
ازمایشهگروبیندردراهبریتفکرنمراتهایمیانگینبینکهاستمشخصباالجدولبهتوجهبا
ستادارمعنیتفاوتایناستمشخصباالجدولدرچنانچه.داردوجودداریمعنیتفاوتکنترلو
(0/001>P).،وایشازمگروهبیندرعاملیتفکرنمراتهایمیانگینبینکهاستمشخصهمچنین

داردوجودداریمعنیتفاوتکنترل

انجهوایرانزناندرسرطانترینشایعسینهسرطانها،سرطانانواعبیندر
کلازدرصد25کهدهدمینشانایرانسرطانانجمنهایگزارشآخرین.است

وتایکپارساطالقانی،)دهدمیتشکیلسینهسرطانایرانیزناندرراهاسرطان
یماریش،بکنندهناتوانعالئمدلیلبهسرطان،بهمبتالبیماریک.(2009نیکبخت،

ستدازراخودزندگیبهامیدوبیمارياینشرایطباسازگاريتواناستممکن
توانبدن،ایمنیکاهشدلیلبهروانیاختالالت.شودشدیدافسردگیدچاروبدهد
،شرایطیچنیندر.سازندمیمختلجسمیهايبیماریبرابردررابدنمقابله
یکیفیزولوژعلتهیچکهطوريبهاستجسمیبیماريبروزعلتروانیاختالل

تتأثیرادلیلبهروانیاختالل.نداردوجودفردجسمیبیماريبرايعضويو
ارافردمقابلهقدرتکندمیایجادفرددرکهروانی راسرطانهايبیماریب
مینشانمطالعات.(1393مظلومی،ومظلومیگرام،گراوندي،)دهدمیکاهش
ازترسخانواده،اعضایآیندهازنگرانیبیماری،ازحاصلرنجودردکهدهند
دراختاللوعملکردهامیزانکاهشبیماری،درمانازناشیعوارض،مرگ

در.استشدهگزارشکههستندعواملیجملهازجنسیمشکالتوذهنیتصویر
ردایمالحظهقابلتأثیراتدارایکهروانشناختیمداخالتازیکیراستاهمین
معنادرمانی،.استمعنادرمانیاستسرطانیبیمارانروانسالمتارتقاء

رادیافازدستهآنزندگیهایچالشومشکالتبامواجههبرایفلسفیرویکردی
بُعدچهاربردرمانیرویکرداین.دارندچالشزندگیطولدرمعنایابیباکهاست
أکیدتدارند،ریشهانسانیوجوددرکهمعناییبیوتنهاییآزادی،مرگ،یعنیمهم
برفرضباوخودکشفهدفباکنندگانشرکتگروهیمعنادرمانیدر.دارد
اینتاسآشکارآنچه.کنندمیشرکتگروهدردارندمشترکیوجودیعالئقاینکه
تـانـدککمـکبیمـاربـهتوانـدمـیزندگیدرمعنییافتنوهدفگزینشکهاست
احمدیورفاهیرضایی،)شودچیرهخودناامیدیوافسردگی،اضطراب،بـر

اسانروانشنکهاستامیدمثبت،روانشناسیدرمفاهیماینازیکی.(1391خواه،
صالح)ندکنمیتعریفاهدافبهدستیابیبرایمثبتانتظاراتکلیعنوانراامید

آزادیاحساسدینیافرادهمچنین.(1388،وسلمانیان،محمودیانپورصدق
وحملتافزایشباعثمسئلهاینوکنندمیدیگرانبهنسبتبیشتریشخصی
ده،شگفتهمطالببنابر.شودمیهاآندرتغییرغیرقابلهایموقعیتپذیرش
برنیمبتگروهیمعنادرمانیرویکردآیاکهاستاینحاضرپژوهشاصلیسئوال
تهرانشهرسینهسرطانبهمبتالزناندرزندگیبهامیدبرقرآنیهایآموزه

دارد؟اثربخشی

اثربخشی معنا درمانی گروهی مبتنی بر آموزه های قرآنی بر امید به زندگی در زنان مبتال به سرطان سینه
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درصد 2/13درصد افراد دارای سطح تحصیالت دیپلم، 9/49داده های جمعیت شناختی نشان داد که 

30درصد افراد در دامنه سنی بین 65/43. درصد افراد سطح کارشناسی بودند9/36سطح کاردانی و 

.  سال سن داشتند50الی 41درصد افراد در دامنه سنی بین 35/56سال و 40الی 

ت اطالعات مربوط به داده های توصیفی افراد دو گروه در مراحل پیش ازمون و پس ازمون بعد از شرک

رطان نمره امید به زندگی در مبتالیان به س( و انحراف معیار)در جلسات آموزشی نشان داد که میانگین 

و )21/36و در مرحله پس ازمون ( 54/6و )66/18سینه در گروه ازمایش در مرحله پیش ازمون 

پس این متغیر در گروه کنترل در مراحل پیش ازمون و( و انحراف معیار)اما میانگین . می باشد( 11/9

(.70/19در برابر 75/19به ترتیب )ازمون تغییر محسوسی نشان نداد 

ی بر امید نتایج تحلیل کوواریانس اثربخشی معنادرمانی گروهی مبتنی بر اموزه های قران-1جدول شماره 
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