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Abstract
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Introduction: Breast cancer is one of the most common chronic diseases and the second leading
cause of death among women. Fear of cancer recurrence is a major problem for many cancer
survivors. Since cognitive flexibility refers to an individual's assessment of the controllability of
stressful conditions, we decided to examine the relationship between cognitive flexibility and fear of
breast cancer recurrence.
Methods: The present study is a descriptive-correlational research carried out on 143 breast cancer
patients who are the members of the Gorgan Cancer Association. For data collection, we used
demographic checklist, Dennis et al. (2010) cognitive flexibility questionnaire, and Simard and
Savard (2009) cancer recurrence fear questionnaire. The data were analyzed in SPSS16 software at
statistical level (p≤ 0.05).
Results: The results of Pearson correlation test showed a significant negative relationship between
cognitive flexibility and its three aspects with fear of cancer recurrence (r = -0.485).
Conclusions: The results showed that cognitive flexibility has a significant negative relationship
with the fear of cancer recurrence in patients with breast cancer. Therefore, it is necessary to increase
cognitive flexibility in breast cancer treatment planning.
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چکیده
مقدمه :سرطان پستان یکی از شایعترین بیماریهای مزمن و دومین علت مرگ و میر در بین زنان است .ترس از عود سرطان مشکل عمده
بسیاری از بازماندگان سرطان است .از آن جایی که انعطاف پذیری شناختی به ميزان ارزيـابي فـرد در مـورد قابـل كنترل بودن شرايط تنش
زا گفته می شود ،بر آن شدیم تا به بررسی رابطه انعطافپذیری شناختی با ترس از عود سرطان پستان بپردازیم.
روش کار :مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد که بر روی  143نفر از بیماران مبتال به سرطان پستان عضو انجمن
بیماران سرطانی گرگان به صورت در دسترس انجام گردید .برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه ویژگیهای
دموگرافیک ،و پرسشنامه انعطافپذیری شناختی دنیس و همکاران ( ،)۲۰۱۰و پرسشنامه ترس از عود مجدد سرطان سیمارد و ساوارد ()2009
استفاده شد ،سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار  SPSS16در سطح آماری ( )p≤ 0.05تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ،رابطه منفی معناداری را بین انعطافپذیری شناختی و مولفه های آن با ترس از عود مجدد
سرطان نشان می دهد (. )r=-0/485
نتیجه گیری :نتایج نشان داد انعطافپذیری شناختی با ترس از عود مجدد سرطان در بیماران مبتال به سرطان پستان دارای رابطه منفی
معناداری است .لذا ضروریست در برنامه ریزی های درمانی سرطان پستان ،افزایش انعطافپذیری شناختی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها :انعطافپذیری شناختی ،ترس از عود سرطان ،سرطان پستان.
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مقدمه
ســرطان پســتان یــک مشــکل عمــده بهداشــت جهانــی اســت ()1
و شــایع تریــن علــت مــرگ ناشــی از ســرطان بــرای زنــان در
سراســر جهــان اســت ( .)2مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان ســینه
بعــد از ســرطان ریــه در رتبــه دوم قــرار دارد .گرچــه رونــد مــرگ
و میــر درکشــورهای بــا درآمــد بــاال در حــال کاهــش اســت ،امــا،
در کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط رو بــه افزایــش اســت (.)1
بــه طــور کلــی پیشــرفت در درمــان ســرطان میــزان زنــده مانــدن
فــرد مبتــا را افزایــش داده اســت امــا در برخــی افــراد کــه درمــان
ســرطان را تکمیــل مــی کننــد و بــه بهبــودی دســت مــی یابنــد

میزانــی از نگرانــی در مــورد احتمــال عــود در آنهــا مشــاهده مــی
شــود ( .)3تــرس از عــود ســرطان در بیــن بازمانــدگان ســرطان
پســتان بســیار فراگیــر اســت بطــوری کــه تقریبــ ًا  70درصــد
بازمانــدگان ســرطان پســتان ســطوح متوســط تــا زیــاد آن را تجربه
مــی کننــد ( .)4تــرس از عــود ســرطان بــه عنــوان تــرس و نگرانی
در مــورد بازگشــت یــا پیشــرفت ســرطان در همــان انــدام یــا
هــر قســمت دیگــر از بــدن در بیــن بازمانــدگان ســرطان تعریــف
مــی شــود (.)5
بــا توجــه بــه اینکــه عــود ســرطان بســیار محتمــل اســت ،تــرس
از عــود ســرطان یــک واکنــش بهنجــار اســت کــه بیشــتر افــراد

