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Background: In recent years, Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
has been widely used, with an emphasis on accepting problems as an integral
part of human life and increasing psychological flexibility. In this regard, the
current study aimed to investigate the effectiveness of Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) on the body image of women with breast
cancer after mastectomy surgery.
Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test and posttest design with the experimental and control groups. The study population
consisted of 26 patients who were selected by purposeful sampling from
"Alla Charity Center" in Isfahan in 2015 and were randomly assigned to two
groups of 13 cases. The experimental group received ACT in 8 one-hour
weekly sessions. The Multidimensional Personality Attitude Questionnaire
(1990) was completed by both experimental and control groups in the pretest and post-test stages. The obtained results were analyzed in SPSS
software.
Findings: The results of covariance analysis revealed that there was a
significant difference between the mean scores of body image and its
dimensions in the experimental and control groups. Moreover, it was found
that ACT was effective in the improvement of body image in patients of the
experimental group (P<0.05).
Conclusion: As evidenced by the obtained results, the ACT can be of great
help in the alleviation of psychological problems in women with breast
cancer.
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مقدمه :در سالهای اخیر درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد با تأکید بر پذيرش مشکالت به عنوان بخش
جدايیناپذير زندگی انسان و افزايش انعطافپذيری روانشناختی ،کاربرد فراوانی يافته است .در اين راستا،
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر تصوير بدنی زنان مبتال به سرطان سینه
پس از جراحی ماستکتومی انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه آزمايش و
گواه بود .نمونه مورد مطالعه  22بیمار بودند که به شیوه نمونهگیری هدفمند از «مرکز خیريه آال» شهر اصفهان
در سال  1312-12انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  13نفری جای گرفتند .گروه آزمايش ،درمان
مبتنی بر پذيرش و تعهد را به مدت هشت جلسه يک ساعته به صورت هفتگی دريافت نمود .پرسشنامه چند
بعدی نگرش فرد در مورد تصوير بدنی خود ( )1117توسط هر دو گروه آزمايش و گواه در مراحل پیشآزمون
و پسآزمون تکمیل گرديد .يافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شدند.
یافتهها :نتايج تحلیل کوواريانس نشان دادند که بین میانگین نمرات تصوير بدنی و زيرمقیاسهای آن در دو
گروه آزمايش و گواه در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد و درمان بر بهبود تصوير بدنی بیماران
در گروه آزمايش تأثیر معناداری داشته است (.)P<7/72
نتیجهگیری :به نظر میرسد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد میتواند در زمینه بهبود مشکالت
روانشناختی زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی ماستکتومی مفید واقع شود.

ارجاع :قاسمی لیال ،جبلعاملی شیدا .اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر تصوير بدنی در زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی
ماستکتومی .مجله تحقیقات نظام سالمت 1311؛ .222-221 :)1(12

مقدمه
در بین انواع مختلف سرطان ،سرطان سینه که  23درصد از
مجموع انواع سرطان در زنان را شامل میشود ،شايعترين سرطان
و کشندهترين بدخیمی در زنان محسوب شده و يکی از مهمترين
عوامل نگرانکننده سالمتی آنها در جهان میباشد (.)1،2
براساس آخرين آمار مرکز تحقیقات سرطان در ايران ،ساالنه
حدود  1277مورد جديد از سرطان پستان در کشور ثبت میشود
و  1177نفر به دلیل ابتال به سرطان سینه فوت میکنند .در حال
حاضر حدود  17777فرد مبتال به اين بیماری در کشور زندگی
میکنند (.)3

