
 

 

کیفیت زندگی  گروهی مبتنی بر بهبود  اثربخشی آموزش 
 بر امیدواری و شادکامی افراد مبتالبه سرطان

 3خزائیفاطمه ، 2زهرا سعیدی، 1سیده حمیده نقیبی

 30/2/3127_ تاریخ پذیرش:  32/0/3120تاریخ دریافد:  چکیده
 مبتنی بر بهبود کیفیت زنددگی بررسی اثربخشی آموزش گروهی پژوهش حاضر با هدف هدف:

این تحقیق نیمده آزمایشدی و از  روش:انجام شد.  بر امیدواری و شادکامی افراد مبتالبه سرطان
ماهده بددود. جامعده آمداری پددژوهش  0نتدر  و بددا پشگیدری آزمدون بددا گدروه ک پس -آزمدون ندو  پشش

کننده به بیمارستان امید شهر مشدهد  تشخیص پزشکی سرطان و مراجعه کلیه افراد دارای شامل
صدور   گیدری هدفمندد انتخدا  و بهنفدر بده روش نمونده 03هدا  بود که از بدین آن 7034سا   در

آمددوزش ، شدددند. افددراد گددروه آزمددایش نفددره آزمددایش و کنتددر  گمددارش 71تصددادفی در دو گددروه 
دریافددت   جلسدده73صددور  گروهددی در  هددای درمددان مبتنددی بددر بهبددود کیفیددت زندددگی را به تکنیک

آوری ای را دریافددت نکردنددد. جهددت جمددعکدده گددروه کنتددر  هددیا نددو  مداخلدده کردندددد درحالی
کسددفورد و امیددد اشددنایدر اسددتفاده شددد.  اطالعددا  از پرسشددنامه نتددای  هووا: افتووهیهای شددادکامی آ

درمددان و ، بددرروی نمددرا  پددشش از درمددان جفددت شددده tآزمددون تحلیددل کوواریددانس یددک راهدده و 
پشگیددری نشددان داد کدده پددس از تعدددیل نمددرا  پددشش آزمددون بددین دو گددروه آزمددایش و کنتددر  در 

 تفددددداو  معنددددداداری وجدددددود دارد.، (>37/3P( و شدددددادکامی  >31/3Pمتغیرهدددددای امیددددددواری  
مشددداوره و  مراکدددز شدددود کددده درپششدددنهاد مددی، هددای ایدددن مطالعدددهاسددداس یافتدددهبدددر گیری:  نتیجووه
هدای از تکنیدک درمانی جهت افزایش امیدواری و شادکامی افدراد مبدتال بده سدرطانهای  کلینیک
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 مقدمه

با جود پیشرفد فرا ان در عرصه علمم پزشمکی   توسمعه دانمش بشمری در مهمار   درممان  
های قمرن حاضمر   د ممین علمد عنوان یکی از بیماریسرطان همچنان به، هاانواع بیماری

همای قلبممی   عر قمی اسمد   در بسمیاری ممموارد دیرقابم  درممان بممه  بعمد از بیماری،  میمر مرگ
که متأسفانه جان بسیاری از انسانار میشم   خطر ابتال به آن بمرای  کندها را تهدید میر د 

میلیممون نفمممر در  7توجهی از افممراد جامعممه  جممود داردا در حممای حاضممر بممیش از  بخممش قابمم 
کمه تعمداد  بینمی میدهنمد   پمیشجهان در اثر ابتال به سرطان جان خود را از دسد می شمود 

پممور حسممن)نفممر برسممد  میلیممون31میلیممون بممه 36سمماهنه از ، 2626تمما سممای  ممموارد جدیممد ابممتال
کممه ابمتالی فمرد بمه سمرطان تشممخی  داده 3111، دهکمردی   آرری (ا بمدیهی اسمد زممانی 

عمماطفی   جسمممانی بیممماران سممرطانی   اع ممای ، شممناختیتوانممد بممر ابعمماد ر انمممی، شممود
، ر انممی، زنممد ی ازجملممه ابعمماد جسمممانی خممانواده آنممان تأثیر ممذار باشممد   بسممیاری از ابعمماد

ونین بر ر ابط اجتماعی آنمان تأثیر مذار باشمد )لطفمی معنوی   مالی آنان را تغییر دهد   هم
(ا برخی بیماران در ساز اری با تشمخی  سمرطان 3122، زین العابیدینی، وزیری، کاشانی
کممه ایممن مسمم له بممر پریشممانی ر انممی   مسممیر آینممده بیممماری مشممک  آنممان تأثیر ممذار اسممد  دارند 

کاشانی   همکاران   ، های برخمی از پژ هشمگران ازجملمه هیفمانتی (ا یافته3122، )لطفی 
کممه شممیوع افسممرد ی( نشممان مممی2631) 1همکمماران طورکلی مشممکالت  پریشممانی   بممه، دهممد 

بیممماری سممرطان باعمم  بممروز  درصممد اسممدا 16تمما  21شممناختی در بیممماران سممرطانی ر ان
که تأثیر عمیقی بر سرعد ر ند پیشمرفد سمرطان داردار انی متعددی میهای عارضه  شود 

کاشمانی لطفمی   همکماران، 2661) 2رورث   استلتر، مید ارد ( بمر ایمن باورنمد 3122، به نقم  
که افراد به بیمماری کمه زنمد ی را تهدیمد میزمانی  شموند  کنمد مبمتال می همایی ماننمد سمرطان 

کمه بما بمروز عالئمم کنند   این امر باع  ممیرا تجربه میسطح باهیی از آشفتگی ر انی  شمود 
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کماهش پیمدا  مالحظمه طمور قاب افمراد بمه 4  امیمد اری 3شمادکامی، 2  اضطراب 1افسرد ی ای 
عنموان بمه امیمد را (2662) 5بینمی اسمدا اشمنایدرای بسمیار نزدیمب بمه خموشکندا امیمد سمازه

کرده اسدای شام  د  مؤلفه مفهومسازه سموی  همایی بهتوانایی طراحمی  مذر اه -3: سازی 
هماا کار زار انگیزش برای استفاده از این  ذر اه -2ردم موانع موجود  به های مطلوب هدف

کمه همدفطبق این مفهوم های ارزشممندی را در بر یمرد  سازی امید هنگامی نیر مند اسمد 
مممدت  جممود داشممته  نهمما در میا یممابی بممه آناحتمممای دسممد، انگیز   بمما داشممتن موانممع وممالش

یمم که ما به رسیدن به اهمدافمان اطمینمان دار امیمد ضمروری نیسمد   جمایی ، باشدا زمانی 
شمویما طبمق ایممن  در ایمن صمورت ناامیمد می، کمه مطمم ن هسمتیم بمه همدف نخمواهیم رسمید

 های مثبد   منفمی محصموی جنبمی تفکمر هدفمنمد امیمد   ناامیمدیهیجان، سازیمفهوم
شمموندا ا ی اینکممه افممراد بممه هممم مربممو  مممی رانممه   سممرطان بممه د  طریممقهسممتندا تفکممر امید ا

کننمد   د م اینکمه تمر عمم  ممیشموند   در حم  آن فعاهنمهامید ار بیشتر بر مشک  متمرکز می
که امید ارانه می کمتمر   افرادی  اندیشند در مواجهه با تشمخی    درممان سمرطان پریشمانی 

بمممه نقممم  ، 3222، 7میکائیممم ، 6وممما ن ، دهند)اشمممنایدر میتطمممابق بیشمممتری از خمممود نشمممان 
 8هنریکسمن   راسمتوئن، داد، (ا از سموی دیگمر شمولبرگ3121، موحدی   موحمدی، فرهادی

کرده2633) که سرطان ( رکر  های ممزمن بیشمترین تمأثیر را بمر امیمد به سایر ناخوشینسبد اند 
کمه ایمن های مربو  به امید در مورد بداشته باشدا بیشتر پژ هش یمماران سمرطانی اسمد ورا

