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 ) 26/11/1394: یرشپذ – 24/09/1394: یافت(در

 چکیده

سرطان در عملکرد طبیعی زندگی مبتالیان اختالل ایجاد نموده و بر سالمت روان بیماران تأثیر منفی دارد. باورهاي  :مقدمه

 معنوي در داشتن یک زندگی هدفمند و بهبود بیماري و هم چنین افزایش طول عمر بیماران موثر می باشد.

 بود.بیماران سرطانی مت روان هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی معنویت درمانی بر سال :هدف

به روش تصادفی ساده نفر  70بوشهر از کل بیماران مرکز سرطان آزمون،  ي نیمه تجربی با روش پسدر این مطالعه : روش

سالمت روان  و کیدموگراف هاي در ابتدا پرسشنامهانتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. 
ها پس از یک  . آزمودنی گروه آزمون در هشت جلسه ي معنویت درمانی شرکت نمودند ها تکمیل گردید. نمونهتوسط همه ي 

 فیشر دقیقآزمون  دو، کاي آماري يها آزمونهاي حاصل با  را تکمیل نمودند. یافته GHQ-28ماه، پرسشنامه ي سالمت روان 
 گرفت.مورد تحلیل قرار  SPSSv.20آماري  افزار نرمتی در  و

 =t) 97/4بوده است مؤثر سالمت روان کلی شیافزا برکه مداخله ي فوق  دهد یمي حاصل از پژوهش نشان ها افتهی :ها افتهی

001/0 p<(.  با انحراف  31/22و گروه آزمون  64/13با انحراف استاندارد  96/34میانگین نمره ي سالمت روان در گروه کنترل
دار بوده است. هم چنین این مداخله در خرده  آماري معنی نظر از؛ که اختالف حاصل بین دو گروه است 29/10استاندارد 

بیماران  و افسردگی ي سالمت روان شامل سطوح جسمانی سازي، اضطراب و بد خوابی، اختالل در عملکرد اجتماعیها اسیمق
 >p)/001مؤثر بوده است. (

معنویت درمانی و توجه به معنویت در زندگی می تواند به عنوان تکیه گاه روانی به ارتقاء سالمت روان بیماران  گیري: نتیجه

سرطانی در شرایط سخت بیماري ها کمک کند و در پذیرش بیماري توسط بیمار و بهبود اختالالت روان شناختی موثر باشد. 
 ان سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.لذا پیشنهاد می گردد در برنامه هاي درمانی بیمار

 سالمت روان، سرطان، معنویت درمانی واژگان کلیدي:

Email: kiane1386@yahoo.com 
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 و همکاران کیانی 41... /بررسی اثر بخشی معنویت درمانی بر سالمت

 مقدمه:

سرطان نوعی بیماري مزمن است که بسته به میزان پیش 

رفتگی، درجاتی از اختالل را در عملکرد طبیعی مبتالیان 

فشار روانی  معموال مبتالیان به سرطان،می نماید.  ایجاد

از یک اختالل روان پزشکی شدیدي را تجربه می کنند و 

ترین اختالل در ایشان، اختالل  ) شایع3(رنج می برند. 

از قبیل افسردگی و  ،انطباقی داراي زیر گروه هاي عاطفی

عالوه بر این، بیماران نیاز به درمان  )4اضطراب می باشد. (

مختلف و گران  منظم و مراقبت دوره اي و مصرف داروهاي

قیمت دارند و ممکن است نیاز به عمل جراحی و در برخی 

موارد، برداشتن عضو ضایعه دیده داشته باشند؛ که این 

خود می تواند منجر به بد شکلی عضوي و ایجاد سوء 

تصویر بدنی شده و بر اعتماد به نفس، کیفیت زندگی، 

 )5امیدواري و سالمت روان ایشان تأثیر منفی گذارد. (

براي جلوگیري از  و ها درمان قطعی ندارند اکثر سرطان

 پرتو درمانی، هاي جراحی، ها از روش رشد و پیشرفت آن

و  پیوند مغز استخوان هورمون درمانی، ،شیمی درمانی

که تمامی آن ها تهاجمی  شود استفاده میسایر روش ها 

بیماران ، شیمی درمانیي  وحشت از شنیدن واژههستند. 

