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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness 

of group meaning therapy based on Quranic teachings on life 

expectancy in women with breast cancer. 

Materials and Methods: The present research method was quasi-

experimental and pre-test-post-test designs. The statistical 

population of the present study included all 400 women with breast 

cancer in Tehran in 2017-17. Available sampling method was used 

and from women with breast cancer in the age range of 30 to 50 

years who referred to the chemotherapy department of a hospital in 

Tehran, 30 people were selected and divided into two experimental 

and control groups and 15 people in each group based on inclusion 

criteria. And were selected to exit the study. Individuals in the 

experimental group underwent group therapy based on Qur'anic 

teachings during 8 1-hour sessions twice a week. The research tools 

included Schneider et als (1991) life expectancy questionnaire. 

Findings: The results of this study showed that group meaning 

therapy based on Quranic teachings is effective in increasing life 

expectancy (P <0.01). 

Conclusion: According to the findings of the study, it can be 

concluded that to increase the life expectancy of women with breast 

cancer can be used group meaning therapy based on Quranic 

teachings. 
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  و همکاران    ی راقبیان ژمعصومه   80

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

 یهابر آموزه یمبتن یگروه یدرمانمعنا یاثربخش
 نهیدر زنان مبتال به سرطان س یبه زندگ دیبر ام یقرآن

 
 ،۱*یباقر انیمعصومه ژ

کرج،  ،یزاد اسالمواحد کرج، دانشگاه آ ،یشناسگروه روان ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی.)نورانیا

 
 ۲کلور یکاظم زهرا

حد وا ،ی، گروه روان شناس یعموم یکارشناس ارشد روان شناس
 .رانیکرج، ا ،یکرج، دانشگاه آزاد اسالم

 
 چکیده

 یبتنم یگروه یمعنادرمان یاثربخش نییپژوهش، تع نی: هدف اهدف
 نهی به سرطان سدر زنان مبتال یبه زندگ دیبر ام یقرآن یهابر آموزه

 .بود
 یهارحطو از نوع  یتجرب مهیحاضر، ن قی: روش تحقو روش ها مواد

پژوهش حاضر، شامل  یآزمون بود. جامعه آمارپس _آزمونشیپ
نفر در  400شهر تهران به تعداد  نهیزنان مبتال به سرطان س هیکل

در دسترس استفاده شد و  یریگبود. از روش نمونه 1396-97سال 
ساله  50یلا 30یمحدوده سن نیبـ نهیسـاز زنان مبـتال بـه سـرطان 

تهران  یهامارستانیاز ب یکی یدرمانیمیکننده به بخش شجعهکه مرا
ر هر دو کنترل و  شینفر انتخاب و به دو گروه آزما 30بودند، 
ش انتخاب ورود و خروج از پژوه یهانفر بر اساس مالک 15گروه 

جلسه  8 یط ند،قرار گرفته بود شیکه در گروه آزما یشدند. افراد
 یرمانتحت معناد گرفت،ینجام ممرتبه ا 2 یاساعته که هفته1

پژوهش  یرهاقرار گرفتند. ابزا یقرآن یهابر آموزه یمبتن یگروه
 .( بود1991و همکاران ) دریاشنا یبه زندگ دیام نامهشامل پرسش

 یمبتن یگروه ینمعنادرما نکهیعبارت بود از ا قیتحق جی: نتاهاافتهی
 ستمؤثر ا یبه زندگ دیام شیبر افزا یقرآن یهابر آموزه

(01/0>P). 
گرفت  جهینت توانیپژوهش، م یهاافتهی: با توجه به یریگجهینت

 توانیم نهیزنان مبتال به سرطان س یبه زندگ دیام شیافزا یکه برا
 .اده کرداستف یقرآن یهابر آموزه یمبتن یگروه یاز معنادرمان