کمه امیمد را نوعی از ر ان ر  پمرداختن بمه بیماری عام  تهدیدکننده امید اسمد ازایمن درممانی 
هدف اصملی تغییمر قمرار دهمد بمرای مبتالیمان بمه سمرطان   نزدیکمان حمائز اهمیمد اسمدا در 
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که امید اری های مختلف نیز مشخ پژ هش کماهش میمزان تنیمد ی شده  ، 2)فلسمون 1بما 
تر بما بیمماری    ساز اری مطلوب (2661، 3دیوی )کاهش میزان اضطراب موقعیتی ، (2665

 همراه هسدا 
کیفیممد زنممد ی بیممماران شممادکامی نیممز یکممی از مؤلفممه در ایممن میممان    کممه  هممایی اسممد 

ای ( شادکامی را سمازه3111نژاد   زارعی )هادی دهدامبتالبه سرطان را تحد تأثیر قرار می
کردهؤلفممه مفهممومم7شممام   سممر ، آممماد ی ر انممی، رضمماید از زنممد ی، : خودپنممدارهانممد سممازی 

خودکارآمممدی   امیممد اری هسممدا شممادکامی یممب ، شممناختیاحسمماس زیبممایی، ر ق بممودن
که شمادکامی یمب   این ر ان فرد اسدا با حالد در نی مثبد در  جود برخی افراد معتقدند 

افراد دیگمری نیمز معتقدنمد ، در خلق قرار دارداحساس اسد   تحد تأثیر تغییرات نا هانی 
 وینمد شمادکامی یمب نقطمه شمر ع که شادکامی یب فکر اسمد   جنبمه شمناختی دارد   ممی

یسممتی اسممدا بممه اعتقمماد  کممه در سرتاسممر زنممد ی فممرد ثابممد بممود   تحممد تممأثیر عواممم  ز اسممد 
کممه افمراد از زنممد ی خمود 4برخمی از پژ هشممگران دانشمگاه تورنتممو برنممد   میممزان  می میمزان لممذتی 

کممه از زنممده همما بممرای برخمموردار  تممرین فرصممد   امکممان بممالقوه آن مهم، بودن خوددارنممد رضممایتی 
کماظمی   ممؤمنی  بودن از یب زند ی شاد   سالمد جسمی   ر ان شمناختی اسمد )شمعاع 

ک ر ، شمود(ا در تعریف شادکامی بمه سمه بعمد توجمه ممی3111، جاوید رضماید زنمد ی حمدا
ا افراد دومار سمرطان بما (2661، 5ا شی   لوکاس، حداق  عاطفه منفی )داینر، عاطفه مثبد

، خشمم، افسمرد ی   دمگینمی،  نماه احسماس،   اضمطراب تمرس، انکمار   نابماوری، شموک
 دهیم  بمه اسمد ممکمن افمراد   برخمی کمرد خواهنمد  مذر آن بما تطبیمق    اقعیمد پمذیرش

 مناسمب بمه سماز اری نتواننمد  قمدهمی    شمده ت بیمد فموق مراحم  یکمی از در  ونما ون

(ا سمرطان عمال ه 3112، بهمنمی از نق  به ؛3221، 6هوئکاسترا   همکاران(کند پیدا دسد
                          
1. stress. 
2. Fleeson, W. 
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کممردن زنممد ی فممرد مبممتال یممادی را بممرای خممانواده ایممن بیممماران نیممز ایجمماد ، بممر مختمم   اسممترس ز
نواده را متمأثر ر ابط   نقش خمانواد ی بیممار   خما، کند   مسیر زند ی آنها را عوض نمودهمی
کممممب2661، 1سمممانچز   جوآنمممد ، سمممانچز، سمممازد )زابمممالجیممممی کمممانون  ، (ا خمممانواده اساسمممان 
کممه بایممد فشممارهای ر انممی  ارد شممده بممر ، التیممام   شفابخشممی اسممد، نیتسممک کممانونی اسممد 

کنممد )نیکممویی   سممیف ، اع مما خممود را تخفیممف دهممد   راه رشممد   شممکوفایی آنهمما را هممموار 
 تواننممد اثممرات مخربممی بممه دنبممای داشممته  مممزمن از جملممه سممرطان مممی هممای(ا بیممماری3115

همما از زنممد ی زناشممویی راتحممد تممأثیر قممرار دهنممد   امیممد بممه زنممد ی   شممادکامی  رضمماید ز  
کمممماهش دهنممممد )ع یممممزیآن ، (ا نتممممایا مطالعممممه بهمنممممی3112، رحمممممانی   قممممادری، همممما را 

کامکما یز (؛3122ای فرد   شفیع آبمادی )دکانه، حسنی، اسکندری (؛ آ کمی 2633) 2آ کمی   
شادکامی   امید به زنمد ی متوسمط افمراد ، مندینشان دهنده رضاید، (2662) 3  همکاران

کمه به صمورت مسمتقیم    دوار سرطان نسبد بمه افمراد عمادی بموده اسمدا از جملمه عمواملی 
عمواملی تموان بمه مندی زناشویی این افمراد تمأثیر منفمی دارد ممیدیرمستقیم بر سطح رضاید

کمه  های درمانی تکمیلی سمرطان نظیمر شمیمیوون اثرات ر ش درممانی یما پرتودرممانی باشمد 
کماهش ارتباطمات رنا، کننده تواند بدریخدمی آور   دارای عوارض دائمی باشد   منجر به 

، اسممتفرا ، (ا عوارضممی مثمم  تهمموع3111، شممان  ممردد )سممجادی هممزا ه   خممادمیاجتممماعی
، (2661، 4سوختگی   ضایعات پوستی )کایسر   اسمکات، موهافقدان ، ضعف   خستگی

(   از آن 3126، تأثیرات منفی شدید بر تصویر رهنی آنهما از بدنشمان )ایمزدی اجیرلمو تواندمی
 (ا  3112، )بهمنی امید اری   شادکامی بیماران به جای  ذارد، نف طریق بر عزت
 یآممار یصمیکمرد تشخینگر در مقابم  رو ک کرد یك روی را با  شناسان مثبدامروزه ر ان
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 یهممایر منممدید بممه نممام نیممبنممدی جد ك نظممام طبقهیمم، (2631) 1کممایپزشممکی آمر انجمممن ر ان
کمممه بمممرخالف  بنمممدی توانمنمممدی   طبقه ییجهمممد شناسممما، طمممهیممممنش را در شمممش ح هایی 

کرده، کنند عم  می یماریب  یای متعمدد مداخلمه یکردهمایاند   بر اسماس آن رو مشخ  
ک انممد   معتقدندکممه بممه را بنمما نهاده د بممه دنبممای فهممم یممبا، شناسممی د صممرف بممر آسیبیممجای تأ

کمبممود  ی  شممادمان یسممتیبه ، ییتمما شممکوفا یممماریب، رنمما، کاممم   سممتره تجممارب انسممان از 
ها  همما   درمممان هممم تنهمما متمرکممز بممر ضممعف شناسممی تنهمما تمرکممز بممر بیماری را ر انیممز. میباشمم
بمممر  یدرمممانی مبتنممم  ن اسممماس  مممر هیمم(ا بمممر ا3112، ف   ربیعمممیکجبمما، باشممد )قاسممممی نمی

کمممه باهمممدف ا د در حممموزه ر انیمممجد یدرممممان ید زنمممد یمممفیک جممماد یشناسمممی مثبمممد اسمممد 
 ی  درمممممان اخممممتالی ر انممممی در بافممممد زنممممد  ید از زنممممد یارتقمممماا رضمممما، یرهنمممم یسممممتیبه 

، ینیه بممالدر حموز 2ببمم یآر ن تم یکممرد شمناختین درممان از ترکیمب رویمما .شمده اسمد تدوین
ش یفمر توسط مایک  بی، 4گمنیشناسی مثبد سل با ر ان 3یهالید مید سک یفعال یت ور

کسمان شده اسدا ر ه طراحی 2660در سای   یاختالهتم یکمه دارا یهای همدف آن عمال ه بمر 
کمه می یافمراد سمالم، باشمند می یر افسرد ینظ   سمالمد  یسمتیزان به یمخواهنمد م هسمتند 
ک یر ان ک   کنند )فریش یباهتر یزند د یفی  در  کیفیمد 2660، 5را تجربه  (ا درمان بهبود 

