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Abstract
The aim of this study was to investigate the effectiveness of music therapy on the severity of
pain, perceived stress and happiness in adolescents with leukemia in Ahvaz city. This quasiexperimental study was carried out with a pretest, post-test, and follow-up with the control
group. The statistical population included all adolescents with leukemia in Ahvaz city. A total
of 30 adolescents with leukemia were selected using available sampling method and assigned
randomly into two groups of experimental and control. McGill pain intensity questionnaire,
Perceived Stress Scale and Oxford Happiness Inventory were used to collect data. After
forming the groups (experimental and control) and performing the pre-test on both groups,
the experimental group received 12 sessions of music therapy and the control group did not
receive intervention. After the end of the intervention, they were tesed again in post test, and
30 day afterward in follow phases. Analysis of the data using multivariate and one-way
covariance analysis showed that music therapy was effective in reducing the severity of
perceived pain, and increased happiness in adolescents with leukemia. However, these results
were not found to be significant in the follow up phase; hence, music therapy had no
sustained effect in reducing the intensity of pain and perceived stress; also it did not increase
the happiness of adolescents with leukemia. According to these results, music therapy can be
used as a therapeutic approach to reduce the intensity of pain and perceived stress, as well as
to increase the happiness of adolescents with leukemia.
Keywords: music therapy, pain intensity, perceived stress, happiness, adolescents with
leukemia
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي موسیقيدرماني بر شدت درد ،استرس ادراکشده و شادکامي نوجوانان مبتال به
لوسمي شهر اهواز انجام شد .پژوهش نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعۀ
آماری شامل تمامي نوجوانان مبتال به لوسمي شهر اهواز بود .درمجموع 30 ،نوجوان مبتال به لوسمي با روش نمونهگیری
دردسترس ،انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل ،تخصیص یافتند .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامۀ شدت درد مک گیل ،مقیاس استرس ادراکشده و پرسشنامۀ شادکامي آکسفورد استفاده شد .پس از تشکیل
گروهها (آزمایش و کنترل) و اجرای پیشآزمون از هر دو گروه ،افراد گروه آزمایش 12جلسه موسیقيدرماني شدند و
گروه کنترل ،مداخلهای دریافت نکرد .پس از پایان مداخله ،روی دو گروه ،پسآزمون و پس از  30روز ،آزمون پیگیری
انجام شد .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و یکراهه نشان داد که موسیقيدرماني بر کاهش
شدت درد و استرس ادراکشده و افزایش شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي مؤثر بود؛ در حالي که این نتایج در مرحلۀ
پیگیری ،معنادار نشد و موسیقيدرماني اثرات پایداری بر کاهش شدت درد و استرس ادراکشده و همچنین افزایش
شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي نداشت .با توجه به این نتایج ،موسیقيدرماني ميتواند در کوتاهمدت شیوۀ درماني
برای کاهش شدت درد و استرس ادراکشده و همچنین افزایش شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي باشد.
واژههای کلیدی :موسیقيدرماني ،شدت درد ،استرس ادراکشده ،شادکامي ،نوجوانان مبتال به لوسمي
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مقدمه

تجربۀ زیستي  -روانمي و عالممت تخریم بمافتي تأکیمد

لوسمممي یکممي از شممایعتممرین انممواع بممدخیمي در

ميکند (کراویتز.)2013 ،

کودکان و نوجوانان است که با بروز تقریبمي  43نفمر در

استرس واکنش تطبیقي بمه عاممل بیرونمي اسمت کمه

هریک میلیون نفر ،حدود  33درصد کل مموارد سمرطان

پیامدهای فیزیولوژیکي ،رفتماری و روانشمناختي زیمادی

در کودکان زیر  12سال را شامل ميشود (کمیم ،کمیم و

برای هر فرد در پي دارد و ميتواند باعث افمزایش خطمر

کیم .)2015 ،لوسمي گسترش جهاني داشمته و در ایمران

و پیشرفت سلولهای تومور و کاهش بقای بیماران مبمتال

نیز شیوع آن رو به افمزایش اسمت؛ بمه طموری کمه در ده

به سرطان شود (اسنو ،درفام ،واربت و کاماراتما.)2010 ،

سال اخیر در بین سرطانهای شایع رتبۀ چهمارم را داشمته

بمر اسمماس ایممن ،کمماهش اسمترس بایممد در اولویمتهممای

است (رئیسمي وسمتگاني ،حسمیني ،فالحمي خشمکناب و

درمان این بیماران قرار گیرد (پاکویر  -والت ،ویرزبیکما

بخشمممي .)1395 ،اقمممدامات دردنممماک متعمممددی روی

 -هاینان ،کانت ،گایلت.)2014 ،

کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان  1صمورت مميگیمرد
(هباک ،کرکز هباک،گالیک و گلباریک.)2009 ،

یکممي از عوامممل مهممم در ارتبمماب بمما سممالمتي روان و
کاهش استرس بمهویمژه در بیمماران سمرطاني ،شمادکامي

درد ناشي از سرطان ،مشمکل شمدیدی اسمت کمه بمر

است( .فردیکسمون ،2002 ،بمه نقمل از داینمر و لوکماس،

کیفیت زندگي افراد مبتال به آن و خانوادههای آنها آثمار

 )2008معتقد است عواطف منفي ،همچون ،اضطراب یما

منفي ميگذارد و باعث استرس و ناراحتي شمدید از درد

خشم سب

ميشوند ذهمن فمرد فقم بمه تولیمد واکمنش

و بیممماری و گاهممای بممه رفتارهممای پرخاشممگرانه منجممر

دفماعي در برابممر موضمموعات ایجادکننممدۀ ایمن عواطممف

ميشود و این رفتارهای غیرکنترلي ،پاسخي بمه تمرسهما

منفي ،محدود شود؛ در صورتي که عواطف مثبت سمب

و اسمممترس ادراکشمممده  2ناشمممي از بیمممماری و درد در

ميشوند ذهن فرد بر محرکهما بماز باشمد و ایمن مسمئله

بیممماران مبممتال بممه لوسمممي اسممت (بورنمماکي .)1997 ،در

بهخودیخود فرصتهایي را برای توجمه گسمتردهتمر بمه

سممرطانشناسممي ،درد  3عالمتممي اسممت کممه کودکممان و

محی  ،ایجاد و درنتیجه ،خالقیت فرد را بیشتر ميکنمد و

نوجوانان بیش از همه از آن ميترسند .توانمایي کمودک

موج

شادکامي ميشود.

