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P3-34 
  زندگی بیماران مبتال به سرطان معنوي در امید به  ـ  آموزشی مهارتهاي روانی ارزیابی برنامه  عنوان: 

دکتر حمید شفیع زاده ، دکتر محمد اسماعیل اکبري، دکتر فـرح لطفـی کاشـانی، سـید     ،فاطمه کشمیر    نویسندگان:
  مهدي موسوي، راحله فالح،مصطفی کشمیر، سهراب جهانگیري فرد

  فاطمه کشمیر  نویسنده مسئول:
  مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیوابستگی سازمانی:  
 keshmirf@yahoo.comایمیل:   
 

شود و فـرد متعاقـب تشـخیص آن     العالج در جامعه تلقی می سرطان به عنوان یک بیماري فلج کننده و صعب مقدمه:
گـردد، بطـوري کـه ضـرورت      رژي اجتماعی میدچار اضطراب و افسردگی ناشی از ترس غیر واقعی از مرگ و کاهش ان

بستري مکرر و نگرانی هاي مداوم براي بیماران و خانواده هاي آنها، فرد را به سمت و سوي اختالالت روانی می کشاند 
 ). 1388(مردانی حموله، 

معنوي در  –ی این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد که به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي روان مواد و روشها:
نفر از بیماران مبتال به سرطان با شرایط زیر شرکت مـی نمایـد:    18بیماران مبتال به سرطان می پردازد.در این پژوهش 

سال مبتال به سرطان پستان،  شش ماه از تشخیص آنها گذشته باشد، سابقه عود نداشـته باشـند، داراي     30- 55زنان 
معنوي را نداشـته باشـند. افـراد     -ه شرکت در کالسهاي آموزشی مهارتهاي روانی تحصیالت دیپلم به باال باشند، سابق

گروه تقسیم می شوند. سپس به تصادف یکـی ازدو گـروه، بـراي اعمـال روش مـداخالت آموزشـی        2مورد مطالعه به 
در ابتدا از کنند  معنوي طی هشت هفته آموزش هایی را دریافت می –انتخاب می شوندکه مطابق بسته آموزشی روانی 

آیـد و پـس از اتمـام دوره     آزمون بـه عمـل مـی    هردو گروه پرسشنامه رضایت از زندگی بیماران سرطان به عنوان پیش
آزمون (پرسشنامه رضایت از زندگی بیماران سرطانی امید اسنایدر) از هر دو گروه به عمـل مـی    مداخالت آموزشی، پس

آوري اطالعـات کـه بـر مبنـاي      اي است و نـوع روش جمـع   از نوع فاصله گیري که آید با توجه به ماهیت مقیاس اندازه
هاي حاصـل   آزمون با گروه کنترل است براي تجزیه و تحلیل داده ـ پس آزمون پژوهش آزمایشی از نوع طرح هاي پیش

  هاي آزمایشی از تحلیل کوواریانس استفاده شده است . از طرح
و  78/40آزمون براي گروه آزمـایش بـه ترتیـب برابـر     امید به زندگی در پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات  یافته ها:

و همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت از زندگی  96/6و  28/38و براي گروه کنترل به ترتیب برابر  408/8
  بود. 077/5و  56/36ابرو براي گروه کنترل به ترتیب بر 50/4و  67/46آزمون براي گروه آزمایش به ترتیب برابر در پس

توان نتیجـه گرفـت کـه بـه طـور کلـی        آوري شده در این تحقیق می درنهایت، با توجه به شواهد جمع نتیجه گیري:
  تواند امید به زندگی را بهبود بخشد. ـ معنوي می آموزش مهارتهاي روانی

  سرطان، امید به زندگی، مهارت هاي روانی و معنوي کلمات کلیدي:
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