معصومه لندرانی و همکاران

رفتارهــای انســانی و وقایــع زندگــی مربــوط مــی شــود و بعد ســوم
انعطــاف پذیــری شــناختی بیانگــرآن اســت کــه فــرد قــادر بــه
تولیــد بســیاری از راه حــل هــای جایگزیــن هنــگام مواجهــه بــا
شــرایط دشــوار اســت ،کــه البتــه آنهــا بعــد دوم و ســوم را در یــک
بعــد ادغــام کردنــد (.)16
بــا وجــود افزایــش آمــار ابتــا بــه ســرطان پســتان و شــیوع
تــرس از عــود ســرطان ،درک عوامــل زمینــه ســاز بالینــی تــرس
از عــود نیازمنــد مطالعــات بیشــتری اســت ( .)5ایــن در حالیســت
کــه تاکنــون پژوهــش هــای اندکــی در خصــوص رابطــه انعطــاف
پذیــری شــناختی بــا تــرس از عــود ســرطان در ایــران بــه انجــام
رســیده اســت .لــذا پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی رابطــه
انعطافپذیــری شــناختی بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان در
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پســتان بــه انجــام رســیده اســت.

(تــا حــدی نجــات یافتــگان از ســرطان ) را تحــت تأثیــر قــرار
مــی دهــد ( )6و درجــه ای از تــرس در ایــن افــراد مــورد انتظــار
اســت و مــی توانــد بــه نوعــی مشــوق بــرای ادامــه درمــان و
پیگیــری هــای آینــده باشــد امــا ســطح بــاالی تــرس مــی توانــد
منجــر بــه اضطــراب ،اختــال در عملکــرد و زندگــی روزمــره و
کاهــش کیفیــت زندگــی بازمانــدگان ســرطان و حتــی مراقبیــن
آنهــا شــود ( .)7تــرس از عــود ســرطان بــه طــور فزاینــده ای بــه
عنــوان یکــی از شــایع تریــن و اســترس زاتریــن عالئــم شــناخته
مــی شــود ( .)8شــدت تــرس از عــود ســرطان را مــی تــوان بــر
یــک پیوســتار کــه از تــرس هــای گــذرا تــا ســطوحی از تــرس کــه
کنتــرل آن دشــوار اســت مشــخص کــرد (.)9
طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه ،ویژگــی هــای کلیــدی تــرس
از عــود ســرطان ،ســطوح بــاال و مــداوم مشــغله یــا نگرانــی و
حساســیت بیــش از حــد بــه عالئــم بــدن مــی باشــد کــه البتــه
ایــن عالیــم بایــد بــه مــدت  3مــاه دوام داشــته باشــند .عــاوه
بــر ایــن ســایر جنبــه هــای مهــم ،شــامل اختــال در عملکــرد
و راهبردهــای مقابلــه ناســازگار ماننــد بیــش از حــد بــه دنبــال
اطمینــان از متخصصــان پزشــکی بــودن ،بیــش از حــد چــک
کــردن بــدن ،اجتنــاب از قرارهــای پزشــکی ( )6و یــا حتی اســتفاده
بیشــتر از مراقبــت هــای بهداشــتی مــی باشــد (.)10
مطالعــات انجــام شــده در خصــوص تــرس از عــود ســرطان
متغیرهــای روانشــناختی بســیاری را در رابطــه بــا ایــن مشــکل
مــورد بررســی قــرار داده اســت ،در ایــن بیــن ،انعطــاف پذیــری
شــناختی متغیــر مهمــی مــی باشــد کــه بــر پیامدهــای روانــی و
اجتماعــی افــراد مبتــا بــه انــواع مختلــف ســرطان تأثیــر مــی
گــذارد (.)13،12،11
انعطــاف پذیــری شــناختی ،یعنــی ظرفیــت تغییــر اســتراتژی هــای
رفتــاری در یــک محیــط در حــال تغییــر ،در واقــع انعطــاف پذیــری
شــناختی حاکــی از یــک توانایــی شــناختی منحصــر بــه فــرد جهت
مقابلــه بــا تغییــرات غیرقابــل پیــش بینــی اســت ( .)14بــه عبارتــی
دیگــر انعطــاف پذیــری شــناختی بــه «آگاهــی» فــرد در مــورد
ایــن کــه در هــر موقعیــت و شــرایطی مــی تــوان از گزینــه هــا و
توجیهــات مختلــف اســتفاده کــرد  ،اشــاره دارد ( .)15پژوهشــگران
انعطــاف پذیــری شــناختی را در ســه بعــد مشــخص کردنــد کــه
بــرای تفکــر و ســازگاری بســیار مهــم اســت .بعــد اول انعطــاف
پذیــری شــناختی شــامل رفتارهــای فــرد اســت کــه تمایــل دارد
شــرایط ســختی را کــه بــا آن مواجــه شــده اســت بــه صــورت
قابــل کنتــرل درک کنــد .بعــد دوم انعطــاف پذیــری شــناختی بــه
توانایــی فــرد در شناســایی بســیاری از توجیهــات جایگزیــن بــرای

