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A b s t r a c t
Background & Aim: The mastectomy increases the chance of body dysmor-
phic concern and depression among women, which can impair their function-
ing. This study aimed to compare the effect of narrative therapy and rational 
emotive behavior therapy on the body dysmorphic concern and depression in 
women with breast surgery experience.
Materials and Methods: This quasi-experimental study had a pretest-posttest 
design and a follow-up. The statistical population included mastectomized 
women in Tabriz, Iran undergoing radiotherapy, who were selected by available 
sampling and randomly divided into three experimental and control groups in 
2018. Data collection tools were body image concern inventory and Beck’s 
depression inventory. Members of both experimental groups received treatment 
in eight sessions of 1.5 hours. Data analysis was performed in SPSS version 24 
using repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test..
Results: The posttest results showed that the score of body dysmorphic concern 
decreased in the narrative therapy and emotional behavior therapy groups, com-
pared to the control group, and the depression score decreased in the mentioned 
groups, compared to the control group. In the follow-up, the effect of narrative 
therapy on the body dysmorphic concern (23.50) and depression (16.60) and the 
effect of emotional behavior therapy on body dysmorphic concern (49.50) and 
depression (16.90) was sustainable. However, narrative therapy had a higher 
impact on body dysmorphic concern, compared to raitonal emotional behavior 
therapy, in the posttest stage.
Conclusion: Narrative therapy and rational emotive behavior therapy resulted 
in release from metanarratives and change of irrational beliefs, which led to 
decreased body dysmorphic concern and depression in women with breast sur-
gery. Therefore, these methods could be used as effective clinical interventions 
for these patients. 
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و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  بر  هیجانی  عقالنی   رفتاردرمانی  و  روایت درمانی  اثربخشی  مقایسه 
افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه

هادی اسمخانی اکبری نژاد1، محمد قمری2، جعفر پویا منش3، قربان فتحی اقدم3
1. دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران

2. دانشیار گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران 
3. استادیار گروه روان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران.

چکیده: 

زمینه و هدف: عمل ماستکتومی زنان را دچار نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی می کند؛ که 
باعث اختالل در عملکرد می شود. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی 

عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان بود.

روش بررسی: پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. 
زنان ماستکتومی شده شهر تبریز که سال 1397 در دوره پرتودرمانی بودند با نمونه گیری دردسترس 
انتخاب و تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزارهای اندازه گیری، سیاهه نگراني 
بودند. آزمودنی ها درمان مختص خود را در 8 جلسه  افسردگی بک  از تصویر بدن و پرسشنامه 
SPSS 1.5ساعته دریافت کردند. تحلیل یافته ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با نرم افزار

نسخه 24 انجام گرفت

یافته ها: نتایج نشان داد در پس آزمون، نمره نگرانی از بدریختی بدن گروه روایت درمانی و رفتاردرمانی 
و  روایت درمانی  گروه  افسردگی  نمره  و  کاهش یافته  گروه کنترل،  با  مقایسه  در  هیجانی  عقالنی 
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی نسبت به گروه کنترل کم تر شده است. همچنین در مرحله پیگیری، اثر 
رفتاردرمانی  اثر  و  افسردگی)16/60(،  بدن)23/50(و  بدریختی  از  نگرانی  متغیر  بر  روایت درمانی 
تأثیر  است.  ماندگار  افسردگی)16/90(  و  بدن)49/50(  بدریختی  از  نگرانی  بر  هیجانی  عقالنی 
روایت درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن بیش تر از تأثیر رفتاردرمانی عقالنی هیجانی در مراحل 

پس آزمون و پیگیری است اما در مراحل پس آزمون و پیگیری متفاوت از هم نیست.

نتیجه گیری: روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی، هر کدام به ترتیب سبب رهایی از فشار 
کالن روایت ها و تغییر باورهای غیرمنطقی می شوند؛ این امر منجر به کاهش نگرانی از بدریختی بدن و 
افسردگی در زنان باتجربه جراحی پستان شده است، در نتیجه می توان از آن ها به عنوان یک مداخله 

بالینی موثر در این بیماران استفاده کرد.
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مقدمه:
سرطان )cancer( یکی از عمده ترین بیماری های قرن حاضر 
است، و سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می رود )1(. یکی 
از شایع ترین نوع سرطان ها در بین زنان کشورهای در حال توسعه 
و   )2( می باشد   )breast cancer( پستان  سرطان  توسعه یافته  و 
دومین عامل مرگ پس از سرطان ریه می باشد )3(. در چهل سال 
اخیر، افزایش میزان ابتال به سرطان پستان، آن را در زمره بیش ترین 
بدخیمی ها در میان زنان ایرانی قرار داده است )4(. طبق آمارهای 
موجود، از کل مبتالیان به سرطان در ایران، 10.7 درصد از آن ها 
 55 تا   45 ایرانی  زن   8 هر  از  و  هستند،  مبتال  پستان  سرطان  به 
سال یک نفر مستعد ابتال به آن است )5(. در هر سال حدود 6000 
مورد جدید سرطان پستان در کشور تشخیص داده می شود که در 
مبتال  آن  به  ایرانی یک دهه زودتر  زنان  با سایر کشورها،  مقایسه 

می شوند )6(.
مداخالت پزشکی مختلفی برای درمان سرطان پستان وجود 
 ،)radiotherapy( به پرتودرمانی از آن جمله می توان  دارد که 
و   )hormonetherapy( )هورمون درمانی  کمکی  درمان های 
ova-( برداشتن تخمدان ها ،))chemotherapy )شیمی درمانی 
پُرکاربردترین  از  یکی   .)7( کرد  اشاره  جراحی  و   )riectomy
پستان  پستان، جراحی است. جراحی  روش ها در درمان سرطان 
breast conservative sur- )شامل دو نوع نگهدارنده پستان 

ماستکتومی   .)8( است   )mastectomy( ماستکتومی  و   )gery
و  پستان  نوک  شامل  پستان،  بافت  از  حداکثری  برداشتن  شامل 
هاله اطراف آن و غدد لنفاوی زیربغل است )9(. حدود 81 درصد 
پستان  جراحی  است)10(.  ماستکتومی  نوع  از  ایران  در  جراحی ها 
منجر به بدشکلی آن و یا برداشتن یک یا هر دو پستان می گردد و 
روی ابعاد مختلفی از کارکرد روانی- اجتماعی زنان تأثیر می گذارد 
)11(. از طرفی دیگر، در نتیجه افزایش طول عمر مبتالیان، نگرانی ها 

و دغدغه ها درباره عملکرد اجتماعی، هیجانی و شناختی ایشان نیز 
بیش تر می شود )12(.

زنان مبتال به سرطان پستان بعد از عمل جراحی ماستکتومی 
که منجر به از دست دادن یک و یا هر دو پستان می شود، تغییرات 
نگرش ها،  افکار،  ادراک،  که  می کنند  تجربه  را  مختلفی  فیزیکی 
احساسات و باورهایی که درباره بدن خود دارند را به سمت منفی 
نگرانی هایی  دچار  را  آن ها  وضعیت،  این  و   )13( می دهد  سوق 
body dys- )می کند که عمده ترین آن  نگرانی از بدریختی بدن 
morphic concern( است. از آن جا که پستان نقش جنسیتی 
نشانه  یک  و  کرده  تداعی  را  مادر  یا  همسر  زن،  به عنوان  زنان 
جنسی مهم تلقی می گردد، از دست دادن، تغییر در شکل ظاهری 
یا احساسات مربوط به پستان تأثیر قابل توجهی بر عزت نفس زنان 
بر جای می گذارد، و تحت تأثیر این امر نگرانی آن ها درباره تصویر 
که  می دهند  نشان  قبلی  تحقیقات   .)14( می گردد  تشدید  بدنی شان 
مطلوب  برداشت  میزان  با  معنی داری  به طور  سرطان  درمان 
بلندمدت  تأثیرات  موید  نتایج  و   ،)15( دارد  رابطه  بدن  تصویر  از 
سازگاری های  و  جنسی)17(  جذابیت  زندگی)16(،  کیفیت  بر  آن 
روان شناختی)18( بیماران بعد از عمل جراحی است. گرچه تصویر 
بدن غالبًا در راستای ظاهر جسمی لحاظ می شود، اما اکثر زنان آن 
func-( و کارایی )wholeness )را به عنوان احساس کامل بودن 

tionality( توصیف می کنند)19(؛ از این رو تصویر بدنی و نگرانی 

است  ممکن  ماستکتومی  جراحی  عمل  از  بعد  بدن  بدریختی  از 
استرس  افسردگی،  از جمله عدم  روان شناختی  به ناسازگاری های 
ادراک شده، ناامیدی، بی هدفی، اضطراب، خشم و... منجر شود)20(.