جراحی ماستکتومی يکی از روشهايی است که به منظور
درمان سرطان سینه انجام میشود .در اين نوع جراحی ،کل بافت
سینه و در برخی از موارد ،بافتهای کناری نیز برداشته میشوند
( .)1برداشتن سینه در پی جراحی ماستکتومی ،عوارضی منفی را
در زنان بر جای میگذارد ( .)2اين نوع جراحی به دلیل تغییر در
شکل بدن ،اختالل در تصوير تن و تبعات روانی -اجتماعی شديد،
بیشترين پیامدهای روانی -اجتماعی خود را در روابط اجتماعی
به ويژه در رابطه با همسر نشان میدهد ( .)2شواهد پژوهشی
حاکی از آن هستند که درد و رنج حاصل از بیماری ،نگرانی از
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آينده اعضای خانواده ،ترس از مرگ ،عوارض ناشی از درمان
بیماری ،کاهش میزان عملکرد و اختالل در تصوير ذهنی و
مشکالت جنسی از جمله عواملی هستند که سالمت روان بیماران
مبتال به سرطان سینه را دچار اختالل میسازند (.)0
عالوهبراين ،سرطان سینه بر تصوير ذهنی زنان از بدن خود
و احساسـات جنسـی آنها تأثیر میگذارد ( .)1تصوير بدنی يک
ساختار چند وجهی شامل ارزيابیهای ذهنی از بدن است .اين
ارزيابیها شامل :سنجش عاطفی ،شناختی و رفتاری از سايز،
زيبايی ،عملکرد ،تناسب اندام و سالمتی میباشند ( .)1چنین
ارزيابیهايی میتوانند منجر به ادراک کامالً متفاوت فرد از فرم و
سايز بدن شوند ( .)17ظاهر فیزيکی بخش اصلی تصوير بدنی بوده
و در برقراری تعامالت اجتماعی با ديگران تأثیر دارد؛ بنابراين ،اين
عامل دارای نقشی اساسی در تعیین باورها و رفتارها درباره بدن
میباشد ( .)11عالوهبراين ،تصوير بدنی منفی میتواند پیامدهای
نامطلوب روانشناختی همچون خوردن بیمارگونه ،افسردگی،
خلق منفی ،اضطراب و حرمت نفس پايین را به همراه داشته باشد
()12؛ از اين رو با توجه به اثرات نامطلوبی که سرطان سینه بر
سالمت روانی به ويژه تصوير بدنی مبتاليان بر جای میگذارد ،در
دهههای اخیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گرفته و
شیوههای درمانی برای آن طراحی شده است ( .)13در اين میان،
درمانهای روان شناختی از نقشی انکارناپذير و مهم برخوردار
هستند ( .)11يکی از پرکاربردترين درمانهای اين حوزه ،درمان
مبتنی بر پذيرش و تعهد ( ACT: Acceptance and
 )Commitment Therapyاست .اين درمان که به صورت
«اکت» تلفظ میشود ،نوعی از تحلیل رفتار بالینی است که در
رواندرمانی به کار میرود .در اين نوع درمان که توسط
روانشناس آمريکايی به نام  Heyesتدوين شد ( ،)12ترکیبی از
استعاره ،جملههای متناقضنما ،مهارتهای توجه آگاهی و طیف
گستردهای از تمرينات تجربهگرايانه و مداخالت رفتاری هدايت
شده توسط ارزشها به کار برده میشود .هدف اصلی اکت در
انتزاعیترين مفهوم آن ،کمک به انسان برای برخورداری از يک
زندگی غنی و پرمحتوا است که در کنار رنجی که برای همه
انسانها وجود دارد ،تحقق میيابد ( .)12اکت مهارتهای
روانشناختی را به انسان آموزش میدهد تا بتواند افکار و
احساسات دردآور را به طور مؤثری بپذيرد و تحمل کند؛ به طوری
که اين افکار و احساسات تأثیر و نفوذ کمتری در فرد داشته باشند.
در حقیقت ،اکت کمک میکند تا انسان دريابد که واقعاً چه چیزی
برای او مهم و معنادار است؛ به اين معنا که ارزشهای مورد نظر
وی را روشن مینمايد و از اين اطالعات در جهت هدايت کردن،
الهام بخشیدن و برانگیختن فرد برای انتخاب هدف و انجام اعمالی
که زندگی را پربار میسازند ،استفاده میکند ()10؛ بنابراين اين
نوع درمان میتواند به پذيرش و بهبود تصوير بدنی بیماران مبتال
به سرطان سینه کمک کند .مطالعات اخیر در زمینه کارايی اکت،
نتايج رضايتبخشی را در زمینه استفاده از اين روش درمانی در

