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 چکیده

سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان آنان است که آثار منفی 

لذا، هدف پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره گروهی با بسیاری بر ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده به جای می گذارد. 

است. پژوهش حاضر از نوع نیمه  مبتال به سرطان سینهو کیفیت زندگی زنان رویکرد معنادرمانی بر شادکامی 

زن مبتال به  30ن پژوهش شامل پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری ای-آزمایشی با طرح پیش آزمون

است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس آزمودنی ها به طور تصادفی در دو  سرطان سینه

ولی گروه جلسه معنادرمانی گروهی شرکت کرد.  10نفری( آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش  15) گروه

( و کیفیت زندگی 1989) . ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه شادکامی آکسفوردکنترل در انتظار درمان ماندند

. به دست آمد. همین /84. و /91ترتیب  پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ بهسازمان بهداشت جهانی است. 

طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید 

تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار . متخصصین مربوطه قرار گرفت

SPSS نتایج حاصل آشکار ساخت معنا درمانیاستنباطی )تحلیل کوواریانس( انجام پذیرفت. و  در دو بخش توصیفی 

نتایج تحقیق نشان می پس آزمون موجب افزایش شادکامی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش شده است. در مرحله 

در جهت افزایش  دهد که می توان از روش معنادرمانی گروهی به عنوان روشی مستقل و یا در کنار سایر درمان ها

 استفاده کرد.زنان مبتال به سرطان سینه شادکامی و کیفیت زندگی 

 کیفیت زندگی، سرطان سینه معنادرمانی، شادکامی،واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

و  2؛ جمال2014و همکاران،  1سرطان یکی از عمده ترین مشکالت جوامع بشری است )استینجر

ی سلول ها به صورت غیر طبیعی رشد می کند و انتشار آنها غیرقابل کنترل (. در این بیمار2010همکاران، 

(. بسیاری از متخصصان معتقدند که سرطان یک بیماری درمان ناپذیر است 2007، 3است )ملویل و هیکاک

(، به اعتقاد سایر متخصصان نیز عدم کنترل و درمان این بیماری می تواند منجر به مرگ 2010، 4)آلوارز

(. در واقع سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر است )جمال و 2010، 5انجمن سرطان آمریکاشود )

(. به طوری که پژوهشگران سرطان را جزء سه علت اصلی مرگ بر می شمرند )جمال و 2011همکاران، 

ایش ( بوده و روز به روز در حال افز2008، 6(. درمان بیماری فوق بسیار پرهزینه )ریگلل2010همکاران، 

(. بنابراین سرطان موجب نگرانی بسیاری از جوامع مختلف شده است 2014و همکاران،  7است )هولمن

 (.2010و همکاران،  8)هونتر

(. شایع ترین سرطان 2008و همکاران،  9سرطان سینه سومین سرطان شایع در جهان است )باکیوست

( و دومین عامل 2012، 12المانی و گرادیشار؛ کاک2013، 11؛ هارلو و ویور2013، 10در زنان )کاستانزا و چن

(. در ایران نیز سرطان سینه شایع ترین سرطان 2013، 13سرطان در میان آنان است )فلیتچر مرگ ناشی از

 (.1394باشد )محبت بهار و همکاران،  در میان زنان می

نه، ر سیلی داین سرطان می تواند در اثر عوامل متعددی چون سن، جنس، نژاد، بیماری خوش خیم قب

ضعیت واال، بسابقه سرطان قبلی در فرد، سن قاعدگی و منارک زودرس، یائسگی دیررس، بارداری در سنین 

 ونیزان بهابقه فامیلی در سرطان های سینه و تخمدان، برخورد با اشعه یساجتماعی بهتر، داشتن -اقتصادی

 (.2014؛ وزیری و همکاران، 2013وجود آید )ملیمکجیر و اورگارد، 
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عوارض فراوان ناشی از واکنش فرد به تشخیص بیماری و درمان سرطان سینه و بستری شدن در 