ر انشناسممی مثبممد بممه همممراه ، زنممد ی بمما ترکیممب رویکممرد شممناختی رفتمماری آر ن تممی بممب
کیفیممد زنممد ی( را درشممانزده ، اسممتعاره آممموزش آرمیممد ی   مراقبممه )مشمماوره مبتنممی بممر بهبممود 

کمه ایمن درممان  .دهد ه میهای بالینی   دیر بالینی ارائ حیطه برای  ر ه فریش معتقد اسمد 
ها از طریمق  های مثبد به دنبای مطالعه   ارتقاا شادی   به یستی انسان درمانی مانند ر ان

کیفید زند ی برتر آنهاسد کشف توانمندی ( در 3121آبمادی   پیرانمی ) شمفیع، عمدی .ها   
کیفیممد زنممد ی بممر افممزایش صمممیمد  کممه  ممر ه درمممانی برنامممه  مطالعممه خممود نشممان دادنممد 
                          

1. APA (American Psychological Association)ا 
2. Beck, A. T. 
3. Csikszentmihalyi 
4. Seligman, M. 

5. Frisch, MاB. 
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کیفیممد زنممد ی  زناشممویی زنممان نابممارور تممأثیر داشممته   آن را بهبممود بخشممیده اسممدا هممدف 
ای یممما دنمممای در نمممی   پیشمممگیری درممممانی عبمممارت اسمممد از افمممزایش خمممود مراقبتمممی حرفمممه

نتمممایا مطالعمممات نشمممان ، (ا همچنمممین3126، زاده   عابمممدیفممماتحی، داشازفرسمممود ی )پممما
اثربخشی این درمان بر افزایش شمادکامی زنمان   ممردان متأهم  بموده اسمد )پماداش    دهنده

کیفیمممد زنمممد ی سمممعی می3126، همکممماران هممما کنمممد جدیمممدترین پمممژ هش (ا در حقیقمممد 
 .  ممورد اسمتفاده قراردهمد دهشناسی مثبد را بمه شمک  ممؤثر انسمجام بخشمیهای ر اننظریه

یکممممرد رضمممماید از زنممممد ی حمایممممد مممممی یکممممرد اصمممموی   ایممممن ر ش از رو کنممممدا در ایممممن رو
کمممب بممه مممراجعین درحممای شممناخدمهممارت کممردن   بممرآوردن نیازهمما ، هممایی بممرای  دنبممای 

 (ا2660، شود )فریش های مهم   با ارزش زند ی آموزش داده میاهداف   آرز ها در حوزه

هممای جنبمه کمه اسممد حقیقممد ت انجمام شممده در داخم  ایممران  ویمای ایمنمطالعما    
1اپیمدمیولوییب

 همایجنبمه اممما  رفتمه قمرار بررسمی خموبی ممورد بمه ایمران در سمرطان 

اسمدی   ، بیگلمو، پیمری، اسد )شاه خدابنده شده کاویده کمتر آن بالینی   شناختیر ان
، ابمتال در 2شمناختیر ان مداخالت   عوام  (ا به همین دلی  نقش3111، وخماوی د م

یمارویی  هاشممی   بیراممی، )حممزه اسمد بیشمتری تأمم  بمه نیازمنمد سمرطان بهبمود   رو

کممدام یممب از شممیوه3126، آبادی نصممرت کمماهش ر ان آزرد ی (ا اینکممه  هممای  های مداخلممه در 
کارآمدی را دارد، متعاقب سرطان کمه پاسمخ ، برای بیماران مؤثر   بیشترین  بمه سمؤالی اسمد 

در اسمممتفاده از ممممؤثرترین ، ضمممرورت رعایمممد حقممموق انسمممانی بیمممماران توانمممد عمممال ه بمممر آن می
کمممز ، جویی در زممممان کممممب ممممؤثری نیمممز بمممه صمممرفه، همممای مداخلمممه ر ش نیمممر    امکانمممات مرا

کیفید زنمدکی  (ا3122، بهداشتی در پی داشته باشد )بهمنی   همکاران درمان مبتنی بر 
باشممدا بممر اسمماس یممب الگمموی  شممادکامی   رضمماید از زنممد ی میکممه هممدف اصمملی آن ایجمماد 

کاسمیو3111، پنا بعدی تدوین  ردیده اسد )عابدی که بمه اختصمار   3(ا این پنا مفهوم 

                          
1. epidemiologic 
2. psychological intervention 
3. CASIO 
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کممه بممرای هایی  اسممتاندارد-1، هممانگممرش -2، شممرایط زنممد ی-3شممود عبارتنممد از  نامیممده می
کمرده کلمی از زنمد -1، هماارزش-5، ایممخودممان تعریمف  ایمن الگمو بما تغییمر ایمن . یرضماید 

کمب می اص پنا  ونمین کند رضاید   شمادمانی خمود را افمزایش دهنمدا همم به مراجعین 
، هماپمردازدا ایمن اصموی از مفماهیم نگمرشاین ر ش به ارائه اصوی جهمد افمزایش شمادی ممی

کممه بممه بهبممود همما یمما باورهممای مثبممد تشممکب  مممی ارهنقمما  قمموت   طممر ، هممامهممارت دهممد 
کممب میی   رضایدشادمان کاسمیو پمنا مفهموم بمرای  .کنمد مندی   امیمد پایمدار از زنمد ی 

کمه بمر اسماس ایجماد رضماید منمدی بمین فاصمله موجمود ایجاد رضاید در این حوزه هاسد 
کممه داردبممین آنچممه شممخ  مممی کیفیممد زنممد ی می، خواهممد   آنچممه  شممود  باعمم  بمماه بممردن 

 با استفاده از مدی درممانی فمریشین مطالعه بنابراین ا(ا 3126، ترجمه خمسه، 2660)فریش
یکمممرد شمممناختی درممممانی    کمممه ترکیبمممی اسمممد منسمممجم از د  رو )کیفیمممد زنمممد ی درممممانی( 

شممادکامی افممراد مبتالبممه سممرطان  بممه مداخلممه در حیطممه امیممد اری  ، نگممرر انشناسممی مثبممد
ایممن حیطممه ایجمماد پممردازد تمما بمما اسممتفاده از مزایممای درمممانی هممر د  رویکممرد تغییراتممی را در مممی

 همای بماقی مانمده شمود  نماید   باع  افزایش طوی عمر بیماران   استفاده بهینه از فرصمد
کندا در نتیجه به کمب  کیفید زند ی افراد مبتالبه سرطان   بهبود 
 های پژ هش به شر  زیر تنظیم شدند:فرضیه

کیفیممد زنممد ی بممر افممزایش مبتنممیآممموزش  ر هممی  ا3 ر افممراد دوممار د امیممد اری بممر بهبممود 
 سرطان تأثیر داردا 

کیفید زند ی بر افزایش شادکامی   2 همای آن در همؤلفما آموزش  ر هی مبتنی بر بهبود 
 افراد دوار سرطان تأثیر داردا

 روش پژوهش

کنتمممری   بممما  پ  -آزممممون پمممژ هش مممموردنظر نیممممه آزمایشمممی   از نممموع پیش آزممممون بممما  مممر ه 
کلیممه افممراد مبتالبممه سممرطان مراجعهجامعممه آممماری  ماهممه بمموداپیگیممری سممه کننممده بممه  شممام  

که از بین آن 3125بیمارستان امید  اقع در مشهد در پاییز   زمستان  زن   37نفمر ) 16ها بود 
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صمممورت    از طریمممق مصممماحبه ا لیمممه انتخممماب   به  یمممری هدفمنمممدبمممه ر ش نمونمممه ممممرد( 31
کنتممری بممه نسممبد یکسممان  مممار ش شممدندا جهممد رعایممد تصممادفی در د   ممر ه آزمممایش   

کننده در مطالعممه رسممید   بمما  ر نممد اجممرای پممژ هش بممه اطممالع افممراد شممرکد، مسممائ  اخالقممی
کردنمدا معیارهمای ور د  بمه پمژ هش عبمارت بودنمد از: رضاید آ اهانه در پمژ هش مشمارکد 

