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درصد در زنان بـر سـالمت و کیفیـت     2زن است.که با رشد ساالنه  8سابقه وهدف:سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در بین زنان می باشد وخطر ایجاد آن یک نفر از میان هر 
بیماري است. دعا کردن فعالیت معنـوي و مـذهبی اسـت کـه تلطیـف دائمـی       زندگی اثر می گذارد.لذا اختالالت خلقی و ناامیدي و اضطراب از جمله واکنش هاي روانی نسبت به این 

بهبود کیفیت زندگی در بیمـاران مبـتال بـه     روح انسانی را به همراه دارد.در مطالعه مروري حاضر، با هدف بررسی تاثیر ارتباط با خداوند و گرایش به معنویت در ارتقاء سطح سالمت و
  سرطان پستان انجام شده است.

 در پایگـــــاه هـــــاي اطالعـــــاتی ایرانـــــی و بـــــین المللـــــی2012تـــــا  1970جســــتجو:این مطالعـــــه مروري،بـــــا جســـــتجوي اینترنتـــــی در بـــــازه هـــــاي زمـــــانی روش 

SID,Scopus,Springer,ISI,medlin,Elsevier,Breast cancer,cochrane liberary ,     مقالـه بـا واژگـان کلیدي:سـرطان     130مقالـه ، 160کـه در نهایـت از بـین
  تباط با خداوند،دعا، ارتقاء سالمت گردآوري و مورد بررسی قرارگرفت.پستان،ار

فـردرا تحـت تـأثیر قـرار مـی دهـد.اما       یافته ها:سرطان پستان در زنان باعث ایجاد عوارض درابعاد مختلف زندگی آنها می شودوتعادل روانی فرد به هم خورده ودر کل کیفیت زنـدگی  
ي و کالمی به این معنی که با صحبت کردن، سکوت،آواز خواندن،گوش دادن،فکـر کـردن باشـد،داراي اثراتـی از قبیـل کـاهش اضـطراب و        دعا و ارتباط با خداوند به صورت تفکر

بـر روي  زنـدگی،اثرات مثبـت   نگرانی،احساس و نگرش مثبت،افزایش طول عمر،افزایش وابستگی به زندگی،افزایش ارتقاء سطح ارتباطـات فـردي و اجتمـاعی،افزایش ارتقاءکیفیـت     
  فعالیت هاي فیزیکی،کاهش افسردگی،کاهش عصبانیت و خشم اشاره کرد.  

هـاي مـؤثر در افـزایش تطـابق جسـمی و      نتیجه گیري:ارتباط با خداوند و دعا کردن و پیروي از احکام و قوانین الهی باعث افزایش ارتقاء سطح سالمت جسمی و روانی و یکی از گـام  
  شود. روانی با بیماري سرطان پستان می

  واژه هاي کلیدي:سرطان پستان،ارتباط با خداوند، دعا، ارتقاء سالمت
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Background: breast cancer is the most common cancer among women and one out of every eight women risks it is. 
the annual growth of 2% in women affects the health and quality of life. Therefore despair and anxiety and mood 
disorders, including psychological reactions to the disease. praying is the spiritual and religious activities with a 
stylized human spirit is permanent. The present review aims to evaluate the impact of connection with God and 
spirituality tends to promote health and quality of life in patients with breast cancer have been conducted. 
Search method: In this review, a search in the interval 1970 to 2012 databases Iranian and international SID, Scopus, 
Springer, ISI, medlin, Elsevier, Breast cancer, cochrane liberary, the end of the 160 articles, 130 articles key words: 
breast cancer, relationship with God, praying, health promotion and the collected samples were examined. 
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