعملکرد عاطف يها در مؤلفه

و در  sig=۰۱/۰برابر با  يو در مؤلفه عملکرد جسمان sig=۰۰۰/۰ با
برابر با  يو در مؤلفه اجتماع sig=۰۳/۰ برابر با يمؤلفه شناخت

۰۱/۰=sig ۰۵/۰ يعنيباشد،  يم <P  است و مقدارF دار  يمعن

 با برابر يعملکرد جنس يها در مؤلفه Fباشد. اما مقدار  يم
۲۱/۰=sig ۸۳/۰نقش برابر با  يفايو در ا=sig يعني باشد، يم 
۰۵/۰>P  است و مقدارF دار بودن مقدار يباشد. معن يدار نم يمعن 
F بر  يجانيه يروش افشا يل بر اثربخشيدلانس يدر آزمون کووار

 گروه نه نسبت بهيس مبتالبه سرطان زنان يزندگ تيفيبهبود ک
عملکرد  يها ن روش در مؤلفهيا يکنترل باشد. که اثربخش

ت يفيو ک يماري، و عالئم بي، اجتماعي، شناختي، عاطفيجسمان
 يفايو ا يو در دو مؤلفه عملکرد جنس مشاهده است قابل يعموم

  گروه کنترل اثربخش نبوده است. با سهيروش در مقا نينقش ا
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  کنترل و گروه يجانيه يافشا گروه نيب يت زندگيفيک آزمون پسانس نمرات يکووارل يوتحل هيتجز :)6(جدول 

  
  بحث
روش  ياجراانگر آن است که يانس بيکووارج آزمون ينتا 
ت يفيباعث بهبود ک ي/ نوشتار يوه گفتاريبه ش يجانيه يافشا
، ي، اجتماعي، شناختي، عاطفيجسمان يعملکردهادر  يزندگ

نه شده يسرطان س مبتالبه ، زنانيت عموميفيو ک يماريب عالئم
 يجانيه يافشا است که داده نشان ياست. مطالعات مختلف

). ۱۴دارد ( يفراوان ياجتماع، ي، روانيجانيمثبت ه يامدهايپ
 ييق فن "بازگشايق از طريعم يجانيه ينشان داد که افشا يقربان
ش يموجب افزا يشناخت يمنيو ا يار" در سطح جسمانيناهش

کننده و در سطح  کمک يها در سطح سلول يريچشمگ
ن يب يها تيحما، يافسردگ، موجب کاهش اضطراب يشناخت روان
، ي، احمدي). رمضان۱۱( ديگرد ي/ عمليو وسواس فکر يفرد

به  يبر افسردگ ينوشتار يجانيه ير افشايتأث يدر بررس يموسو
 يامدهايرغم پ يعل يجانيه يافتند که افشايجه دست ين نتيا

 عالئمموجب کاهش  يبعد يها هفتهبالفاصله بعد از افشا، در  يمنف
 ).۲۳(دهد  يمرا کاهش  يافسردگ عالئمزان يشود و م يم يمنف

از آن است که  يحاکهمکاران و  فر زدانيپور، نورباال،  يعل مطالعه
در زمان نوشتن دردناک است، اما  اگرچه ينوشتار يجانيه يافشا
ر مثبت دارد. يتأثل و کاهش استرس يمدت بر تعد يطوالندر 
شده و کمک  يده بازدارين عمل باعث کاهش پدين ايچن هم

ن يابد و همچنيفرد بهبود  يو جسم يکند تا سالمت روان يم
و  ينش، همدليجاد بيبا ا يجانيه يکه افشا ن استينشانگر ا

بهبود بخشد تا از  فرد را يتواند عملکرد شناخت يم يت گريحما
در ). ۲۴کند (افته کمتر استفاده يسازش  يدفاع يها سميمکان