 
 یعنا درمانزنان، م نه،یسرطان س ،یبه زندگ دیام ها:واژه دیکل

 .یقرآن یهابر آموزه یمبتن یگروه
 

 07/06/۱399تاریخ دریافت: 
 ۲0/06/۱399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولgianbaqeri@yahoo.com 

 

_________________________________ 
1. Cancer 
2. Medical 
3. Psychological 
4. Breast Cancer 
5. Abnormal 
6. Tumor 

 مقدمه
 این به ابتال آمار. است 2پزشکی سخت هاییماریب از یکی 1سرطان
 ابعاد بر شگرف تأثیری و بوده افزایش به رو سنین همه در بیماری
 بیماران. دارد هاآن اطرافیان و مراقبان حتی و بیماران زندگی مختلف
 نیز 3یشناختروان هایینهزم در جسمی مشکالت بر عالوه سرطانی

 ،هاسرطان انواع بین در هستند. روروبه گوناگونی یهاچالش با
 میزان. است جهان و ایران زنان در سرطان ترینیعشا 4سینه سرطان
 خود که است شده برآورددرصد  71 مبتالیان در بیماری بقای

 مدت مبتالیان سایر به نسبت افراد این که است آن گویای
 سر آن بلندمدت یا کوتاه عوارض با یا و بیماری با ترییطوالن

 .(1) کنندیم
 آن در که است غیرطبیعی یهاسلول 5نابهنجار رشد ،سینه سرطان 

 ییهاتوده و شده تقسیم و کرده رشد کنترلی هیچ بدون هاسلول
 بوده درد بدون اغلب هاتوده این. کنندیم ایجاد را 6تومور به موسوم

 پدیدار سینه خارجی و فوقانی قسمت در سفت بافتی صورتبه و
 گرفتار خود عمر طول در زنان همه درصد 9 تا 8 تقریبا   .(2) شوندیم

 نشان ایران سرطان انجمن یهاگزارش آخرین. ندشویم سینه سرطان
 سرطان ،ایرانی زنان در را هاسرطان کل از درصد 25 که دهدیم

 .(3) دهدیم تشکیل سینه
 وضعیت و دارند متقابل تأثیر یکدیگر بر همواره انسان روان و جسم
 یهایماریب. باشد دیگری وضعیت کنندهنییتع تواندیم هاآن از یکی

 آمدن پدید موجب توانندیم فیزیولوژیکی و شیمیایی نظر از جسمی
 تواندیم جسمی بیماری مواقع، از بسیاری در شوند. 7روانی اختالالت
 به مبتال فرد در و نماید ایجاد بدن در هورمونی و شیمیایی تغییرات
 و قدرت یتوانای هاسرطان .کند ایجاد روانی جسمی، اختالل بیماری
 برای طریق بدین و کنندیم اختالل دچار را فرد روانی و جسمانی

 به منجر که آورندیم وجود به را یادکنندهیناام وضعیت بیمار
 بیمار که آنجا . ازشودیم فرد در امیدواری و 8نفساعتمادبه کاهش

 همیشگی هایییآکار تواندینم خود، جسمی بیماری مدت در
 محدود شیهاتیفعال از بسیاری و باشد داشته را خود جسمانی

 11افسردگی و 10خشم ،9اضطراب دچار را وضعیت، او این ،گرددیم
 (.4) سازدیم مواجه روانی بحران و 12استرس با را او و کندیم
 ،اشیماریب کنندهناتوان معالی دلیل به سرطان، به مبتال بیمار یک 

 زندگی به امید و بیماری این شرایط با سازگاری توان که است ممکن
 روانی تاختالال شود. شدید افسردگی دچار و بدهد دست از را خود
 یهایماریب برابر در را بدن مقابله توان بدن، ایمنی کاهش دلیل به

 بروز تعل روانی شرایطی، اختالل چنین در. سازندیم مختل جسمی
 عضوی و یکیولوژیزیف علت هیچ کهیطوربه ،است جسمی بیماری
 تأثیرات یلدل به روانی اختالل. ندارد وجود فرد جسمی بیماری برای
 یهایماریب با را فرد مقابله قدرت ،کندیم ایجاد در فرد که روانی
 (.5) دهدیم کاهش را سرطان