نه تنها از نظر وضعیت جسمانی بلکه از لحاظ را سرطانی 

 دچار ضایعه می وضعیت اجتماعی، روانی و معنوي نیز

ار مالی ناشی از هزینه هاي درمان، صعب فش) 6سازد. (

العالج بودن بیماري سرطان و مرگ و میر باال، فشار 

محیطی و روانی مضاعفی را بر این گروه تحمیل می نماید. 

) لذا پیشرفت بیماري و عوارض ناشی از آن به صورتی 7(

چند وجهی بر عملکرد فردي و اجتماعی مبتالیان تأثیر 

مشکالت متعدد روانی روبرو می سازد گذاشته و آنان را با 

و توجه به حل تعارضات درونی بیماران به منظور حفظ 

 )8،7سالمت روانی ایشان ضروري است. (

 اهمیت معنویت و رشد معنوي در انسان، توجه رواناخیراً 

نیازهاي است و  کرده را به خود جلب و پزشکان شناسان

 ابردر بردر زندگی مدرن و ماشینی جدید معنوي 

تحقیقات  )9(ند. ا ردهک ها و نیازهاي مادي قد علم خواسته

ي و مختلف بیانگر این واقعیت است که باورهاي معنو

دار نقش موثري در داشتن یک زندگی هدفمند و معنی 

بهبود بیماري هاي جسمانی، کاهش دوره ي نقاهت و 

 به آیندهکه تحمل بیماري هاي صعب العالج دارد. کسانی 

جوي و  و در جست ؛درنهدفی در آینده دا ،اندیشندمی 

شرایط سخت محیطی را  می توانندد؛ نهست معنا یافتن

پس در کنار درمان هاي  )10(راحت تر تحمل نمایند. 

پزشکی، باید نگرش بیماران مبتال به سرطان را در 

خصوص بیماري و فلسفه ي زندگی اصالح نمود تا 

 )9کاهش یابد. (فشارهاي روانی ناشی از بیماري 

 و بازیابی بهبود گرا، به منظور معنویت درمان درمانگر در

 معنوي مسایل و ها موضوع در کاوش به بیمار را سالمتی،

 قضاوت غیر و طرفانه بی کند و به صورت می دعوت

، دارو مانند مصرف درمانی گرایانه، در کنار سایر روش هاي

معنوي  مسایل بر روان شناختی کردهايبه وسیله ي روی

 گرفتن نظر در معناي به درمانی تاکید می کند. معنویت

ارتباط درونی با یک قدرت  مذهبی و  -فرهنگی باور هاي

مطلقه ي الهی، فراتر از مرز گرایشات مذهبی به ادیان 

به سمت قدرت الیزال الهی مختلف است که بیماران را 

 درمانگر اینکه براي بنابراین )11(خداوند هدایت می کند. 

 روانی تأثیر و جسمی سالمتی بر درمان روند در بتواند
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به  مراجع را  بایستی می باشد، داشته قاطعی و مثبت

 )12. (راهنمایی کند معنوي مسایل توجه

زش راهبرد هاي کنترل استرس با توسل به منابع آرام آمو

بخش معنوي در کمک به استقالل شخصی و ارتقاء آگاهی 

بیماران مفید است. هم چنین توجه به معنا و کیفیت 

زندگی نه طوالنی بودن عمر، و انجام صحیح و به موقع 

درمان جهت کاهش احساس ضعف جسمی و استرس 

 )14،13(مرگ زودرس موثر است. 

جسمی، در کنار درمان هاي متداول خیراً معنویت درمانی ا

در برخی مطالعات  و) 15( مورد توجه پزشکان بوده است؛

و استراتژي هاي  سئلهحل مشناختی، درمانی  روانتاثیر 

افسردگی، سالمت معنوي و ، بر معنوي -مقابله اي مذهبی

عوارض جسمانی بیماران مزمن مورد بررسی قرار گرفته 

 )5،12،14( است.

باید در نظر داشت که درمان سرطان و جنبه هاي روانی 

مستقل از هم می باشند و ممکن  ي بیماري دو پدیده

درمان شده باشد  او جسمی بیماري است فردي به لحاظ 

؛ بنابراین ولی احساس خوبی نسبت به زندگی نداشته باشد

تمرکز بر روي درمان هایی که معطوف به وضعیت روان 

تی بیماران سرطانی است، می تواند تأثیر قابل شناخ

) 9توجهی بر سالمت روان این گونه بیماران داشته باشد. (

روان درمانی وجودي، از جمله این رویکرد هاي درمانی 

است. روان درمانی وجودي زیر بناي معنویت درمانی است 

و رویکردي فلسفی است که با انسان و دنیا سروکار دارد. 