ان ينشان داد که در پا رچي، فلينگ، آنتونيج استرلينتا يپژوهش
سه يدر مقا ي/ نوشتاريگفتار يشيافشاء هر دو گروه آزماجلسات 

 يگروه افشا ينشان دادند ول يبهتر يمنيبا گروه کنترل عملکرد ا
ز معتقد ين کري، پنه بکمپل ).۲۰داشتند ( يج نسبتاً بهترينتا يکالم

). ۲۵باشد ( يمؤثر م يوه در کاهش مشکالت جسمين شيبودند ا
 يبر افشا يمبتن يها رماندمعتقدند که  کريدرهافر، پنه بين
 ها آنشود.  يمها  يآزمودن شده ادراکباعث کاهش استرس  يجانيه

ا رفتارها يافکار منع شده، احساسات  که گونه همان معتقدند درست
کند، انتظار  يمجاد ياسترس ا يان عاطفيک طغيدر ارتباط با 

را  يز استرس بازداريات نين تجربيرود نوشتن و گفتن درباره ا يم
جه را ين نتير، کوپر اييچ، ميکاويقات مي). تحق۱۰دهد ( يمکاهش 

از  يکي عنوان بهتوان  يمرا  يجانيه يداشت که افشا يدر پ
چ، يکازو ).۲۶داد (افته به افراد آموزش يسازش  يا مقابله يها سبک

 ي، مک گورن، افشايست، کارلوزين هريچن همبکرو  پنه اسالتجر،
بهداشت روان، باال  يارتقا ياز راهبردها يکي عنوان بهرا  يجانيه

 يستياحساس بهز تيدرنهاو  يشناخت يها تيظرفبردن 
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 يج از نقش افشايو نتا اند دادهقرار  يموردبررس، يشناخت روان
و سطح بهداشت  يشناخت يها ييتوانا يدر ارتقا ينوشتار يجانيه

در چند  چانگکر و ينه بيپ). ۲۷،۲۸اند ( کردهت يروان افراد حما
ش ي) در افزاي(نوشتار يجانيه يوه افشاير بر نقش شيسال اخ

، کاهش مشکالت يمنيستم اي، بهبود سيشناخت سالمت روان
اند  نموده ديتأک يو کاهش افکار مزاحم و عالئم افسردگ يجسمان

 يجانيه يقات خود نقش افشاينگ، گلون در تحقيک گوردن،. )۱۵(
را  يتن رواناز اختالالت  ياريدرمان بسز آن در يآم تيموفقو کاربرد 

نشان  يشناخت روانمتون و مطالعات  يبررس ).۲۹(اند  دادهنشان 
 يا گستردهدر دامنه  يار مهميجان نقش بسيم هيدهد که تنظ يم

در  يو عامل مهم .)۳۰کند ( يم يباز يشناخت روان يامدهاياز پ
است  يعن سالمت و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماييتع
ا ير يتفس يکنند که چگونگ يم ديتأکجان يه يها هينظر ).۳۱(

ما  يجانيدر پاسخ ه يتواند کارکرد مهم يمداد يک رويما از  يابيارز
اس خود يبا استفاده از هر دو مق يابي). باز ارز۳۲باشد (داشته 
 شده شناخته مؤثر يدر کاهش عاطفه منف يکيولوژيزيو ف يگزارش
با سالمت  يشناخت يابياز باز ارز يشگيهم. استفاده )۳۳(است 

 ).۳۴است (همراه  يب روانين از آسيياد و سطوح پايز يروان
بر  يادير زيتأثشود  يتصورمکه  يا سازهجان يم هي، تنظيطورکل به

 يدادهايبا رو يدارد و در سازگار يو جسمان يسالمت روان
با  جانيم هيت در تنظيدارد. موفق ينقش مهم يزندگ يزا استرس

همراه است. و  يو شغل يليسالمت، عملکرد تحص يامدهايش پيافزا
، يروان يها اختالل جان بايم هيدر تنظ يي، عدم توانابرعکس