در درک و فهم درد ،بما سمن آنهما تفماوت دارد )پیمرز و

تسکین درد افراد (نوجوانان) مبتال به بیماری سمرطان

میرو .)2012 ،کودکان کوچک تر در مقایسه با کودکان

بااهمیت اسمت و تسمکیننشمدن درد بمه تغییمرات مهممي

بممزر تممر درد بیشممتری را در رویممههممای مشممابه نشممان

چون خوردن ،عادات خمواب ،اعتمماد بمه نفمس ،تمرس،

ممميدهنممد )بورنمماکي .)1997 ،مممدیریت درد ،یکممي از

افسردگي و ناامیدی در کیفیت زندگي منجر مميشمود و

حقوق مهم کودکان و نوجوانان و یکي از اولویمتهمای

استرس حاصل از آن نیز موج

اختالل در سیسمتمهمای

درمان است .با توجمه بمه اینکمه انجممن بمینالمللمي درد،

فیزیولوژی بدن ميشود و توانایي مقابله بما اثمرات آن در

درد را احساس پنهان و تجربۀ هیجاني ممرتب بما آسمی

تعیین سالمتي افراد مهم است و برای افمراد در همر سمني

بافتي حاد یا بالقوه ميداند ،این تعریف ،بر درد به منزلمۀ

اسممتفاده از رواندرمممماني فمممردی و گروهممي ،خمممانواده
درممماني ،مشمماوره حمممایتي و آموزشممي همممراه بمما دارو

1

-cancer
-perceived Stres
3
-pain
2

درممممماني مممممؤثرتر اسممممت (آزرنممممد ،زرگممممر ،فممممرد و
مسجدیزاده.)2015 ،
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یکي از روشهایي که مميتوانمد بما توجمه بمه سمن و

درد سممرطان ممکممن اسممت بممه علممت آسممی شناسممي،

خصوصممیات افممراد در کمماهش درد تأثیرگممذار باشممد،

پیشرفت بیماری ،رشد غده های سرطاني و یا روشهمای

موسم میقي درمممماني 1اسمممت .موسم میقي ،یکم مي از انمممواع

تشخیصي و درماني ایجاد شمود .شمدت درد بما پیشمرفت

هنردرمماني در رواندرمماني اسمت کممه کممک مميکنممد

بیممماری افممزایش م ميیابممد .درد مممزمن سممرطان یکممي از

افراد نسبت به افکار و هیجانهای خود آگماهتمر شموند و

مشمکالت عمممده بممرای ایممن دسممته از بیممماران بممه شمممار

بر چالشهای دروني و بیروني خود غلبه کننمد (شمارف،

ميرود و تما کنمون روشهمای مختلفمي بمرای کماهش و

 ،2005ترجمممۀ فیروزبخممت .)1390 ،موسممیقيدرمممماني

تسکین درد ناشي از بدخیميها معرفي شدهانمد .بماوجود

ميتواند به ارائۀ مهارتهای مقابلهای بپردازد.

پیشرفتهای حاصل در روشهای تسکین درد ،بسمیاری

پژوهشهمای انجمام شمده در زمینمه موسمیقيدرمماني

از بیماران مبتال به سرطان ،درد بسیار شمدیدی را تحممل

نشان داده اسمت کمه موسمیقي موجم بهبمود مشمکالت

ممميکننممد (بویممد ،لینممدن ،بمموهم و اوسممترمن.)2012 ،

جسممممي ،روانممي و شمممناختي و کممماهش درد بیمممماراني

گزارش شده است از هر دو بیمار مبتال بمه سمرطان یمک

ممميشممود کممه درگیممر روشهممای درممماني دردنمماک و

بیمار با مشکل تسمکیننیمافتن درد مواجمه اسمت .بمهطمور

آزارنده هستند (آلرد ،بیرز و سول)2010 ،؛ بمرای مثمال،

متوس  % 70مواقع درد سرطان به انمدازۀ کمافي تسمکین

پژوهشهای دینموری ( )1394بمه ایمن نتیجمه رسمید کمه

نمي یابد .درد واقعي تنشزاسمت کمه بمر شمیوۀ زنمدگي،

مداخلممۀ نقاشممي و موسممیقيدرممماني بممر شممادکامي در

احس ماس رضممایت و راحتممي بیمممار تممأثیر ممميگممذارد و

کودکممان سممرطاني تممأثیر دارد .بیممک مممرادی ظفممری،

موج

رنج و ناراحتي ،از دسمت دادن کنتمرل ،خسمتگي

عشوندی خمدایار ممزده ،روشمنایي ( )1393نشمان دادنمد

و اخممتالل در کیفیممت زنممدگي ،فعالیممت جنسمي ،رواب م

موسیقيدرماني و آرامسمازی بمر شمدت درد بیمماران زن

فردی ،مفهموم زنمدگي ،عملکمرد فمرد ،خمواب و انجمام

مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تأثیر معناداری داشته اسمت.

فعالیتهمای روزانمه شمود؛ بنمابراین ضمروری اسمت درد

قرایي اردکاني ،آزاد فالح وتوالیي ( )1391نشان دادنمد

سرطان در مراحل ابتدایي شناسایي شود و تسمکین یابمد.

موسممیقيدرممماني در کمماهش شممدت درد زنممان مبممتال بممه

در این بین مهم است موانع تسمکین ممؤثر درد ،مشمخص

اختالل سردرد مزمن بسیار مؤثر بموده اسمت .اسمتندلي و

و با تمدابیر مناسم

رفمع شمود (پیمریس و میمرو.)2012 ،

سمموزان ( )2013دریافتنممد موسممیقيدرممماني مميتوانممد بمما

نتایج پژوهش امي ،مدسون ،میخاییل ،سمیلورمن ()2010

کاهش شدت درد ،استرس ،اضطراب ،به کاهش نیاز بمه

نشممان دادنممد موسممیقيدرممماني در سممالمندان مبممتال بممه

مصرف دارو منجر شود .الیموت ،وورال – کمارتر و پمیج

دردهممای مممزمن موجمم

کمماهش ادراک درد در آنهمما

( )2013در تحقیقمي نشمان دادنممد موسمیقيدرمماني تمأثیر

ميشود.

مسممتقیم و چشمممگیری در کمماهش درد و پرخاشممگری
بیماران مبتال به سرطان داشته است.