د نوعی نگرش نسبت به تعدادي از مفاهیم است این رویکر

مانند زندگی و مرگ، امید و ناامیدي، رابطه و منزوي بودن 

و نبودن، گزینش آزادانه، آگاهی و مسئول شدن نسبت به 

خود و دیگران، تعالی خویشتن و  جست و جوي معنا در 

زندگی که با مرگ نزدیک روبرو است و  ارایه ي 

 بهبود کیفیت زندگی و درتسکینی هاي حمایتی و  مراقبت

 )15،16،10. (ده استگزارش ش نانآکاهش استرس 

علی رغم اینکه بسیاري از پژوهش ها حاکی از اثر بخشی 

) 14،15،16، (این رویکرد درمانی در بیماران مزمن است

داري بین اضطراب و در برخی مطالعات رابطه ي معنی 

العات حتی ودر برخی مط مذهبی بودن گزارش نشده است

مذهبی بودن با افزایش اضطراب همراه بوده است که لزوم 

بررسی روش هاي درمان معنویت گرا را ضروري می سازد. 

) لذا هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی اجراي 17(

مداخله ي معنویت درمانی بر سالمت روان بیماران  

 سرطانی بود.

 روش مطالعه:

پژوهش حاضر یک مطالعه ي نیمه تجربی دو گروهی است 

پس آزمون و به منظور تعیین اثر  آزمایشیکه با طرح 

بخشی اجراي مداخله ي روان شناختی معنویت درمانی بر 

سالمت روان، در نمونه ي تصادفی از بیماران سرطانی 

عالوه بر این به بررسی تأثیر مداخله ي انجام شده است. 

خرده مقیاس هاي سالمت روان شامل ر درمانی فوق ب

نشانه هاي جسمانی، اضطراب و بی خوابی، عملکرد 

 نیز پرداخته شد.اجتماعی و افسردگی 

ي بیماران جامعه ي آماري در این پژوهش شامل کلیه

سرطانی تحت پوشش درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 

نفر از  70خدمات بهداشتی درمانی بوشهر بودند؛ که 
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 =d/ 01ایشان با استفاده از جدول کوکران ومیزان خطاي

با روش تصادفی  به صورت نمونه گیري تصادفی ساده 

پس آزمون، در دو  آزمایشیو بر اساس طرح  سازي اکسل

 گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند.

پس از تعیین دو گروه به روش فوق، طی تماس تلفنی با 

اهداف پژوهشی، زمان اعضاي گروه آزمایش و توضیح 

تشکیل کالس به اطالع ایشان رسانیده شد. اعضاي گروه 

آزمایش در روز تعیین شده در یکی از کالس هاي آموزشی 

بیمارستان حاضر شده و اهداف پژوهش و تعداد جلسات و 

ها مجدداً توضیح داده شد و آزمودنی ها فرم  زمان کالس

مایش در هشت رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند. گروه آز

جلسه ي معنویت درمانی، به صورت هر هفته دو جلسه و 

کنترل ولی گروه ، شرکت نمود دقیقه 90هر جلسه تقریباً 

الزم به ذکر است دو د. کرگونه مداخله اي دریافت ن هیچ

نفر از اعضاي گروه آزمایش دو جلسه غیبت داشت و در 

به  مجموع سه نفر از اعضاي گروه آزمایش و کنترل حاضر

 شرکت در ارزیابی نشدند. 

به منظور رعایت معیار هاي ورود، نمونه گیري از بین 

مان ایشان بیمارانی (زن و مرد) که حداقل شش ماه از در

دارا بودن توانایی  هم چنین گذشته باشد، انجام شد.

جسمانی الزم و تمایل به شرکت در جلسات مشاوره از 

ه بر این آزمودنی ها از معیار هاي ورود به پژوهش بود. عالو

سطح سواد راهنمایی به باال برخوردار بوده و در گروه سنی 

 شامل حاضر ي نمونه سال قرار داشتند. بنابراین 55تا  18

 ،) End stage(انتهایی  بیماران ناتوان، افراد کودکان،

 شده داده تشخیص تازگی به که مواردي یا مشکوك افراد

شرکت یا عدم شرکت در پژوهش تأثیري در . نگردید اند،

هم چنین روند درمان و هزینه هاي بیماران نداشت. 

