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P2-31 
زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان معنوي در بهبود کیفیت ـ  ارزیابی برنامه آموزشی مهارت هاي روانی   

، مصطفی کشمیر، سهراب جهانگیري فرد، 1، محمد مرادي جو، دکتر حمید شفیع زاده، دکتر فرح لطفی کاشانی1فاطمه کشمیر  

2-1دکتر محمد اسماعیل اکبري  

  چکیده:
ی و ري است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می شود بیماران  مبتال بـه سـرطان دچـار مشـکالت جسـمی، روانـ      سرطان بیما مقدمه:

ی برنامـه آمـوزش   اباجتماعی زیادي می شوند که ممکن است این مشکالت باعث اختالل در روند کیفیت زندگی آنها گـردد. بـه همـین منظـور مطالعـه حاضـر بـا هـدف ارزیـ         
  مهارت هاي روانی معنوي در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان  صورت گرفته است.

بیمـار مبـتال بـه سـرطان پسـتان کـه شـش مـاه از تشـخیص آنهـا گذشـته، سـابقه عـود نداشـته، داراي                18آن  مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده، جامعـه آمـاري   ها: مواد و روش
سـال قـرار داشـت. اطالعـات بـا       30- 55معنوي را نداشته انـد. سـن بیمـاران در محـدوده      -م به باال و سابقه شرکت در کالس هاي آموزشی مهارت هاي روانی تحصیالت دیپل

  .) گرد آوري شد و براي تجزیه و تحلیل از تحلیل کواریانس استفاده شده استWHQOL – BREFسوالی کیفیت زندگی( 26استفاده از پرسشنامه 
و  56/80و بـراي گـروه کنتـرل بـه ترتیـب برابـر       57/11و 33/79آزمون بـراي گـروه آزمـایش بـه ترتیـب برابـر       زندگی در پیش میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت یافته ها:

 33/80و براي گروه کنترل بـه ترتیـب برابـر    667/10و 56/86آزمون براي گروه آزمایش به ترتیب برابر و همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی در پس57/11
  بود.54/11و

توانـد کیفیـت زنـدگی، سـالمت جسـمانی و سـطح روانشـناختی را افـزایش مـی دهـد و در متغیـر روابـط              معنوي می -به طور کلی آموزش مهارت هاي روانی نتیجه گیري: 
 ندارد.اجتماعی و محیط زندگی عامل بین آزمودنی هاي دوگروه اثر معنی دار 

  سرطان، کیفیت زندگی، مهارت هاي روانی و معنوي کلمات کلیدي:
  

 ایران مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، - 1

  رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نویسنده مسئول - 2
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