(. وضع 2010و همکاران،  1بیمارستان تاثیر گوناگون بر ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده اش دارد )جادون

و همکاران،  2ریاظاهری اکثر بیماران به دلیل ریزش مو و یا از دست دادن یک عضو تغییر می کند )مو

و همکاران،  3(. به عالوه این بیماری به عملکرد جنسی و عزت نفس فرد آسیب می رساند )اسکور2010

( و نیز تصویر بدنی را کاهش داده، سرانجام در بیمار مشکالت جنسی ایجاد می کند )موریرا و 2014

اب، افسردگی، استرس پس از (. همچنین سبب بروز مشکالت روانشناختی مانند اضطر2010، 4کاناوارو

(. بنا به 2010و همکاران،  5فاقوتیآسیب، احساس غمگینی، احساس محرومیت و خشم در فرد می شود )

( بیشترین تاثیر سرطان سینه بر کیفیت زندگی بیماران است که سبب مختل 1999باور راستن و همکاران )

د. سایر پژوهشگران نیز در این راستا می نویسند شدن رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در آنان می شو

. تا حدی (2009و همکاران،  6شیمی درمانی سبب افزایش میزان افسردگی و اضطراب بیمار می شود )رابین

( بیان می کنند که احتمال بروز افسردگی در مبتالیان به سرطان سینه تا دو 2006که هروی وهمکاران )

( می نویسند اغلب مردم افسردگی را واکنش 2010) 7رفی مایر و اسکمیدبرابر جمعیت عمومی است. از ط

( هزینه سنگین 2001و همکاران ) 8طبیعی در مبتالیان به سرطان می دانند. در مجموع به اعتقاد هولزنر

درمان، افزایش فشار روانی، کاهش عملکرد جسمی، عاطفی و اجتماعی، اختالل در عملکرد جنسی وتغییر در 

هنی، تشخیص و درمان سرطان سینه، شادکامی و کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده وی را متاثر تصویر ذ

می کند. بنابراین تعداد زیادی از این بیماران احساس پوچی، بی ارزشی، بی هدفی و بی معنایی در زندگی 

 (.2006و همکاران،  9کرده و در جستجوی معنایی برای زندگی خود می باشند )نوگوچی

شادکامی نام اصطالح است. شادکامی ز سوی دیگر، یکی از موضوع های مطرح در روانشناسی مثبت نگر، ا

علمی است که برای ارزیابی افراد از زندگی شان به کار برده می شود. افراد می توانند زندگی شان را به 

ابی از حیطه های )مانند رضامندی از زندگی یا احساس خرسندی( یا به صورت ارزی صورت قضاوت کلی

)مانند ازدواج یا کار( یا احساسات هیجانی اخیر خود در رابطه با آنچه برایشان رخ داده  خاص زندگی شان

است)هیجانات ناخوشایند، که از ارزیابی های مثبت تجربیات فردی ناشی می شود و سطوح پایین احساسات 

 ی شود( مورد بررسی و ارزیابی قرار دهندناخوشایند که از ارزیابی های منفی تجربیات فردی ناشی م

(. ونهون شادکامی را به عنوان مجموعه ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی تعریف 2005، 10)دینر

 کرده است و آنرا درجه ای از کیفیت زندگی افراد می داند که به طور کلی مثبت ارزیابی می کنند

 (.2007، 11روجاس)
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و کیفیت زندگی افراد باال ببرد یکی از این عوامل معنادرمانی است.  شادکامیعوامل زیادی می توانند 

 1)ریچارد زمان آن رسیده است که راهکارهای معنوی، با نظریه و روش های علمی روان درمانی ترکیب شود

بودند و (. در طول تاریخ، مکاتب گوناگون انسانی و روانشناسی به دنبال ارائه راه حل هایی 2007و همکاران، 

به انسان و نیازهای او توجه کرده اند. مطالعات معنوی در روانشناسی در سطح موضوعی جدی و  اساسی 