مالحظات اخالقی از جمله شرکت اختیاري نمونه ها و بی 

زمان نام بودن آن ها در مطالعه، مورد توجه قرار گرفت. 

 بود. 1394اجراي پژوهش، تابستان سال

روش شناخت و  مداخله ي درمانی با رویکرد معنوياین 

درمانی طراحی شده بود که به تفصیل تشریح خواهد شد. 

جهت جلوگیري از مقاومت و عدم همکاري بیماران 

سرطانی شرکت نموده در این درمان، موضوع جلسات در 

ابتدا به صورت حل مشکالت کُلی، روزمره و عمومی، 

سپس حل مشکالت اختصاصی و خطاهاي شناختی، 

ابطه با بیماري سرطان که در معنوي و غیر منطقی در ر

زندگی و ارتباطات اجتماعی ایشان مؤثر بوده و بر سالمت 

روان و امیدواري آنان تأثیر داشته است، برنامه ریزي شد. 

)19،18( 

این برنامه ي درمانی داراي پنج بخش و  ،به طور خالصه

هشت جلسه ي درمان گروهی بود. در آغاز جلسات، مؤلفه 

باال بردن خود هوشیاري بیماران در  هاي شناختی مانند

ارتباط با عوارض ناخواسته بیماري سرطان و تشخیص 

موقعیت هاي اضطراب آور، و در انتها مؤلفه هاي رفتاري 

مانند تکنیک هاي رشد و سازگاري فردي و برنامه ریزي 

براي کاربرد در زندگی اجتماعی و روزانه مورد توجه و 

 ) 20،21بررسی قرار گرفت. (

محتواي جلسات درمان بدین شرح بود: درمانگر در بخش 

اول به معارفه، توضیح اهداف، قوانین و جهت گیري 

عمومی درمان پرداخت. بخش دوم به منظور باال بردن 

خود هوشیاري افراد طراحی شد و با بیماران درباره ي 

زندگی و مشکالت عادي، روزمره و مشکالت و عوامل 
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شد، و آزمودنی ها و تجربیات ناخوشایند محیطی صحبت 

منفی و مثبت خود را در رویارویی با این موارد  بررسی 

کردند. سپس گرایشات خرافی معنوي در رابطه با بیماري 

که بر روحیه ي آنان تأثیر گذار بوده است، ذکر و بررسی 

شد و آزمودنی ها به تالش ها و کوشش هاي خود در مورد 

و مقدس الهی اشاره نمودند. وجود اعتقاد به نیروي برتر 

شناسایی موقعیت هاي اضطراب آور در بخش سوم لحاظ 

شد و عوامل شناختی معنوي خرافی و ناسازگارانه بررسی 

شده و مراحل شکل گیري و تشخیص افکار مخرب و 

احساسات و تجربیات ناخوشایند آموزش داده شد. هم 

چنین دالیل تخریب و از هم گسیختگی احساسات و 

انات منفی بررسی گردید و توجه آزمودنی ها به رفتار هیج

ناسازگارانه و مخربی که از این احساسات نشأت می گیرد، 

 )21،22معطوف شد. (

بخش چهارم شامل چهار جلسه ي معنویت درمانی بود که  
به توسعه ي روش هاي سازگاري اختصاص داده شد و بر 

ي با روش ها و مدل هاي فکر کردن و مدیریت سازگار
هیجانات منفی و آموزش نحوه ي جایگزینی رفتار لذت 

توجه هاي  با تمرکز بر محوربخش و تفکر سازگار معنوي 
و نیایش، توبه، کفاره و عفو، نوع  ، دعاالهی قدرت الیزالبه 

آموزش داده شد و به تفکر  ،گزاري و صبر دوستی، شکر
درباره ي زندگی آینده و نحوه ي تغییر رفتار فعلی و 
انتقال آموزش به آینده اختصاص یافت. نهایتًا در بخش 
پنجم و اختتامیه، آزمودنی ها به یکدیگر و درمانگر 
بازخورد کتبی داده و برنامه ریزي براي توسعه ي سازگاري 
و سالمت از طریق مرور ذهنی، آموزش داده شد و چک 
لیست افکار خودآیند منفی و خطا هاي شناختی ناشی از 