7. Mental Disorders 
8. Self-Confidence 
9. Anxiety 
1 0. Anger 
1 1. Depression 
1 2. Stress  
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 8۱ .. .یهابر آموزه یمبتن یگروه یدرمانمعنا یاثربخش  
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 از نگرانی بیماری، از حاصل رنج و درد که دهندیم نشان مطالعات 
 درمان از ناشی عوارض ،2مرگ از 1ترس خانواده، اعضای آینده

 و 3ذهنی تصویر در اختالل و عملکردها میزان کاهش بیماری،
 در .است شده گزارش که هستند عواملی جمله از 4جنسی مشکالت

 تأثیرات دارای که یشناختروان مداخالت از یکی ،راستا همین
 ،است سرطانی بیماران 5روان سالمت ارتقای در ای فراوان
 با مواجهه برای 7فلسفی رویکردی ،یدرمانمعنا. است 6یدرمانمعنا

 با که است افرادی از دسته آن زندگی یهاچالش و مشکالت
چهار  بر درمانی رویکرد این. دارند چالش زندگی طول در معنایابی

 انسانی وجود در که معنایییب و تنهایی آزادی، مرگ، یعنی مهم بُعد
 کنندگانشرکت ،گروهی یمعنا درمان در. دارد تأکید ،دارند ریشه

 مشترکی وجودی قعالی اینکه بر فرض با و خود کشف هدف با
 که است این است آشکار آنچه. کنندیم شرکت گروه در دارند

 کمـک بیمـار بـه تواندیم زندگی در معنی یافتن و هدف گزینش
 (.6) شود چیره خود ناامیدی و افسردگی اضطراب، بـر تـا کنـد

 افراد، از بسیاری .اندشده آمیخته ما یزندگ با، 8معنویت و مذهب
 بازی هاآن زندگی در محـوری نقـش امور این که دارند اذعان

 کیفیت یک و افراد الهی جوهره یک توانیم را معنویت. کنندیم
 متعالی، باور وجود یک با ارتباط از عبارت کـه دانسـت درونـی

 یهاوخمچیپ از گذر راستای در بالندگی و رشد به غیب، باور به
 و متعالی وجود با ارتباط مبنای بر شخصی زندگی تنظیم و زندگی
 انسان وجود بعد این .باشدیم متعـالی وجـودی دایمـی حضور درک
 نتیجـه در و انسـان بالندگی رشد به توجه با و است ذاتی و فطری
 .(7) ابدییم ارتقا و شده متحول دینی مناسک و تمرینـات انجـام

 امری انتظار« رجا» دواژهیکل راه از کریم قرآن در امید مفهوم 
 ،باشد محقق موجبـاتش و اسـباب بیشـتر کـه پسـندیده و محبوب

 کریم، قرآن در امید واژگان شامل آیات بررسی. است پیگیری قابل
 جهت در که است مربوط اموری بـه امیـد کـه اسـت ایـن بیانگر
 دو گونـه بـه و انسـان وجـودی واقعیت با هماهنگ و الهی رضای

 از برخورداری و آخرت به امید یکی: است شده مطـرح قـرآن در
 دیگری و (8امیدوارنـد ) آن بـه مؤمنـان عمـوم که الهی رحمت

 آن به کامل یهاانسان و خاص مؤمنان که خدا لقای به امید
 است امید مثبت، شناسیروان در مفاهیم این از (. یکی9)امیدوارند 

 به دستیابی برای مثبت انتظارات کلی عنوان را امید شناسانروان که
 آزادی احساس دینی افراد همچنین(. 10) کنندیم تعریف اهداف
 افزایش باعث مسئله این و کنندیم دیگران به نسبت بیشتری شخصی