با توجه به اینکه استرس به منزلۀ واکمنش تطبیقمي بمه
عامممل بیرونممي ممميتوانممد پیامممدهای جسممماني ،رفتمماری،

درد شایعترین علت در بیماران مبتال به سرطان اسمت

شناختي و روانشناختي زیادی برای هر فرد در پمي داشمته

که بر عملکرد و کیفیت زندگي آنهما تمأثیر مميگمذارد.

باشممد و باعممث افممزایش خطممر و پیشممرفت سمملولهممای
سرطاني و کاهش بقمای بیمماران مبمتال بمه سمرطان شمود

1

-music therapy

(وارت و همکاران)2014 ،؛ بنابراین کاهش استرس باید
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در اولویتهای درمان ایمن بیمماران قمرار گیمرد (آرچمه،

تحریکپذیر ميشود .موسیقي موج

بروئمممرا و کممموهن .)2013 ،پمممژوهشهممما نشممان دادنمممد

جسمممي ،روانممي و شممناختي در بیممماران ممميشممود و در

موسیقيدرماني ميتوانمد بمر کماهش هیجمانهمای منفمي

بخشهای مختلف بهویژه در بیمارسمتانهمای عممومي و

بیمماران جسمماني ممؤثر باشممد؛ بمهطمور مثمال سمملیماني و

رواني بهعنوان مداخلۀ مناس

و مؤثر ،معرفمي و اسمتفاده

صنوبر ( )1394در پژوهشي نشان دادند موسمیقيدرمماني

ميشود (آلرد و همکاران.)2010 ،

در کمماهش اضممطراب در بیممماران معتمماد در حممال تممرک
مؤثر است.

بهبمود مشمکالت

بهطور کلي دو نوع موسیقيدرمماني وجمود دارد کمه
با توجه به نوع فعالیت درمانجو ،شمامل فعمال و غیرفعمال

ابتال به سرطان در دوران کودکي مميتوانمد سمالمت

ممميشممود .موسممیقيدرممماني فعممال شممامل آوازخوانممدن،

روان کممودک مبممتال را بممه خطممر انممدازد .کودکممان بمما

نواختن یا آهنگسازی است و موسیقيدرماني غیرفعمال

عوارض جانبي رنجآور درمان سرطان مواجه ميشموند و

شامل گوشدادن به موسیقي است (کتي و نیلمز.)2014 ،

بممه علممت بیممماری نم ميتواننممد ماننممد گذشممته در محممل

سیستم اعصاب مرکزی (مغز) طوری ساخته شمده اسمت

تحصیل یما جممعهمای دوسمتانه و خمانوادگي مشمارکت

کممه بممه محممرکهممای موزیکممال پاسممخ مثبممت و مناس م

کنند؛ بنابراین زندگي آنهما دسمتخوش تغییمرات وسمیعي

ممميدهممد و موجبممات اسممتفاده از ایممن روش درممماني را

ميشود .شیوههای درماني سرطان باعث خستگي ممداوم

فراهم مي کند .با توجه به اینکه درد یکمي از شمایعتمرین

کممودک ممميشمموند .همچنممین ایممن کودکممان مسممتعد

پدیده هایي است که افراد را وادار به درخواست کممک

عفونت اند و بهطور مستمر در بیمارستان بستری ميشموند

از نظام های مراقبتي ،بهداشتي و درماني ميکند و نهتنهما

کمه بممه جداشممدن کمودک از خممانواده و اجتممماع منجممر

بمما تنیممدگي و نمماراحتي ایجادشممده بمما درد ،بممه واسممطۀ

ميشود .بر اساس این ،میزان شادی کمه از ویژگميهمای

پیاممدهای تنیمدگيزای دیگمری کمه بمرای فمرد دردمنمد

بممارز دوران کممودکي اسممت ،در ایممن کودکممان کمماهش

دارد ،ازقبیمل هزینممههممای درممماني و پیامممدهای شممغلي و

مي یابد؛ این درحمالي اسمت کمه وجمود شمادی و نشماب

خممانوادگي ،بممر وجمموه گونمماگون زنممدگي فممرد تممأثیر

شرای درماني را موفقتمر و امیمد بمه زنمدگي را در ایمن

ميگذارد (ملزاک و کاتز .)1994 ،مطالعمات متعمدد در

افراد بیشتر ميکند (چری ،هیری ساو و آپماجي)2013 ،؛

جوامع دیگر نشان ميدهند موسیقيدرماني مميتوانمد در

بنممابراین ضممروری اسممت بمما ایجمماد نشمماب و شممادی در

تثبیت عالئم حیاتي بیمار و کاهش اسمترس ادراکشمده

نوجوانممان مبممتال بممه لوسمممي کیفیممت زنممدگي را در آنهمما

مؤثر باشد (گوتین ،سوا ،وویوریت ،پیکوت و هریسمون،

افزایش داد .پژوهشها نشمان دادهانمد موسمیقي یکمي از

.)2009

سرگرميهای دلخواه نوجوانان است و ميتواند در آنهما

بر اساس موارد گفتهشده ،بعمد از حفم جمان بیممار،

بهبود خلق شود (دینوری .)1394 ،پژوهش بمالچ

تسکین درد از مهمترین اولویت همای پزشمکي بمه شممار

موج

و همکماران ( )2010نشممان داد موسممیقيدرممماني موجم

م ميرود و تممالشهممای بس میاری بممرای درد و کنتممرل آن

افزایش خلق و ایجاد نشاب و شادماني در افمراد مبمتال بمه

صممورت گرفتممه اسممت (قرایممي اردکمماني و همکمماران،

اسکیزوفرني ميشود .همچنمین نتمایج پمژوهش آزرنمد و

)1391؛ بنابراین یکي از روشهای کاهش شمدت درد و

همکاران ( )2015نشمان دادنمد موسمیقيدرمماني موجم

ارتقمما سمممالمت روان و ویژگمميهمممای روانشممناختي در

افزایش کیفیت زنمدگي در افمراد مبمتال بمه سمندرم روده

نوجوانان ميتواند موسیقيدرماني باشد.
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با توجه به اینکه نوجوانمان مبمتال بمه لوسممي از تمنش