، به نقل از 2000)پاچالسکی و همکاران،  است و توجه به آن در بسیاری از کشورها در حال افزایش است

خود و ترکیبی از عوامل شخصیتی و (. معنادرمانی، در برگیرنده ادراکات حاصل از 2007ریچارد و همکاران، 

باورهای بنیادین در خصوص بودن و داشتن معنی در زندگی است که این باورها با جنبه های متنوع زندگی 

 (. 7200و همکاران،  2)یانگ از جمله جنبه های اجتماعی، جسمانی و روان شناختی در ارتباط می باشد

ارچگی او را با عالم هستی نشان می دهد. ارتباط و معنویت، بعدی از انسان است که ارتباط و یکپ

 یکپارچگی به انسان امید و معنا می دهد و او را از محدوده ی زمان و مکان و عالیق مادی فراتر می برد

(. به طور خالصه معنویت یکی از ابعاد زندگی انسان است و هنگامی که افراد به اتاق 1387)غباری بناب، 

می شوند، بعد معنوی خود را پشت در نمی گذارند، بلکه باورهای معنوی، اعمال،  مشاوره و درمان وارد

 تجارب، ارزش ها، ارتباطات و چالش های معنوی خود را نیز به همراه خود به اتاق مشاوره و درمان می آورند

مهم  (. رویکردهای معنادرمانی، درمانگران را تشویق می کنند که در درمان مسائل2007، 3)پارگامنت

معنوی، درمان جویانرا در زمان مناسب مورد خطاب قرار دهند و در راستای استفاده از قدرت بالقوه ایمان و 

معنویت درمان جویان در درمان و بهبودی، از زبان و مداخله هایی استفاده کنند که احترام و ارزش قایل 

 (.2007و همکاران،  )ریچاردز شدن درمانگر نسبت به مسائل معنوی درمان جو نشان دهد

( رابطه 2010) و همکاران 4پژوهش های متعددی به بررسی اثربخشی معنادرمانی پرداخته اند. فیسچر

بین هویت مذهبی  استراتژی های مقابله ای ترجیح داده شده بین فردی و درون فردی در افراد مسلمان و 

ای کمک به کنار آمدن افراد با مشکالت و مسیحی را سنجیدند و بیان کردند که وابستگی های معنوی که بر

رویدادهای استرس زا کمک کننده می باشند در مورد مسیحیان و مسلمانان  هر دو صدق می کند و هویت 

( که با هدف سنجش 2005) 5معنوی انواع گوناگون روش های مقابله را پرورش می دهند. آلستر و کانینگهام

موزشی با تاکید بر جنبه های معنوی مقابله با استرس و بهبود صورت اثرات دوره درمان کوتاه مدت روانی آ

گرفت، روند رو به بهبودی قابل توجهی در نمرات، بالفاصله پس از مداخالت به وجود آمد و نتایج نشان داد 

که پرداختن به مسایل معنوی در چارچوب گروه درمانی، مزایای بسیار خوبی برای افراد به همراه دارد. 

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که استفاده از معنویت در گروه درمانی، یکی 2007) 6یم و گرینبرگریوه

از عوامل تاثیرگذار و حائز اهمیت است که می تواند در ارتقای حمایت های اجتماعی، سازگاری و تطابق در 

هشی به بررسی رابطه دلبستگی ( نیز در پژو1391امور مربوط به سالمت موثر باشد. زاهد بابالن و همکاران )

به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان پرداخت. نتایج نشان داد دلبستگی به خداوند با 
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( نیز نقش معنویت را در بهبود 2006) معناداری زندگی و تاب آوری همبستگی مثبت معناداری دارد. گیدر

د که معنویت، ایمان و مذهب به خانواده های مشکل دار و خانواده مورد بررسی قرار داد. وی بیان می دار

ناتوان کمک می کند تا معنا و هدفی در زندگی پیدا کنند و معنویت را پشتوانه ای برای هویت و پایه ای 

 برای مقابله با تغییرات تا فقدان و محدودیت ها قرار می دهد. 