 از. شودیم هاآن در تغییر غیرقابل یهاتیموقع تحمل و پذیرش
 و کنندیم خاصـی استفاده یریگمیتصم الگوی از دینی افراد ،سویی
 برای مفید یهایریگمیتصم افزایش جهت در را فرد الگو، این

 دهدیم سوق آورانیز یهایریگمیتصم کـاهش و خـود اطرافیـان،
(. 11) کاهدیم زندگی روانی فشارهای شدت از حدی تا امر این و

 که داد عظیمی نشان و امانپور بالجانی، خشایی، پژوهش نتایج

_________________________________ 
1. Fear 
2. Death 
3. Mental Image  
4. Sexual Problems 

 از امیدوار فرد و دارد زیادی رابطـه هـم با امید و معنوی سالمت
 در ،هـمچنـین. (12است ) برخوردار بیشتری معنوی سالمت
 در مهم عامل یک که شد داده نشان نـادی و قهرمـانی پـژوهش
 در فـرد امیـد بـودن زیاد و امیدواری افراد معنوی سالمت افزایش
 سؤالبنابر مطالب گفته شده،  .(13است ) زندگی سخت یهاتیموقع

 گروهی یدرمانمعنا رویکرد آیا کهاصلی پژوهش حاضر این است 
 سرطان به مبتال زنان در زندگی به امید بر قرآنی یهاآموزه بر مبتنی
 ی دارد؟اثربخش تهران شهر سینه

 
 هامواد و روش 

و با دو گروه  آزمونپسو  آزمونشیپتجربی با طرح این تحقیق نیمه 
نان مبتال پژوهش شامل تمامی ز یآمارو کنترل بود. جامعه  شیآزما

ر تهران در سال به یک بیمارستان شه کنندهمراجعهبه سرطان سینه 
فرمول  بر اساسدر دسترس و  یریگنمونها روش بود. ب 97-1396

گروه  نفر انتخاب و در دو 30تعداد  انرکوکتعیین حجم نمونه 
 نفر( گمارش شدند. 15نفر( و گروه کنترل ) 15آزمایش )
 6 زمانمدت حداقل شدن سپریورود به پژوهش شامل:  یهامالک

 کهینا برای .است شانیماریب از شروع هاآن یاز آگاه ماه 8 الی
 ضعیتو به و شده خارج بیماری از حاصل اندوه و شک از بتوانند
 پایینی نمره ایدب افراد این. برسند درمان فرآیند شروع برای قبولی قابل
 نظر زا و باشند کرده کسب اشنایدر زندگی به امید مقیاس از را

 نظـر از و نبـوده حرکتـی و جسـمی شدید مشکالت درگیر جسمانی
 از کدام هر .باشدن مبتال روانی اختالالت از کدامیچه به نیز روانی
 که درمانییمیش بخش به کنندهمراجعه سینه سرطان به مبتال زنان
 نمره شنایدرا زندگی به امید مقیاس در و نداشته را هایژگیواین 

 حذف شپژوه مورد یهانمونه از نکرده بودند، کسب را پایینی
رسشنامه امید استفاده از پپژوهش با  یهاداده یآورجمع .شدند

 اشنایدر انجام شد.
 کامال  از  یادرجه 8 رتیکلگویی با طیف پاسخ یلؤاس 12مقیاسی  

 1985سال  اشنایدر در لهیوسبه( 8موافق ) کامال  ( تا 1مخالف )
عامل،  تفکر سؤال 4جهت سنجش میزان امیدواری افراد ساخته شد. 