روش کار
ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــا جامعــه آمــاری
کلیــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پســتان شــهر گــرگان در
ل  1398مراجعــه کننــده بــه انجمــن بیمــاران ســرطانی و
ســا 
صعبالعــاج گــرگان بــه تعــداد  226نفــر بــود کــه بــا اســتفاده از
جــدول کرجســی مــورگان تعــداد  143نفــر بــا روش نمونهگیــری
در دســترس ،بــه عنــوان حجــم نمونــه انتخــاب شــدند.
بــرای گــردآوری داده هــا از چــک لیســت اطالعــات دموگرافیــک
و پرسشــنامه هــای انعطافپذیــری شــناختی دنیــس و همــکاران
( )۲۰۱۰و پرسشــنامه تــرس از عــود مجــدد ســرطان ســیمارد و
ســاوارد ( )2009اســتفاده شــد .الزم بــه ذکــر اســت پژوهــش حاضر
قســمتی از پایــان نامــه ی مقطــع کارشناســی ارشــد روانشناســی
بالینــی بــه شــماره ی ()4042921223916011398108115
مــی باشــد و بــا رعایــت تمامــی مالحظــات اخالقــی از جملــه ارائه
توضیحــات دربــاره اهــداف پژوهــش ،محرمانــه بــودن اطالعــات،
آزادی آزمودنــی هــا جهــت شــرکت در پژوهــش و کســب رضایــت
آگاهانــه از آنهــا انجــام شــد.
شــامل اطالعــات فــردی (ســن ،میــزان تحصیــات وضعیــت
شــغلی) بــود.

پرسشــنامه انعطافپذیــری شــناختی دنیــس و همــکاران
(:)۲۰۱۰

ایــن پرسشــنامه کــه توســط دنیــس و همــکاران ( )۲۰۱۰ســاخته
شــده اســت ،یــک ابــزار خودگزارشــی کوتــاه  ۲۰ســوالی اســت
و بــرای ســنجش نوعــی از انعطــاف پذیــری شــناختی کــه در
5
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جمــع میشــوند و نمــرات بیشــتر نشــان دهنــده تــرس از عــود
بیشــتر ســرطان اســت .نســخه اصلــی فرانســوی مقیاس همســانی
درونــی بــاال ( )0/75و روایــی بازآزمایــی ( )0/58را گــزارش داده
اســت ( .)19همچنیــن درپژوهــش کیارســی و همــکاران پایایـــی
پرسشـــنامه بـــا اســـتفاده از روش آلفـــای کرونبـــاخ کل  0/93بـه
دسـت آمـد (.)20
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادهــا از دو روش کلــی آمــار توصیفــی
(میاتگیــن و انحــراف معیــار ) و آمــار اســتنباطی (آزمــون کلموگرف
–اســمیرنوف جهــت اثبــات نرمــال بــودن توزیــع داده ،ضریــب
همبســتگی پیرســون جهــت تعییــن همبســتگی و تحلیــل
رگرســیون هــم خطــی جهــت تعییــن ســهم هــر یــک از مؤلفــه
هــا) و از نرمافــزار آمــاری  SPSS16اســتفاده شــد.