ن است يبر ا اعتقاد ).۳۵است (و ... مرتبط  يو اضطراب يتيشخص
تواند افراد را در  يم يا مقابلهراهبرد  عنوان به که استفاده از نوشتن

 يامدهاينموده و از پ کارآمد ي، زندگيبا تجارب منف ييارويرو
از  يد. برخينما يريشگين تجارب پيا يو روان يجسمان نامطلوب

 يارتقا ياز راهبردها يکي عنوان بهرا  يجانيه يپژوهشگران افشا
ت احساس يدرنهاو  يشناخت يها تيظرف باال بردن بهداشت روان،

را  يجانيه ي. افشااند دادهقرار  يموردبررس يشناخت روان يستيبهز
ساده، سازنده،  يها روشاز  يکي عنوان به درمجموعتوان  يم

 يزندگ يزا بيآسو مقابله با تجارب  ييارويدر رو مؤثرنه و يهز کم
 امکان ها واژهها،  جانيهاحساسات و  يواقع يدانست. هنگام افشا

 يجانيتجارب ه يساز يت درونيدرنهاو  يده سازمان، يساخت ده
). مرور مطالعات ۱۸سازد ( يمرا فراهم  ها آنمسبب  يدادهايو رو
کنند و  يمت ينوشتن حما يرانه و درمانيشگيپ از کاربرد شده انجام

تواند  يمنوشتن درباره تجارب آشفته ساز  کنند که يمشنهاد يپ
 را بهبود بخشد. بعالوه، نوشتن درباره يو روان يسالمت جسمان

 ، منجر بهزا استرس يرامون رخداديپ يها تيواقعها و  جانيه
مثبت  يها جانيهو کاهش  يمنف يها جانيه مدت کوتاهش يافزا

 يجانيه يزا بيآس، انجام مواجهه با تجارب بلندمدتشود و در  يم
نش، يش بيروان است. نوشتن همراه با افزا همراه با ارتقاء سالمت

 است نفس عزت، احساس کنترل و ينيب خوشبازتاب خود، 
بودن  اثربخش دهنده نشانها،  افتهيل ي، تحلدرمجموع ).۳۶،۲۰(

، بر بهبود ي/ نوشتاريوه گفتاريبه ش يجانيه يروش افشا ياجرا
ن يها بد افتهين ي. اهستنه يسرطان س مبتالبهزنان  يت زندگيفيک

افشا  يها برنامهل داشتن يبه دل يجانيه يمعنا است که روش افشا
 يماريب ند مرتبط بايدر رابطه با خاطرات ناخوشا يگروه صورت به

درمان و بعد از درمان و  و در طول يمارياز زمان مطلع شدن به ب
و عواطف  ها احساستا افراد از  شد يمباعث  يکنون يدر زندگ

قضاوت و  از اعضاء زنانه، يزش مو، نداشتن عضويمربوط به ر
بودن  يگروهل يدل ان صحبت کنند. و بهياطراف يها برداشت

شدن  مطرحگروه،  يعواطف با اعضا نيا بودن جلسات و همسان
ن يو همچن شد. يمدادها ين رويشدن ا رنگ کمخاطرات باعث  نيا

و مربوط  يف خانگيتکلصورت  بهاغلب  که ينوشتارصورت  به افشا
توسط  نبودند و بعدها ان در جمعيب حاضر به که يخاطرات به

نشخوار  شد، باعث کم شدن يم خواندهناشناس صورت  به اجراکننده
. چرا که حرف زدن درباره شد يمن خاطرات يا با در رابطه يفکر
باعث آشکار  يمارير بينظ يزندگ ات مهميع و افکار و تجربيوقا

 ياز بازدار يند استرس ناشيفرا و شده افکار و احساسات نيشدن ا
 مت جسم و روان وباعث بهتر شدن سال و افکار را کاهش داده نيا