، زمانهمی . در روایباشندیمخنثی  سؤال 4تفکر راهبردی و  سؤال 4
ه شادکامی آکسفورد به دست آمد ک آزمونبا  91/0همبستگی 

 بر اساس . پایایی این مقیاسباشدیم آزموننشانگر روایی باالی 
در ایران  و؛ است 85/0برابر با  ییباز آزماتحقیق اشنایدر به روش 

برابر با  ییاباز آزمو با روش  86/0با روش آلفای کرونباخ برابر با 
 (.14است ) 81/0
آمار توصیفی و  یهاروششده از  یآورجمع یهادادهجهت تحلیل  

 فاده شد.است 22نسخه  SPSS افزار آماریاز نرم انسیکووارتحلیل 

5. Mental Health 
6. Logo Therapy 
7. A Philosophical Approach 
8. Religion And Spirituality 
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  و همکاران    ی راقبیان ژمعصومه   8۲

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

 مبتنی یدرمان معنابا روش  یدرمانگروهلسات محتوای ج . 1 جدول
 قرآنی یهاآموزهبر 

 اول جلسه

 بر مبتنی یدرمانگروه موضوع توضیح و معارفه
 یـانب ،یرازدار بـر تأکیـد قرآنـی، یهاآموزه

 طول و تواتر تداوم، بیان گروه، و قوانین اهـداف
 جلسه پایان اعالم) آزمونشیپ گرفتن جلسات،

 و یبندجمعجلسـه،  خـتم به مانده ربع یک از
 (.توافق با بعد جلسه زمان نییتع جلسه، خالصه

 دوم جلسه

 مشکل بیان قبل، جلسه مرور و گویی آمدخوش
 بحث و( سینه سرطان) بیماری مورد در بحث و
 در ایجاد مشکالت سینه سرطان اثرات مورد در

 زندگی در معنایابی منابع و معنا با ییآشنا روانی،
 و آیات طریق از منابع اسالمی معنایابی طبق بر

 آیه این جلسه: .قرآنی یهاآموزه
 ِللْمُؤْمِنِینَ  َرحْمَة  وَ شِفاء   هُوَ ما الْقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ  وَ
 خَسارا  إِلَّا الظَّالِمِینَ یزِیدُ ال وَ

 برای است رحمت و شفا آنچه قرآن، و از
 خسران جز را ستمگران و ؛میکنیم نازل مؤمنان

 بخشانیپا( 82)اسراء،  دیافزاینم( زیان و)
 موقت.

 جلسه سوم

 و قبل، معنایابی جلسه مرور و گویی آمدخوش
 مرتبط تجارب بیان و قرآنی آیات از معنا گرفتن

 . آیه این جلسه:یریپذتیمسئول و
 یمِاستعَنِ النَّع یَوْمَئِذثُمَّ َلتُسْئَلُنَّ 

ى که یهاسپس در آن روز )همه شما( از نعمت
( .8 التکاثر،شد ) یدبازپرسى خواه دیاداشته

 موقت. بخشانیپا

 جلسه
 چهارم

 تغییر قبل، جلسه مرور و گویی آمدخوش
 و قرآنی آیات طریق از معنا گرفتن و هانگرش

 به احسـاس خوبی کـه گذشته از بیان تجاربی
 آیه این جلسه: .دهدیم اعضا

لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَة  لِأُولِی الْأَلْبَابِ مَا کَانَ 
حَدِیث ا ُیفْتََرى وَلَکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی َبْینَ یَدَیْهِ 
 وَتَفْصِیَل کُلِّ شَیْءٍ وَهُد ى وَرَحْمَة  لِقَوْمٍ ُیؤْمِنُونَ

در سرگذشت آنان براى خردمندان  یراستبه
ساخته  دروغبهسخنى نیست که  عبرتى است

[ ییهاکتابشده باشد بلکه تصدیق آنچه ]از 
است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز 

رهنمود  آورندیماست و براى مردمى که ایمان 
 موقت. بخشانیپا( 111یوسف، ) و رحمتى است

 پنجم جلسه
 قبل، آموزش جلسه مرور و گویی آمدخوش
 خلق و قرآنی آیات طریق از امیدی نا با مبارزه

 معنای مرگ پذیرش و هاارزش و اهداف
 آیه این جلسه: .زندگی از بخشی عنوانبه

الََّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَة  قَالُوا إِنََّا لِلََّهِ وَإِنََّا إِلَیِْه 
 رَاجِعُونَ