تحصمیالت سمیک   سمای؛16-03رضاید آ اهانه برای شرکد در پمژ هش؛ میمانگین سمنی 
کسب نمر کسمفورد؛ ه پمایینبه باه؛  تمر از میمانگین در آزممون امیمد اری اشمنایدر   شمادکامی آ

یافممد درمانی   در حممای درمممان هممای شممیمیاتمممام دوره هممای تکمیلممی پرتودرمممانی؛ عممدم در
زمان؛ عمدم داشمتن اخمتالهت شخصمید   مصمرف  صورت هم شناختی بهمداخالت ر ان
   پزشکیا دار های ر ان

کممه پمم  از اجممرای پیشبممه  ر ش اجممرا شیییوه اجییرا: همما   جممایگ ین  آزمون ایممن صممورت بممود 
کنتمریها بهکردن آزمودنی جلسمات آموزشمی درممان مبتنمی ، طور تصادفی در  ر ه آزمایش   

کیفیمد زنمد ی بمه شمیو ه  ر همی به صمورت  روز به 31مماه   2جلسمه طمی 36صمورت  بر بهبمود 
کنتممری ای بممرای  ممر ه آزمممایش بر ممزا دقیقممه 26ای یممب جلسممه  هفتممه کممه  ممر ه  ر شممدا درحممالی 

یافممد نکردنممدا  کممافی دربمماره تحقیممق   هممی  برنامممه آموزشممی در بمما توجممه بممه ارائممه توضممیحات 
در ، اهمید همکاری اع ماا  مر ه   اداممه آن    مرفتن تعهمدات اخالقمی در شمر ع پمژ هش

کنتممری ر ایممی ، همما دهی آزمون اجممرا   پاسممخ افممد آزمممودنی  جممود نداشممدا بممرای سممنجش   
ی  های  ر ه آزمایش خواسمته شمد تما خالصمه در طوی جلسات از آزمودنی، سات درمانیجل

های درمممانی اجممرا شممده را ارائممه دهنممد تمما منطبممق بممودن آن بمما  شممفاهی از مطالممب   مداخلممه
مشممخ   ممرددا سممه ممماه بعممد از پایممان جلسممه آخممر نیممز ، سمماختار پر تکمم  جلسممات آموزشممی

کیفیممد شممی جلسممه پیگیممری جهممد بررسممی تممدا م اثربخ آممموزش  ر هممی مبتنممی بممر بهبممود 
 تحلی   جهممد تج یممهبممه سممرطان انجممام شممدا  بممر امیممد اری   شممادکامی افممراد مبممتال زنممد ی

یان  یبها از داده  جفد شده استفاده شدا  tراهه   از آزمون تحلی   ار
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کیفیت زندگی1جدول  : خالصه محتوای جلسات آموزش درمان مبتنی بر بهبود 
 تکلیف منزل محتوای جلسات ساتهدف جل جلسات

جلسه 
 ا ی

آشنایی   معارفه افراد 
 ر ه باهم   با ر ان 

تشریح برنامه ، درمانگر
 کیفید زند ی

توضیح ، برقراری ارتبا    معرفی اع ای  ر ه
ارتبا  عالئم با ، درباره سرطان   عالئم آن

 درمانی مثبد نگر وارووب ر ان، مشکالت زند ی

خود های  رکر توانمندی
در حد د یب صفحه 

 کلمه(166)

جلسه 
 د م

کاسیو   آموزش مدی 
سنجش رضاید افراد از 

 زند ی

کیفید  آموزش مدی درمانی مبتنی بر بهبود 
یابی به   انه دسد های پنا معرفی شیوه، زند ی

عنوان ا لین  معرفی شرایط زند ی به، شادکامی
کیفید زند ی برد آن در ابعاد  کار ، استراتژی   

فن احترام به خویشتن   ، قدرتمندیتمرین 
 قدردانی

نوشتن نامه به 
اشخاص برای عرض 

 قدردانی

جلسه 
 سوم

تغییر نگرش در 
مختلف های  حوزه
کنتری ، زند ی آموزش 

 منفیهای  هیجان

برد ، عنوان استراتژی د م معرفی نگرش به کار
کیفید زند ی آموزش ، استراتژی د م در ابعاد 

کنتری هیجان  ها   ابزارها در تغییر فن نگرش   
 منفی

شده ثبد روزانه 
استرس   بر ه طر  

 داد اه-در-پرسش ها

جلسه 
 وهارم

 زارش شخصی افراد از 
، توانمندی ها

دستاوردها   رضاید 
 مندی آن ها در طی روز

ها   تغییر رضاید  معرفی استانداردها   ا لوید
وهارم   پنجم جهد ، های سوم عنوان استراتژی به

های  آموزش تکنیب، رضاید در زند یافزایش 
اص  پرسش درباره مرگ خویش   ر ش ، هزم

ها    ثبد ا لوید، ترین آ هی تسلید ترسناک
کیب شادمانی  اهداف از طریق آموزش 

کاربرگ اهداف 
درازمدت در 

های مختلف  حیطه
تمرین سبد ، زند ی

 مر  تخم

جلسه 
 پنجم

افزایش شادکامی در 
مختلف های  حوزه

 زند ی

کیفید زند ی ، ارائه اصوی، اصوی مربو  به 
برد این اصوی برای افزایش شادکامی    کار توضیح 

 تمرین فهرسد اصوی شادمانی، رضاید از زند ی

فهرسد اصوی 
 شادمانی

جلسه 
 ششم

آموزش تمرین ع النی 
 پیش ر نده

کننده  ای وارووب هداید آموزش فرآیند مداخله
کاربرد اص  ، در راهنما   تنف  رهن آ اهانه

 کند( ک  در من احساس نفرت ایجاد نمی )هی 

تمرین رهن آ اهانه   
 مراقبه
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 تکلیف منزل محتوای جلسات ساتهدف جل جلسات

جلسه 
 هفتم

 -آموزش مدی شناختی
شناسایی ، رفتاری بب

باورهای دلط   تغییر 
کارآمد  افکار نا

کار بر ، رفتاری -آموزش نظریه بب   مدی شناختی
آموزش تکنیب دستورالعم  ، ها  اره ر ی طر 

 زند ی

استفاده از اصوی 
شادکامی   ثبد 

خردمندانه افکار به 
 شک  روزانه

جلسه 
 هشتم

های  آموزش مهارت
 زند ی

کنتری زند ی آموزش مهارت آموزش ، های 
 ها تکنیب

تمرین برنامه فعالید 
 روزانه

جلسه 
 نهم

افزایش قدرت تصمیم 
  یری در امور زند ی

کنتری  قد آموزش ، پیرامون اصوی تنظیم   
 های موفقید رن یا نخستین  ام های  ام

 

جلسه 
 دهم

جمع بندی جلسات 
برد ،  ذشته کار نحوه 

اصوی آموزشی در ابعاد 
انجام ، مختلف زند ی

 پ  آزمونا

شده در جلسات  ای از مطالب عنوان ارائه خالصه
های  بندی   آموزش تعمیم شیوه جمع، قب 

کاربرد اصوی ،  انه در شرایط مختلف زند ی پنا
 های مختلف زند ی حیطهدر 

 

 آوری اطالعات های جمعابزار
کسفورد ابزار مورداستفاده در این پژ هش جهمد سمنجش میمزان : 1پرسشنامه شادکامی آ

کسممفورد اسممدا ایممن مقیمماس توسممط آر ایمم    لممو ( 3226) 2شممادکامی پرسشممنامه شممادکامی آ
  ینممه  5باشممدا هریممب از سممؤاهت ایممن آزمممون دارای  ممماده می 22شممده اسممد   دارای  تهیه

کمه از  کم  آزمممون  نممره بممه خمود اختصمماص داده 1تمما  6اسمد  ک ر نمممره   17انمدا بنممابراین حمدا
کمتمرین نممره ایمن مقیماس ) می که بیانگر بماهترین حمد شمادکامی بموده    کمه 6باشد  ( اسمد 

تما  56دن آزمودنی از زند ی   افسرد ی فرد اسدا نممره بهنجمار ایمن آزممودنی مؤید ناراضی بو
امما نتممایا ، اسمدا فممرم اصملی ایممن آزممون تممب مقیماس اسممد   همی  زیممر مقیاسمی نممدارد 52

