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 تآثیرات روانی مذهب و معنویت در بیماران مبتال به سرطان سینه

  

 لوم پزشکی شهید بهشتی کارشناسی اتاق عمل دانشگاه ع اصل سپیده یوسفی

 کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   آیسان موسی زاده

 

 میدمه

هدف از این مقاله مروری بررسی تآثیرات روانی مذهب و معنویت بر روی بیمتاران مهتتال بته ستروان ستینه      

 است.

 روش کار 

سروان سینه, کیفیت زندگی, گروه درمانی معنوی و  و ورود کلید واژه های SIDبا استفاده از پایگاه رایانه ای 

استرس مقاالت مرتهط با هدف تحقیق یايت شده و با مطالعه ی منظد و دقیق مقاالت مناسب انتخاب گردید 

 و بعد از بررسی موشکايانه بر اساس اهداف داده ها دسته بندی شدند.

 نتایج

دست آمدند که در عنتاوین قتدرت بتالقوه ی ایمتان و     پس از مرور منظد بر اساس هدف مطالعه موارد زیر به 

معنویت, معنویت و ايزایش سطح امیدواری در بیماران سروانی,بیماری سروان و ايزایش چشمگیر نیاز هتای  

معنوی, معنویت و رشد پس از آسیب, اقدامات معنوی و بهزیستی معنوی,ارتهاط بین مذهب و ستالمت,ارتهاط  

نقش معنویت در سازگاری با شرایط استرس زای ناشی از بیماری هتای متزمن   بین مذهب و کیفیت زندگی,  

 ذکر گردید.

 بحث و نتیجه گیری 

با توجه به شیوع باال ی سروان و لزوم ايزایش کیفیت زندگی زمان آن رسیده است که راهکار هتای معنتوی   

رمانی, درمانگران را تشویق با نظریه ها و روش های علمی روان درمانی ترکیب شود. رویکرد های معنویت د

میکنند که در درمان مساهل مهد معنوی درمانجویان را در زمان مناسب متورد خطتاب قترار متی دهنتد و در      

راستای استفاده از قدرت بالقوه ی ایمان و معنویت درمانجویان در درمان و بههودی , از زبان و مداخله هتایی  

 هل شدن درمانگر نسهت به مساهل معنوی درمانجو باشد.استفاده کنند که بیانگر احترام و ارزش قا
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