کار بالینی به ويژه در کار با مشکالت روانشناختی بیماران مبتال
به سرطان گزارش نمودهاند؛ برای مثال نتايج پژوهش اسمی ()11
حاکی از آن بودند که اکت بر افزايش کیفیت زندگی ،سالمت
روان و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به سرطان پستان
اثرگذار میباشد .با توجه به اين يافتهها و همچنین شیوع باالی
سرطان سینه در ايران و عوارض روانشناختی متعددی که در پی
دارد ،انجام مداخالت روانشناختی از جمله اکت به منظور ارتقای
سالمت روانی بیماران مبتال ضروری به نظر میرسد .از آنجايی
که تاکنون در ايران پژوهشی در زمینه اثربخشی اکت بر تصوير
بدنی زنان مبتال به سرطان سینه انجام نشده است ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر
تصوير بدنی بیماران مبتال به سرطان سینه انجام شد.
روشها
پژوهش حاضر از مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و
پسآزمون همراه با گروه آزمايش و گواه بود .جامعه آماری
پژوهش را زنان مبتال به سرطان سینه در شهر اصفهان که در
سال  1312به «مرکز خیريه آال» مراجعه کرده بودند ،تشکیل
دادند .نمونه پژوهش شامل  22زن بیمار مبتال به سرطان پستان
بود که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت
تصادفی در دو گروه  13نفره آزمايش و گواه جای گرفتند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :تشخیص سرطان
پستان توسط پزشک متخصص ،انجام جراحی ماستکتومی،
گذشت حداقل يک سال از تشخیص بیماری ،تمايل نسبت به
شرکت در پژوهش ،سن کمتر از  12سال و داشتن حداقل
تحصیالت ديپلم .عدم همکاری شرکتکنندگان ،پاسخ ندادن به
سؤاالت پرسشنامه ،غیبت بیش از دو جلسه و دريافت اکت قبل
از ورود به پژوهش نیز به عنوان معیارهای خروج از پژوهش در
نظر گرفته شدند.
ابزار گردآوری دادهها در اين پژوهش ،پرسشنامه مشخصات
دموگرافیک (شامل :سن و طول مدت بیماری) و پرسشنامه چند
بعدی نگرش فرد در مورد تصوير بدنی خود ( MBSRQ:

)Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
بودند .روايی اين پرسشنامه توسط  Cashو همکاران ()1117
مورد بررسی قرار گرفته و تأيید شده است .پايايی آن نیز معادل
 11درصد گزارش شده است ( MBSRQ .)11شامل  21سؤال
در ارتباط با ابعاد جسمانی ( 21سؤال) ،رضايت از بخشهای
مختلف بدنی (نه سؤال) و نگرش فرد درباره وزن (شش سؤال)
میباشد که در مجموع  17خردهمقیاس را شامل میشود که
عبارت هستند از :ارزيابی ظاهر ،آگاهی از ظاهر ،ارزيابی تناسب
جسمانی ،آگاهی از تناسب جسمانی ،ارزيابی احساس سالمتی،
آگاهی از احساس سالمتی ،آگاهی از احساس بیماری ،رضايت از
بخشهای مختلف بدن ،مشغولیت فکری با اضافهوزن و ارزيابی
وزن .پايايی اين ابزار در ايران توسط زرشناس و همکاران برای
652
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تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تهد بر تصویر بدنی مبتالیان به سرطان سینه