مشکالت روان شناختی زنان مبتال به سرطان پستان یک معضل 
آن هاست.  مهم ترین  از  یکی  افسردگی  که  است،  جدي  بسیار 
اختالل افسردگی را می توان با خلق افسرده و یا احساس غمگینی 
و بی عالقگی به هرگونه کوشش و لذت روزانه )21( شناخت. افراد 
افسرده دارای نارسایی های شناختی )22( هستند و احساس بی ارزشی 
و ناامیدی می کنند )23(. جراحی و درمان هاي کمکی، خستگی، درد، 
یائسگی زودرس، سن کم تر از 65 سال و سابقه قبلی افسردگی، 
زنان مبتال به سرطان پستان را به شدت مستعد ابتال به افسردگی 
باعث  تحلیل  پستان،  به سرطان  مبتال  زنان  در  افسردگی  می کند. 
رفتن انرژي روانی و افزایش استرس ناشی از بیماري می شود و 
درمان  آن )به خصوص جراحی(، سبب کاهش عملکرد ایمنی بدن، 
کاهش کیفیت رابطه پزشک- بیمار، کاهش میل جنسی و نارسایی 

در تبعیت بیمار از دستورات پزشکی می شود )24(.
جهت  سرطان  درمان  از  پس  که  مداخالتی  در  است  الزم 
از  برآمده  مشکالت  با  سریع تر  سازگاری  و  بهتر  هرچه  بهبودی 
جمله  از  روان شناختی  مداخالت  می گیرد،  صورت  آن  درمان 
نشان  پژوهش ها  گیرد.  قرار  مدنظر  نیز  روان درمانی  و  مشاوره 
یا  کنترل  در  موثری  نقش  روان شناختی  مداخالت  که  می دهند 
کاهش نشانگان روان شناختی، و یا افزایش توانمندی های اجتماعی 
nar-( که روایت درمانی ،)25(  و روانی زنان ماستکتومی شده دارند

 rational( هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی  و   )rative therapy
emotive behavior therapy( از جمله آن هاست.

روایت درمانی یکی از روش های مشاوره و روان درمانی برآمده 
postmodern- پست مدرنیسم  یا  فرانوگرایانه  دیدگاه های  )از 

ism( است که بر واقعیت درون هرکس متمرکز شده است. در 
این دیدگاه فرض بر این است که احساسات و افکار ما براساس 
نوگرا  متفکران  می گیرند)26(.  شکل  بین فردی  روابط  و  رویدادها 
سازه های  بازتاب دهنده  فرد صرفًا  اعتقادی  نظام  که  دارند  اعتقاد 
ذهنی است که درباره دنیای خود خلق می کنند )27(. روایت درمانی 
تعریف  نو  داستانی  آفرینش  و  کهنه  داستان های  ساختارزدایی  را 
به کارگیری  را  روایت درمانی   )White( وایت   .)28( کرده اند 
مجموعه روش هایی برای فهم داستان های افراد، ساختارشکنی و 
درمان گران  کمک  با  و  فرد  توسط خود  داستان ها  این  بازنویسی 
کمک  مراجعین  به  روایت درمانگران  کلی  به طور   .)29( می داند 
می کنند به جای تمرکز بر داستان های سرشار از مشکل و بیهوده، 
به سوی  را  آن ها  که  پسندیده  داستان های  به سمت  را  توجه خود 
هویت و زندگی بهتر می کشاند، هدایت نمایند )27(. روایت درمانی 
و ساختن روایت هایی درباره سرطان می تواند پیامدهای سالمتی 
و  بخشد)30(،  بهبود  را  سرطان  به  مبتال  بیماران  زندگی  کیفیت  و 
اضطراب  )32؛ 33(؛  افسردگی  )31(؛  پزشکی  بیماری های  بر  همچنین 
فیزیولوژیک  شاخص های   ،)35( زندگی  به  امید  )34(؛  افسردگی  و 
سرطان  به  مبتال  عزتزنان  و  بدنی  تصویر  بهبود  و   )37،36( استرس 
از  نگرانی  بر  روایت درمانی  این،  بر  عالوه  بگذارد.  تأثیر  پستان 
به  مبتال  زنان  بدن  توده  )38؛ 39( و شاخص  بدن دختران  بدریختی 

اضافه وزن )40( تأثیر دارد.
شناختی-  روان درمانی  نوعی  هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی 

محمد قمری و همکاران. مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی
 بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه
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رفتاری )cognitive behavioral therapy( است که توسط 
آلبرت الیس )Albert Ellis( ابداع شده است )41(. الیس مشاهده 
می کنند،  ایجاد  تغییراتی  افکارشان  در  مراجعانش  زمانی که  کرد 
باورهای  کار خود روی  در  او  بنابراین،  می شود.  حالشان خوب 
اتفاقات  و  رویدادها  الیس،  نظر  طبق  کرد)42(.  تمرکز  مراجعانش 
نمی شود،  آن ها  افسردگی  و  اضطراب  تنش،  باعث  افراد  پیرامون 
اتفاقات است که  از رویدادها و  افراد  باورهای  بلکه دیدگاه ها و 
با  را  آنان  زندگی  و  آن ها می شود  در  اضطراب  و  تنش  به  منجر 
فعالیت  به  منجر  منطقی  تفکر  نظر وی  از  مواجه می کند.  مشکل 
حوادث  به  روشنی  پایگاه  از  فرد  می شود،  زندگی  در  بیش تر 
)43(. هدف  امید، شهامت و توان عمل می دهد  می نگرد و به فرد 
درمان الیس این است که انسان ها بتوانند اختالالت هیجانی خود 
را به حداقل برسانند و زندگی شادی داشته باشند. همچنین به آن ها 
یاد دهند با احساسات منفی خویش مثل تأسف، ندامت، ناکامی و 
آزردگی برخورد موثری نمایند. افراد به کمک این درمان می توانند 
با احساسات منفی نابجایی چون افسردگی، اضطراب و بی ارزشی 
کنار بیایند )44(. پژوهش ها نشان می دهند که رفتاردرمانی عقالنی 
اضطراب،  )46(؛  بدن  تصویر  )45(؛  روان شناختی  مسائل  بر  هیجانی 
تصویر  اصالح  )33؛ 48(و  افسردگی  زندگی)47(؛  کیفیت  و  افسردگی 
تن و عزت نفس )49؛ 37( زنان با تجربه جراحی پستان موثر هست.

به نظر مي رسد روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی 
با تجربه  افسردگی زنان  بدریختی بدن و  از  نگرانی  بر  می توانند 
جراحی پستان تأثیر بگذارند. با این حال در خصوص مقایسه میزان 
اثربخشی این دو درمان پژوهشی صورت نگرفته است. همچنین، 
رفتاردرمانی  و  روایت درمانی  اثربخشی  راستای  در  پژوهشی 
و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  بر  مجزا  به صورت  هیجانی  عقالنی 
افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان نیز انجام نشده است. از 
این رو، سئوال اصلي پژوهش حاضر این است: آیا روایت درمانی و 
رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی تأثیر متفاوتی بر نگرانی از بدریختی 

بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان دارند؟

روش بررسی: 
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که در آن دو 
پژوهش  طرح  داشت.  وجود  کنترل  گروه  یک  و  آزمایش  گروه 
حاضر نیز از نوع پیش آزمون- پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه 

کنترل همراه با انتساب تصادفی گروه های آزمودنی بود.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتال به سرطان 
به سرطان  ابتال  به دلیل   1397 سال  در  که  بود  تبریز  شهر  پستان 
گذراندن  مشغول  و  داده  انجام  ماستکتومی  جراحی  عمل  پستان 
روش  از  نمونه گیری  جهت  بودند.  خود  پرتودرمانی  دوره 
پس  که  به طوری  شد؛  استفاده  هدفمند  دسترس  در  نمونه گیری 
از کسب رضایت آگاهانه کتبی از مسئولین کلینیک ها و بیماران، 
پرسشنامه افسردگی بک )ویرایش دوم( در بین 82 بیمار اجرا شد 
و از بین 51 نفر که نمره 40 تا 65 کسب کردند، 30 نفر با در نظر 
باقی  تا 55 سال، متأهل،  گرفتن مالک هایی چون، سنین بین 35 
ابتال  ماندن حداقل 20 و حداکثر 30 جلسه از پرتودرمانی، عدم 
استفاده  عدم  پستان،  سرطان  از  به غیر  دیگری  جدی  بیماری  به 
مشاوه  جلسات  از  برخورداری  عدم  روان پزشکی،  داروهای  از 
انتساب  از  استفاده  با  و  انتخاب  گروهی  و  فردی  روان درمانی  و 
تصادفی )روش قرعه کشی( به دو گروه آزمایش )آزمایش 1، 10 

نفر و آزمایش 2، 10 نفر( و کنترل )10 نفر( تقسیم شدند. کوری 
و کوری )50( پیشنهاد می کنند، به دلیل بحث درباره مشکالت و 
مسائل عمیق در گروه های درمانی، تعداد اعضای این گروه  ها نباید 
بیش از 10 نفر باشد، چون ممکن است پویایی های منفی در گروه 