در پژوهش بودند .سپس بر اسماس نممرههمای پرسشمنامۀ

هیجمماني ،دردهممای شممدید ناشممي از شممیمي درممماني،

تعداد  30نفر از این افراد انتخاب شدند؛ افمرادی کمه در

شممیوههممای درممماني و اسممترس رنممج ممميبرنممد ،یممافتن

پرسشمنامۀ شمدت درد و پرسشممنامۀ اسمترس ادراکشممده

شیوه های کاهشدهندۀ این دردها ضروری است .بیشمتر

نمممرۀ بیشممتر از نقطممه بممرش (نمممره بممرش  )21/8و در

کمکهای پزشکي بر کمکهای درمماني در ارتبماب بما

پرسشنامۀ شادکامي پایینترین نمرهها را گرفتنمد .سمپس

بیماری متمرکز شدهاند و گاهي درد و تنشهمای روانمي

بمهطممور تصممادفي  15نفممر در گممروه آزمممایش و  15نفممر

بیمار فراموش ميشوند .در ایمن پمژوهش همدف اصملي،

دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند .ممالک ورود بمه

بررسي اثربخشي موسیقيدرماني بر کماهش شمدت درد،

پمژوهش ،توانمایي پاسممخدادن بمه پرسشممنامههما و داشممتن

استرس ادراکشده و افزایش شادکامي نوجوانمان مبمتال

وضعیت سالمت عمومي در حمد شمرکت در پمژوهش و

بممه لوسمممي بممود؛ بنممابراین پممژوهش حاضممر بممه دنبممال

رضایت بیمار و خانواده برای شمرکت در پمژوهش بمود.

پاسخگویي به این سؤال است که آیا موسیقيدرماني بمر

مالکهای خروج ،مشکالت جسماني شدید ،غیبمت در

کمماهش شممدت درد ،اسممترس ادراکشممده و افممزایش

بیش از دو جلسه و پاسخ ناقص به پرسشنامهها بود.

شمادکامي نوجوانمان مبمتال بمه لوسممي شمهر اهمواز تمأثیر

ابممزار سممنجش :پرسشممنامۀ شممدت درد مممک گیممل

دارد .فرضیههای پژوهش

( :)1 MPQدر ایممن پممژوهش شممدت درد بمما اسممتفاده از

 -1موسیقيدرماني بر شدت درد ،استرس ادراکشمده و

پرسشنامۀ شدت درد مک گیل سمنجش شمد (ملمزاک و

شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي مؤثر است.

کمماتز .)1994 ،ایممن پرسشممنامه در قال م

 -1 -1موسیقي درماني بمر شمادکامي نوجوانمان مبمتال بمه

طیممف لیکممرت  6درجممهای اسممت کممه بمما پرسممش از

لوسمي مؤثر است.

آزمودنيها ،میمزان درد آنهما ارزیمابي مميشمود .بمه ایمن

 -2-1موسیقيدرماني بمر شمدت درد در نوجوانمان مبمتال

منظور ،نمرۀ صمفر (بمدون درد) ،نممرۀ ( 1درد خفیمف)،

به لوسمي مؤثر است.

نمرۀ ( 2درد متوس ) ،نمرۀ ( 3درد ناراحتکننده) ،نمرۀ

 -3-1موسیقيدرماني بر اسمترس ادراکشمده نوجوانمان

( 4درد عمممذابآور) و نممممرۀ ( 5درد غیرقابمممل تحممممل)

مبتال به لوسمي مؤثر است.

لحمماش شممد .محققممان ،پایممایي و روایممي ایممن ابممزار را در

 22سممؤال و در

سممطم مطلمموب بممه دسممت آوردنممد .دایممان ،گروییممل و
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آمماری ،نمونمه :ایمن پمژوهش
نیمهآزمایشي از نوع پیشآزمون -پسآزممون -پیگیمری

هرلیکمموییز ( )2002پایممایي ابممزار را بمما روش بازآزمممایي
 0/82و الک وود  )1995(2بمما همممین روش آن را 0/88
گزارش کردهاند.

با گروه کنتمرل بمود .جامعمۀ مطالعمهشمده شمامل تممامي

مقیماس اسمترس ادراکشمده :3کموهن ،کمممارک و

نوجوانان مبتال به لوسمي تحت درمان در بیمارستانهمای

مرملسممتین ایممن مقیمماس را در سممال  1983سمماختند .ایممن

شهر اهواز (تعداد  186نفر که دررده سني  18-12سمال)

مقیاس  14سؤال دارد .نحوۀ نممرهگمذاری پرسشمنامه بمر

بود .در ابتدا بر اساس بیماران مراجعمهکننمده در سمه مماه
اخیر ،تعداد  60نفر از نوجوانمان مبمتال بمه لوسممي تحمت
درمان انتخاب شدند که دردسمترس و مایمل بمه شمرکت

1

-MC gill pain questionaire
-Lockwood
3
-Perceived Stress Scale
2
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اساس مقیاس  5درجهای لیکرت بهصورت هرگز ( )0تما

بهنجار این آزمون بین  40تما  42اسمت .آرجیمل ()2001

بسیاری از اوقات ( )4است .در این مقیماس عبمارتهمای

در تحقیقي بین پرسشنامۀ شادکامي آکسفورد با ارزیمابي

 10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4و  13بهصورت معکوس نمرهگمذاری

دوستان ،ابعاد شخصمیتي ،حمایمت اجتمماعي و اسمترس،

ميشوند .از مجموع تممام عبمارات ،نممرۀ کلمي اسمترس

همبستگي زیادی گمزارش کمرده اسمت .ضمری آلفمای

ادراکشممده بممه دسممت ممميآیممد .در تحقیممق کمموهن و

این پرسشنامه در دانشجویان (استرالیا ،آمریکما ،کانمادا و

پایایي همساني دروني مقیاس

انگلستان) در دامنمۀ  0/89تما  0/90گمزارش شمده اسمت

بما آلفممای کرونبمار در دامنممهای از  0/84تمما  0/86در دو

(فرانسیس ،براون ،لستر و فلی

هالمک .)1998 ،فارنهمام

گروه از دانشجویان به دست آممد .بمرای محاسمبۀ اعتبمار

و بممروین ( ،)1990آلفممای  0/87را گممزارش کممردهانممد.