ارزيابی ظاهر  12درصد ،آگاهی از ظاهر  10درصد ،آگاهی از
تناسب  01درصد ،ارزيابی تناسب  12درصد ،ارزيابی احساس
سالمت جسمانی  07درصد ،آگاهی از احساس سالمت جسمانی
 07درصد ،آگاهی از احساس بیماری  07درصد ،نگرانی از افزايش
وزن  12درصد ،رضايت از بخشهای مختلف بدنی  01درصد و
ارزيابی وزن از ديد خود فرد  02درصد محاسبه شده است (.)27
اين پرسشنامه برای هر دو گروه در مرحله پیشآزمون تکمیل
گرديد که نتايج به دست آمده نشاندهنده نگرش منفی نسبت به
تصوير بدنی در زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی
ماستکتومی بودند .در ادامه ،گروه آزمايش اکت را طی هشت
جلسه فردی يک ساعته به صورت هفتگی دريافت نمود و گروه
گواه به دلیل حفظ و رعايت مسائل اخالقی تا پايان پژوهش در
لیست انتظار باقی ماند و بعد از پسآزمون ،اکت را دريافت کرد.
خالصه جلسات بدين شرح بود :جلسه اول :توضیح جلسات
درمانی ،اهداف و سیر درمان و تصريح نوع رابطه؛ جلسه دوم:
سنجش عملکرد درماندگی خالق و ارائه تکلیف؛ جلسه سوم:
معرفی دنیای درون و بیرون و قوانین حاکم بر آنها و بیان کنترل
به عنوان مسأله؛ جلسه چهارم :معرفی احساسات پاک و ناپاک و
تمايل به جای کنترل؛ جلسه پنجم :معرفی خود بهعنوان زمینه و
گسلش از برچسبها؛ جلسه ششم :گسلش از آينده و گذشته و
ذهن آگاهی؛ جلسه هفتم :درک ماهیت تعهد و تمايل؛ جلسه
هشتم :معرفی ارزشها و تفاوت آن با اهداف .پس از اتمام جلسات،

پرسشنامهها مجدداً در میان دو گروه توزيع شدند (پسآزمون).
الزم به ذکر است که ريزش در هیچيک از گروهها رخ نداد.
به منظور رعايت اصول اخالقی ،پیش از آغاز کار ،رضايت
آزمودنیها در نظر گرفته شد و فرم موافقت برای همکاری توسط
ايشان تکمیل گرديد و به آنها گفته شد که در صورت عدم تمايل
به ادامه همکاری میتوانند پژوهش را ترک کنند .همچنین به
آنها اطمینان داده شد که نتايج پرسشنامهها محرمانه بوده و در
صورت تمايل برای شرکتکنندگان تفسیر خواهد شد .شايان ذکر
است که برای رعايت حقوق آزمودنیها از پرسشنامههای بدون
نام استفاده گرديد .شرکت در اين پژوهش هیچگونه بار مالی برای
آزمودنیها نداشت.
در انتها ،دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار
 SPSS 22مورد تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها
میانگین سنی و انحراف معیار افراد در گروه آزمايش برابر با
 11/02±1/72و در گروه گواه معادل  31/12±2/10بود .میانگین
و انحراف معیار طول مدت بیماری نیز در گروه آزمايش برابر با
 17/27±1/21و در گروه گواه معادل  1/22±2/72به دست آمد.
در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و
پسآزمون تصوير بدنی و زيرمقیاسهای آن در دو گروه ارائه
شده است.

جدول  :5شاخصهای توصیفی تصوير بدنی و زيرمقیاسهای آن در گروههای آزمايش و گواه
زیرمقیاس
تصوير بدنی
ارزيابی ظاهر
گرايش ظاهر
گرايش تناسب
ارزيابی سالمت
گرايش سالمت
گرايش بیماری
رضايت بدنی
وزن ذهنی
دلمشغولی با وزن
(اضافهوزن)

گروه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین (انحراف استاندارد)

میانگین (انحراف استاندارد)

(3/21 )7/31
(3/11 )7/21
(3/31 )7/01
(3/31 )7/21
(3/21 )7/11
(3/11 )7/22
(3/22 )7/23
(3/37 )7/02
(3/12 )7/22
(2/11 )7/22
(3/10 )7/21
(3/22 )7/20
(3/02 )7/02
(3/02 )7/22
(3/22 )1/22
(3/02 )7/11
(3/32 )7/01
(2/11 )7/21
(3/11 )7/02
(3/22 )7/22