ور پایش و خودارزیابی، به بیماران ارایه گردید. آن  به منظ
الزم به ذکر است که هر جلسه ي مستقل نیز داراي پنج 
مرحله شامل گرم کردن، توضیح اعضاء درباره ي یکی از 
مشکل خود، برون ریزي و ابراز احساسات و عواطف نسبت 
به مشکل، تبادل نظر و استفاده از اطالعات اعضاء از 

ي یک  ) جدول شماره19،20ندي بود. (یکدیگر و جمع ب
خالصه ي اهداف، فرآیند و محتواي جلسات معنویت 

 )21،19درمانی را نمایش می دهد. (

 ): محتواي جلسات معنویت درمانی1دول شماره ي (ج

 فرآیند و محتواي جلسات هدف: موضوع بخش

 آغاز
 محرمانه مانندگروه  قوانین با آشنایی و گروه تشکیل دالیل از اطالع یکدیگر، با اعضا آشناییمعارفه و 

 مداوم حضورلزوم  و جلسات زمان و تعداد متفاوت، هاي دیدگاه تحمل و یکدیگر نظر به احترام ماندن،
 درمان انتهاي تا

 باال بردن خود هوشیاري
 از آگاهی ذکر باورهاي خرافی معنوي از بیماري، آموزش تمرکز بر مشکالت عمومی و ناشی از بیماري و

 برتر نیروي به اعتقاد وجود بررسی اعضا، از یک هر ازنظر آن تعریف و معنویت شخصی و ضمنی معناي
 .اعضا در مقدس و

هاي  یتموقعشناسایی 
 آور اضطراب

آموزش مراحل تشخیص حاالت منفی هیجانی و تخریب شناخت ناشی از باورهاي خرافی معنوي و 
 بررسی دالیل تفکر منفی و بروز رفتار ناسازگارانه جهت  گري همشاهد خودآموزش مراحل خودارزیابی و 

 ي توسعه سازگاريها روش

تفکر سازگارانه   هاي روشآموزش  معنوي اعمال انجام با رابطه در احساستانو بیان  مراقبه آموزش
توبه، کفاره و عفو شکرگزاري و  ،دعا خداوند و نیایش و برتمرکز با  توسط استفاده از رویکرد معنوي

الهی  الیزال نیروي به اتصال و ناپذیري پایان مفهوم ي ارایه، خشم کنترل به آن تعمیم و ، بخششصبر
 خداوند

 اختتام
ینده ، آموزش مرور ذهنی و ارائه در آیزي براي توسعه سازگاري و سالمت زندگی معنوي ر برنامهآموزش 

یابی از تفکرات و رفتار و انتقال خودارز منظور بهیند منفی و خطاهاي شناختی خود آیست افکار ل چک
 به زندگی روزانه
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مورد استفاده در این مطالعه ي نیمه تجربی، پس روش 

آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. با توجه به این که 

تکمیل پرسشنامه ها در  پیش آزمون می توانست بر مسیر 

فکري بیماران و روند آموزش تأثیر گذاشته و سوگیري 

گروه کنترل  ایجاد نماید، از روش پس آزمون استفاده شد.

یک ماه پس از پایان  داخله اي دریافت نکردند.هیچ گونه م

جلسات معنویت درمانی، طی تماس تلفنی و برگزاري 

درخواست مراجعه، به صورت هم زمان دو گروه آزمایش و 

 ( GHQ-28 کنترل پرسشنامه ي استاندارد سالمت روان

Scaled General Health Questionnaire-28(  و اطالعات

نوع سرطان، مدت زمان  جمعیت شناختی (سن، جنس،

تشخیص، وضعیت تاهل و کفایت درآمد که به صورت 

 خودگزارشی اعالم گردید) را تکمیل نمودند. 