شکل گیرد.
 body image concern( بدن  تصویر  از  نگراني  سیاهه 
inventory(: این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد- کاغذی 
است، و 19 ماده دارد که اولین بار توسط لیتلتون، اکسام و پوری 
ساخته و اعتبارسنجی شده است)51(. آزمودنی ها باید به یک مقیاس 
5 درجه ای لیکرتی در طیف 1 )هرگز( تا 5 )همیشه( پاسخ دهند. 
شود  بیش تر  هرچه قدر  گویه ها  نمرات  جمع  پرسشنامه،  این  در 
نشانه نگرانی زیاد درباره بدریختی بدن است. هدف این پرسشنامه 
اختالل  مثل  اختالالتی  در  خود  ظاهر  از  فرد  نارضایتی  سنجش 
بدریختی بدن و اختالالت خوردن یا سنجش نشانه شناسی مشابه 
بار  نخستین  برای  ابزار  این  است.  غیربالینی  و  بالینی  در سطوح 
جمعیت  روی  و  ترجمه  فارسی  به  غفاری  و  بساک نژاد  توسط 
دانشجویی اعتباریابی شد )52(. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای 
کرونباخ به  ترتیب برای دانشجویان دختر، پسر و کل دانشجویان 
این  روایی  ضرایب  است.  شده  گزارش   0/95 و   0/95  ،0/93
ترس  مقیاس  با  همبستگی  طریق  از  پژوهشی،  در  نیز  پرسشنامه 
از ارزیابی منفی ظاهر جسمانی و ترس از ارزیابی منفی، به ترتیب 
0/55 و 0/43 به دست آمد که در سطح )0/001( معنادار بود )53(. 
پایایی این پرسشنامه در پژوهشی دیگر به روش آلفای کرونباخ به 
 ترتیب برای دانشجویان دختر، پسر و کل دانشجویان 0/84، 0/84 

و 0/85 به دست آمده است )38(.
 beck depression( پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم
پرسشنامه  بازنگری شده  شکل  مقیاس،  این   :)inventory-II
از 21 ماده تشکیل شده، که  این پرسشنامه  افسردگی بک است. 
یک  روی  را  نشانه ها  شدت  می شود،  خواسته  پاسخ دهندگان  از 
مقیاس از صفر تا سه درجه بندی کنند )54(. حداقل و حداکثر نمره 
یک فرد در این آزمون، صفر تا 63 است، که هر قدر نمره فرد 
بیش تر شود نشانگر افسردگی بیش تر است.  نقطه برش در این 
پرسشنامه عبارت است از: 0 تا 13 )هیچ یا کم ترین افسردگی(، 
14 تا 20 )افسردگی خفیف(، 20 تا 28 )افسردگی متوسط(، 28 
تا 63 )افسردگی شدید(. مطالعات انجام شده بر روی پرسشنامه 
افسردگی  بک ویرایش دوم، اعتبار، پایایی و ساخت عاملی مطلوبی 
را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. در یک نمونه ایرانی نیز، 

پایایی مناسبی براي این پرسشنامه گزارش شده است )55(.
پس از اجرای پیش آزمون، هر یک از اعضای گروه آزمایش 
1، طی 8 جلسه 90 دقیقه ای )2 ماه( روایت درمانی را به صورت 
دریافت کردند   )29( اپستون  و  درمانی وایت  برنامه  گروهی، طبق 
 90 جلسه   8 طی  نیز،   2 آزمایش  گروه  اعضای  و  1(؛  )جدول 
برخوردار   )42( هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی  از  ماه(   2( دقیقه ای 
اتمام  از  پس  ماه   4 و  اتمام جلسات،  از  بعد   .)2 )جدول  شدند 
درمان، اعضای هر سه گروه )آزمایش 1 و 2 و کنترل( باز هم با 
اندازه گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای  ابزارهای  از  استفاده 
این منظور در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد 
با  آمیخته  واریانس  تحلیل  آزمون  از  استنباطی  آمار  سطح  در  و 
اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. همچنین 

سطح معنی داری در این پژوهش 0/05 در نظر گرفته شده است.

محمد قمری و همکاران. مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی
 بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه



392

تابستان 1398. دوره 8 . شماره 2

محمد قمری و همکاران. مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی
 بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه

جدول 1. محتوای جلسات و پروتکل روایت درمانی

هدف و محتواجلسه

معارفه، ارائه برنامه زمان بندي شده مداخله، تعداد جلسات، فاصله زمانی جلسات، انتظارات از گروه، معرفي اول
مهارت ها، بیان هدف، ارزیابی جامع، ایجاد رابطه حسنه، آشنایی با روایت درمانی، نمونه کار، روایت زندگی و شرح 

داستان های مشکل دار؛
عینیت بخشی و برونی سازی مشکل، نام گذاری مشکل، مشخص کردن واژه های مشکل دار و آغاز استعاره سازی؛دوم

ادامه استعاره سازی، بررسی استعاره های مشکل دار و ارتباط آن ها با روایت زندگی و اتخاذ موضع نسبت به مشکل، سوم
آغاز ساختارشکنی؛

فاز تخریب: ساختارشکنی از مشکل توسط استثنائات زندگی، تحلیل روایت، نگرش نسبت به مشکل و اثرات متقابل چهارم
فرد و مشکل؛

فاز بازسازی: استعاره های جدید، بازنمایی های ذهنی موقعیت های زندگی با استعاره جدید، خلق واقعیت توسط فرد پنجم
و آغاز روایت سازی؛

غنی سازی داستان جدید با استفاده از راهبردهای بی همتا، بررسی داستان و معنادهی آن به آینده؛ششم

فاز تثبیت: زندگی در داستان جدید، پاسخ گویی به سواالت و بازنویسی داستان های گذشته؛هفتم

بررسی معنای زندگی، مستندات بیرونی، غنی سازی و تشویق فرد به پیمودن ادامه داستان، پس آزمون و پایان درمان.هشتم

جدول 2. محتوای جلسات و پروتکل رفتاردرمانی عقالنی هیجانی

هدف و محتواجلسه
معارفه اعضای گروه به هم دیگر، توضیح درباره اهداف و مقررات گروه توسط رهبر گروه و معرفی روش گروه درمانی با اول

رویکرد »رفتاردرمانی عقالنی- هیجانی«؛

بررسی و بیان مشکالت اعضا و ایجاد انگیزه برای مشاوره و درمان، آشنایی بیش تر اعضا با رویکرد »رفتاردرمانی عقالنی- دوم
هیجانی« و باورهای غیرمنطقی؛

ذکر نمونه هایی از حوادث زندگی و بحث گروهی در زمینه چگونگی تأثیر باورها در واکنش های افراد و بحث اعضای گروه سوم
با هم در مورد این که شیوه اندیشیدن آن ها باعث واکنش آن ها در برابر حوادث می گردد؛

آشنایی بیش تر اعضای گروه با رویکرد »رفتاردرمانی عقالنی- هیجانی« برای کشف افکار غیرمنطقی و بررسی افکار غیرمنطقی؛چهارم
بررسی گروهی و تحلیل افکار، نگرش ها، احساسات غیرمنطقی نسبت به خود و حوادث پیرامون و آشنایی با مدل ABCDE پنجم

و آموزش اصول این مدل به اعضا؛
شناخت افکار غیرمنطقی، بایدها، نبایدها و تأثیر آن ها در شکل گیری افسردگی، کاهش تاب آوری و نگرانی از بدریختی بدن و ششم

بحث گروهی اعضا با یک دیگر درباره جایگزین کردن افکار منطقی به جای افکار غیرمنطقی؛

بحث در مورد روش های مقابله با افکار غیرمنطقی و جایگزین کردن افکار منطقی و انجام تمرین های عملی به شیوه گروهی؛هفتم
جمع بندی و نتیجه گیری توسط اعضای گروه و اجرای پس آزمون و اتمام درمان.هشتم
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یافته ها
جدول 3. یافته های توصیفی مربوط به سن و تعداد جلسات باقی مانده از پرتودرمانی آزمودنی ها

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروهمتغیر

سن

روایت درمانی
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی

کنترل
جمع

10 نفر
10 نفر
10 نفر
30 نفر

44/60
44/50
44/40
44/50

6/484
6/364
6/603
6/257

پرتودرمانیتعداد جلسات باقی مانده از 

روایت درمانی
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی

کنترل
جمع

10 نفر
10 نفر
10 نفر
30 نفر

24/00
24/20
24/70
24/30

3/528
2/781
3/164
3/075

همان گونه که در جدول )3( مشخص است، بین آزمودنی های 
پرتودرمانی  از  باقی مانده  جلسات  و  سن  منظر  از  گروه  سه  این 

تفاوت معنی داری وجود ندارد، و آزمودنی های این سه گروه از 
منظر این متغیرها همگن هستند.