همبستگي آن را با اندازههمای

آرجیل و لو  ،)1990(3پایایي بازآزممایي  0/78را پمس از

نشممانهشممناختي  1بممین  0/52تمما  0/76محاسممبه کردنممد .در

 6هفتمه و  0/67را پممس از  5ممماه گمزارش کممردهانممد .در

پممژوهش قربمماني ،بینممگ ،واتسممون ،دیویسممون و ممماک

ایممران ،قنبریممان ،پرممموز و رجمم زاده ( ،)1395ضممری

( ،)2002آلفای کرونبار در نمونۀ آمریکایي  0/86و در

آلفای کرونبار پرسشنامۀ شمادکامي آکسمفورد را 0/87

نمونممۀ ایرانممي  0/81محاسممبه شممد .در ایممران  10تممن از

و پایایي به روش دونیمهکردن را  0/83گزارش کردنمد.

استادان صاح نظر دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،روایي

در پژوهش حاضر ،پایایي پرسشنامه بما اسمتفاده از روش

محتمموایي ایممن پرسشممنامه را تأییممد کردنممد .همچنممین در

آلفای کرونبار 0/86 ،محاسبه شد.

همکاران ( )1983ضرای

مالک این مقیاس ضری

پممژوهش بسممطامي ،رحممممتنممژاد ،جهممدی و حقممماني

روش اجمرا و تحلیممل :ابتمدا پمیشآزمممون در شممرای

( ،)2008پایایي نسخۀ فارسي به روش همسماني درونمي،

یکسممان روی هممر دو گممروه اجممرا شممد؛ سممپس مداخل مۀ

آلفای کرونبار  ،0/74در پمژوهش سمپهوند ،گیالنمي ،و

موسممیقيدرممماني بمما اسممتفاده از روش موسممیقيدرممماني

آلفمای کرونبمار  0/80محاسمبه

اسممتندلي ( )2003در  2جلسممه (هممر هفتممه 2جلسممه و هممر

شد .در پژوهش حاضر ،آلفای کرونبار  0/87بمه دسمت

جلسه  60دقیقه) برای گمروه آزممایش اعممال شمد .ایمن

آمد.

روش شامل موسمیقي غیرفعمالشمنیدن قطعمات بميکمالم

زماني ( ،)2009ضمری

پرسشممنامۀ شممادکامي آکسممفورد  :)OHI(2آرجیممل،

نشممابآور بممود .ملممودی خمماب بممرای ایجمماد نش ماب در

مممارتین و کروسمملند ( ،)1989نسممخۀ نهممایي پرسشممنامۀ

بیماران بایمد دارای زمینمۀ موسمیقیایي فمرحبخمش باشمد.

شمادکامي را بمما  29سمؤال چهارگزینممهای آمماده کردنمد

تمهای فرحبخش (نشمابانگیمز) قطعمههمای ریتمیمک بما

(فرانسممیس ،بممرواون ،لسممتر و فیلیمم چالممک.)1998 ،

ملودی نسبتاً تند است که سمرزندگي و نشماب را بمه دور

نمرهگذاری گزینههای هر عبمارت پرسشمنامۀ شمادکامي

از هیجانزدگمي و بميتمابي القما مميکنمد و بما ثبمات و

به این صورت است کمه بمه گزینمه المف ( ،)0گزینمه ب

آرامممش همممراه اس مت (اسممتندلي و سمموزان .)2003 ،در

( ،)1گزینه ج ( )2و گزینه د ( )3تعلمق مميگیمرد .بمدین

پایان ،مداخلۀ پسآزموني نیز برای دو گروه آزممایش و

ترتیم بیشممترین نمممرهای کمه آزمممودني در ایمن مقیماس

کنتممرل انجممام شممد .بعممد از گذشممت یممک ممماه ،آزمممون

ميکند 87 ،و کمتمرین نممره ،صمفر اسمت .نممرۀ

پیگیری از هر دو گروه نیز گرفته شد .دادهها بما اسمتفاده

کس

1

-Symptomatological Measures
)-Oxford Happiness Inventory(OHI

2

-Argyle & Lu

3
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از تحلیل کواریانس تحلیمل شمدند .عنموانهما و خالصمۀ

جلسات بدین شرح است:

جدول  .1خالصۀ جلسههای موسیقیدرمانی مبتنی بر استندلی و سوزان ( )2003
جلسه

موضوع

شرح مختصر

اول

ایجاد ارتباب اولیه

آشنایي و معرفي رهبر و اعضا به یکدیگر ،بیان اهمداف و قواعمد گمروه ،احتمرام

دوم

کاهش اضطراب

سوم

بیان احساسات منفي جسماني

چهارم

خودابرازیهای رواني

پنجم

افزایش افکار و خودگویيهای بازخورد جلسۀ قبل ،ایجاد تقویت اعتماد به نفس و یادآوری موفقیتهای گذشته بما

متقابل ،شرکت منظم و نظایر آن ،اجمرای پمیشآزممون و شمنیدن موسمیقي پیمانوی
بيکالم نشابآور
بازخورد جلسۀ قبل ،معرفي تمهای موسیقي ،کاهش اضطراب و تنآرامي با اسمتفاده
از موسیقي خلسهساز ،و ارائۀ تکلیف (ارائۀ موسیقي شاد بدون کالم)
بازخورد جلسۀ قبل ،ازگوکردن احساسات منفي جسمماني هممراه بما پخمش قطعمات
پیانوی آرامبخش ،ارائۀ تکلیف (موسیقي شاد بدون کالم)
بازخورد جلسۀ قبل ،بیان احساسات و عواطف ،خودابرازی و نگرانيهای روانمي در
حین پخش موسیقي بدون کالم و ارائۀ تکلیف
مثبت

موسیقي غیرفعال و ارائۀ تکلیف

ششم

تمرکز بر کاهش درد

بازخورد جلسۀ قبل ،کنترل درد به کمک موسیقي خلسهساز (بما تمرکمز بمر آهنمگ

هفتم

افزایش سطم کیفي زندگي

هشتم

بیان اهمیت نسبي توانایيها

نهم

افزایش امید و هدفگذاری

دهم

لذتبردن

یازدهم

توانمندکردن افراد در بیان بازخورد جلسۀ قبل ،افزایش نشاب و شادی به کمک موسیقي جسمانيسازی و ارائۀ

موسیقي) و ارائۀ تکلیف
بازخورد جلسۀ قبل ،افزایش سطم کیفي زندگي معنادار به کمک موسیقي خلقساز،
ارائۀ تکلیف
بازخورد جلسۀ قبل ،پخش قطعمات پیمانوی آرامبخمش و بحمث دربمارۀ احساسمات،
افکار یا خاطرات مربوب به متن ،ارائۀ تکلیف
بازخورد جلسۀ قبل ،پخش قطعات پیانوی آرامبخش همراه با ترغی