(3/12 )7/21
(3/12 )7/22
(3/23 )7/27
(3/32 )7/22
(3/01 )7/13
(3/00 )7/11
(3/11 )7/10
(3/31 )7/01
(3/17 )7/12
(2/03 )7/32
(3/27 )7/20
(3/12 )7/21
(3/17 )7/00
(3/20 )7/12
(3/10 )1/12
(3/01 )7/11
(3/11 )7/21
(2/11 )7/31
(3/02 )7/21
(3/21 )7/21
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جدول  :6نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری تصوير بدنی در دو گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آماری

اثرات
پیشآزمون
عضويت گروه
خطا

2/211
7/170
7/212

1
1
13

2/211
7/170
7/711

111/11
2/21

7/777
7/733

7/17
7/37

1/77
7/20

جدول  :3نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری (مانکوا)
شاخص

ارزش

F

فرضیه درجه آزادی

خطای سطح آزادی

معناداری

مجذور اتا

توان آماری

المبدای ويلکز

7/101

1/012

12

1

7/331

7/00

7/22

جدول  :4نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری ابعاد تصوير بدنی
متغیر
ارزيابی ظاهر
گرايش ظاهر
گرايش تناسب
ارزيابی سالمت
گرايش سالمت
گرايش بیماری
رضايت بدنی
وزن ذهنی
دلمشغولی با وزن (اضافهوزن)

مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

7/711
7/722
7/710
7/210
7/121
7/730
7/773
7/710
7/713

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7/711
7/722
7/710
7/210
7/121
7/730
7/773
7/710
7/713

در اين مطالعه نمره پیشآزمون به عنوان متغیر همگام
شناخته شد و تأثیر آن بر نمرات پسآزمون با استفاده از تحلیل
کوواريانس کنترل گرديد .به منظور بررسی پیشفرضهای تحلیل
کوواريانس تک متغیری از آزمون Kolmogorov–Smirnov
(جهت بررسی نرمال بودن توزيع نمرات) ،آزمون لوين (برای
بررسی همگنی واريانسها) ،آزمون باکس (به منظور بررسی
همگنی ماتريس کوواريانس) و پیشفرض همگونی ضريب
رگرسیون استفاده شد و اين پیشفرضها با مقادير ()P>7/72
مورد تأيید قرار گرفتند؛ از اين رو میتوان از تحلیل کوواريانس
تک متغیری استفاده کرد .نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیری
در جدول  2ارائه شدهاند.
مطابق با جدول  ،2پس از حذف تأثیر پیشآزمون بر متغیر
وابسته مشاهده میشود که بین میانگینهای تعديل شده نمرات
تصوير بدنی شرکتکنندگان بر حسب عضويت گروهی (گروههای
آزمايش و کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود
دارد ()P<7/72؛ بنابراين میتوان گفت که اکت بر تصوير بدنی
در زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی ماستکتومی تأثیر
داشته و میزان آن در مرحله پسآزمون معادل  7/37میباشد.
در اين مطالعه به منظور بررسی اثربخشی اکت بر ابعاد تصوير
بدنی از تحلیل کوواريانس چند متغیری استفاده شد .برای انجام
تحلیل مورد نظر ،پیشفرض يکسانی ماتريس کوواريانس
متغیرهای وابسته (با استفاده از آزمون باکس) مورد بررسی قرار