موقعیــت فــرد بــرای چالــش و جایگزینــی افــکار ناکارآمــد بــا
افــکار کارآمدتــر الزم اســت ،بــه کار مــی رود .شــیوه نمــره گــذاری
آن براســاس مقیــاس  ۷درج ـهای لیکــرت از کامــا مخالفــم (،)۱
مخالفــم ( ،)2کمــی مخالفــم ( ،)3نظــری نــدارم ( )4کمــی موافقــم
( )5موافقــم ( )6و کامــا موافقــم ( )7میباشــد .ایــن پرسشــنامه
دارای ســه عامــل ادراک کنترلپذیــری ،ادراک گزینههــای
مختلــف و ادراک توجیــه رفتــار مــی باشــد .دنیــس و همــکاران
( )۲۰۱۰ضریــب آلفــای کرانبــاخ کل مقیــاس  ۰/۹۰و بــرای خــرده
مقیــاس هــا بــه ترتیــب  ۰/۵۵ ،۰/۸۹ ،۰/۸۷گــزارش نمــوده انــد
( .)17نســخه ی ایرانــی ایــن پرسشــنامه نیــز در پژوهــش شــارع و
همــکاران دارای آلفــای کرونبــاخ  0/90و پایایــی بــاز آزمایــی 0/71

مــی باشــد (.)18

پرسشــنامه تــرس از عــود مجــدد ســرطان ســیمارد و ســاوارد

یافته ها
در ایــن مطالعــه  143بیمــار عضــو انجمــن بیمــاران ســرطانی و
صعبالعــاج گــرگان پرسشــنامه هــای مربــوط بــه مطالعــه را
پــر کردنــد .نتایــج حاصــل از اطالعــات دموگرافیــک در (جــدول)1
قابــل مشــاهده اســت .یافتــه هــای حاصــل از ایــن جــدول نشــان
داد در نمونــه مــورد مطالعــه ،گــروه ســنی  36تــا  45ســال بــا
میانگیــن  39/1درصــد و ســطح تحصیــات دیپلــم و پاییــن تــر
بــا میانگیــن  31/5درصــد و وضعیــت شــاغل بــا میانگیــن 71/3
درصــد بیشــترین فراوانــی را داشــتند.

(:)2009

ایــن پرسشــنامه توســط ســیمارد و ســاوارد ( )2009تدویــن شــد
کــه یــک ابــزار خودگزارشــی اســت کــه تــرس از عــود ســرطان
را در یــک مــاه گذشــته بررســی میکنــد .ایــن مقیــاس شــامل
 42ســوال اســت کــه بــه صــورت لیکــرت از صفــر تــا چهــار
نمرهگــذاری میشــود .ایــن پرسشــنامه اطالعــات بالینــی
معنــاداری را دربــاره ماهیــت تــرس از عــود ســرطان و نیــز نمــرات
را بــرای  7مولفــه شــامل راهاندازهــا ،شــدت ،آشــفتگی ،اختــال
عملکــرد ،بینــش ،اطمینــان و مقابلــه بــه دســت میدهــد .نمــرات
هــر یــک از مولفههــا بــرای رســیدن بــه یــک نمــره کلــی بــا هــم

جدول  :1اطالعات جمعيتشناختي افراد نمونه
متغيرها

سن

تعداد كل

تعداد كل
وضعیت شغلی
تعداد كل

بین  25تا  35سال

31

21/7

بین  36تا  45سال

56

39/1

بین  46تا  55سال

38

26/6

بین  56تا  65سال

18

12/6

-

143

100

دیپلم و پایینتر

45

31/5

فوق دیپلم

43

30/1

لیسانس

34

23/8

فوق لیسانس و باالتر

21

14/6

-

143

100

شاغل

102

71/3

خانه دار

41

28/7

-

143

100

6
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سطح تحصیالت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

معصومه لندرانی و همکاران

مجــدد ســرطان (ادراک گزینههــای مختلــف  ، r=-0/288ادراک
کنترلپذیــری  ، r=-0/534ادراک توجیــه رفتــار  ،r=-0/173نمــره
کل انعطافپذیــری شــناختی  )r=-0/485نشــان داد.