جدول 4. شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری

پیگیریپس آزمونپیش آزمونتعدادگروهمتغیر

نگرانی از بدریختی 
بدن

روایت درمانی

رفتاردرمانی عقالنی 
هیجانی

کنترل

میانگین
انحراف استاندارد

حداقل
حداکثر
میانگین

انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
میانگین

انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر

10 نفر

10 نفر

10 نفر

59/40
11/796

45
75

58/80
10/064

46
74

60/90
10/005

47
75

32/30
6/800

25
44

49/20
9/784

34
66

63/90
10/005

50
78

32/50
6/770

25
44

49/50
9/595

34
66

65/10
9/758

52
79

افسردگی

روایت درمانی

رفتاردرمانی عقالنی 
هیجانی

کنترل

میانگین
انحراف استاندارد

حداقل
حداکثر
میانگین

انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
میانگین

انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر

10 نفر

10 نفر

10 نفر

23/00
4/397

17
29

22/80
4/185

17
28

22/70
3/561

18
29

16/50
3/866

11
22

16/20
4/077

11
22

23/20
3/521

19
29

16/60
3/806

11
22

16/90
3/784

12
22

23/80
3/360

19
29
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به منظور ارائه تصویری روشن از یافته های پژوهش، در جدول 
)4( یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن 
و افسردگی به تفکیک گروه ها در پیش آزمون، پس آزمون و مرحله 
پیگیری ارائه شده است. نتایج این جدول نشان می دهد، میانگین 

متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی در هر سه گروه 
در پیش آزمون تقریبًا با هم برابر است، اما میانگین این متغیرها در 
میانگین  از  بیش تر  پیگیری  و  پس آزمون  در  آزمایشی  گروه های 

نمرات گروه کنترل است.

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره در نمرات متغیرهای وابسته در گروه های  آزمایش و کنترل

فرضیه Fمقدارتأثیرمتغیر
درجه آزادی

خطای 
درجه آزادی

سطح 
معنی داری

مجذور 
ایتا

نگرانی از 
بدریختی 

بدن

زمان

زمان*مداخله

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ

بزرگ ترین ریشه 
روی

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ

بزرگ ترین ریشه 
روی

0/899

0/101

8/883

8/883

1/073

0/075

10/383

10/190

1/155

1/155

1/155

1/155

15/614

34/504

64/893

1/376

2/000

2/000

2/000

2/000

4/000

4/000

4/000

2/000

26/000

26/000

26/000

26/000

54/000

52/000

50/000

27/000

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/899

0/899

0/899

0/899

0/536

0/726

0/838

0/911

افسردگی
زمان

زمان*مداخله

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ

بزرگ ترین ریشه 
روی

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ

بزرگ ترین ریشه 
روی

0/983

0/017

56/589

56/589

1/110

0/024

35/517

35/358

7/357

7/357

7/357

7/357

16/826

71/391

221/984

4/773

2/000

2/000

2/000

2/000

4/000

4/000

4/000

2/000

26/000

26/000

26/000

26/000

54/000

52/000

50/000

27/000

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

0/983

0/983

0/983

0/983

0/555

0/846

0/947

0/972

واریانس  تحلیل  آزمون  از  پژوهش  فرضیه  بررسی  جهت 
آن،  از  قبل  اما  است؛  شده  استفاده  مکرر  اندازه گیری  با  آمیخته 
بررسی پیش فرض های این آزمون آماری نشان داد که همه آن ها 
برقرارند و می توان از آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری 

مکرر استفاده کرد.
)چهار  چندمتغیره  واریانس  تحلیل  آزمون   نتایج   )5( جدول 
ریشه  بزرگ ترین  هتلینگ،  اثر  ویلکز،  المبدا  پیالی،  اثر  آزمون 
هر  غیرمعنی داری  و  معنی داری  برای  می دهد.  نشان  را  روی( 
آزمون می توان به مقدار سطح معنی داری دقت نمود که اگر کم تر 
میان چهار  از  است.  معنی دار   )0/05( در سطح  باشد   )0/05( از 
بیش تری  معروفیت  از  ویلکز  الندای  آزمون  چندمتغیره،  آزمون 

نسبت به چهار آزمون دیگر برخوردار است. اما آزمون اثر پیالی 
به سایر  نسبت  بیش تری  قدرت  دارای  عملی  موقعیت های  در 
آزمون ها دارد. نتایج جدول )5( نشان از این دارد که بین نمرات 
متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی در سه بار اجرای 
دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  پیگیری  و  پس آزمون  پیش آزمون، 
همچنین نتایج این جدول نشان می دهد که بین نمرات متغیرهای 
نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی در سه بار اجرای پیش آزمون، 
و  )روایت درمانی  آزمایش  گروه های  در  پیگیری  و  پس آزمون 
وجود  معناداری  تفاوت  کنترل  و  هیجانی(  عقالنی  رفتار درمانی 

دارد. به عبارتی بین زمان و مداخله تعامل وجود دارد.
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جدول 6. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره در بین گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 
برای نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی

مجموع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معنی داری

مجذور 
ایتا

نگرانی از 
بدریختی بدن

زمان

زمان*مداخله

خطا )زمان(

فرض 
کرویت
فرض 
کرویت
فرض 
کرویت

2402/867

3146/733

328/400

2

4

54

1201/433

786/683

6/081

197/556

129/357

0/001

0/001

0/880

0/906

افسردگی

زمان

زمان*مداخله

خطا )زمان(

فرض 
کرویت
فرض 
کرویت
فرض 
کرویت

317/956

228/378

13/667

2

4

54

158/978

57/094

0/253

628/156

225/593

0/001

0/001

0/959

0/944

جدول )6( آزمون های اثرات درون آزمودنی ها را نشان می دهد. 
از  واریانس-کوواریانس  ماتریس  کرویت  قبل  قسمت  در  چون 
برای  قسمت  این  در  شد  پذیرفته  موخلی  کرویت  آزمون  طریق 
فرض  ردیف های  از  اثر  هر  غیرمعنی داری  و  معنی داری  آزمون 
کرویت استفاده شده است. جدول )6( تأثیرات متغیرهای زمان، و 
تعامل زمان و مداخله را بر متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و 
افسردگی نشان می دهد. همان گونه که در جدول مشاهده می شود 
یعنی   .)P≤0/001( است  معنادار  متغیرها  این  بر  زمان  متغیر  اثر 
نمرات متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی گروه های  
در  هیجانی(  عقالنی  رفتاردرمانی  و  درمانی  )روایت  آزمایش 
پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون تفاوت معنی داری دارد. 
متغیر  دو  هر  در  نیز  مداخله   و  زمان  متغیر  تعاملی  اثر  همچنین، 
معنادار بوده است )P≤0/001(. یعنی روایت درمانی و رفتاردرمانی 
با  افسردگی زنان  بدریختی بدن و  از  نگرانی  بر  عقالنی هیجانی 
ماه  چهار  از  بعد  تأثیر  این  و  بوده،  موثر  پستان  جراحی  تجربه 
پیگیری نیز ماندگار بوده است. در ادامه، جهت مقایسه اثربخشی 
از  نگرانی  بر  هیجانی  عقالنی   رفتاردرمانی  و  روایت درمانی 
بدریختی بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان از آزمون 

که  داد  نشان  آن  نتایج  که  است  شده  استفاده  بونفرونی  تعقیبی 
و  هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی  روایت درمانی،  گروه   افراد  بین 
کنترل در پیش آزمون از منظر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی 
تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما بین افراد گروه روایت درمانی، 
رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و کنترل در پس آزمون و پیگیری از 
منظر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی تفاوت معنی داری وجود 
رفتاردرمانی عقالنی  و  افراد گروه روایت درمانی  نمرات  و  دارد، 
از  کم تر  افسردگی  و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  متغیر  در  هیجانی 
گروه  افراد  نمرات  همچنین،  است.  کنترل  گروه  افراد  نمرات 
روایت درمانی در متغیرهای نگرانی از بدریختی بدن در پس آزمون 
و پیگیری کم تر از نمرات افراد گروه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی 
است. پس می توان نتیجه گرفت که روایت درمانی و رفتاردرمانی 
عقالنی هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن در پس  آزمون و پیگیری 
تأثیر گذاشته است، و این تأثیر در روایت درمانی بیش تر از تأثیر 
رفتاردرمانی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که روایت درمانی 
تأثیر  پیگیری،  و  پس آزمون  در  هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی  و 

متفاوتی بر افسردگی ندارند.