ناگواری دچار آنان که چون به حادثه سخت و 
شوند )صبوری پیش گرفته و( گویند: ما به فرمان 

 او رجوع خواهیم کرد یسوبهایم و خدا آمده
 موقت. بخشانیپا( 156)بقره،

 ششم جلسه

 افزایش قبل، جلسه مرور و آمدگویی خوش
 حال زمان در معنا یافتن برای مسئولیت احساس

 بر غلبه بیماری و و موجود شرایط پذیرش و
 آیات طریق از اجتماعی عالقه و امیدی نا و یأس
 آیه این جلسه: .قرآنی
 رِزْقُهَا اللَّهِ عَلَى إِالَّ األَرْضِ فِی دَآبَّةٍ  مِن وَمَا
 مقدر شما همة روزی: دیفرمایم کریم قرآن
 موقت. بخشانیپا( 6هود، است )

 هفتم جلسه
 

 آیات مرور قبل، جلسه مرور و گویی آمدخوش
 زندگی با هاآن تطبیق و گرفته قرار بررسی مورد

 و موجود بـر شرایط آن تـأثیر و اعضـا روزمره
 از یکدیگر از اعضا عاطفی بیماری، حمایت

 آیه این جلسه: .ناتمام جمالت تکمیل طریق
مَا أَصَاَب مِنْ مُصِیبٍَة فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَْنفُسِکُْم 

بْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَ
 یَسِیر 

هیچ مصیبتى نه در زمین و نه در نفسهاى شما ]= 
به شما[ نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را 
پدید آوریم در کتابى است این ]کار[ بر خدا 

 موقت. بخشانیپا (22حدید، )آسان است 

 هشتم جلسه
 راتیتأثبررسی  و مرور گویی، آمدخوش

 مشکل، حل ،یریگجهینت قبل، جلسات
 بخشی دائم انیپا ،آزمونپس

 
 هاافتهی

د دارای سطح درصد افرا 9/49شناختی نشان داد که جمعیت یهاداده
فراد درصد ا 9/36درصد سطح کاردانی و  2/13تحصیالت دیپلم، 

الی  30ین بدرصد افراد در دامنه سنی  65/43سطح کارشناسی بودند. 
سال سن  50الی  41درصد افراد در دامنه سنی بین  35/56سال و  40

 داشتند.
توصیفی افراد دو گروه در مراحل  یهادادهاطالعات مربوط به 

بعد از شرکت در جلسات آموزشی در  آزمونپسو  آزمونشیپ
 ارائه شده است. 2جدول شماره 
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 آزمایش و کنترل هایی متغیرهای مورد پژوهش در گروههای توصیفداده. 2 جدول

 
 هامقیاس

 گروه
 کنترل آزمایش

 آزمونپس آزمونشیپ آزمونپس آزمونشیپ

 میانگین
انحراف 
 میانگین استاندارد

انحراف 
 میانگین استاندارد

انحراف 
 میانگین استاندارد

انحراف 
 استاندارد

 20/7 70/19 28/7 75/19 11/9 21/36 54/6 66/18 امید به زندگی

عیار( نمره منشان داد که میانگین )و انحراف  2نتایج جدول شماره  
در  شیاآزمامید به زندگی در مبتالیان به سرطان سینه در گروه 

 21/36 آزمونپس( و در مرحله 54/6)و  66/18 آزمونشیپمرحله 
متغیر در گروه  اما میانگین )و انحراف معیار( این؛ باشدیم( 11/9)و 

تغییر محسوسی نشان نداد  آزمونپسو  آزمونشیپکنترل در مراحل 
 (.70/19در برابر  75/19)به ترتیب 

 شرطیشپآماری نشان داد که هر دو  هایفرضیشپبررسی نتایج  
)با استفاده از آزمون لوین( و نرمال بودن )با  هایانسوارتساوی 