کی از  جممود 3111پممژ هش هممادی نممژاد   زارعممی ) مؤلفممه یمما زیرمقیمماس )رضمماید از  7( حمما
خلمق مثبمد( در ایمن پرسشمنامه   ، اطررضماید خم، به یسمتی فماعلی، حرمد خود، زند ی

                          
1. Oxford Happiness Inventory 
2. Argyle, M. & Lu, L. 
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عاممم  در ایممن پرسشممنامه  1( مبنممی بممر  جممود 3110نتممایا بررسممی علممی پممور   آ مماه هممری  )
 7بدین شر  اسد:عبارات مربمو  بمه  عبارات مربو  به هر زیرمقیاس اسدا بر این اساس

ا 2ا خمممود پنمممداره 1(: 3111آمده در پمممژ هش همممادی نمممژاد   زارعمممی ) دسمممد زیمممر مقیممماس به
ا 0شمممناختی  ا احسممماس زیبایی1ا سمممر ر ق بمممودن 5ا آمممماد ی ر انمممی 1رضممماید از زنمممد ی 

کممممه ر ایممممی   پایممممایی ایممممن پرسشممممنامه در  شممممایان ا امیممممد اری7خودکارآمممممدی  رکر اسممممد 
( پایممایی 3226مثای آر ایمم    لممو ) عنوان تحقیقممات متعممددی موردبررسممی قرار رفتممه اسممدا بممه

کر نبماخ در ممورد این پرسشنامه را با استفاده از ر آزممودنی ممورد بررسمی قمرار  157 ش آلفمای 
( 3171% را بممه دسمد آورده انممدا همچنمین علممی پمور   نوربمماه )26داده انمد   ضممریب آلفمای 

کر نبمماخ بممر ر ی  % بممه 21نفممر ایرانممی  312نیممز ضممریب پایممایی آن را بمما اسممتفاده از ر ش آلفممای 
   1مناسممب  ممزارش شممده اسممد )هیلممز دسممد آوردنممدا ر ایممی ایممن پرسشممنامه در مطالعممات

( همبسممتگی معنممادار 3221) 3(ا فرانسممی    همکماران3222، 2فارنهممام   ومن ؛2663، آر ایم 
را بممین ایممن پرسشممنامه   پرسشممنامه  -01/6( همبسممتگی معنممادار 3111  بیممانی ) -12/6

کممرده انممد بممه نقمم  از نوربمماه وربمماه در تحقیممق ن، ( عممال ه بممر آن3171، افسممرد ی بممب  ممزارش 
( اعتبار این پرسشنامه با اسمتفاده از 3111عبادی   لیاقتدار )، (   میرشاه جعفری3171)

در این پژ هش برای برای سمنجش همسمانی ر ش ر ایی صوری مورد تأیید قرار رفته اسدا 
کمم  پرسشممنامه در نممی بمما کر نبمماخ بممرای    اعتبممار بازآزمممایی آن بممه  11/6، اسممتفاده از آلفممای 

 دسد آمدابه، 11/6ته فاصله د هف
( سماخته 3223)ایمن مقیماس توسمط  مر ه اشمنایدر   همکماران: 4پرسشنامه امیید اشینایدر 

خود زارشممی صممفد   حالممد امیممد ار مممی باشممدا بممرای  ی یممرشممده اسممد   شممام  انممدازه
سمؤای وهمار 32ایمن پرسشمنامه شمام   دقیقه  قمد هزم اسمدا 1تا  2تکمی  این پرسشنامه 

کماماًل مخمالفم را در بمر ممی  یمردا عبمارت اسد   طیف   ینه یا  ینه کاماًل موافقم تما  ها از 
                          

1. Hills, P.   & Argyle, Mا 
2. Furnham, A. & Chenge, H. 
3. Francis, B. & et al 
4. Snyder Hopefulness Inventory 
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ای تعلق نممی  یمردا دامنمه تغییمرات ایمن انحرافی هستند   بنابراین به آن نمره 33، 7، 1، 1
کم  آزممون 2662، 1اسمد )بمه نقم  اشمنایدر   لموپز 12تا  1پرسشنامه بین  (ا همسمانی در نمی 

از ، هفتمه 36تما  1همای  در دوره 16/6د   پایمایی آزممون بما ر ش بازآزممایی اسم 15/6تا  75/6
 73/6همسانی در نی زیر مقیماس عماملی  (ا2667، این میزان نیز باهتر اسد )اشنایدر   لوپز

همای  (ا بمه عمال ه داده2662، اسمد )اشمنایدر 16/6تما  01/6  زیر مقیماس راهبمردی  70/6تا 
یادی در مورد ر ایی همزما که میز کندتواند پیشن پرسشنامه امید به مواردی   جمود ، بینی 

یمابی بمه همدف انتظمار دسمد، بینیخوشهای  این پرسشنامه با پرسشنامه، دارد برای مثای
(ا همبسمتگی ایممن 2666، دارد )اشمنایدر   همکماران 06/6تما  16/6  عمزت نفم  همبسمتگی 

  با پرسشنامه افسرد ی بمب برابمر  -13/6پرسشنامه با پرسشنامه ناامیدی بب برابر اسد با 
کمه توسمط  لمزاری  -52/6 که نشان دهنده اعتبار این پرسشنامه اسدا در پژ هشمی  اسد 

، آقامحمممدیان شممعرباف   همممایی شمماندیز، قنبممری هاشممم آبممادی، ؛ بممه نقمم  بیجمماری3110)
 پایمممایی مقیممماس امیمممد، دانمممش آمممموز دختمممر دبسمممتان تهمممران انجمممام شمممد 006( بمممر ر ی 3111

کر نبماخ  بمه  12/6اشنایدر با ر ش همسانی در نی مورد بررسمی قمرار  رفمد   ضمریب آلفمای 
شممناختی مشممابهی را مممی  کممه فراینممدهای ر انهممایی  دسممد آمممدا مقیمماس امیممد بمما مقیاس

همبستگی باهیی داردا به عال ه طبق نظر متخصصان بمالینی ر ایمی ایمن مقیماس ، سنجد
در ایممن پممژ هش بممرای بممرای سممنجش ییممد قرار رفتممه اسممدا بممه ر ش ر ایممی محتمموا نیممز مممورد تأ

ک  پرسشنامه همسانی در نی با کر نباخ برای    اعتبمار بازآزممایی  11/6، استفاده از آلفای 
 دسد آمدابه، 16/6آن به فاصله د هفته 

 هایافته
کمم  نمونممه مممورد بررسممی بممین  کممه بیشممترین فرا انممی  03تمما 16سممن بیممماران در  سممای بممود 

کمتمرین فرا انمی 11نفمر ) 21سای شمام  03تا 53سنی  مورد پژ هش در  ر ه ی احدها    )%
                          
1. Lopez, S. J. 
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میمانگین   انحمراف اسمتاندارد سمن  .داشمتند %( قمرار37نفمر ) 1شام  56تا  16در  ر ه سنی 
کنتمری 22/75/55در  ر ه مداخله ) بیشمترین فرا انمی از ( بمودا 1/02/51)(   در  مر ه 

ک   ر ه   %(  00)نفمر  26نمونمه مربمو  بمه مقطمع دیمالم شمام   لحاظ  ضعید تحصیلی در 
 ( بودا 11/6) نفر36کمترین فرا انی مربو  به  احد زیر دیالم شام  

کنترل میانگین و انحراف استاندارد نمره :2جدول گروه آزمایش و   بررسی در متغیرهای مورد های 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر

 
 امید

 31 05/5 11/21 آزمایش
 31 27/1 71/32 کنتری
 16 21/5 07/22 ک 

 
 خود پنداری

 31 25/1 61/36 آزمایش
 31 72/1 16/7 کنتری

 
 رضاید از زند ی

 31 17/2 22/5 آزمایش
 31 36/2 11/2 کنتری

 
 آماد ی ر انی

 31 13/2 16/7 آزمایش
 31 13/2 16/5 کنتری

 
 سر ر ق بودن

 31 07/3 11/0 آزمایش
 31 36/2 52/1 کنتری

 
 زیبایی شناختی

 31 33/1 07/7 آزمایش
 31 35/2 11/1 کنتری

 
کار آمدی  خود 

 31 62/1 22/0 آزمایش
 31 21/1 16/5 کنتری

 
 امید اری

 31 21/2 5 آزمایش
 31 21/3 71/3 کنتری

 
 ک  مقیاس شادکامی

 31 21/35 07/57 آزمایش
 31 53/36 11/22 کنتری
 16 03/31 01/11 ک 
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د   پم  آزممون پمیش آزممون میمانگین پ  از حمذف اثمر، 2با توجه به نتایا جد ی شماره 
ی پم  آزممون نسمبد بمه  مر ه های آن را در مرحلهمتغیر امید اری   شادکامی   زیر مقیاس

کمه ایمن افمزایش در متغیرهمای  کنتری در مرحله پ  آزمون افزایش وشمگیری داشمته اسمد 
سرر ق بودن بیشتر بوده اسد   در دیگر متغیرها تقریبًا یکسان افمزایش یافتمه ، پنداریخود 

 اسدا
یان   ر ه ، نشمان داد، ها در متغیر امید اری نتایا آزمون لوین جهد بررسی تسا ی  ار

 61/6تممر از  دسممد آمممده بممرای هممر د   ممر ه در متغیممر  ابسممته پممژ هش ب رگ سممطح معنمماداری به
کمه  ر ه اطمینان می 21/6ین با بنابرا، باشد می کمرد  کنتمری از  توان ق ا ت  همای آزممایش   

کنممممد ی امیممممد اری در پیش باشممممندا همچنممممین نتممممایا آزمممممون  آزمممممون یکسممممان می نظممممر پرا
یممع نمممرات امیممد اری نشممان داد 1اسمممیرنوف _کلمممو ر ف  ، بممه منظممور بررسممی نرمممای بممودن توز

یممع نمممرات متغیرهممای  ابسممت آزمممون رعایممد  ردیممده  ه در ر مرحلممه پ شممر  نرمممای بممودن توز
هما از  داده، در ادامه نتایا آزمون فرض همگنی شیب ر رسمیون نشمان داد ا(<61/6P)اسد 

بنممابراین جهممد  کنممدا پشممتیبانی می (<61/6P)فرضممیه همگنممی شممیب ر رسممیون در سممطح 
کیفیمد  زنممد ی بررسمی فرضمیه ا ی پممژ هش مبنمی بممر اینکمه آممموزش  ر همی مبتنممی بمر بهبممود 

یمان  اسمتفاده ، در افمراد دومار سمرطان تمأثیر دارد امید اری زند ی بر افزایش کو ار از تحلیم  
که نتایا آن در جد ی   ارائه شدا 1شد 

کوواریانس )آنکوا( :3جدول گروهی تحلیل  کیفیت زندگی زندگی برافزایش  تأثیر آموزش  مبتنی بر بهبود 
 امیدواری در افراد دچار سرطان

 معناداری سطح F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات تغییراتمنبع  متغیر

 امیدواری
 

 665/6 70 215 3 125 عام  آزمون

 650/6 2/1 20 3 057  ر ه ها× عام  آزمون 

   7/33 21 301 خطا
                          
1. kolmogorove-smirnov test. 
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کنتممری  پمم  از تعمدی  نمممرات ، 1بما توجمه بممه جمد ی  پمیش آزمممون بمین د  ممر ه آزممایش   
داردا بنممابراین فممرض صممفر مبنممی بممر عممدم تفمما ت بممین د  ممر ه رد داری  جممود تفمما ت معنممی

کیفیمد زنممد ی زنمد ی برافممزایششمود   مممیممی  تموان  فممد آمموزش  ر هممی مبتنمی بمر بهبممود 
 (ا>2/1F=   61/6Pامید اری در افراد دوار سرطان تأثیر معناداری دارد )

بمممر بهبمممود جهممد بررسمممی فرضمممیه د م پمممژ هش مبنممی بمممر اینکمممه آمممموزش  ر هممی مبتنمممی  
، همای آن در افمراد دومار سمرطان تمأثیر داردهمؤلفمکیفید زند ی زند ی برافزایش شادکامی   

که نتایا آن در جد ی شماره  یان  یب راهه استفاده شد  کو ار  ارائه شدا 5از تحلی  

کوواریانس یک :4جدول  ی و زیر شادکام مانکوا( برروی میانگین نمرات پس آزمون راهه )در متن نتایج تحلیل 
گروههای  مقیاس کنترل اثر پیش آزمون آن در  کنترل با   های آزمایش و 

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
Eta2 

 شادکامی

پیش 
 آزمون

21/3151 3 21/3151 60/0 623/6 32/6 

 21/6 660/6 21/1 71/3271 3 71/3271  ر ه
    71/1702 21 71/1702 خطا

 خودپنداری

پیش 
 61/6 262/6 02/3 55/25 3 55/25 آزمون

 12/6 662/6 51/1 26/323 3 26/323  ر ه
    10/212 21 10/212 خطا

رضاید از 
 زند ی

پیش 
 آزمون

22/11 3 22/11 22/5 611/6 32/6 

 13/6 636/6 23/1 20/01 3 20/01  ر ه
    13/355 21 13/355 خطا

 ر انیآماد ی 

پیش 
 آزمون

521/6 3 521/6 612/6 150/6 63/6 

 63/6 217/6 660/6 616/6 3 616/6  ر ه
    65/222 21 65/222 خطا
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 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
Eta2 

سر ر ق 
 بودن

پیش 
 آزمون

13/31 3 13/31 61/1 622/6 35/6 

 63/6 257/6 665/6 627/6 3 627/6  ر ه
    63/336 21 63/336 خطا

زیبایی 
 شناختی

پیش 
 آزمون

52/51 3 52/51 15/1 615/6 31/6 

 60/6 226/6 32/3 31/30 3 31/30  ر ه

    17/255 21 17/255 خطا

خودکار 
 آمدی

پیش 
 31/6 316/6 15/1 52/363 3 52/363 آزمون

 61/6 626/6 32/0 21/01 3 21/01  ر ه
    70/235 21 70/235 خطا

 امید اری

پیش 
 311/6 662/6 307/151 357/2121 3 357/2121 آزمون

 116/6 667/6 627/13 117/273 3 117/273  ر ه

    110/351 21 110/351 خطا
 

کنتمری اثمر پیش، 5با توجه به جد ی  کنتمری از لحماظ  بما  آزممون بمین افمراد  مر ه آزممایش   
آممموزش ، دیگر عبارت (ا بمه>63/6Pهمای آن تفمما ت معنماداری  جممود دارد )شمادکامی   مؤلفممه

کیفیمد زنمد ی بما توجمه بمه میمانگین شمادکامی افمراد  مر ه آزممایش ،  ر هی مبتنمی بمر بهبمود 
کنتری شمده اسمدا میمزان  موجب افمزایش شمادکامی  مر ه آزمایش، نسبد به میانگین  ر ه 

 هممای فممردی دردرصممد از تفمما ت 21، دیگر عبارت بممه، باشممدمممی 21/6برابممر بمما  تممأثیر یمما تفمما ت
کیفیمد زنمد ی مبتنمی بمر شادکامی مربو  بمه تمأثیر آمموزش  ر همیآزمون  نمرات پ   بهبمود 

 باشدا  یم
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آزمون و پیگیری متغیرهای شادکامی و  : بررسی تفاوت بین نمرات پس5جدول
 ماه از آخرین جلسه آموزشی امیدواری پس از سه

 سطح معناداری t dfآماره  میانگین شاخص
 610/5 آزمون شادکامی پ 

72/36 35 621/6 
 12/1 پیگیری

 151/1 آزمون امید اری پ 
235/32 35 665/6 

 125/5 پیگیری

 
جفممد شممده بممه بررسممی تفمما ت بممین نمممرات  tبمما اسممتفاده از آزمممون ، 1 شممماره در جممد ی