 جاناتيابراز ه ن بايچن . و همشود يم يزندگ تيفيمتعاقب آن ک
آن در قالب کلمات  يامدهايپو  زنانه عضو قطع و يمارياز ب يناش

 راتييتغ هين تجارب شده و بر اساس نظريدر ا يباعث بازنگر
 آن د دربارهيجد يمعنا افتنيبهتر موضوع و  باعث درک يشناخت
 تجربه صورت به را يماريفرد ب شود يمو باعث  دشو يم واقعه

 يگفت روش افشا توان يمدر مجموع  رد.يخود بپذ يمعمول زندگ
در جهت  ييراهبردها با آموزش ي/ نوشتاريوه گفتاريبه ش يجانيه

ند يناخوشا و خاطرات ياز مشکالت جسمان يناش يکاهش بار منف
صورت  بهافشا کردن  و ييتنها بهنوشتن  لهيوس به يماريمرتبط با ب

زنان  يت زندگيفيک تواند يم همسان خود، يها گروهدر  يگفتار
  بخشد. نه را بهبوديسرطان سمبتالبه 
 کل به يل عدم دسترسيبه دلن پژوهش يا يها تيمحدوداز 

در  يانتخاب نمونه تصادف نهيسرطان سمبتالبه جامعه زنان 
ز و سال يشهر تبر مربوط به و مکان زمان ازلحاظدسترس بود و 

 زنان يها سرطانر يسا به ميتعم قابل نيچن و هم باشد يم ۹۲
 يماريب نيابتال به ا سن ن آمدنييل پايبه دل نيچن همباشد.  ينم
 يو حت تر جوان زنان ين پژوهش بر رويشود مشابه ا يمشنهاد يپ

 يريگيمطالعات پ انجام نه انجام شود.يس سرطان مبتالبه دختران
 ياستفاده از افشا و زمان در طول ياثربخشتداوم  يبررس جهت
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 يتيحما يها انجمندر مراکز و  فعال توسط درمانگران يجانيه
در  خصوصاً مارانيب نيا يت زندگيفيبهبود ک يبرا يماران سرطانيب

 و يزندگ تيفيک ازلحاظ افت نيشتريدرمان که ب ييابتدا يها زمان

 نياز مسئول يقدردان شود. با تشکر و يم شنهاديپ رادارند ييمعنا
که در  يشرق جانيپستان آذربا سرطان مارانياز ب تيحما انجمن

  نمودند. يو همکار يپژوهش همراه نيا
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Abstract 
Background & Aims: Breast cancer is the second most common cancer in the world. These diseases 
and their treatment influence the quality of life functions. Psychological treatment can improve the 
quality of life of these patients. The present study made an attempt to comparatively study the efficacy 
of emotional disclosure practices using verbal/writing on improving the quality of life for women with 
breast cancer in Tabriz. 
Materials & Methods: Utilizing a quasi-experimental design, a sample of 30 women with breast 
cancer from breast cancer support community members in Tabriz were selected randomly into two 
experimental groups and control group (n = 15 in each group). Data collection included questionnaires 
EORTCQLQ_C30.V.3 along with BR23.V.3 questionnaire belonging to the European Organization 
for Cancer Research and Treatment, respectively. In the implementation process, emotional disclosure 
group was trained for 4 sessions to impart unpleasant memories associated with the disease, and the 
control group did not receive any intervention. 
Results: The results of co-variance test showed that emotional disclosure in women with breast cancer 
improve quality of life on the components of physical function, cognitive, social, emotional, and 
general quality and symptoms but has no effect on sexual function and role playing elements, and 
there was no difference between mindfulness-based cognitive therapy and emotional disclosure. 
Conclusion: We can take advantage of these methods as complementary therapies in oncology centers 
along with medical treatment. 
Keywords: Emotional disclosure practices using verbal / writing, Quality of life, Breast cancer 
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