پــس از اثبــات نرمــال بــودن دادههــا توســط آزمــون کولموگــروف
اســمیرنوف نتایــج حاصــل از آزمــون همبســتگی پیرســون،که در
(جــدول )2قابــل مشــاهده اســت همبســتگی منفــی معنــاداری را
بیــن انعطافپذیــری شــناختی و مولفــه هــای آن بــا تــرس از عــود

جدول :2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین انعطافپذیری شناختی و ترس از عود مجدد سرطان
متغيرها

1/00

0/284

0/356

0/765

-0/288

0/001

0/001

0/001

0/001

1/00

0/405

0/796

-0/534

0/001

0/001

0/001

1/00

0/661

-0/173

0/001

0/039

1/00

-0/485

مقدار همبستگي

ادراک گزینههای
مختلف

سطح معناداري

ادراک کنترلپذیری
ادراک توجیه رفتار
انعطافپذیری شناختی
ترس از عود مجدد
سرطان

ادراک گزینه
های مختلف

ادراک
کنترلپذیری

ادراک
توجیه رفتار

انعطافپذیری
شناختی

ترس از عود
مجدد سرطان

مقدار همبستگي

0/284

سطح معناداري

0/001

مقدار همبستگي

0/356

0/405

سطح معناداري

0/001

0/001

مقدار همبستگي

0/765

0/796

0/661

سطح معناداري

0/001

0/001

0/001

مقدار همبستگي

-0/288

-0/534

-0/173

-0/485

سطح معناداري

0/001

0/001

0/039

0/001

همچنیــن طبــق نتایــج (جــدول )3ســطح معنــاداری متغیــر
انعطافپذیــری شــناختی بــا مقــدار آمــاره تــی  -5/233برابــر بــا
 0/001و کمتــر از ســطح خطــای  0/05محاســبه شــد .در واقــع
بــه لحــاظ آمــاری انعطافپذیــری شــناختی بــر تــرس از عــود
مجــدد ســرطان در بیمــاران بــا بتــای اســتاندارد  -0/342تاثیــر
دارد .بــه عبارتــی دیگــر بــا افزایــش بــه ازاي يــک واحــد در

0/001
1/00

نمــره انعطافپذیــری شــناختی ،تــرس از عــود مجــدد ســرطان
در بیمــاران بــه انــدازه  0/342واحــد انحــراف اســتاندارد کاهــش
خواهــد یافــت .همچنیــن در بیــن مولفــه هــای انعطــاف پذیــری
شــناختی ادراک کنتــرل پذیــری بــا بتــای  -0/526بیشــترین تاثیــر
را در تــرس از عــود ســرطان داشــته اســت.

جدول :3ضرایب رگرسیون هم خطی برای پیش بینی ترس از عود مجدد سرطان (متغیر مالک) بر اساس مؤلفه های انعطافپذیری شناختی (متغیرهای پیش بین)
مدل

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده

T

سطح معناداری

20/716

0/001

-2/299

0/023
0/001

ضریب ثابت

110/187

5/319

ادراک گزینههای مختلف

-0/287

0/125

-0/175

ادراک کنترلپذیری

-0/820

0/122

-0/526

-6/747

ادراک توجیه رفتار

0/341

0/266

0/103

1/283

0/202

ضریب ثابت

158/799

8/097

19/613

0/001

انعطافپذیری شناختی

-0/291

0/056

-5/233

0/001

-0/342

رابطــه معکــوس و معنــاداری وجــود دارد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه بــا افزایــش مقــدار انعطافپذیــری شــناختی ،تــرس از
عــود مجــدد ســرطان در بیمــاران کاهــش مییابــد .همچنیــن
در بیــن مولفــه هــای انعطــاف پذیــری شــناختی ،ادراک کنتــرل
پذیــری بیشــترین تاثیــر را در تــرس از عــود ســرطان داشــته