مقیاس نشانه  چهار خردهداراي  GHQ-28پرسشنامه ي 

و بی خوابی، اختالل عملکرد  هاي جسمانی، اضطراب

اجتماعی و افسردگی می باشد. هر دسته از سواالت این 

اي سنجش زیر مقیاسی مشخص است. دسته پرسشنامه بر

 بندي سواالت در این پرسشنامه به شرح زیر است:

 و سالمت عمومی وضعیتعالیم جسمانی (  7-1سوال 

  گذشته) ماه یک در فرد جسمانی عالیم

 اضطراب هاي بالینی نشانه و (عالیم اضطراب  14-8سوال 

 و بی خوابی و دلشوره، عصبانیت بودن، فشار تحت شدید،

 هراس) و وحشت داشتن

 فرد تواناییاختالل در عملکرد اجتماعی (   21-15سوال 

 تصمیم گیري، داشتن قدرت روزمره، کارهاي انجام در

 در بودن مفید وظایف، احساس انجام در رضایت احساس

 روزمره) هاي از فعالیت بردن لذت و زندگی،

 احساس ناامیدي، احساسافسردگی اساسی( 28-22سوال 

 آرزوي و خودکشی داشتن افکار زندگی، بودن ارزش بی

 کارها) انجام در و ناتوانی ارزشی بی احساس مردن،

شیوه ي نمره دهی در این پرسشنامه به ترتیب از صفر تا 

براي گزینه هاي الف تا د می باشد. نمرات آزمودنی در  3

باشد.  21هر زیر مقیاس می تواند حداقل صفر و حداکثر 

براي هر زیر مقیاس قابل بحث است و  7ر از نمره ي باالت

تر است. نمره ي برش براي کل  احتمال وجود مشکل باال

می باشد. به این معنا که به هر میزان که نمره  23آزمون 

تر باشد سالمت روان آزمودنی،  بیش 23ي کل آزمون از 

  )22خطرناك تر است. (

 یافته ها:

 پژوهش در کنندگان شرکت از نفر سه که است ذکر شایان

 علت به) کنترل گروه از نفر یک و آزمایش گروه از دونفر(

 در شرکت عدم یا و سؤاالت ي همه به گویی پاسخ عدم

 نرم به ها داده ورود از پس. گردیدند حذف نهایی ي جلسه

 هاي آزمون ها، داده تحلیل منظور به ،spssv.20 افزار

 قرار استفاده مورد تی و فیشر دقیق تست دو، کاي آماري

 .گرفتند

 تست دقیق فیشر و تی مستقل آزمون هاي آماري کاي دو،

نشان دادند که دو گروه کنترل و آزمون از نظر متغیرهاي 

دموگرافیک و مشخصات بیماري در مطالعه همگن بودند. 

در مورد نوع سرطان، بیش ترین مورد مربوط به  )2(جدول

درصد)، معده 8/13درصد)، ریه (9/16سرطان پستان (

درصد) بود. 1/10درصد) و کولون (5/12درصد)، خون (15(

 ماه بود. 02/11مدت زمان ابتال به بیماري به طور متوسط 

http://njv.bpums.ac.ir 
 

http://njv.bpums.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=khezry@yahoo.com


 
 
 

 1394 زمستان/ 5/ شماره دومسال  هاي آسیب پذیر / پرستاري گروه46

 فیک گروه کنترل و آزموناطالعات دموگرا ): 2جدول شماره ي(

 سن گروه
 جنسیت

 (درصد مردان)
 تاهل

 (درصد متاهلین)
 مدت زمان تشخیص(ماه) کفایت درآمد

 12/4±75/10 %70 %83 %35 12/9±45/46 کنترل
 21/5±30/11 %60 %86 %40 21/8±31/47 آزمون

 

روه ، میانگین در دو گسطوح جسمانی سازيدر حیطه ي 

دار بود. به عالوه در  پس از چهار هفته مداخله، معنی

نتایج آزمون هاي آماري تی  اضطراب و بدخوابیحیطه ي 

دو  مستقل نشان دهنده ي تفاوت معنادار بین میانگین

هم چنین بر اساس  گروه آزمون و کنترل موجود است.

نشان  مستقل نتایج آزمون آماري تی 3جدول شماره ي 

روان  ي مداخله ي داد که پس از چهار هفته اجراي برنامه

به اختالل در عملکرد اجتماعی شناختی، میانگین میزان 

داري در جهت بهبود فعالیت اجتماعی تغییر میزان معنی 

مستقل،  عالوه بر این، بر اساس آزمون تی .ستداشته ا

میزان افسردگی افراد در گروه آزمون پس از مداخله داراي 

هم )  4-3تري از گروه کنترل است. (جداول میانگین کم

، میزان انحراف 3با توجه به جدول شماره ي  چنین

استاندارد در حیطه هاي عملکرد اجتماعی و افسردگی در 

ه گروه کنترل داراي اندازه ي کم تري گروه آزمون نسبت ب

است که نشان دهنده ي همگنی بیش تر افراد شرکت 

کننده در طرح بوده و نشان دهنده ي هم سو شدن نوع 

 دیدگاه آن ها در مسایل اجتماعی است. 