بیمار به زمزممۀ

آوازهایي در وصف خود ،ارائۀ تکلیف
بازخورد جلسۀ قبل ،ارائۀ تکلیف ،پخش قطعۀ بيکالم نشابآور و فرحبخش هممراه
با دکلمهکردن ترانههایي که با بیمار همدردی ميکنند و ارائۀ تکلیف
احساسات و لذتبردن
دوازدهم

یکپارچهسازی

مطال ،

تکلیف
بازخورد جلسۀ قبل ،مروری بر تمرینات کل دوره ،بحث و بررسي مشکالت اعضا

جمعبندی بیان احساسات ،تبیین ارائۀ تکلیف
تجربۀ گروه و اختتام

یافتهها
از مجموع  15نفمر بررسميشمده در گمروه آزممایش،
آزمممودنيهممای دختممر حممدود  53/3درصممد ( 8نفممر) و

درصد ( 8نفر) نمونه را آزمودنيهای پسر تشکیل دادنمد.
میانگین سني گروه آزمایش 13/18سال و گمروه کنتمرل
 13/60سال بود.

آزمودنيهای پسر حدود  46/7درصمد ( 7نفمر) از نمونمه

برای تحلیل دادهها و بهمنظور کنترل اثر پیشآزممون

را تشکیل دادنمد و در گمروه کنتمرل نیمز ،از مجمموع 15

و پممسآزمممون از روش تحلیممل کواریممانس چنممدمتغیری

نفر  46/7درصد ( 7نفر) را آزمودنيهمای دختمر و 53/3

اسممتفاده شممد .یکممي از مفروضممههممای آزمممون تحلیممل
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بهمنظور پميبمردن بمه تفماوت بمین گمروههما ،تحلیمل

کواریانس چندمتغیری ،آزمون همگموني واریمانسهمای
لوین بود .آزمون لوین محاسبهشده دربمارۀ همی یمک از

کواریانس چندمتغیره صورت گرفت.

متغیرهمای بررسميشمده از لحمماش آمماری معنميدار نبممود

تحلیممل واریممانس چنممدمتغیره روی میممانگین نمممرههممای

(شممممممممممدت درد 28( =0/13 ،P=0/74<0/05و F(1و

پممیشآزمممون ،پممسآزمممون در متغیرهممای شممدت درد،

استرس ادراک شده 28( =0/11 ،P=0/91<0/05و)F(1

اسممترس ادراکشممده و شممادکامي در گممروه آزمممایش و

و شادکامي 28( =0/21 ،P=0/54<0/05وF(1؛ بنابراین

گروه کنترل انجام شد .در نتایج آزمونهای اثمر پیالیمي،

مفروضۀ همگوني واریانسها رد نشد .برای تعیین توزیمع

المبدای ویلکز ،اثمر هتلینمگ ،بمزر تمرین ریشمه روی

جامعه (نرمالبمودن دادههما) از آزممون کولمموگروف –

نشاندهندۀ این موضوع بود که بین دو گمروه دسمتکمم

اسمممیرنوف اسممتفاده شممد .در آزمممون انجممامشممده سممطم

در یکممي از متغیرهممای وابسممته در پممسآزمممون تفمماوت

 p<0/05بود که نشاندهنمدۀ نرممالبمودن توزیمع جامعمه

معنيداری وجود دارد؛ بنمابراین فرضمیۀ اصملي پمژوهش

اسممت .بمما توجممه بممه برقممراری مفروضممههممای تحلیممل

تأییممد شممد .در ادامممه ،بممرای بررسممي اینکممه ایممن تفمماوت

کواریممانس چنممدمتغیری ،اسممتفاده از ایممن آزمممون مجمماز

مربوب به کدام متغیر وابسمته اسمت ،تحلیمل آنکموا بمرای

خواهد بود.

هریک از متغیرهای وابسته اجرا شد (جدول .)2
جدول .2نتایج تحلیل کواریانس یکمتغیره بر نمرات شدت درد ،استرس ادراکشده و شادکامی
در دو گروه آزمایش و کنترل

استرس

شدت

شادکامی

شده

ادراک

درد

متغیر

F

سطح

مجذور

توان

منبع

مجموع

درجه

میانگین

معنیداری p

اتا

آماری

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/011

0/22

0/76

پیشآزمون

296/85

1

296/85

7/62

0/52

0/98

گروه

1099/46

1

1099/46

28/22

0/0001

0/98

پیشآزمون

315/53

1

315/53

15/95

0/001

0/39

گروه

102/18

1

102/18

5/16

0/032

0/17

0/59

پیشآزمون

593/03

1

593/03

2/99

0/096

0/10

0/39

گروه

1360/42

1

1360/42

6/86

0/015

0/21

0/72

نتایج جدول  2نشان ميدهدنمد تفماوت بمین نممرات

(موسیقيدرماني) است .بنمابراین فرضمیههمای 1-2 ،1-1

گروه آزمایش و گمروه کنتمرل در پمسآزممون ،همم در

و  1-3پممژوهش تأییممد شممد .همچنممین تحلیممل واریممانس

متغیر شدت درد و هم در متغیرهای استرس ادراکشمده

چندمتغیره بر میمانگین نممرههمای پیگیمری در متغیرهمای

و شادکامي معنيدار است .میمزان ایمن تفماوت در متغیمر

شدت درد ،اسمترس ادراکشمده و شمادکامي در گمروه

شدت درد  ،0/52در متغیر اسمترس ادراکشمده  0/17و

آزمایش و گروه کنترل انجام شد .در نتایج آزمونهمای

در متغیر شادکامي  0/21است؛ یعني  52درصمد تفماوت

اثر پیالیي ،المبدای ویلکمز ،اثمر هتلینمگ ،بمزر تمرین

دو گممروه در متغیممر شممدت درد 17 ،درصممد تفمماوت دو

ریشمه روی نشمماندهنممدۀ ایممن موضموع بممود کممه بممین دو

گممروه در متغیممر اسممترس ادراکشممده و  21درصممد در

گروه ،هی کدام از متغیرهای وابسته در مرحلمۀ پیگیمری

متغیمممر شمممادکامي مربممموب بمممه مداخلمممۀ آزمایشمممي

تفمماوت معن ميداری مشمماهده نشممد .بممه عبممارت دیگممر،

اثربخشي موسیقيدرماني بر شدت درد ،استرس ادراکشده و شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي23/

موسیقيدرماني با توجه به میمانگین شمدت درد ،اسمترس

افزایش میمزان شمادکامي گمروه آزممایش نشمده اسمت؛

ادراکشده و شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي گمروه

بنابراین فرضیههای  1-2 ،1-1و  1-3در مرحلۀ پیگیمری

آزمممایش در مرحلممۀ پیگیممری (یممک ماهممه) نسممبت بممه

پژوهش تأیید نشد.