F

2/711
2/232
1/322
3/720
1/310
12/722
2/721
12/712
1/721

سطح
معناداری
7/711
7/722
7/717
7/712
7/712
7/717
7/711
7/717
7/711

مجذور اتا

توان آماری

7/22
7/21
7/22
7/07
7/22
7/03
7/21
7/03
7/21

7/21
7/02
7/01
7/02
7/03
7/21
7/01
7/21
7/01

گرفت و تأيید گرديد؛ از اين رو میتوان از تحلیل کوواريانس چند
متغیری استفاده کرد (.)P>7/72
جدول  3نشان میدهد که بین دو گروه آزمايش و گواه تفاوت
معناداری وجود دارد و میزان تأثیر درمان  7/00میباشد .برای
بررسی دقیقتر يافتهها ،نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیری
ابعاد تصوير بدنی در جدول  1ارائه شده است.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،با تعديل نمرات
پیشآزمون ،بین نمرات ابعاد تصوير بدنی گروههای آزمايش و
گواه در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری ايجاد شده است
()P<7/72؛ بنابراين اکت بر بهبود تصوير بدنی و ابعاد آن تأثیر
معناداری داشته است.
بحث
نتايج پژوهش حاضر بیانگر تأثیر اکت بر بهبود تصوير بدنی
زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی ماستکتومی بودند .در
اين مطالعه ،میانگین تصوير بدنی و ابعاد آن در گروه کنترل به
دلیل عدم اجرای درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد ،تفاوت
معناداری نداشت.
در پی جستجو در منابع مطالعاتی در دسترس مشاهده شد
که تاکنون پژوهش منتشر شدهای در زمینه اثربخشی اکت بر
تصوير بدنی در افراد مبتال به سرطان سینه صورت نگرفته است؛
از اين رو نوآوری پژوهش حاضر ،استفاده از درمان مبتنی بر
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پذيرش و تعهد برای زنان مبتال به سرطان سینه پس از جراحی
ماستکتومی میباشد؛ بنابراين نتايج اين پژوهش را میتوان از
برخی جهات با نتايج تعدادی از مطالعات پیشین از جمله پژوهش
اسمی ( ،)11مالحی ( )21و شپرد ( )22در زمینه اثربخشی اکت
بر کاهش مشکالت روانشناختی همسو دانست.
زنان مبتال به سرطان سینه که جراحی ماستکتومی انجام
دادهاند ،به دلیل مخدوش شدن تصوير بدنیشان ممکن است با
عدم پذيرش خود ،چسبیدن به افکار و اجتناب از احساسات و افکار
ناخوشايند باعث عدم انعطافپذيری روانشناختی و از دست دادن
سالمت روانی و زندگی غنی و دارای معنا برای خود و اطرافیانشان
شوند .اگرچه موضوع پذيرش و اجتناب برای بیماران مبتال به
سرطان اهمیت دارد؛ اما مداخالت روانشناختی هدفمند برای
مبتاليان به سرطان با هدف افزايش پذيرش و کاهش اجتناب،
اندک میباشد .اکت از طريق شش فرايند مرکزی پذيرش ،گسلش،
خود به عنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،ارزشها و عمل متعهدانه
منجر به انعطافپذيری روانشناختی میشود؛ از اين رو میتوان
گفت که اکت با داشتن مؤلفه پذيرش و گسلش ،درمان مناسبی
برای بیماران مبتال به سرطان سینه میباشد.
اکت با اين نکته آغاز میشود که زندگی پر از درد است.
اهمیتی ندارد که زندگی ما چقدر خوب بگذرد؛ زيرا در هر حال
با درد زيادی همراه خواهد بود .ما انسانها احساسات دردناک و
افکار منفی زيادی داريم و بايد ياد بگیريم که چطور با آنها
زندگی کنیم و چطور با وجود آنها يک زندگی غنی ،کامل و
پرمعنا داشته باشیم (.)12
پذيرش با استفاده بیشتر از شیوههای مسألهمدار و فعال و
توانايی مقابله بیشتر ارتباط داشته و عاملی مهم برای کمک به
بیماران میباشد تا بتوانند با موقعیت خود بهتر کنار آيند و
احساس بهتری داشته باشند .بیماران از طريق تمرينات و
استعارههای مختلف میآموزند که می توان احساسات شديد را
تجربه نمود و يا به احساسات بدنی شديد توجه کرد؛ بدون آنکه
آسیبی به آنها وارد شود ( .)23همچنین با استفاده از اين
استعارهها به بیمار کمک میشود تا دست از کنترل و اجتناب
از تمام افکار و احساسات ،عالئم بدنی ،خاطرات و امیال
ناخوشايندی که در اثر نگرانی از تصوير بدنی برای وی به وجود
آمدهاند ،بردارد و با وجود تمام آنها ،در راستای ارزشهای خود
برای دستیابی به يک زندگی غنی و معنادار قدم بردارد .مشخص
کردن حیطههای مهم زندگی همانند يک قطبنما ،بیمار را
متعهدانه در مسیر زندگی غنی نگه میدارد .پذيرش و مشخص
کردن ارزشها به افزايش سازگاری بیمار کمک نموده و هزينه
و وقتی که وی تاکنون صرف اجتناب يا جنگ با افکار خود در
مورد تصوير بدنیاش مینموده است را در جهت غنای زندگی
وی قرار میدهد.
تصوير بدنی نیز همانند رضايتمندی کلی در طول دوران
زندگی تحت تأثیر خود تغییر میکند ( .)21با توجه به اينکه يکی