بحث
پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی رابطــهی انعطافپذیــری
شــناختی بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان در بیمــاران مبتــا
بــه ســرطان پســتان صــورت گرفــت .طبــق نتایــج حاصــل ،بیــن
انعطافپذیــری شــناختی بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان پســتان
7
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ماننــد افزایــش انعطــاف پذیــری شــناختی ،مــی تواننــد در تغییــر
برخــی عالیــم ماننــد تــرس از عــود ســرطان در افــراد مبتــا بــه
ســرطان پســتان و بهبــود یافتــگان از ایــن نــوع ســرطان ســودمند
باشــد.
انســانها بــا افزایــش انعطــاف پذیــری در مقابــل مشــکالت از نظــر
روانشــناختی پذیــرا تــر مــی شــوند و بــه جــای موضــع انفعالــی بــه
هنــگام مواجهــه بــا مشــکالت ،خــود عامــل و فاعــل هســتند و
بــرای حــل مســأله اقــدام مــی کننــد .چنیــن وضعیتــی بــه نوبــه
خــود مــی توانــد زمینــه بهبــود عملکــرد را در زنــان دچــار ســرطان
پســتان در اکثــر محورهــای زندگــی اجتماعــی و روانشــناختی
فراهــم کنــد (.)24

اســت .در نتیجــه فرضیــه اصلــی مبنــی بــر اینکــه انعطافپذیــری
شــناختی بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان پســتان رابطــه دارد،
تاییــد مــی شــود.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــا مطالعــات پژوهــش هــای
ســوییر-گای در ســال  )11( 2021و ســلتزر در ســال )21( 2020
و مونتیــل و همــکاران در ســال  ،)22( 2016همخوانــی دارد .بــه
طــور مثــال یافتــه هــای پژوهــش ســوییر-گای در ســال 2021
نشــان مــی دهــد کــه انعطــاف پذیــری روانــی مــی توانــد یــک
هــدف درمانــی مفیــد بــرای مهــار اثــرات تــرس از عــود و ناراحتــی
و بهبــود نتایــج روانــی اجتماعــی در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
باشــد ( .)11همچنیــن در مطالعــه ی مونتیــل و همــکاران در ســال