میانگین نوجوانان مبتال به لوسمي گروه کنتمرل ،موجم
تممداوم کمماهش شممدت درد و اسممترس ادراکشممده و
جدول  .3میانگین تعدیلشدۀ نمرههای پسآزمون شدت درد ،استرس ادراکشده و شادکامی
مرحله
پسآزمون
پیگیری

گروه

استرس ادراکشده

شدت درد

شادکامی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

29/24

6/48

37/55

4/43

45/53

14/18

کنترل

41/37

7/13

40/49

6/21

43/38

10/40

آزمایش

47/10

9/22

43/87

10/83

42/20

7/81

کنترل

47/79

9/18

43/99

6/46

43/07

15/62

با توجه به جدول  ،3با حذف اثمر متغیرهمای کنتمرل،

است .درد تجربهای تنشزاست کمه بمه کمبمود رضمایت

میانگین کنترلشدۀ نمرات ،شمدت درد گمروه آزممایش

فرد از زندگي منجر ميشود و به دنبال آن ،موجم رنمج

در مرحله پسآزمون نسبت به کنترل کمتر است؛ امما در

و ناراحتي ،کاهش کیفیت زندگي ،اخمتالل در عملکمرد

مرحلمۀ پیگیممری تفمماوتي بممین گممروه آزمممایش و کنتممرل

روزانه و بههمریختن اوضماع زنمدگي مميشمود (آلمرد و

مشاهده نميشود.

همکممماران .)2010 ،موسمممیقيدرمممماني شمممامل همممر دو
مؤلفههای عاطفي ،شناختي و رفتاری اسمت .مؤلفمههمای

بحث

شناختي متمرکز بر تفسمیر شمخص از محمرک تمنشزای

ایممممن پمممژوهش بممممهمنظممممور بررسممممي اثربخشممممي

معلوم و مؤلفههای عماطفي ممرتب بما آن تفسمیر تمرکمز

موسمیقيدرمماني بمر شمدت درد ،اسمترس ادراکشممده و

ميکند .مؤلفمههمای رفتماری ایمن ممداخالت ،بمه سممت

شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي شمهر اهمواز صمورت

رهمممایي از تمممنش ،کممماهش درد و کممماهش اسمممترس

گرفته است.

ادراکشده جهتگیری شمده اسمت و در طمول مداخلمه

نتمممایج پمممژوهش در پمممسآزممممون نشمممان دادنمممد

بر افزایش آگاهي دربارۀ استرس به کمک بداههخمواني

موسیقي درماني بر شدت درد نوجوانان مبتال بمه لوسممي

و همچنین تنآرامي تأکید ميشود (بیک ممرادی ظفمری

تأثیر دارد؛ بنابراین فرضیه  1-1پژوهش تأیید شد .نتمایج

و همکمماران .)1393 ،درواقممع ،در موسممیقي نیممز شمممبیه

این پژوهش با نتایج پژوهشهای بیکمرادی و همکاران

تکنیممک توجممه برگردانممي در درمممان شممناختي رفتمماری

( ،)1393قرایي اردکاني و همکماران ،)1391 ،الیموت و

توجه فرد از موضع درد به موضوعات دیگمری معطموف

همکاران ( ،)2013همسو و همخوان اسمت .ایمن فرضمیه

ميشود و این حالمت موجم مميشمود احسماس درد بمه

در مرحلۀ پیگیری تأیید نشد.

شکل ضعیفتری ادراک شمود .موسمیقي ،بیشمتر حمالتي

در تبیین این یافته ميتوان گفت یکمي از مؤلفمههمای
بسیار شایع در بین نوجوانان مبتال به لوسمي ،شمدت درد

پدید ميآورد که توجه به تصورات داخلي را زیماد و بمه
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محمرکهمای محیطمي را کمم مميکنمد؛ بمه دلیمل اینکممه

بمممر اضمممطراب و کممماهش اسمممترس اسمممت؛ بنمممابراین

موسیقي ميتواند با اسمتفاده از تکنیمکهمای برگردانمي،

موسممیقيدرممماني ممميتوانممد باعممث کمماهش اسممترس

احسماس کماهش درد ایجماد کنمد و در ایمن میمان نقمش

ادراکشده شود.

آزادشممدن انممدروفینهمما نیممز شممایان توجممه خواهممد بممود.

نتایج دیگر پژوهش نشان دادند موسمیقيدرمماني بمر

موسممیقي ،فرمممي از محممرک اسممت کممه بمما آشناشممدن،

شادکامي نوجوانان مبتال به لوسممي تمأثیر دارد؛ بنمابراین

پیشبینيکردن و ایجاد احساس امنیمت موجم بهبمودی

فرضیۀ  1-3پژوهش تأییمد شمد .نتمایج ایمن پمژوهش بما

ميشود؛ بنابراین موسیقيدرمماني باعمث کماهش شمدت

نتمایج پمژوهشهممای دینموری ( )1394همسممو بمود .ایممن

درد نوجوانان مبتال به لوسمي ميشود.

فرضیه در مرحلۀ پیگیری تأیید نشد.

همچنمممین نتمممایج دیگمممر پمممژوهش نشمممان دادنمممد

در تبیین این یافتمه مميتموان گفمت موسمیقيدرمماني

موسیقيدرماني بر استرس ادراکشده نوجوانان مبتال بمه

حرفمۀ حمممایتي اسممت .موسممیقي در اقممدامات پرسممتاری،

لوسمي تأثیر دارد؛ بنمابراین فرضمیۀ  1-2پمژوهش تأییمد

مداخلۀ مؤثر اسست که ميتواند بخشي از برنامۀ مراقبتي

شمد .نتمایج ایمن پممژوهش بما نتمایج پمژوهش سمملیماني و

بیمار باشد و ابزار درماني غیرتهاجمي بمرای تسمکین درد

صمنوبر ( )1394همخموان اسممت .ایمن فرضمیه در مرحلمۀ

و اضطراب ،افزایش احساس تنآراممي ،افمزایش ایمنمي
بمممدن ،کممماهش فشمممار خمممون ،نمممب

پیگیری تأیید نشد.