 

 س از اجراي مداخله معنویت درمانی): میزان خرده مقیاس هاي سالمت روان بیماران پ3جدول شماره ي (
 

 p-value انحراف معیار میانگین نوع گروه شاخص

 سطوح جسمانی سازي
 69/5 51/12 کنترل

01/0 
 61/5 20/8 آزمون

 اضطراب و بدخوابی
 46/4 66/8 کنترل

01/0 
 59/3 31/5 آزمون

اختالل در عملکرد 
 اجتماعی

 04/5 87/7 کنترل
02/0 

 99/3 72/4 آزمون

 افسردگی
 87/3 92/5 کنترل

02/0 
 34/3 10/4 آزمون

 

شود،  مشاهده می 4گونه که در جدول شماره ي  همان

یش افزا بریر مداخله ي فوق تأثنتایج حاصل مبنی بر 

سالمت روان کلی بوده است. به عالوه میانگین نمره ي 

با انحراف  31/22سالمت عمومی در گروه آزمایش 

و  96/34و گروه کنترل با میانگین  29/10استاندارد 

است که بر اساس آزمون تی  64/13انحراف استاندارد 

آماري معنی  نظر ازمستقل، اختالف حاصل بین دو گروه 

  .دار بوده است
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 در گروه کنترل و آزمونمعنویت درمانی ): میزان سالمت کلی روان بیماران پس از مداخله ي 4جدول شماره ي(

 نتیجه آزمون تی انحراف معیار میانگین گروه شاخص

 سالمت کلی روان
 t = 98/4 29/10 96/34 کنترل

p-value <   001/0 64/13 31/22 آزمون 

 
 بردر بررسی تفکیک جنسیتی در تأثیر مداخله ي فوق 

، بیانگر وجود  آمده دست بهیش سالمت عمومی نتایج افزا

ي آزمایش و کنترل بود. ها گروهتفاوت معنی دار در 

)001/,P< 031/ 12 F1=( 

 گیري نهایی: یجهنت 

جامعه، تحقیقات زیادي با توجه به اهمیت سالمت روانی 

در ارتباط با سالمت روان و روش هاي مداخله ي گوناگون 

) در 1،2بر روي بیماران مورد مطالعه قرار گرفته است. (

شود که مداخله ي معنویت درمانی  این مطالعه مشاهده می

بر سالمت روان در زندگی رابطه دارد. احساس معنا و 

هاي  فراد را با فشارهدفمندي در زندگی، توان رویارویی ا

سازد. که با نتایج  آور، تسهیل می هاي مرگ شدید و بیماري

طبق  )1،2،10،14،18. (حاصل از این مطالعه هم سو است

نتایج حاصل از این پژوهش، معنویت درمانی، باعث کاهش 

شود. احساس عمومیت  در اختالل عملکرد اجتماعی می

مداخالت روان مشکل و شرکت در کالس هاي گروهی و 

هاي ارتباطی  شناختی می تواند در کنار بهبود مهارت

بیمار، سیستم حمایتی مفیدي را در اختیار وي قرار داده و 

حمایت  سوي دیگر، فرد بیمار، سازد. از او را امیدوار 

اعضاء  دوستی را از طریق حمایت سایر اجتماعی و نوع

  )14ابد. (ی دریافت کرده و عملکرد اجتماعی او بهبود می

هم چنین در سایر مطالعات سالمت معنوي در بهبود 

ناشی از  خستگیاهش وضعیت روانی بیماران سرطانی، ک

سرطان و افزایش فعالیت درمان طوالنی و فرساینده ي 

بر تواند  یمبوده و  مؤثري کشنده ي طبیعی، ها سلول

هاي درد ناشی از بیماري، در خرده  کاهش عالیم و نشانه

جسمانی سازي سالمت عمومی، تأثیر گذارد. مقیاس 

کنار نیایش و  تمرکز بر اکنون، ذهن آگاهی و تن آرامی در

تواند با برانگیختگی سیستم عصبی  ارتباط با خدا، می

سمپاتیک، عالیم درد را کاهش دهد، که با نتایج حاصل از 

توان از  یمبنابراین ) 23،26،25این مطالعه هم سو است. (

 عنوان بهي سنتی قومی بیماران ها ارزشنوي و اعتقادات مع

یک منبع روحانی و حمایتی در بهبود سالمت معنوي بهره 

 )24جست. (

معنویت درمانی، در کاهش افسردگی بیماران سرطانی 

مؤثر بوده است که با مطالعات پیشین هم سو  است و 

باورهاي معنوي با سالمت روان ارتباط دارد. 