(؛ و با توجه به P<05/0ویلکز( برقرار است )-استفاده از شاپیرو
نیز برابر بود کنترل اینکه حجم نمونه در دو گروه آزمایش و 

(15=n استفاده از تحلیل کوواریانس ،) بالمانع شناخته تک متغیره
 .(3 شماره شد )جدول

 
 

 

 
 آماری یهافرضشیپویلکز و لوین جهت رعایت -نتایج آزمون شاپیرو. 3جدول 

 ویلکز-شاپیروآزمون  آزمون لوین

 Fضریب  متغیر
 درجه آزادی

 آماره سطح معناداری
درجه 
 سطح معناداری آزادی

1 2 
 242/0 15 123/0 129/0 28 1 463/2 امید به زندگی

 قرانی بر امید به زندگی یهاآموزهگروهی مبتنی بر  یدرمان معنانتایج تحلیل کوواریانس اثربخشی . 4جدول 

 وابسته متغیر منابع
مجموع 
 مربعات

Df 
 نیانگیم

 مربعات
F 

سطح 
 یداریمعن

 ضریب اتا

 منابع

 مدل تصحیح شده

 a633/1 1 633/1 932/0 343/0 032/0 تفکر عاملی

 b700/2 1 700/2 634/1 212/0 055/0 تفکر راهبردی

 

Intercept 

 837/0 000/0 976/143 300/252 1 300/252 تفکر عاملی

 851/0 000/0 790/153 033/264 1 033/264 تفکر راهبردی

 

 گروه

 432/0 043/0 932/43 633/1 1 633/42 تفکر عاملی

 455/0 012/0 634/32 700/32 1 700/31 تفکر راهبردی

 

 خطا

   432/50 752/50 28 067/49 تفکر عاملی

    652/1 28 267/46 تفکر راهبردی

 

 کل

     30 000/303 تفکر عاملی

     30 000/313 راهبردیتفکر 

 

Corrected 

Total 

     29 700/50 تفکر عاملی

     29 967/48 تفکر راهبردی

 6/54ضریب تعیین: 

نمرات  یهانیانگیمبا توجه به جدول باال مشخص است که بین  
 یداریمعنو کنترل تفاوت  شیآزماتفکر راهبری د در بین گروه 

 داریمعنوجود دارد. چنانچه در جدول باال مشخص است این تفاوت 
 یهانیانگیممشخص است که بین  ،همچنین(. P<001/0) است
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  و همکاران    ی راقبیان ژمعصومه   84

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با -فصلنامه علمی

 یداریمعنو کنترل تفاوت  شیآزمانمرات تفکر عاملی در بین گروه 
با توجه  .شودیم دیتائبنابراین این فرضیه ؛ (P<001/0) وجود دارد

درصد بوده است و  6/54به جدول میزان ضریب تعیین برابر 
 یهاآموزهگروهی مبتنی بر  یدرمانمعنا ریتأثمیزان  ،گریدعبارتبه
 درصد بوده است. 6/54امید به زندگی برابر ر نی بآقر
 
 یریگجهینت
نمرات تفکر  یهانیانگیمکه بین نشان داد  هاافتهیحاصل از نتایج  

وجود دارد.  یداریمعننترل تفاوت در بین گروه آزمایش و ک راهبری
 یهانیانگیماست و بین  داریمعنمعلوم شد که این تفاوت  ،همچنین

 یداریمعننمرات تفکر عاملی در بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت 
 تا انسانگفت که  توانیمآمده  دست بهوجود دارد. در تبیین نتایج 

 زندگی، رویدادهای خود، یهاییتوانا به نسبت کهیهنگام
 درک و اعتماد همچنین و دیگران سوی از اجتماعی یهاتیحما