د  متغیمممممر شمممممادکامی   امیمممممد اری    نممممممرات پیگیمممممری در آزممممممون در  مممممر ه آزممممممایش پ 
کمه جمد ی شده اسمدا هممان پرداخته  آمده دسمد دهمد سمطح معنماداری بهنشمان ممی ونمه 
کمه تفما ت معنماداری بمین نممرات باشمدا در حقیقمد ممی( می>61/6Pکمتر از ) تموان  فمد 

 شادکامی   امید اری  جود داردا آزمون در  ر ه آزمایش   نمرات پیگیری در د  متغیر پ 

 گیری نتیجه بحث و
کیفیمد زنمد ی منظور بررسی اثربخشی آموزش  ر هی  پژ هش حاضر به مبتنی بر بهبود 

 سرطان انجام شدا  بر امید اری   شادکامی افراد مبتال به
کممه شممرکد در جلسممات آموزشممینتممایا حاصمم  از تحلیمم  داه  هممای پممژ هش نشممان داد 

کیفیممد زنممد ی باعمم  افممزایش امیممد اری   شممادکامی افممراد دوممار سممرطان  مبتنممی بممر بهبممود 
کارایی بعد از  ذشم بما توجمه بمه اینکمه تحقیقمات  باشمداد سمه مماه ممیشده اسد   دارای 

کشممور محممد د می شممده نزدیممب بممه انجام بممرای ، باشممد عنوان مطالعممه در داخمم    خممار  از 
هممای عممدی   همکمماران  تمموان بممه نتممایا پژ هشهممای حاصمم  از پممژ هش مممیهمسممویی یافتممه

کیفیمممد زنمممد ی بمممر صممممیمید، (3121)  در خصممموص اثربخشمممی درممممان مبتنمممی بمممر بهبمممود 
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یتمممی، (؛ الیممموت2661) 1زناشمممویی زنمممان نابمممارور؛ اسمممتفان   همکممماران  2هریمممب   همممافمن، و
ک، 4(؛ ایر نیمممگ3220) 3(؛ اسممملیگ 3223)  5مونی(؛ وانمممگ   دسممم3221اسمممون )راشمممنایدر   
 7(؛ سممماناتانی   اسمممچریر   اسمممتید2661  اشمممنایدر ) 6میچمممای، فیلمممدمن، (؛ ویمممون 2663)
در خصمموص تممأثیرات مثبممد درمممان مبتنممی بممر بهبممود ، (2662) 8(؛ هممای   همکمماران2661)

اشماره ، کیفیمد زنمد ی   شمادکامی بیمماران سمرطانی، کیفید زنمد ی بمر افمزایش امیمد اری
 کردا

کیفیممد  در تبیممین ایممن نتممایا می کممه درمممان مبتنممی بممر بهبممود  کممرد  تمموان ونممین اسممتدهی 
کمه درزمینمه تحقمق یمافتن ر زند ی منمدی در هممه ضمایدبا پرداختن به مسائ    مشکالتی 
شمادکامی   امیمد بمه زنمد ی را در افمراد مبمتال بمه سمرطان ، های مهم زند ی  جمود داردعرصه

کیممدهای درمممانی ایممن رویکممرد ، کممه ایممن رویکممرد انممد از این عبارت، افممزایش دهممدا ازجملممه تأ
کم  کلی به زند ی یا دیمد اهی  کمه در آن همر مرحلمه ازدید اهی   نگمر بمه اهمداف زنمد ی دارد 

کلی زند ی مراجع در حیطه ، های ارزشممند   مهمم زنمد ی ممرتبط اسمدمداخله با اهداف 
یمما تکلیممف خممانگی   تحقممق ، کممه مراجعممان ارتبمما  مسممتقیمی بممین یممب مداخلممه طوری به

طممر    ، کننممدا ایممن رویکممردمشمماهده مممی، هممای خمموداهممداف   خواسممته، تممرین نیازهمما مهم
 را به فعالید بالینی سمنتی  های ر انشناسی مثبدوارووبی برای اف  دن نظریه   مداخله

شناسممی هممای ر انشناسممی منفممی نگممر اسممدا همچنممین در ایممن نمموع درمممان یافتممهیمما ر ان
کیفیممد زنممد یمثبممد منممدی از زنممد ی بمما را دربمماره رضمماید، نگممر   نظریممه درمممان مبتنممی بممر 

کمممرده اسمممدنظریمممه شمممناختی بمممب در ممممورد آسمممیب ا در ایمممن شناسمممی   افسمممرد ی تلفیمممق 
کمه بمین ، خصوص بمه زنمد ی افمراد مبمتال بمه  کیفیمد زنمد ی   امیمدمحققان نشان داده اند 

                          
1. Stephan, C. & et al. 
2. Elliott, T. R. Witty, T. H. Herick, S. & Hoffman, J. T. 
3. Spiegle, D. 
4. Irving, L. M. Snydar,C.R.Crowson,j.j. 
5. Chang, E. C. & Desimon, S. L. 

6. Cheavens, J. S. Feldman, D. B. Gun, A.  &  Micheal, S. Tا 
7. Sanatani, M. Schreier, G. & Stitt, L. 
8. Hall S. & et al. 



 20 ..................................................... ...  آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر امیدواری واثربخشی 

 

کیفیمد   جود داردا بدین یرابطۀ مثبد   معنادار سرطان کمه از سمبب    صورت بیمارانی 
امیمممد بمممه بهبمممود   اداممممۀ زنمممد ی نیمممز در آنمممان بممماهتر از سمممایرین ، خممموبی برخوردارنمممد زنمممد ی

کاظمی   همکاران .باشد می که از ر حیمۀ امیمد ار   3111، )شعاع  (ا در حقیقد بیمارانی 
 یرنمد   از ایمن  دیگمران یماد ممی تمر از را سمریع یمقابلمه بما بیممار یها راه، برخوردار باشند رشد

 سممایر یرسممانی بممرا تواننممد بممه عنمموان منبممع حمممایتی   اطممالع مممی طریممق در سممیر درمممان خممود
کنندا ال اجتنمابی از افشماا  یدلی  رفتارهما از مواقع بیماران به یبته در بسیاربیماران عم  

کننمدا  استفاده ممی یخود هراس دارند   از مکانیزم دفاعی انکار در برخورد با بیمار یبیمار
کمتممر  یراهکارهمما یمسمم له   جسممتجو مقابلممه هماننممد حمم  یهمما از مهممارت، لممذا مناسممب 

( 2661) 1کادشمم  ا  نشمملد، مطالعممه لیوبومیرسممکیدر ایممن زمینممه نتممایا کننممدا  اسممتفاده مممی
تأییمممد ، ای در افمممزایش شمممادکامیکمممارآیی ایمممن راهبمممرد درممممانی را در تقویمممد اثمممرات مداخلمممه

، ( بمما عنمموان افممزایش امیممد در ا لممین مراحمم  عممود سممرطان2666) 2کننممدا در پممژ هش هممرثمممی
کمه باعم   کیفیمد زنمد ی در مداخالتی برای افزایش امید در این بیمماران انجمام داد  بهبمود 

(ا همسمو بما ایمن ویژ می پمژ هش 3111، تقدیسی   نقدی،  ر ه مداخله شد )به نق  عبدی
که بین معنماداری زنمد ی بما امیمد3117نصیری   جوکار ) شمادی   رضماید از ، ( نشان داد 

بما افسمرد ی همبسمتگی منفمی  جمود دارد   معنماداری زنمد ی ، همبستگی معنادار، زند ی
دیگر دیگممر معنمماداری  عبارت باعمم  افممزایش شممادی   رضمماید از زنممد ی شممودا بممه توانممدمممی

توانمد سمبب افمزایش شمادی   رضماید می، ای دیرمستقیم   در تماس با امید  ونه زند ی به
 از زند ی شودا 

( معتقدند به یستی رهنمی بلندممدت بما مؤلفمه محیطمی 2661) 3لیبومرسکی   دهپورتا 
کودکمان   تممرین فکمر خموش مانند تفریح   فعالیمد کمردن قمدردانی، بین هممراه بما  هما   ابمراز 

کمه ایمن درممان همم در حیطمهسلاسگزاری هما   اصموی ها از خود   دیگران در ارتبما  اسمدا 
                          