نمودار )1(: میانگین نمره نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی گروه روایت درمانی، رفتاردرمانی عقالنی هیجانی و 
کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

محمد قمری و همکاران. مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی
 بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه
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بحث
روایت درمانی  اثربخشی  مقایسه  هدف  با  حاضر  پژوهش 
و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  بر  هیجانی  عقالنی   رفتاردرمانی  و 
این  در  گرفت.  پستان صورت  جراحی  تجربه  با  زنان  افسردگی 
رفتاردرمانی  و  روایت درمانی  که  داد  نشان  داده ها  تحلیل  راستا، 
افسردگی  و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  کاهش  بر  هیجانی  عقالنی 
تأثیر دارند، و تأثیر روایت درمانی در پس آزمون و پیگیری بیش تر 
از تأثیر رفتاردرمانی عقالنی هیجانی است؛ اما تأثیر هر دو درمان 

بر افسردگی متفاوت نیست.
 ،)34( همکاران  و  سجادیان  پژوهش های  با  حاضر  پژوهش 
و   )33( همکاران  و  لوپز   ،)35( همکاران  و  سجادیان   ،)37( امینی خو 
وگا و همکاران )32( که نشان دادند روایت درمانی بر اصالح تصویر 
به  مبتال  بیماران  روان شناختی  شاخص های  و  افسردگی  بدنی، 

سرطان پستان و ماستکتومی شده تأثیر دارد، همسو می باشد.
جراحی  تجربه  دارای  افراد  که  مي دهند  نشان  پژوهش ها 
و  مي برند  رنج  بدنی  نازیبایی  و  ظاهري  نقص  از  پستان  سرطان 
تغییرات  که  دارند  تمایل  و  هستند،  بدن شان  بدریختی  از  نگران 
لوازم  از  استفاده  با  تغییرات  این  کنند.  ایجاد  خود  در  ظاهري 
مي تواند  که  است  همراه  جراحي  ترمیمي  روش هاي  و  آرایشی 
نگاهی  بدنی  بدریختي  به  مبتالیان  کند.  تهدید  را  آن ها  سالمتي 
متفاوت به  زندگي دارند به  گونه اي که در روابط بین فردي خود 
نسبت به ظاهر خویش حساس بوده و درباره قضاوت های دیگران 
از ظاهرشان کنجکاو هستند. آن ها درباره خود احساس حقارت 
این  تصورشان  زیرا  برخوردارند،  پاییني  از عزت نفس  و  مي کنند 
ظاهر  طریق  از  بین فردي  روابط  در  آن ها  اثربخشي  که  است 
جسمانی است. این افراد اولین گزینه براي رسیدن به هدف زیبایی 
خویش را جراحي پالستیک مي دانند، اما این روش ها اثر موقتي 
داشته و هیچگاه زیبایي کاملي که  در پی آن هستند را به دست 
نمي آورند. پژوهش هاي مختلف به دنبال یافتن راه هایي هستند تا 
یک اقناع دروني و پذیرش شخصي از ظاهر جسماني را در افراد 
روایت درمانی  دهند.  شکل  پستان  سرطان  جراحی  تجربه  دارای 
یک تجربه جدید برای این افراد است. آن ها با مفهوم نگرانی از 
بازگو  را  زندگي خود  از  روایتي  و  مي شوند  آشنا  بدن  بدریختی 
زندگی  در  جدیدي  روایت  درمانگر،  کمک  با  سپس  و  مي کنند 
از  استفاده  با  مي تواند  روش  این  گروه درمانی  در  مي سازند. 
روایت هاي دیگران و تمثیل و استعارها از داستان هاي اسطوره اي 
نیز صورت پذیرد. در نهایت افراد مبتال روایت جدیدي از زندگي 
مي کنند.  فکر  خود  جسماني  ظاهر  به پذیرش  و  مي آموزند  را 
برون سازي وقایع زندگی یکي از مراحل روایت درماني است که 
درمانجویان با یافتن روایت جدیدي برای زندگی مي توانند به تغییر 
جسمانی  ظاهر  در  دستکاري  و  تغییر  بدون  بین فردي  روابط  در 
خود فکر کنند. بنابراین روایت درمانی روشی است که مي تواند در 
کاهش نگرانی از بدریختی بدن زنان با تجربه پستان موثر باشد. 
تمثیل  و  زندگي  در  تازه  روایت هاي  از  بهره گیري  با  روش  این 
قرار  استفاده  مورد  که  فرهنگ جامعه اي  با  مرتبط  استعاره هاي  و 
مي گیرد مي تواند یک درمان فرهنگ نابسته برای کاهش نگرانی از 

بدریختی بدن زنان با تجربه جراحی پستان باشد )52(.
اتفاق  این رو  از  پستان  جراحی  تجربه  با  زنان  در  افسردگی 
می افتد که آن ها با زاویه دید محدود تنها خاطرات غمگین حاصل 
از عمل جراحی پستان، بیماری سرطان و ناکامی خود را می نگرند. 
بار  با  اندیشیدن فراخوانی و روایت های  به تبع حاصل این شکل 

معنایی یأس و درماندگی است که جریان روزمره زندگی فرد را 
تحت تأثیر قرار می دهد و روایت درمانی با به سطح آوردن این گونه 
آن ها  بازمعنایی  و  لمس  برای  فضایی  منفی،  افکار  و  شناخت ها 
به وجود آورده و از بار هیجانی این افکار و احساسات بیان نشده 
تمام  نکته ضروری است که در  این  یادآوری  می کاهد. همچنین 
به واسطه  گروهی  مداخله  قالب  در  روایت درمانی  مذکور  موارد 
زمینه  بین فردی،  حمایت  و  همدلی  جمله  از  خاص  پویایی های 
روایت ها  بازمعنای  و  ساخت دهی  و  ساختارشکنی  روایت گری، 
را بهتر فراهم می کند. روایت گری گروهی فرد را واقف می سازد 
که دیگران نیز مانند او از مشکالتی رنج می برند و اشتراک گذاری 
دید  زاویه  از  مسئله  به  نگریستن  فرصت  شخصی،  روایت های 
و  مجدد  به ساخت دهی  جریان  این  می سازد.  ممکن  را  دیگران 

گسترش معنایی روایت های مشکل دار کمک زیادی می کند )56(.
در راستای اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر نگرانی 
از بدریختی بدن و افسردگی، پژوهش های گراوندی و همکاران 
)57(، خطیبیان و شاکریان )58(، عیسی زادگان و همکاران )48(، ایزدی  

 ،)47( همکاران  و  اولیایی   ،)37( امینی خو   ،)49( همکاران  و  اجیرلو 
فدائی و همکاران )46(، استاقل و همکاران )45( و ادموندز، لوکوود و 
کانینگهام )59( نشان دادند که این درمان بر افسردگی، تصویر بدنی 
روان شناختی  و مشکالت  امیدواری  بدن،  بدریختی  از  نگرانی  و 
زنان ماستکتومی شده و مبتال به سرطان پستان تأثیر دارد. پژوهش 

حاضر با نتایج پژوهش های مذکور همسو می باشد.  
پستان یک عضو بسیار مهم جهت احساس زیبایی در زنان و 
برقراری روابط جنسی برای طرفیت است. وجود مشکل در این 
زمینه از آن جهت ناشی می شود که تمرکز زنان و شریک جنسی 
از  بیش  این عضو جنسی  به  پستان،  دادن  از دست  پی  در  آن ها 
حد زیاد شده و نبود آن دال بر وجود اختالل در روابط جنسی و 
عدم رضایت از ظاهر بدنب می دانند )49(. در رفتاردرمانی عقالنی 
هیجانی با شناسایی باورهای غیرمنطقی این افراد در زمینه نگرانی 
جذابیت  برای  زنان  تمرکز  تا  شد  آن  بر  سعی  بدن  یدریختی  از 
جنسی و درک درست از ظاهر بدن از پستان برداشته شده و میزان 
ارزش قائل شده برای آن تقلیل یابد. در واقع طی جلسات مداخله 
برای  بدن  اعضای  از  یک  هر  واقعی  ارزش  تا  شد  آن  بر  سعی 
داده  نسبت  ارزش  میزان  و  شده  شناخته  بدنی  ظاهر  از  رضایت 
شده به پستان کاسته شده و ارزش داده شده به سایر اعضا تقویت 
شود. در همین راستا تکالیف خانگی مبنی بر شناسایی و به چالش 
مطلق اندیشی ها  و  بایداندیشی  ها  و  غیرمنطقی  باورهای  کشیدن 
حوزه نگرانی از بدریختی بدن به افراد ارائه شد. بنابراین معنادار 

شدن تغییرات در این راستا دور از ذهن نبود.
کاهش  در  هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی  اثربخشي  تبیین  در 
زیر  به  موارد  مي توان  پستان  جراحی  تجربه  با  زنان  افسردگي 
اشاره نمود. در این رویکرد درماني باورهاي غیرمنطقی خاص هر 
بیمار مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفته و  آن ها با تکمیل جداول 
فعال شده  ناکارآمد  باورهای  برانگیزاننده و  به رویدادهاي  مربوط 
در هر موقعیت با این واقعیت مواجه مي شوند که ممکن است از 
محتویات ذهن شان، خودگویي ها و یا برداشت ها و تفسیرهایي که 
از موقعیت ها دارند مدارک مستدلي حمایت نکند. از طرفي توانایي 
امیدبخش،  صداي  مي تواند  غیرمنطقی،  باورهاي  بردن  زیرسوال 
انرژي بخش و سالم ذهني براي ایشان فراهم سازد. مواجه شدن با 
این واقعیت که مي توانند و قادرند به مدیریت ذهن خود بپردازند 
و اسیر باورهاي منفي و ناکارآمد خویش نشوند آن ها را در غلبه 
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بر هیجان منفي افسردگي توانمندتر مي سازد. همچنین این شیوه 
آرام بخش  تنفس هاي  ذهنی،  تصویرسازي  نظیر  فنوني  آموزش  با 
این  از  بتوانند  م  لزو  موقع  در  تا  مي کند  بیماران کمک  به  عمیق 
فنون دیگر  کنند.  منفي غلبه  بر هیجانات  ببرند و  بهره  مهارت ها 
این شیوه درماني از جمله ابراز وجود نیز ایشان را به سمت ابراز 
را  بتوانند حقوق خود  ایشان  مقتدارنه خود سوق مي دهد. وقتي 
و  مقتدرانه  خود  ارتباطي  سبک  در  و  بدهند  تشخیص  به درستی 
در عین حال آرام، اقدام کنند و به حل موثر مسائل خود بپردازند، 
توانمندي  نمایند و احساس  بار ذهني خود را سبک تر  مي توانند 
بیش تري براي گزینش افکار مثبت و در نتیجه هیجان هاي مثبت 

