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، هدف و حس امید به کار مـی رود. کـاربرد معنویـت در گـروه درمـانی یکـی از عوامـل        مقابله مذهبی معنوي جهت حفظ اعتماد به نفس، آرامش روانی، احساس معنامقدمه:
عنـوان یـک بحـران تـنش هـاي       تاثیرگذار و حایز اهمیت است که میتواند در ارتقاي حمایت هاي اجتماعی، سازگاري و تطابق در امور مربوط به سالمت موثر باشد. سرطان بـه 

  .بررسی تاثیر گروه درمانی معنوي بر افسردگی و استرس بیماران مبتال به سرطان پستان انجام شده استد.  این مطالعه با هدف روانی زیادي  را در فرد ایجاد می کن
» science direct , PubMed Scopus , Google scholar«این مطالعه یک مرور جامع است که با جسـتجوي وسـیع در پایگاههـاي اطالعـاتی      روش ها:مواد و 
» breast cancer, depression, psychological disorder, emotional distress, spiritual group therapy «فاده از کلیـدواژه هـاي   و بـا اسـت  

  انجام شد.

براي سرطان پسـتان بـه اسـتثناي     افسردگی و اختالالت روان شناختی ناشی از تشخیص و درمان بیماري در مبتالیان به سرطان پستان بسیار شایع است. میزان افسردگی یافته ها:
دهانی  بیش از سایر سرطان ها می باشد. ترس و نگرانی از مرگ، عـود بیمـاري، اخـتالل تصـویر ذهنـی ازبـدن، عوامـل مربـوط بـه ارتبـاط جنسـی و            -سرطان پانکراس و حلقی

ت نشان دادند که مذهبی بودن با برآیندهاي بهتر سالمتی نظیـر طـول عمـر بیشـتر،     جذابیت علل ایجاد تنش روانی حتی سال ها بعد از تشخیص و درمان هستند. بسیاري از مطالعا
 .مهارت هاي سازگاري و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی (در طول مرحله ي پایانی بیماري)  و کاهش اضطراب، افسردگی و خودکشی مرتبط می باشد

اد را تحت تاثیر قرار می دهد.  مداخالت معنوي می تواند با کاهش اثر بیماري هـا، کیفیـت زنـدگی را در    مذهب و معنویت، خلق و انگیزه و رفتار افر بحث و نتیجه گیري:
  بیماران و مراقبان آنها افزایش دهد .

 سرطان پستان، گروه درمانی معنوي، افسردگی، استرس کلید واژه ها:
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