 را امید احساس تواندینم باشد، نداشته مثبتی نگرش خداوند حضور
 مؤلفه چهار قالب در انسان در امید بنابراین،؛ کند درک و دریافت
 یهاجنبه نیترمهم از یکی شد، بیان که طورهمان که ردیگیم شکل
 تقویت بر باور این تأثیر و خداوند حضور به مثبت نگرش آن،

 معنوی باورهای از حاصل نگریمثبت این، وجود با است؛ امیدواری
 ینیبخوش یعنی امیدواری دیگر مؤلفه سه غالبا  دینی، رفتارهای و

 مطالعات .دارد خود درون در نیز را محیط و دیگران خود، به نسبت
 تقویت توان از زیادی حدود تا امیدواری احساس که است حاکی نیز
 ناشی تیرگی اینکه برای متعال خداوند. است برخوردار پرورش و
 همچون پیامبری بزرگ زبان از بزداید مؤمنان دل از را ناامیدی از

 جز زیرا نشوید؛ ناامید خدا رحمت از: است فرموده ع()یعقوب 
 آموزش مسیر بنابراین، .نیست ناامید خدا رحمت از کسی کافران
 افراد امیدواری احساس افزایش موجب طریق چند از قرآنی مفاهیم

 زندگی، وقایع دیگران، خود، به نسبت نگرش تغییر: شودیم
 آشکاری طوربه که قرآن یهاقصه ذکر سرانجام و الهی یهاتیحما

 جامعه مختلف اقشار برای امید مفهوم ترآسان درک موجب
 آمده در پژوهش حاضر نشان داد دستبهدر نتایج  ،رونیا از .شودیم

 بر قرآنی یهاآموزه بر مبتنی گروهی درمانیکه استفاده از معنا
 تهران شهر سینه سرطان به مبتال زنان زندگی به امید یهامؤلفه

سوی انجام هم یهاپژوهشبه  توانیماست. در همین راستا  اثربخش
 صمدانیمعین ، رحمانیانشده توسط سایر پژوهشگران اشاره کرد: 

 درمانی معنویت ( در پژوهشی با عنوان تأثیر1396) علیبازیو 
 به مبتال بیماران زندگی سبک و زندگی به امید بهبود بر گروهی
 میانگین که داد نشان سینه به این موضوع پرداختند. نتـــایج سرطان
 به نسبت آزمایش گروه زندگی سبک و زندگی به یدام هاینمره
 در متغیر دو این ماندگاری نیز و است یافته افزایش کنترل گروه
 هاافتهی اساس بر .(15) (p<001/0) است شده حفظ زمان طول
 بهبود در سزاییهب نقش درمانی معنویت که گرفت نتیجه توانمی

 یمیابراه .دارد سینه سرطان به مبتال بیماران زندگی سبک و زندگی
 در معنوی ( در پژوهشی با عنوان سالمت1394پور و همکاران )

به این موضوع  مشهد امید بیمارستان در سرطان به مبتال بیماران
 به مبتال بیماران از بسیاری داد، نشان مطالعه این یجهینتپرداختند. 

 ارتقای که شودیم هیتوص .داشتند متوسطی معنوی سالمت سرطان

 روان جسم، بر که سرطان همچون ییهایماریب در معنوی سالمت
 قرار توجه مورد خاص صورتبه است، تأثیرگذار افراد روح و

 روحی و جسمی سالمت بهبود معنوی سالمت ارتقای که چرا گیرد،
 (.16) داشت خواهد پی در را بیمار

این مطالعه نیز مانند دیگر مطالعه حوزه علوم رفتاری با  
مطالعه حاضر  یهاتیمحدودهمراه بود. از جمله  ییهاتیمحدود

که امکان  هاداده یآورجمعجهت  یخود گزارشبه ابزار  توانیم
را به همراه دارد، اشاره کرد.  یدهپاسختحریف و سوگیری در 

که در تعمیم  شودیمبه شیوه در دسترس نیز موجب  یریگنمونه
 نتایج به دیگر بیماران مزمن جوانب احتیاط را رعایت ننماییم.
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