داشته باشند.
رفتاردرمانی  و  روایت درمانی  اثربخشی  مقایسه  راستای  در 
با  زنان  افسردگی  و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  بر  هیجای  عقالنی 
تجربه جراحی پستان هیچ پیشینه ای پیدا نشد. اما در تبیین این که 
چرا تأثیر روایت درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن بیش تر از تأثیر 
تجربه  با  زنان  گفت  می توان  است  هیجانی  عقالنی  رفتاردرمانی 
دارند. عمومًا  نگرانی مفرطی  به بدن خود  جراحی پستان نسبت 
بعد از آسیب ناشی از تجربیات سهمگین نظیر جراحی و از دست 
متعلق  کیستم،  من  که  می کنند  سؤال  خود  از  زنان  پستان،  دادن 
این که  ایفا کنم و  به چه کسی هستم، چه نقش  هایی را می توانم 
زندگی براي من چه معنایی می تواند داشته باشد. از این رو، از بین 
دو رویکرد استفاده شده در این تحقیق، روایت درمانی این فرصت 
آینده مدنظر  تا راه و روشی که براي زندگی  به زنان می دهد  را 
قرار داده بودند و همچنین نقش هایی که براي خود و دیگران در 
مسیر زندگی تعیین کرده بودند را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار 
دهند. نوشتن داستان هاي زندگی می تواند آن ها را با راهنمایی های 
متناوب در زندگی آماده  کند که به صورت دقیق تر ارزش ها، باورها، 
انعکاس دهند. زنان ماستکتومی شده  روابط و توانایی های شان را 
 در درمان روایتی با مفهوم نگرانی از بدریختی بدن آشنا مي شوند و 
روایتي از زندگي خود را بازگو مي کنند و سپس با کمک درمانگرو 
سایر اعضای گروه، روایت جدیدي در زندگی خود مي سازند. در 
گروه درمانی این روش مي تواند با استفاده از روایت هاي دیگران 
پذیرد.  نیز صورت  اسطوره ای  داستان هاي  از  استعاره  تمثیل و  و 
و  مي آموزند  را  زندگي  از  روایت جدیدي  مبتال  افراد  نهایت  در 
وقایع  برون سازي  مي کنند.  فکر  خود  جسمانی  ظاهر  به پذیرش 
با  درمان جویان  که  است  روایت درماني  مراحل  از  یکي  زندگي 
روابط  در  به تغییر  مي توانند  زندگی  برای  جدیدي  روایت  یافتن 
فکر  خود  جسمانی  ظاهر  در  دستکاري  و  تغییر  بدون  بین فردي 
بنابراین روایت درماني روشی است که مي تواند در کاهش  کنند. 
نگرانی از بدریختی بدن زنان با تجربه پستان موثر باشد. این روش 
با بهره گیري از روایت هاي تازه در زندگي و تمثیل و استعاره هاي 
مرتبط با فرهنگ جامعه اي که مورد استفاده قرار مي گیرد مي تواند 
بدن  بدریختی  از  نگرانی  برای کاهش  یک درمان فرهنگ  نابسته 

زنان با تجربه جراحی پستان باشد.
همچنین درباره عدم تفاوت تأثیر روایت درمانی و رفتاردرمانی 
عقالنی هیجانی بر افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان می توان 
بیان نمود که زنان با تجربه جراحی پستان عالوه بر روایت های 
شناخت هایشان  و  باورها  دارند،  خود  درباره  که  محدودکننده ای 
بروز  سبب  عوامل  این  که  است  غیرمنطقی  و  ناکارآمد  نیز 
مشکالت روان  شناختی زیادی در آن ها می شود که یکی از آن ها 
افسردگی است. روایت درمانی با کمک به مراجعان جهت ساختن 
جدیدی  معنای  به  تا  می کند  کمک  آن ها  به  جدید  روایت های 

نسبت به وضعیت و بیماری خود برسند، و رفتاردرمانی عقالنی 
هیجانی نیز با به چالش کشیدن باورهای غیرمنطقی کمک می کند تا 
آن ها باورهای منطقی و کارآمدتری اتخاذ کنند تا رفتار و عواطف 
کارآمدتری نسبت به بیماری خود داشته باشند. این دو رویکرد با 
نگرش های خاص خود توانسته اند به این دسته از بیماران کمک 
کنند تا با مشکل افسردگی خود مقابله کنند و آن را کاهش دهند. 
با تجربه  زنان  افسردگی  این رویکردها در کاهش  پس هر دوی 
با  کدام  هر  اما  بوده اند  اثربخش  برابر  به صورت  پستان  جراحی 

روش های منحصر به فرد خود.
نتیجه گیری

پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی 
با  افسردگی زنان  بدریختی بدن و  از  نگرانی  بر  عقالنی هیجانی 
تجربه جراحی پستان پرداخته است. با توجه به نتایج این پژوهش 
می توان گفت که روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی، با 
کاربرد فرآیندهای خود، هر کدام به ترتیب سبب رهایی از فشار 
کالن   روایت ها و تغییر باورهای غیرمنطقی می شوند، که این امر 
با  زنان  در  افسردگی  و  بدن  بدریختی  از  نگرانی  به کاهش  منجر 
تجربه جراحی پستان شده است، در نتیجه می توان از آن ها به عنوان 

یک مداخله بالینی موثر در این بیماران استفاده کرد.
شهر  ماستکتومی شده  زنان  کلیه  را،  حاضر  پژوهش  نمونه 
پژوهش  محدودیت های  از  یکی  مورد  این  دادند،  تشکیل  تبریز 
احتیاط  با  بایستی  به جوامع دیگر  یافته ها  تعمیم  حاضر است؛ و 
صورت گیرد. همچنین، در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها 
ابزارها،  خودگزارشی بودن  به دلیل  که  شد  استفاده  پرسش نامه   از 
امکان سوگیری در پاسخ دهی محتمل به نظر می رسد. با توجه به 
محدودیت جامعه آماری این پژوهش، پیشنهاد می شود که پژوهش 
حاضر در بین جوامع آماری مختلف، سایر شهرها نیز اجرا گردد. 
همچنین، پیشنهاد می شود عالوه بر بررسی پرسشنامه ای، از سایر 
روش های گردآوری اطالعات نظیر مشاهده و مصاحبه نیز استفاده 

شود.
کاربرد یافته های پژوهش در بالین

از  و  جامعه،  و  خانواده  در  زنان  مهم  نقش  به  توجه  با 
زنان  روان شناختی  و  جسمانی  سالمت  به  توجه  لزوم  طرفی 
ماستکتومی شده، پیشنهاد می شود که در انجمن های سرطان پستان، 
و در کلینیک های روان شناسی بیمارستان ها و کلنیک های دولتی و 
خصوصی، از روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی فردی 
و گروهی در زمینه کاهش نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی 

زنان با تجربه جراحی پستان استفاده شود.
مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش
است.  شده  رعایت  مقاله  این  در  اخالقی  اصول  همه 
شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش 
پایان  خارج شوند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد و در 
اخالق  کد  گرفتند.  قرار  مداخله  تحت  نیز  کنترل  گروه  درمان، 

پژوهش حاضر )IR.IAU.Z.REC.1397.126( است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

دکتر محمد قمری و همکاران. مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی  هیجانی بر نگرانی از بدریختی
 بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه



398

Summer 2019. Vol 8. No.2

References
1. Ghoncheh M, Pournamdar Z, Salehiniya H. 

Incidence and Mortality and Epidemiology 
of Breast Cancer in the World. Asian Pac J 
Cancer Prev. 2016; 17(S3):43-46.

2. World Health Organization. Breast cancer: 
prevention and control. Retrieved May 7, 
2013. from: http//:www.who.int/cancer/de-
tection/breastcancer/en/.

3. Lategan B. Breast malignant, 
males, children Breast cancer 
WHO classification of breast tumors. Pa-
thologyOutlines.com, Inc. 2019.