مذهب، معنویت و سالمت بسیار اندک است  از سوی دیگر وجود پژوهش در معنا به عنوان متغیری بین

(، به عالوه، عواملی چون سخت و طاقت فرسا بودن بیماری سرطان، هزینه های سنگین 2014، 1)والبرن

درمان، نگرانی های بسیار در جوامع، نقش اساسی و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، شیوع باالی سرطان 

و میزان باالی مشکالت روان شناختی و نیز  اشی از این بیماریسینه در زنان، شیوع باالی مرگ و میر ن

پایین بودن کیفیت زندگی و شادکامی در این بیماران حاکی از اهمیت مطالعه در زمینه این بیماری است. 

همچنین خالء ناشی از کمبود پژوهش در این حیطه پژوهشگران را بر آن داشت تا مطالعه ای با هدف 

وهی با رویکرد معنادرمانی بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه مشاوره گراثربخشی 

 با توجه به مبانی نظری، فرضیه های این پژوهش عبارتند از:انجام دهند. 

  هدمی د را افزایش زنان مبتال به سرطان سینه شادکامیمشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی 

 می دهد. زایشرا اف ی کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینهانمشاوره گروهی با رویکرد معنادرم 

 روش پژوهش

روه رح های نیمه آزمایشی با گ: طرح این پژوهش از نوع طروش پژوهش، جامعه آماری و نمونه

ن سینه ه سرطابجامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مبتال ، همراه با پیش آزمون و پس آزمون است. کنترل

انه در اوطلبه به بیمارستان شهدای تجریش است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری دمراجعه کنند

ی سات گروهو جل دسترس استفاده شد. با بیماران در سالن های انتظار و درمانگاه کلینیک در مورد مطالعه

از  د. پسصحبت شد. در مرحله بعد، افراد داوطلب و واجد شرایط فرم مشخصات عمومی را تکمیل نمودن

ه به پرسشنام نفر از داوطلبان برای شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد. سپس افراد 30بررسی فرم ها از 

روه به دو گ صادفیتهای شادکامی و کیفیت زندگی پاسخ دادند و نتایج ثبت شد. در مرحله بعد، افراد به طور 

ای جلسات ته آموزش قرار گرفت. محتوجلسه دو ساع 10آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 

 شده مورد ( آمده است. پس از پایان جلسات هر دو گروه مجددا با پرسشنامه های یاد1فوق در جدول )

 ارزیابی قرار گرفتند.

 بهداشت جهانی و کیفیت زندگی آکسفورد پرسشنامه شادکامی پژوهش ابزار گرد آوری داده ها در این

آزمون شادکامی آکسفورد توسط آرجیل و لو در (: 1990رد آرجیل و لو)شادکامی آکسفومقیاس بود: 

تهیه شده است. آرجیل پس از رایزنی با بک جمالت مقیاس افسردگی او را معکوس کرد و بدین  1990سال 

ماده دیگر نیز به آن افزوده تا سایر جنبه های شادکامی را در بر گیرد. سپس  11ماده تهیه شد و  21ترتیب 

قیاس را در مورد تعدادی از دانشجویان اجرا نمودند و یا توجه به روایی صوری پرسش ها و حذف جند این م

(. این آزمون در 1386)پاییزی و همکاران،  سوالی پرسشنامه آماده گردید 29ماده، در نهایت، فرم نهایی 

ناس مورد تایید قرار کارش 10( ترجمه شده و روایی آن توسط 1378) کشور ما توسط علی پور و نورباال

                                                           
1 Walborn 



. به /93. و از طریق همسانی درونی و آلفای کرونباخ /92گرفت. پایایی این آزمون با روش دو نیمه کردن 