از اهداف اکت اين است که برای خودی که با افکار ،احساسات،
خاطرات و احساسات بدنی تعريف میشود (خود مفهومسازی
شده) جايگزين پیدا کند ( ،)22اين درمان میتواند مؤثر واقع
شود .با استفاده از استعاره شطرنج به مراجعهکنندگان ياد
میدهیم که چطور بیشتر میتوانیم مانند صفحه شطرنج باشیم.
ارتباط صفحه شطرنج با مهرهها بینهايت میباشد؛ اما در اين
جنگ وارد نمیشود .خود مشاهدهگر به بیمار کمک میکند تا
خود را جدا از ارزيابیهايی ببیند که ذهن او انجام میدهد و
بفهمد که آنها واقعی نیستند .اين امر به بهبود تصويری که
شخص از خود دارد کمک میکند (.)10
ارتباط با زمان حال به معنای بودن در اينجا و اکنون است؛
هشیاری کامل نسبت به تجربهای که داريم به جای اينکه در
افکارمان گم شويم که خود شامل توجه منعطف به جهان
روانشناختی درونی و جهان مادی بیرونی میباشد .ارتباط با
زمان حال در فرايند همجوشیزدايی و پذيرش بسیار اهمیت
دارد .اولین قدم در همجوشیزدايی از يک فکر يا پذيرش يک
احساس ،توجه به آن است ( .)10در مجموع ،با توجه به تأثیر
روشهای مختلف اکت مانند استفاده از گسلش از ذهن ،پذيرش
و افزايش خودآگاهی فرد نسبت به توانايیها و ارزشهای زندگی
خود میتواند منجر به تصوير مثبت و کارآمدی (با وجود تفاوت
جسمی با ديگران) در وی شود و رضايت ،لذت و افزايش
انعطافپذيری روانشناختی را در پی داشته باشد؛ از اين رو با
توجه به جراحی ماستکتومی و تغییراتی که پس از آن طی مدت
کوتاهی در ظاهر فرد ايجاد میشود ،پیشنهاد میگردد همراه با
درمانهای پزشکی ،از درمانهای روانشناختی از جمله اکت
برای بهبود سالمت روانی و تصوير بدنی بیماران مبتال به سرطان
سینه استفاده شود .اين امر به ويژه در تدوين دورههای آموزشی
اکت از سوی مراکز بهداشت و سالمت برای بهبود مشکالت
روانشناختی ناشی از بیماری سرطان سینه در زنان ضروری به
نظر میرسد.
در انتها بايد گفت که يکی از محدوديتهای اين پژوهش،
بکارگیری روش نمونهگیری در دسترس و تعداد کم نمونه بود.
همچنین به دلیل محدوديت زمانی ،پیگیری نتايج مقدور نبود؛ از
اين رو اطالعاتی در مورد تداوم بهبودی درمان به دست نیامد .از
سوی ديگر ،اين پژوهش در ارتباط با زنان مبتال به سرطان سینه
انجام شد؛ از اين رو در تعمیم نتايج آن به ساير بیماریها بايد
جانب احتیاط را رعايت نمود.
نتيجهگيری
بهطور کلی نتايج اين پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر
پذيرش و تعهد باعث بهبود تصوير بدنی زنان مبتال به سرطان
سینه بعد از جراحی ماستکتومی شده است لذا بهنظر میرسد که
از اين درمان میتوان برای کاهش مشکالت روانی از جمله بهبود
تصوير بدنی در بیماران مبتال به سرطان سینه استفاده نمود.
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