1. Lyubomirsky, S. & Sheldon, K. M. & Schkad, D. 
2. Herth K. 

3. Lyubomirsk, S; & Delaporta, Dا 
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کممار یری ر د بمما بممههمما   رفتارهمما داردا تصممور مممیمختلممف سممعی در تممرویا ایممن نمموع فعالیممد
کیفیمممد زنمممد ی درممممانی ممممیتکنیمممب تممموان عملکمممرد زنمممد ی افمممراد مبتالبمممه هممما   اصممموی 
همای مختلممف ازجملمه رضمماید خممانواد ی همای مممزمن ازجملمه سممرطان را در حیطممه بیماری

که ر انونین میافزایش دادا هم کیفیمد زنمد ی  توان اشاره داشد  درمانی مبتنی بر بهبمود 
کلممی از زنممد ی محسمموب میاز ر ش کممه شممود  هممای نمموین بممرای افممزایش شممادکامی   رضمماید 

ایممن ر ش بمما  شناسممی مثبممد همممراه اسممداالبتممه بمما مبممانی نظممری شممناخد درمممانی   ر ان
ونمین ارائمه یمب الگموی پمنا راهمه   ارائمه اصموی های رضماید افمراد   هممبندی حیطهطبقه

کیفیمد زنمد ی  پردازدا شادکامی به افزایش شادی   امید به زند ی افراد می رویکرد درمانی 
اصمم  شمماهد ، خممود ازجملممه اصمم  پممذیرش   عالقممه بممه جسممم خممویشبمما اسممتفاده از اصمموی 

کممامی،  خمموی هیجممانی خممود خلق اصمم  ، شممادکامی یهمما اصمم  عممادت، اصمم  سممهمیه نا
اصم  توجمه بمه نقما  مثبمد ، یفمرد یاص  خمردورز، یفکر یاص  نشخوارها، طبعی شوخ

کمممه در هریمممب راهکارهمممایی ارائمممه ، خمممویش اصممم  تفریحمممات سمممالم   ونمممدین اصممم  دیگمممر 
بممه افممزایش  یآممموزد تمما بمما اسممتفاده از تغییممر نگممرش در عاطفممه   شمماد بممه افممراد می، شممود مممی

 (ا3126، )پاداش   همکاران کیفید زند ی باردازند
کیفیمد زنمد یمی  پیوسمته شمناخد  هم انسمجام به، توان  فد درمان مبتنمی بمر بهبمود 

کممه بمما آخممرین صممورتدرمممانی   ر ان ناختی بممب   بنممدی درمممانی شممشناسممی مثبممد اسممد 
کیفیمد زنمد ی درممانی نظریه شناختی افسرد ی   آسیب شناسی ر انمی هماهنمگ اسمدا 

شام  رویکردی اسد برای افمزایش رضماید   شمادمانی در زنمد یا درمجمموع نتمایا نشمان 
کیفیممد زنممد ی باعمم  افممزایش امیممد اری   شممادکامی  کممه  ر ه داد درمممانی مبتنممی بممر بهبممود 

بمر بهبمود  یقات  ذشته از درممان مبتنمیق   تحقین تحقیا اینتا  رددامی بیماران سرطانی
کمماهش نشممانگان آسیب شناسممی اقشممار  کیفیممد زنممد ی در جهممد افممزایش سممالمد ر انممی   

شمود پیشمنهاد ممی، بنمابراین کنمدا ید میمختلف جامعه ازجمله مبتالیان به سرطان حما
آممموزش ایممن رویکممرد را بممه عنمموان یممب ضممرورت جممزا برنامممه درمممانی بممرای افممراد ، متخصصممان



 21 ..................................................... ...  آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر امیدواری واثربخشی 

 

کمز حممایتی بگنجاننممدا ممکمن اسمد اثرهممای درممان تمدا م نداشممته  مبمتال بمه سممرطان در مرا
بمار پم  از پایمان جلسمات شود این رویکرد درمانی هروند  قد یمبلذا پیشنهاد می، باشد

یممادی بممرای حفممر اثرهممای درمممانی تمما طمم، آموزشممی وهنی مممدت بر ممزار شممود تمما بتمموان تمما حممد ز
کممه در انتخمماب  شممناختی افممراد مبممتال بممه سممرطانمشممکالت ر ان را مرتفممع سمماخدا از آنجمما 

کم   آزمودنی ها جامعه پژ هش مراجعان مرکز مشاوره بوده اسد در تعممیم پمذیری نتمایا بمه 
کردا  جامعه باید احتیا  

 منابع
 -بخشی مداخله شناختی رفتاری  ر هی بر اصال  تصویر تمن   افمزایش عمزت نفم  اثر»(ا ٠٩٣١اا )، ایزدی اجیرلو

کارشناسی ارشمدا دانشمگاه علموم به یسمتی پایان «ادر زنان مبتال به سرطان سینه پ  از جراحی ماستکتومی نامه 
 .  توانبخشی

 -ب مایکم  فمری مقایسه اثربخشی د  ر ش مداخله شناخد درمانی آموزش محور بمه سمب(ا »3112با )، بهمنی
کمه پم  از شمر ع درممان سمرطان ،    ر ه درمانی شناختی  جود را بر امید اری کیفید زنمد ی زنمانی  عزت نف    

 طباطبممائیدانشممگاه عالمممه ، نامممه دکتممری مشمماورهپایممان «اانممددیممر منتشممر سممینه عالئممم افسممرد ی از خممود بممروز داده
  .تهران

 -(ا تمممأثیر  مممر ه درممممانی 3122عا )، ف؛ شمممفیع آبمممادی، فمممرد ایف؛ دکانمممه، حسمممنی م؛، ب؛ اسمممکندری، بهمنمممی
، (0)2، فصملنامه ر انشناسمی سمالمدشناختی  جود را بر افسرد ی   امید اری  الدین فرزندان مبتال به سرطانا 

 ا03-51
 -(ا بررسمی 3111فا )،  ا ر؛   هممایی شماندیز، با ع؛ آقما محممدیان شمعرباف، آبادی ه؛ قنبری هاشم، بیجاری

یکممرد امیممد درمممانی برافممزایش امیممد بممه زنممد ی زنممان مبتالبممه سممرطان پسممتانا  شممی  ر هاثربخ درمممانی مبتنممی بممر رو
 ا315-373، (36) 3، شناسی دانشگاه فرد سی مطالعات تربیتی   ر ان

 -کیفیممممد زنمممد ی بمممر شممممادکامی 3126فا )،   عابمممدی ما ا؛، زادهز؛ فممماتحی، پممماداش (ا اثربخشممممی درممممان بهبمممود 
 .331-331، (3) 3، درمانی   مشاوره خانواده نامه ر انا فصلهمسران

 -کتمماب  اکیفیمد زنممد ی   عوامم  مربمو  بمه آن در بیممماران مبمتال بمه سممرطان(ا 3111یا )، آ؛   آرری، حسمن پمور
کنفران  بیماری  ایرانا، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خاصهای  وکیده مقاهت 

 -تجربممه هیجانممات ، مقایسممه صممفات شخصممیتی (ا3126تا )، آبممادیم؛ هاشمممی نصممرت ، بیرامممی س؛، حمممزه
 یدانشممگاه علمموم پزشممک یپژ هشمم یمجلممه علممم .ای در زنممان سممالم   مبممتال بممه سممرطان های مقابلممه منفممی   سممبب
 ا027-010، (1) 32، زدیشهید صد قی 
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 - مجلممه دانشممگاه علمموم  ا(ا سممرطان پسممتان:یب مطالعممه پدیدارشناسممی3111ا )        م، خممادمی م؛  ، سممجادی هممزا ه
 ا  22-12، (3) 32، اراك یپزشک

 -(ا سممرطان پسممتان در ایممران: 3111نا )، م؛ وخممماوی د م، ما  ؛ اسممدی، بیگلممو ز؛، پیممری س؛، خدابنده شمماه
، (2)2، پسمتان ایمرانهای  پژ هشی بیماری -فصلنامه علمی  اهای محققان ایرانی در پایگاه مدهین ر ند پژ هش

   ا12-52
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