درصد از واریانس کل را  1/57سوال آزمون استخراج شد که  29عامل از  5دست آمد. با روش تحلیل عامل 

( پایایی پرسشنامه 1386) ی پاییزی و همکاران(. همچنین در پژوهش ها1386)امیدیان،  تبیین می کنند

مقیاس  . گزارش شده است./91آکسفورد به روش آلفای کرونباخ به منظور بررسی همسانی درونی به میزان 

سئوال است که به ارزیابی چهار بعد  26دارای این پرسشنامه : کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

( روابط 3( سالمت روانشناختی، 2( سالمت جسمی، 1ارتند از: کیفیت زندگی افراد می پردازد که  عب

زبان مختلف ترجمه شده است که در کشورهای مختلف  19( محیط اجتماعی. این مقیاس به 4اجتماعی و 

برای اندازه گیری کیفیت زندگی افراد از آن استفاده می شود. گروه مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی، این 

بین فرهنگی می داند و به همین دلیل از آن در فرهنگ های مختلف استفاده می  مقیاس را یک مقیاس

( این مقیاس را به فارسی 1385(. در ایران نیز نصیری و همکاران )1996)سازمان بهداشت جهانی،  شود

نشان دهنده همسانی درونی  84/0ترجمه و روایی و پایایی آن را گزارش کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ 

گویه این مقیاس مشخص نمود که در این مقیاس چهار  26طلوب آن است. از طرف دیگر تحلیل عاملی در م

)یعنی سالمت جسمی، سالمت روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی که در مقیاس  زیر مقیاس

  اصلی وجود داشتند( وجود دارد که نشان دهنده روایی ساختاری آن است.

در دو بخش  spssها از طریق نرم افزار  دست آمده از اجرای پرسشنامهعات بهتجزیه و تحلیل اطال

 )تحلیل کوواریانس( انجام پذیرفت. توصیفی و استنباطی
 : عنوان جلسات مربوط به معنادرمانی1جدول 

جلسات 

 آموزش

 عنوان جلسات

 اهداف: آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و قوانین گروه 1جلسه 

 : آگاه نمودن اعضای گروه از شیوه های مختلف درمانیاهداف 2جلسه 

 اهداف: توضیح و تعریف معنادرمانی 3جلسه 

 اهداف: بیان ناکامی وجودی 4جلسه 

 اطالعاتی در مورد شادکامی-وجودی اهداف: تعریف خال 5جلسه 

 آن ، تکنیک قصد متضاد و شیوه کاربردمورد شادکامیاهداف: دیدگاه های مختلف در  6جلسه 

 اهداف: توضیح  راه های ایجاد معنا از طریق انجام کاری ارزشمند 7جلسه 

 ایجاد معنا از طریق تحمل رنج و ناراحتی -اهداف: ایجاد معنا از طریق تجربه ارزشمند و واال 8جلسه 

تصحیح نگرش اهداف: توضیح بیان مفاهیم آزادی، انتخاب، مسئولیت و مرگ، یادگیری فنون بازتاب زدایی،  9جلسه 

 ها و فن فراخوانی

 اهداف: مرور مفاهیم جلسات گذشته، جمع بندی و پاسخ با سوالها 10جلسه 

 یافته ها:

 . توصیف متغیرهای پژوهش1

 



 (=30n. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون )1جدول 

 آزمایش )15( کنتزل)15(
ه گیریانداز  متغیر 

SD M SD M 

5/7  27/39  2/6  93/38  پیش آزمون 
 شادکامی

7/7  07/40  7 87/47  پس آزمون 
 

5/9  53/54  9 73/56  پیش آزمون 
 کیفیت زندگی

3/9  33/55  9/11  پس آزمون 66 
 

 

( گروه )شادکامی و کیفیت زندگی میانگین هر دو متغیر پژوهش نتایج جدول باال حاکی از آن است که      

آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته است. در حالی که در گروه کنترل، تفاوت بین 

 میانگین دو گروه قابل توجه نیست. این نتایج را می توان در نمودارهای زیر نیز مشاهده کرد. 
 