یات روزانه ي معنوي و کمک ) تجرب27،24،14،12،5(

تواند  گرفتن از یک نیروي مطلق الهی در حل مشکالت، می

 )14منجر به کاهش افسردگی در بیماران شود. (

کاهش اضطراب و  روش مداخله ي معنویت درمانی، در

بدخوابی در بیماران سرطانی مؤثر بوده است که با برخی از 

بنابراین  )25،24،21،22شده هم سو است. ( مطالعات انجام

وجود محیط امنی که بیماران در آن بتوانند به بیان 

احساسات منفی خود پرداخته و بر نیروي الهی در کمک 

تواند  به سعادت روحانی و معنوي خود تمرکز نمایند، می
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در کاهش اضطراب مؤثر باشد. ولی در برخی مطالعات این 

است که مداخله، تأثیري در کاهش اضطراب نداشته 

تواند به علت عوارض شدید جسمانی ناشی از بیماري و  می

ها یا شدت باالي  احتمال انتخاب نامناسب آزمودنی

گر مانند مشکالت  اضطراب بیماران و سایر عوامل مداخله

اقتصادي و اجتماعی در راستاي ارایه ي روش درمانی فوق، 

 )14،24،17باشد. (

مداخله ي روان شود که  در این مطالعه مشاهده می

شناختی معنویت درمانی برافزایش سالمت روان بیماران 

سرطانی مؤثر بوده است. این مداخله به بیماران کمک 

جست و جوي  رغم بیماري و ناامیدي، در نماید تا به می

معنا براي زندگی خود بوده و بر هدف مندي، امیدواري و 

تأکید مانده ي خود  استفاده از پتانسیل موجود و باقی

عنوان   تواند به نمایند. توجه به معنویت در زندگی می

گاه روانی به ارتقاء سالمت روان بیماران سرطانی در  تکیه

شرایط سخت بیماري مزمن و العالج کمک کند و ابزار 

رشد سازگاري بیماران در پذیرش بیماري خود و در بهبود 

 .شناختی استفاده شود اختالالت روان

 ی:تشکر و قدردان

ي بالینی مرکز آموزشی ها پژوهشاز مرکز توسعه ي 

فارس بوشهر و تمامی بیماران محترم  یجخلدرمانی شهداي 

که در اجراي این پژوهش صمیمانه همکاري نمودند، 

متشکریم. از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر و سایر همکاران آن 

، اند داشتهعهد مالی این پژوهش همکاري مجموعه که در ت

 سپاسگزاریم.
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Introduction: Cancer disrupts routine life in cancer patients, and negatively affects mental 
health. Spiritual beliefs help patients have a purposeful life and impact their treatment. 
Spiritual therapy can therefore affect removing superstitious beliefs, compliance, treatment 
and mental health of patients. 

Objective: This study aimed to determine the effectiveness of spiritual therapy in mental 
health of cancer patients. 

Method: This quasi-experimental study with posttest designrecruited 70 patients randomly 
selected from patients presenting to Bushehr Cancer Center and randomly assigned to case 
and control groups. Demographic and mental health questionnaires were filled out by all the 
participants. The case group participated in eight sessions of spiritual therapy.  After one 
month, mental health questionnaire (GHQ-28) was completed by both case and control 
groups.Spssv.20 and t-test were used for data analysis. 

Results: The two groups matched in terms of demographic and mental health dimensions 
before the intervention, but the mean score of mental health increased in the experimental 
group (t=4.97, p<0.001). Mean score of general health was 34.96±1.64 in the control group 
and 22.31±10.29in the experimental group. The difference between the two groups was 
statistically significant. The intervention wasalso effective in mental health subscales of 
somatization, anxiety and poor sleep, social dysfunction and depression (p<0.001).  

Conclusion: Spiritual therapy can improve mental health of cancer patients, therefore, it is 
recommended to apply it in treatment protocol of cancer patients. 
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