4. Pedram M, Mohammadi M, Naziri G, Ayy-
inParast N. [Effectiveness Of Cognitive-Be-
havioral Group Therapy On The Treatment 
Of Anxiety & Depression Disorders & On 
Raising Hope In Women With Breast Can-
cer (Persian)]. Journal Of Woman & Soci-
ety. 2011; 1(4):61-75.

5. Sadegi Somee Aliyayi R, KHodabakhshi 
Kolayi A, Akbari MS, Kohsariyan M, 
KalhorniyaGolkar M. [Body image and 
self-esteem: A comparison of two groups 
of women with breast cancer (Persian)]. Ira-
nian Quarterly Journal of Breast Disease. 
2012; 5(2 ,3):16-29.

6. Harirchi I, Ebrahimi M, Zamani N, Jarvandi 
S, Montazeri A. Breast cancer in Iran: Re-
sults of multi-center study. Asian pac J can-
cer prev. 2004; 5(1):24-27.

7. Stopeck A T, Lipton A. Denosumab Com-
pared  With Zoledronic Acid for the Treat-
ment of Bone Metastases in Patients with 
Advanced Breast Cancer: A Randomized, 
Double  -Blind  Study. Journal of Clinical 
Oncology.  2012; 18:112-146.[ doi: 10.1200/
JCO.2010.29.7101]

8. Smeltzer S C, Bare B G. Bronner and Sud-
darth Text Book of Medical Surgical Nurs-
ing14 .th ed. Philadelphia: Lippincott. 2017; 
272, 297, 301.

9. American Cancer Society. Breast Cancer 
Facts & Figures 2017-2018. Atlanta: Amer-
ican Cancer Society, Inc. 2017.

10. Najafi M, Ebrahimi M, Kaviani A, Hashemi 
E, Montazeri A. Breast Conserving Sur-
gery versus Mastectomy: Cancer Practice 
by General Surgeons in Iran. BMD Cancer. 
2005; 5(5)35:.

11. Helms R L, Ohea E L, Corso M. Body image 
issues in women with breast cancer. Psychol-
ogy, Health & Medicine. 2008; 13(3):13-25.
[ DOI: 10.1080/13548500701405509]

12. Mizanur Rahman M, Ahsan A, Rahman K, 
Begum F, Paul A, Md Rassell, et al. Impact 
of Neoadjuvant Chemotherapy on the Post 
Mastectomy Quality of Life in Bangladeshi 
Breast Cancer Patients. Jpn J Cancer Oncol 
Res. 2019; 2(1):1-8. 

13. Brunet JB, Sabiston CM, Burke Sh. Sur-
viving breast cancer: Women’s experienc-
es with their changed bodies. Body Image. 
2013; 10(3):344-351.[ DOI: 10.1016/j.
bodyim.2013.02.002]

14.  Erturhan Türk K, Yılmaz M. The Effect on 
Quality of Life and Body Image of Mas-
tectomy Among Breast Cancer Survivors. 
Eur J Breast Health. 2018; 14(4):205-210.
[  doi: 10.5152/ejbh.2018.3875]

15. Guedes TSR1, Dantas de Oliveira 
NP, Holanda AM, Reis MA, Silva CP, Ro-
cha e Silva BL, Cancela MC, de Souza 
DLB. Body Image of Women Submitted 
to Breast Cancer Treatment. Asian Pac 
J Cancer Prev. 2018; 19(6):1487-1493.[ 
DOI:10.22034/APJCP.2018.19.6.1487]

16. Dauplat J, Kwiatkowski F, Rouanet P, De-
lay E, Clough K, Verhaeghe JL, Raoust 
I, Houvenaeghel G, Lemasurier P, Thivat 
E, Pomel C. Quality of life after mastec-
tomy with or without immediate breast re-
construction. Br J Surg. 2017; 104(9):1197-
1206.[ doi: 10.1002/bjs.10537]

17. Hormes Jm, lytle l, Gross CR, Ahmed R, 
Troxel AB, Schmitz KH. The body im-
age and relationship scale. journal of clin-
ical oncology. 2008; 6(8):1269-1275.[  doi: 
10.1200/JCO.2007.14.2661.]

18. Taghadosi M, Tajamoli Z, Aghajani M. Psy-
chosocial adjustment to cancer and its asso-

https://doi.org/10.1080/13548500701405509
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.02.002
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.02.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%26%23x000fc%3Brk KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30288494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x00131%3Blmaz M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30288494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6170016/
https://dx.doi.org/10.5152%2Fejbh.2018.3875
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guedes TSR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas de Oliveira NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dantas de Oliveira NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holanda AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reis MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha e Silva BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha e Silva BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cancela MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Souza DLB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de Souza DLB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29936719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29936719
https://doi.org/10.22034/APJCP.2018.19.6.1487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dauplat J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwiatkowski F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rouanet P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delay E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delay E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clough K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhaeghe JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raoust I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raoust I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houvenaeghel G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemasurier P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thivat E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thivat E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pomel C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28401542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401542


399

Summer 2019. Vol 8. No.2

ciated factors in patients undergoing chemo-
therapy: A cross-sectional study. Biomed 
Res Ther. 2017; 4(12):1853-1866.

19. Carver CS, Pozo KC, Price AA, Noriega 
V, Harris SD, Derhagopian RP. Concern 
about aspects of body image and adjust-
ment to early stage breast cancer. Psycho-
somatic Medicine. 1998; 60:168-174[DOI: 
10.1097/00006842-199803000-00010]

20. Peled R, Carmil D, Samocha OS, vardi S. 
Breast cancer, Psychological distress and 
life events among young women. Potient 
Educouns. 2008; 37(3):186-194.[ DOI: 
10.1186/1471-2407-8-245]

21. American Psychiatric Association. Diag-
nostic and statistical  manual of mental dis-
orders, Fifth Edition. American Psychiatric 
Pub. 2018.

22. Papazacharias, A  &  Nardini, M. The re-
lationship between depression  and cogni-
tive deficits. Psychiatria Danubina. 2012; 
24 (1):179-182. [doi: 10.1371/journal.
pone.0203343]

23. Jeon L, Buettner C K,  Snyder A R. Path-
ways from teacher depression and child-care 
quality to child behavioral problems. Jour-
nal of Consulting and Clinical Psycholo-
gy. 2014; 82(2):225-235.[ DOI: 10.1037/
a0035720]

24. Fann JR, Thomas-Rich AM, Katon 
WJ, Cowley D, Pepping M, McGregor BA, 
Gralow J. Major depression after breast 
cancer: a review of epidemiology and 
treatment. General Hospital  Psychiatry. 
2008; 30(2):112-126. [DOI: 10.1016/j.gen-
hosppsych.2007.10.008]

25. McGregor AM, Antoni, HM. Psycho-
logical intervention and health outcomes 
among women treated for breast cancer. 
Journal of brain, behavior and immuni-
ty. 2009; 23(2):159-166.[ DOI: 10.1016/j.
bbi.2008.08.002]

26. Fazel M. The emerging for narratve expo-
sure therapy: A review. Clinical Psychology 
Review1030-1039:(8)30  ;2010  ..

27. Goldberg I, Goldberg H. Family Therapy. 
(Translated by Hamid reza Hosseinshahi 
Baravati, Siamak Naghshbandi & Elham 
Arjmand). Tehran: Ravan. 2017.

28. Prochaska J, Norcross, J. Theories of Psy-
chotherapy (Psychotherapy Systems): An 
Interdisciplinary Analysis. (Translated by 
Yahya SeyedMohammadi). Tehran: Ravan. 
2016.

29. Payne M. Narrative Therapy: For acquain-
tance with counseling and psychotherapy 
specialists. (Translated by Maryam esmaili-
Nasab). Tehran: Roshd Publications. 2016.

30. Pereira L M, Muench A, Lawton B. The im-
pact of making a video cancer narrative in an 
adolescent male: A case study. The Arts in 
Psychotherapy. 2017; 55:195-201.[ https://
doi.org/10.1016/j.aip.2017.06.004]

31. Draucker CB. Narrative therapies for wom-
en who have live with violence. Archives 
of Psychiatric Nursing. 2003; 12(3):162-
168.[ https://doi.org/10.1016/S0883-
9417(98)80018-6]

32. Vega R, perez B, Tarrero P, Liria F. Mind-
fulnesss-baed Narrative Therapy for De-
pression in Cancer. Clinical Psychology & 
Psychotherapy. 2014; 21(5):411-419.[ doi: 
10.1002/cpp.1847]

33. Lopes R T, Conclaves M, Machado P, Sinai 
D, Bento T, Salgado J. Narrative Therapy 
vs. Cognitive-Behavioral Therapy for mod-
erate depression: Empirical evidence from a 
controlled clinical trial. Journal Psychother-
apy Research. 2014; 24(6):662-674.[ DOI: 
10.1080/10503307.2013.874052]

34. Sajjadian AS, Dokanei Fard F,  Behboodi 
M. [Narrative therapy on breast cancer pa-
tients’ anxiety and depression (Persian)]. 
Iranian Quarterly Journal of Breast Disease. 
2016; 9(243-51  ):.