 
. نمودار خطی میانگین شادکامی گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون1شکل   

 

 



 
. نمودار خطی میانگین کیفیت زندگی گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون1شکل   

 

 . تحلیل نتایج2

در این بخش به توجه به ماهیت متغیرها، هر دو فرضیه پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد آزمون 

 قرار می گیرد.

را افزایش می  مبتال به سرطان سینه  مانی، شادکامی زنانفرضیه اول : مشاوره گروهی با رویکرد معنادر

 دهد.

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد  Fابتدا مفرضه همگنی شیب های رگرسیون توسط آزمون 

 p0 ،26/37که می توان فرض همگنی شیب های رگرسیون را در دو گروه کنترل و آزمایش پذیرفت)

،df1 ،85/F0 .) 

همچنین مفروضه همگنی واریانس گروها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد که محاسبات مربوط به  آن  

 در جدول زیر خالصه شده است:

 . خالصه آزمون لوین جهت یررسی همگنی واریانس ها در متغیر شادکامی2جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره 

6/3 1 28 09/0 

 

است، بنابر این  05/0چنانکه در جدول باال مالحظه می شود، سطح معنی داری آزمون لوین بزرگتر از       

 فرضیه مساوی بودن واریانس ها پذیرفته می شود. 

 
 جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر شادکامی  Ancova. خالصه آزمون  3جدول 

منبع 

 تغییرات

موعمج  

مجذورات   

 درجه

آزادی   

میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح 

 معناداری

 اندازه اثر



Iهمپراش 

 گروه
 خطا

 کل

3/1126 

2/510 

5/437 

59821 

1 

1 

27 

30 

3/1126  

2/510  

2/16  

5/69  

5/31  

01/0  

01/0  

720/0  

538/0  

 

معنی دار  01/0در سطح بر اساس اطالعات جدول باال، با کنترل اثر پیش آزمون، اثر عامل بین گروهی،      

(. به عبارت دیگر تفاوت بین نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش P ،5/31( =27 ،1)F= 01/0است )

نشان می دهد، نمرات گروه آزمایش پس از مشاوره گروهی  1معنی دار می باشد. به طوری اطالعات جدول 

روه کنترل چنین کاهشی مشاهده نمی شود. مبتنی بر معنادرمانی، افزایش داشته است. در حالی که در گ

مشاوره "درصد اطمینان نتیجه گرفت  99رد کرده و با  01/0بنابراین می توان فرض صفر را در سطح 

شده است. اندازه اثر نیز  زایش شادکامی زنان مبتال به سرطان سینهگروهی با رویکرد معنادرمانی موجب اف

مشاوره گروهی مبتنی بر "فزایش شادکامی آزمودنی ها، توسط درصد از  ا 8/53نشان می دهد که حدود 

 قابل تبیین است.   "معنادرمانی

را افزایش زنان مبتال به سرطان سینه مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی، کیفیت زندگی : فرضیه دوم 
 می دهد.

(. بنابراین می p0 ،26 ،df1 ،3/F3/08همگنی شیب رگرسیونی را مورد تائید قرار داد ) Fآزمون 

 توان فرض همگنی شیب های رگرسیون را در دو گروه کنترل و آزمایش پذیرفت. 

، p0 ،28 ،df1/15آزمون لوین نیز نشان داد که مفروضه همگنی واریانس گروه ها بر قرار است) 

2/F2.) 
 
 جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر کیفیت زندگی  Ancova. خالصه آزمون 4جدول  

منبع 

 تغییرات

 مجموع

مجذورات   

 درجه

آزادی   

میانگین 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح 

 معناداری

 اندازه اثر

Iهمپراش 

 گروه
 خطا

 کل

6/2762 

9/586 

3/426 

115649 

1 

1 

27 

30 

6/2762  

9/586  

8/15  

175 

2/37  

01/0  

01/0  

866/0  

579/0  

 P= 01/0معنی دار است ) 01/0چنانکه در جدول باال مشاهده می شود، تفاوت بین گروه ها، در سطح     

،2/37( =27 ،1)F پس  نشان می دهد، نمرات گروه آزمایش 4(. به طوری مقایسه نمرات گروه ها در جدول

از مداخله، به طور معنی داری افزایش یافته است. با این وجود، تغییر نمرات گروه کنترل، محسوس نیست. از 

 باعث افزایش "مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی"درصد اطمینان نتیجه گرفت  99این روی می توان با 

درصد برآورد شده  9/57ر با نیز برابشده است. اندازه این اثر  کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه

 است. 

 بحث و نتیجه گیری:



و کیفیت زندگی  شادکامی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد معنادرمانی بر

بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که معنادرمانی به طور معناداری  ن مبتال به سرطان سینهزنا

 فیسچر و همکاران (، 2014با یافته های وزیری و همکاران )افزایش داده است. این نتایج را  شادکامیمیزان 

( در 1391) زاهد بابالن و همکاران (،2007) (، ریو هیم و گرینبرگ2005) آلستر جی و کانینگهام (، 2010)

 خصوص تاثیر معنادرمانی همسو بوده است.

می شود و به تبیین این نکته اشاره می شود که چگونه  در این قسمت به توضیح نتایج ذکر شده پرداخته

نتایجی حاصل شده است و آیا نتایج به دست آمده با مبانی نظری مطابقت دارد و اگر چنین نیست چه 

دالیلی می توان برای آن ذکر کرد. مبانی نظری مبین این نکته هستند که نتایج به دست آمده را نمی توان 

ت، این امر جز به دلیل بافت به هم پیوسته و چند عاملی این برنامه درمانی نمی فقط حاصل یک عامل دانس

باشد. به همین دلیل در تبیین نتایج به دست آمده می توان به عوامل گوناگونی اشاره کرد. نخستین و مهم 

ت عامل ترین عامل مربوط به تاثیر معنادرمانی، بر بهبود نگرش و تفسیر فرد نسبت به زندگی است. اهمی

فشارآور از طریق ارزیابی های شناختی که تحت تاثیر باورها و ارزشهای فردی، مانند کنترل فردی و باورهای 

، استرس س و از راه های گوناگون کنار آمدنوجودی و معنوی تعیین می شود. افراد بر مبنای منابع در دستر

رها، ارزیابی های شناختی مهم را در فرآیند خود را مدیریت می کنند. از این دیدگاه می توان گفت که باو

مقابله تحت تاثیر قرار می دهند و از این رو معنویت می تواند به افراد کمک کند تا وقایع منفی را به شیوه 

متفاوتی ارزیابی نمایند، بنابراین، معنویت حس قوی تری از کنترل را ایجاد می نماید که از این راه به 

(. یونگ معتقد بود که دین از ضمیر ناخودآگاه 2002)مارتون و همکاران،  ی کندسازگاری روانی کمک م

انسان ریشه می گیرد و اطمینان، امید و قدرت را در شخص قوت و خصوصیات اخالقی و معنوی را در او 

استحکام می بخشد و پایگاه بسیار محکمی در مقابل مشکالت، مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می 

( معتقدند، داشتن هدف و معنا در زندگی، 2007) (. یانک و ماو1391) ه نقل از بابالن و همکارانکند)ب

احساس تعلق داشتن به معنای واال، امیدواری به یاری خداوند در موقیعت های مشکل زای زندگی و بهره 

با دارا بودن آنها  مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی همگی از جمله روش هایی هستند که افراد معنوی

می توانند در رویارویی با حوادث تنش زای زندگی آسیب کمتری را متحمل شوند. همچنین به اعتقاد 

( باور به این که خدایی هست که بر موقعیت ها مسلط و ناظر بر بندگان 2008) فونتوالکیس و همکاران