مطالعــه حاضــر علــي رغــم نقــاط مثبــت ،داراي محدوديــت
هايــي بــود ،از جملــه محدویــت هــای ایــن پژوهــش کــه بــه
دلیــل محدودیــت زمانــی ،امکانــات پژوهشــگر ،کمبودهــا و موانــع
موجــود ،صــورت گرفــت ،انتخــاب گــروه نمونــه فقــط از بیــن
بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پســتان شــهر گــرگان بــود چــرا کــه
انتخــاب نمونــه پژوهــش از یــک منطقــه خــاص از اعتبــار بیرونــی
پژوهــش مــی کاهــد و عــاوه بــر ایــن پرسشــنامهها بــهصــورت
خــود گــزارش دهــی بودنــد کــه ایــن امــر میتوانــد توصیــف
ناکافــی برخــی متغیرهــاي گــزارش شــده را بــه همــراه داشــته
باشــد کــه ایــن جــزء محدودیتهــاي ایــن مطالعــه بــود و عــدم
توجــه بــه برخــی متغیرهــای روانشــناختی (بــرای مثــال ،انتظارات
بیمــاران ،ذهنیــت روانشــناختی و بینــش بیمــاران ،حــوادث متقارن
بــا پژوهــش ،انگیــزه بیمــار ،اســترسهای همزمــان بــا اجــرای
پژوهــش) و برخــی متغیرهــای جمعیــت شــناختی (مثــل ســن،
شــرایط اقتصــادی و )...از دیگــر محدودیتهــای پژوهــش حاضــر
قلمــداد میشــود کــه میتوانــد اعتبــار درونــی را بــه مخاطــره
بینــدازد.
نتیجه گیری
طبــق نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش انعطافپذیــری شــناختی
بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان در بیمــاران مبتــا بــه ســرطان
پســتان دارای رابطــه معکــوس و معنــاداری مــی باشــد .لــذا
پیشــنهاد مــی شــود انجمــن هــا ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در
مراکــز درمــان ســرطان ،ﻣﺸﺎورﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان پســتان در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آمــوزش هــا و
تمریــن هایــی کــه انعطــاف پذیــری شــناختی را بــاال
مــی بــرد را بــه ایــن بیمــاران حتــی پــس از پایــان مراحــل
درمــان آمــوزش دهنــد .همچنیــن مــی تــوان از طریــق آمــوزش
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 2016انعطــاف پذیــری روانــی یــک عامــل محافظتــی بالقــوه
بــرای کاهــش پریشــانی و پیــش بینــی ســازگاری و یــک نتیجــه
امیــدوار کننــده بــرای تقویــت رویکردهــای پیشــگیرانه در زمینه ی
ســرطان مــی باشــد ( .)22کــه از ایــن ســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش
همســو مــی باشــند.
در تبییــن ایــن نتایــج مــی تــوان گفــت کــه افزایــش تــرس از
عــود ســرطان بــا افزایــش نشــخوار فکــری ،بررســی مکــرر بــدن
( ،)23کاهــش کیفیــت زندگــی و کاهــش عملکــرد جســمی و
شــناختی ،کاهــش بهزیســتی احساســی ،افزایــش عالئم افســردگی
و افزایــش خســتگی در بازمانــدگان مبتــا بــه ســرطان پســتان
مرتبــط اســت ( .)4تشــخیص ســرطان پســتان و درمــان آن،
مــي توانــد تأثيــرات عميقــي از لحــاظ روان شــناختي ،اجتماعــي،
جســمي و ســامت معنــوي بــر زنــان داشــته باشــد .بــا توجــه بــه
ايــن کــه بيمــاری ســرطان بــر ابعــاد جســمي ،روحــي و روانــي
مبتاليــان بــه ســرطان تاثيــر مــي گــذارد بــه نظــر مــي رســد
اســتفاده از درمــان هــاي روان شــناختي و متدهــای شــناختی در
کنــار درمــان هــاي دارويــي مــي تــوان در کاهــش پيامــد هــاي
روانــي ناشــي از بيمــاري موثــر باشــد (.)13
از طرفــی انعطــاف پذیــری روانــی کــه به عنــوان توانایی مشــاهده
افــکار و احساســات فــرد در حالــت آگاهانــه و بــدون قضــاوت
و در صــورت نیــاز ،تغییــر رفتــار بــرای دســتیابی بــه اهــداف و
ارزش هــا تعریــف مــی شــود یــک منبــع اساســی توســعه یافتــه
جهــت ســازگاری و قابلیــت تغییر دیــدگاه در حــوادث و رویدادهای
زندگــی و آمادگــی بــرای ســازگاری و تعامــل بــا محیــط در حــال
تغییــر اســت ( )22و از آنجایــی کــه ابتــا بــه ســرطان پســتان
مــی توانــد موجــب تغییــرات در شــیوهی زندگــی فــرد و اثــرات
منفــی بــر جســم و ظرفیــت عملکــردی و کیفیــت زندگــی فــرد
شــود ( ،)23مــی تــوان بیــان کــرد کــه درمــان هــای روانشــناختی

معصومه لندرانی و همکاران

40429221223916011398108115 واحــد بندرگــز بــا شــماره ی
 نویســندگان از اعضــای انجمــن بیمــاران ســرطانی و.مــی باشــد
صعبالعــاج گــرگان بــه خاطــر مشــارکت فعــال در ایــن مطالعــه
،و اســاتید دانشــگاه و کلیــه کســانی کــه در انجــام ایــن پژوهــش
.مــا را یــاری نمودنــد تشــکر و قدردانــی مــی کننــد

خانــواده هــا و مراقبیــن ایــن بیمــاران بــرای بــاال بــردن انعطــاف
پذیــری شــناختی و در نهایــت کاهــش تــرس از عــود ســرطان
کــه یکــی از شــایع تریــن و مخــرب تریــن مشــکالت بــرای
.کمک گرفــت،بازمانــدگان ســرطان پســتان اســت
سپاسگزاری
 گــزارش قســمتی از پایان نامه مقطع کارشناســی ارشــد،ایــن مقالــه
روانشناســی بالینــی بــا عنــوان بررســی رابط ـهی انعطافپذیــری
شــناختی و ذهــن آگاهــی بــا تــرس از عــود مجــدد ســرطان در
 مصوب دانشــگاه آزاد اســامی،بیمــاران مبتــا به ســرطان پســتان

تعارض منافع
در ایــن پژوهــش بیــن نویســندگان هیــچ گونــه تعارضــی در منافــع
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