و تمممنفس باشمممد.

گوشکردن به موسیقي ،روش دردسمترس و ارزان،

گوشدادن به موسیقي باعث ترشم اندورفینها مميشمود

فاقد عوارض جانبي و غیرتهاجمي اسمت کمه مميتوانمد

و درنتیجه ،هیجانات را تعدیل ميکنمد و درد را تسمکین

بممهمنزلممۀ مداخل مۀ ایمممن پرسممتاری در بیمارسممتانهمما بمما

ممميدهممد (وارت و همکمماران .)2014 ،گمموشدادن بممه

موفقیممت اسممتفاده شممود (مممک ممماهون .)2009 ،اسممترس

موسممیقي ممميتوانممد در موقعیممت بیممماری و نمماراحتي،

ادراکشممده ممميتوانممد در ابتالشممدن بممه بیممماریهمما و

آسایش و راحتي فرد را ارتقا دهد .ایجاد راحتمي بمرای

اختالالت نقش داشته باشد و یا شرای ابتال به بیماریها

افممراد ،مداخلممۀ پرسممتاری اسممت (رئیسممي و همکمماران،

و اختالالت را هموار کند .استرس ادراکشده یکمي از

 .)1395شادکامي ،زماني به وجود ميآید کمه انسمان ،از

مؤلفههای تبیینکنندۀ احتممال اتخماذ سمبکهمای مقابلمۀ

خممود و محممی اطممراف خممود ،احسمماس رضممایت بیشممتر

افممراد در موقعیممتهممای اسممترسزا محسمموب م ميشممود.

داشته باشد (ارچه و همکاران .)2013 ،بنمابر آنچمه ذکمر

شدت استرس ادراکشده اشاره بمه بماور فمرد در زمینمۀ

شد موسیقي درماني با اثمرات آراممشبخشمي و تمأثیراتي

جمدیبممودن اسممترس دارد (کممیم ،کممیم و کممیم.)2015 ،

که بمر میمزان ترشمحات هورمموني بمدن دارد ،مميتوانمد

موسیقي روش سالم برای ابراز و بیان خمود اسمت .افمراد

یکي از روشهمای درمماني بمرای افمزایش شمادکامي در

ممميتواننممد از روش موسممیقيدرممماني بممرای کمممک بممه

نوجوانان مبتال به لوسمي باشد.

سالمت روحي و جسمي خود استفاده کننمد .ایمن روش

در تبیمممممین نتمممممایج عمممممدم معنممممماداری مداخلممم مۀ

به افراد کمک مميکنمد خماطرات تمازهای پیمدا کننمد و

موسیقيدرماني در شرکتکننمدگان در مرحلمۀ پیگیمری

بدن و ذهنشان را با ریتم ،نظم و قابلیت پمیشبینمي ،آرام

مممي تمموان بیممان کممرد موسممیقي بمما پممایینآوردن سممطم

کماهش شمماره ضمربان

هورمونها و تغییرات شناختي و رفتاری بهطمور مموقتي و

و عمیقشدن تنفس ميشمود و دارای اثمرات مثبمت

کوتاهمدت مانند مسکن عمل مي کند و موج برقراری

کنند .همچنین موسیقي موجم
قل

اثربخشي موسیقيدرماني بر شدت درد ،استرس ادراکشده و شادکامي نوجوانان مبتال به لوسمي25/

آرامش در فرد ميشود که پس از قطع موسمیقي ،مجمدد

مبتني بر بهکارگیری شوخي و موسیقي بمر افسمردگي

شمرای ناراحمت قبلمي در فممرد بماز مميگمردد .از طممرف

نوجوانان مبتال به لوسمي .نشریۀ پرستاری کودکمان،

دیگممر ،سممرطان و پیامممدهای آن آنقممدر فرسممودهکننممده

.33-46 ،)2( 52

است که ميتواند در دراز مدت فرد را بهشدت شمکننده

سممممممملیماني ،ا ،.صمممممممنوبر ،ل .)1394( .اثربخشمممممممي

و حساس کند؛ به همین دلیل ،موسیقي در ایمن پمژوهش

موسیقيدرماني بر اضطراب حالت  -صفت معتمادین

تا هنگام ارائه ،اثرات مثبت خود را در بیماران نشمان داد؛

در مرحل مۀ بممازتواني غیردارویممي .فصمملنامۀ علم مي -

اما پس از قطع مجدد ،بیماران به وضعیت روحميروانمي

پژوهشي اعتیادپژوهي.149-162 ،)35( 9 ،

شارف ،ریچارد ،اس .)1390( .نظریمههمای رواندرمماني

خود بازگشت کردند.
پژوهش حاضر با محدودیتهمایي چمون حجمم کمم

و مشماوره .ترجممۀ م .فیروزبخممت .مؤسسمۀ خممدمات

نمونه ،زمان کوتاه درممان ،عمدم امکمان در نظمر گمرفتن

فرهنگي رسا( .سال انتشار به زبان اصلي)2005 ،

انممواع مختلممف سممرطان در تحلی ملهمما و محاسممبۀ نتممایج،

قنبریان ،م .،پرموز ،م .،رج زاده ،ز .)1395( .رابطۀ بمین

پیگیرینشدن نتایج درمان پمس از پایمان درممان روبمهرو

شادکامي و امید به زندگي در دانشمجویان دانشمکدۀ

بود .بر اساس یافتمههما پیشمنهاد مميشمود منمابع استرسمي

علوم پزشکي بهبهان .مجلۀ اصمول بهداشمت روانمي،

کودکممان ایرانممي مبممتال بممه سممرطان بررسممي شمموند تمما

. 556-553 ،18

تدوین شوند .همچنین با توجمه

قرایمممي اردکممماني ،ش ،.آزادفمممالح ،پ ،.تممموالیي ،ع.

رواندرمانيهای متناس

به انواع سرطانهما و احتمماالً تجربمۀ مشمکالت متفماوت

( .)1391اثربخشي رویکرد پذیرش و تعهمد درمماني

کودکان ،بهتر است در بررسيهمای بعمدی بمه ایمن مهمم

در کاهش شدت تجربۀ درد در زنان مبتال به اخمتالل

توجه شود.

سردرد مزمن .فصلنامۀ روانشناسي بالیني-91 ،)2(4 ،
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