ی دهد؛ به عبارت دیگر این افراد معتقدند است تا حد بسیار زیادی، اضطراب مرتبط با موقعیت ها را کاهش م

که از طریق اتکای به خداوند می توان موقعیت های غیرقابل کنترل را در اختیار خود در آورد. بنابراین این 

 و سالمت روان بیشتری برخوردار می شوند. شادکامیافراد از 

فزایش می دهد. همان طور که فرضیه دیگر این پژوهش مبنی بر این که معنادرمانی کیفیت زندگی را ا

را افزایش می دهد.  ی کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینهتحلیل کواریانس نشان داد معنادرمان

(، 2013(، فلیچر )2014اسکور و همکاران )(، 2010جادون و همکاران )پژوهش حاضر با پژوهش های 

 همسو می باشد.  (2013کاستانزا و چن )

دست آمده می توان چنین بیان کرد که کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی و در تبیین نتیجه به 

ذهنی است. تحقیقات نشان داده است که کیفیت زندگی در تجربیات زندگی نهفته است و تنها خود افراد 



می توانند در مورد کیفیت زندگی شان قضاوت کنند. رضایت از زندگی یکی از جنبه های مهم کیفیت 

می باشد و از آن که رضایت از حوزه های مختلف برای افراد متفاوت است، اهمیت حوزه ها نیز زندگی افراد 

برای افراد مختلف متفاوت است و تاثیر یکسانی بر کیفیت زندگی افراد نخواهد داشت، از سوی دیگر کیفیت 

زندگی که برایش زندگی به معنی احساس آسایش فرد است که از رضایت یا نارضایتی او در حوزه هایی از 

اهمیت دارد ریشه می گیرد. از سوی دیگر آگاهی درباره این که افراد چگونه شرایطشان را ارزیابی می کنند، 

(. بنابراین معنادرمانی، در حوزه 2006)هاالبی،  برای برنامه ریزی و اجرای مداخالت روانشناختی الزم است

ش های گسترده در همه زمینه ها می باشد. معنادرمانی روانشناسی درمانی جدید می باشد که نیازمند پژوه

به افراد کمک می کند تا بر از دست رفته ها تمرکز نکنند بلکه در جست و جوی معنا باشند. در نتیجه 

زندگی از نگاه معنویت درمانی در هر شرایط معنادار است. معناداری، هدفمندی و امیدواری در زندگی از 

روان هستند. پس چنانچه زندگی هدفمند و معنادار باشد طبیعی است که هر  اجزای تحکیم بخش سالمت

رخدادی هر چند توان فرسا، اتفاق بیفتد انسان می تواند توان بیشتری را از خود نشان دهد و در نتیجه 

 کیفیت زندگی افزایش می یابد.

ت، و تحت شرایط در مجموع در این روش درمانی، فرد یاد می گیرد که خودش مسئول اعمالش اس

سخت نیز با قبول مسئولیت زندگی خود، مفهومی از کنترل و لیاقت به دست آورده و در پاسخگویی به 

موقعیت پیش آمده معنا را کشف می کند. تسلیم بدبختی و تیره روزی نمی شود و برای بهبود آنچه می 

علمی یاد شده و نتایج پژوهش های  تواند بهتر باشد و در جهت رسیدن به کمال گام بر می دارد. مطالعات

فوق همگی موید یافته های پژوهش کنونی است. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که معنادرمانی 

گروهی منجر به بهبود شادکامی و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه می شود. همچنین پیشنهاد 

تر و به صورت مقایسه ای با سایر روش های روان درمانی می شود پژوهشی بر روی نمونه هایی با حجم بیش

گروهی و در مراحل مختلف درمان های پزشکی انجام شود. به عالوه با توجه به یافته های پژوهش حاضر 

استفاده از متخصصان روان شناسی در بخش های مختلف بیمارستانی از جمله بخش سرطان توصیه می 

 شود.
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