35. Sajjadian A, Heydari L, Motaharinasab  A, 
Raji L M. Hope in Life after Narrative Ther-
apy for Breast Cancer Survivors. Multidisci-
plinary Cancer Investigation. 2017; 1(1).

36. Basharpoor S,   Amani SH,  Narimani 

http://psycnet.apa.org/search/results?term=Jeon, Lieny&latSearchType=a
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Buettner, Cynthia K.&latSearchType=a
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Snyder, Anastasia R.&latSearchType=a
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fann JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas-Rich AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katon WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katon WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowley D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pepping M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGregor BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gralow J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18291293
https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2007.10.008
https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2007.10.008
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839417
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839417
http://ijbd.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Dokanei+Fard
http://ijbd.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Behboodi
http://mcijournal.com/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Sajadian
http://mcijournal.com/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Heydari
http://mcijournal.com/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Motaharinasab
http://mcijournal.com/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Raji
http://mcijournal.com/article-1-154-en.pdf
http://mcijournal.com/article-1-154-en.pdf
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=8286&_au=sajjad++basharpoor
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=8286&_au=sajjad++basharpoor
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=63317&_au=SHole++Amani
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=2833&_au=Mohamad++Narimani


400

Summer 2019. Vol 8. No.2

M,  Heidari F. [The effectiveness of nar-
rative exposure therapy on improving the 
stress physiological indexes in women with 
cancer (Persian)]. Health Psychology. 2018; 
7(25):133-145.

37. Aminikhoo M. [Evaluation and comparison 
of the effectiveness of narrative therapy and 
cognitive-behavioral therapy on body im-
age and self-esteem in women with breast 
cancer (Persian)]. Master’s thesis, Allameh 
Tabatabaei University. 2008.

38. Basaknejad S,  Mehrabizadeh Honarmand 
M,  Hasani M,  Nargesi F. [The Effect of 
Narrative group Therapy on Body Dysmor-
phic Concern in Female University Students 
(Persian)].Health Psychology. 2012; 1(2):5-
11. 

39. Dacosta D, Nelson TM, Rudes J, Guterman 
JT. A narrative approach to body dysmor-
phic disorder. Mental Health Counseling. 
2007; 29(1):67-80.[ DOI: 10.17744/me-
hc.29.1.30d2ayfwtn57q5m8]

40. Mackean S, Eskandari H, Borjali A, Ghodsi 
D. [Comparison of the effects of narrative 
therapy and diet therapy on the body mass 
index in overweight and obese women (Per-
sian)]. Iranian Journal of Nutrition Sciences 
 &Food Technology. 2011; 5(4): 53-63.

41. Rosner R. Albert Ellis,  Rational-Emo-
tive Behavior Therapy. Adolescent Psy-
chiatry. 2011; 1: 82-87.[ https://doi.
org/10.1002/9781118340851.ch27]

42. Smkhani Akbarinejad H. Counseling and 
psychotherapy with the approach of ratio-
nal-emotional behavior therapy. Tabriz: 
Haltak Publications. 2014.

43. Ellis A. Rational- Emotive Behavior Therapy 
and cognitive Behavior Therapy for Elderly 
Oeople. Journal of Rational Emotive & Cog-
nitive- Behavior Therapy. 1999; 17:5-18.[ 
https://doi.org/10.1023/A:1023017013225]

44. Sharf R S. Theories of Psychotherapy and 
Counseling. (Translated by Mehrdad Firou-
zbakht). Tehran: Rasa Publications. 2017.

45. Stagl JM, Bouchard LC,  Lechner SC, 

Blomberg BB, Gudenkauf LM, Jutagir DR, 
Glück S, Derhagopian RP, Carver CS, An-
toni MH. Long-term psychological benefits 
of cognitive-behavioral stress management 
for women with breast cancer: 11-year fol-
low-up of a randomized controlled trial. 
Cancer. 2015; 121(11):1873-1881.[ doi: 
10.1002/cncr.29076]

46. Fadaei S, Janighorban M, Mehrabi T, Ah-
madi S A, Mokaryan F, Gukizade A. Effects 
of cognitive behavioral counseling on body 
Image following mastectomy. J Res Med 
Sci, 2011; 16(8):1047-1054.

47. Olyaie Z, Touzandehjani H, Kiafar Z. [Eval-
uation effectiveness of mindfulness-based 
cognitive therapy on  quality of life and 
mood in women with breast cancer  under-
going mastectomy Persian)]. Fundamentals 
of Mental Health, 2017; 19(4):321-329.

48. Isazadegan A, Shiekhi S, Hafeznia M, 
Khademi A. [The Effectiveness Of Cog-
nitive-Behavioral Group  Therapy On Re-
duction Of Depression Symptoms Among 
Patients With Cancer (Persian)]. The Jour-
nal of Urmia University of Medical Scienc-
es. 2013; 24(5):339-346.

49. Izadi Ajirloo A, Bahmani B, Ghanbari Mot-
laq A. [The Effectiveness of Group Behav-
ioral Cognitive Intervention on Body Image 
Correction and  Increased self-esteem in 
women with breast cancer after mastectomy 
(Persian)]. Rehabilitation. 2013; 13(4):72-
83.

50. Cory G, Cory M S. Group Therapy. (Trans-
lated by Seifullah Bahari, Bayramali Ran-
jgar, Hamid reza Hosseinshahi Baravati, 
Malek Mirhashimi & Siamak Naghshban-
di). Tehran: Ravan. 2017.

51. Littelton H L, Axsom D, Pury C L S. De-
velopment of the Body Image Concern In-
ventory. Behavior Research & Therapy. 
2005; 43(2):229- 241.[ DOI: 10.1016/j.
brat.2003.12.006]

52. Basaknejad S, Ghaffari M. [The Relation-
ship between Fear of Body Dysmorphic 
and Psychological Disorders in Students 
(Persian)]. Journal of Behavioral Sciences, 

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=51843&_au=Fazele++Heidari
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=21536&_au=M++mehrabi+zadeh
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=3483&_au=M++hasani
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=384&_au=F++nargesi
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17744%2Fmehc.29.1.30d2ayfwtn57q5m8
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.17744%2Fmehc.29.1.30d2ayfwtn57q5m8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stagl JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouchard LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lechner SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blomberg BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudenkauf LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jutagir DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gl%C3%BCck S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Derhagopian RP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carver CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antoni MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antoni MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25809235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadaei S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22279481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrabi T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22279481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadi SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22279481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadi SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22279481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mokaryan F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22279481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263082/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263082/
https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.12.006
https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.12.006


401

Summer 2019. Vol 8. No.2

2008; 1(2):179-187.

53. Mehrabizadeh Honarmand M, Najarian B, 
Baharlooyi R. [The Relationship between 
Perfectionism and Social Anxiety in Stu-
dents (Persian)]. Journal of Psychology, 
2000; 3 (3), 231-248.

54. Beck A T, Steer R A, Brown G K. Manu-
al for the Beck depression inventory-II. San 
Antonio, TX: Psychological Corporation. 
1996.[ DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-
4419-1005-9_441]

55. Fatah L, Birashk B, AtefVahid MK, Dob-
son K S. [Meaning structures / schemas, 
emotional states, and  Cognitive processing 
of emotional information: A comparison 
of two conceptual frameworks (Persian)]. 
Iranian Journal of Psychiatry and Clinical 
Psychology (Thought and Behavior). 2005; 
11(3):312-326.

56. Ebrahimi M, Seyadi M S, Shoaee F. [Group 
narrative therapy in the elderly men; en-
hancing forgiveness and reducing depres-
sion (Persian)]. Journal  of  Gerontology. 
2018; 3(1):1-13.

57. Gravandi S, Gram K, Mazloomi A, Mazlo-
omi E. [Effectiveness of Group Cognitive 
Therapy on Life Expectancy and Depres-
sion Women with Breast Cancer (Persian)]. 
Health Psychology. 2015; 3(12):7-23.

58. Khatibian M, Shakerian A. [The effective-
ness of cognitive behavioral group therapy 
on decreasing depression, anxiety and stress 
in breast cancer women admitted to Ahwaz 
Medical Sciences Hospitals (Persian)]. Sci-
entific Journal of Kurdistan University of 
Medical Sciences. 2014; 19(4):91-99.

59. 59, Edmons CVI, Lockwood GA, Cunning-
ham AJ. Psychological response to longTerm 
group therapy: A randomized Trail with met-
astatic  breast cancer patients. Psycho-on-
cology. 1999; 8(1):74-91.  [DOI:10.1002/
(SICI)1099-1611(199901/02)8:1<74::AID-
PON339>3.0.CO;2-K

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=21536&_au=M++mehrabi+zadeh
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=16943&_au=Kazem++Gram
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=16944&_au=Akram++Mazloomi
http://hpj.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=16944&_au=Akram++Mazloomi
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1611(199901/02)8:1%3C74::AID-PON339%3E3.0.CO;2-K
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1611(199901/02)8:1%3C74::AID-PON339%3E3.0.CO;2-K
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1611(199901/02)8:1%3C74::AID-PON339%3E3.0.CO;2-K

