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 پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانی،

آزمایشی و ، روش مطالعه رضایت زناشویی و معنا در زندگی در بیماران مبتال به سرطان انجام گرفت.

آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل بیماران مبتال به آزمون و پسطرح آن پیش

سرطان در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید رحیمی شهرستان خرم آباد بودند که از بین این 

دسترس انتخاب  و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل  گیري درنفر به شیوه نمونه 29بیماران 

وه آزمایش ده جلسه ي یک ساعته در معرض مداخله قرار گرفت. هر دو گروه در قرارداده شدند و گر

(فرم کوتاه)، پرسش  بهزیستی روان شناختی ریفهاي آزمون به پرسشنامهآزمون و پسمراحل پیش

پاسخ دادند.  ،)MLQ( ، پرسشنامه معناي زندگی استگر و همکاران نامه رضایت زناشویی انریچ

) و تحلیل MANCOVAتحلیل کواریانس چند متغیري (آمده با استفاده از  دستهاي بهداده

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیري نشان  ) تجزیه وتحلیل شد.ANCOVAکواریانس یک متغیري(

رضایت زناشویی و معنا در زندگی بیماران  داد که درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر بهزیستی روانی،

مثبت دارد. در کل، نتایج پژوهش حاضرحاکی است که درمان مبتنی بر مبتال به سرطان  تأثیر 

تعدیل کند. بنابراین  پذیرش و تعهد می تواند مشکالتی را که بیماران سرطانی با آن درگیر هستند،

رضایت زناشویی و معنا در زندگی بیماران  این درمان جهت ارتقاء بهزیستی روانی، پیشنهاد می شود

  ه کار گرفته شود.مبتال به سرطان ب

  

  .معنادر زندگی وتعهد، یرشدرمان پذ رضایت زناشویی، بهزیستی روانی، هاي کلیدي:واژه
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  کلیات پژوهش-1

 

  مقدمه -1-1

یک مشکل فراگیر در سرتاسر جهان است. ایـن بیمـاري شـایع هـردو جـنس  1سرطان

از  %25انسان را درتمامی سنین مبتال می کند. به طور کلـی سـرطان علـت مـرگ و میـر

میر ناشی از بیماري هاي قلبی عروقی بـه مراتـب بیشـتر از آن  گرچه مرگ و انسانهاست.

از افراد ایجاد نموده و حتـی مـی می باشد لیکن کلمه سرطان وحشت خاصی را در بعضی 

 نوعی نگرانی عمیـق در افـراد بـه وجـود آورد. ها را تحت تاثیر قرار دهد و تواند رفتار آن

گاهی ترس از سرطان مانع از مراجعه به هنگام بیمار بـه پزشـک شـده و تشـخیص را بـه 

ج کننـده و ایـن بیمـاري فلـ ).1385(امامی، امامی، بابـازاده و همکـاران، تاخیر می اندازد

صعب العالج با تغییر شکل غیر طبیعی سلول ها، و از دست رفتن تفاوت سلولی مشـخص 

میلیون نفر در دنیا به خـاطر سـرطان جـان  7). ساالنه بیش از 2010می شود (آقا بابایی،

؛ بـه نقـل از 2015خود را از دست می دهند (خـادم رضوي،شاطرچی،سـربی و همکـاران،

). این دسته از بیماران در جریان مشکالت جسـمی 1396ربی،فرات یزدي،گیاهی یزدي،س

خود، از ناراحتی هاي بسیاري مانند بدشکلی بدن، درد، فقدان هـاي مـالی و اجتمـاعی، از 

دست دادن هویت، کاهش میل جنسی و از هم گسـیختگی خـانواده نیـز رنـج مـی برنـد 

). 2000و همکـاران،3وسـا ؛ اسکارسـتین ،آس، ف2004و همکاران، 2(کنارد ،استوارت، الورا

یافته هاي پژوهشی نشان می دهد اختالل هاي افسردگی و اضطرابی در بین این بیمـاران 

). همچنین 5،2014؛ هونگ وتیان2003و همکاران، 4شیوع باالیی دارند(دالتون،الرسن، رز

نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف این فرضیه را تایید می کند کـه آشـفتگی روانـی 

                                                 
1. Cancer 
2 . Kennard, Stewart , Olvera 
3  .  Skarstein, Aass , Fosså 

4 . Dalton, Laursen , Ross 
5. Hong  & Tian 

 



در بین این بیماران می تواند  وضعیت ایمنی آن ها و طول مدت درمان را تحت تاثیر قرار 

  ). 2010و همکاران، 1دهد(رك لیتیس ،دایلر، لی

باط تنگاتنگی با عوامل روانشناختی سرطان ازجمله بیماري هاي مزمنی است که ارت

). یکی از این عوامل بهزیستی 2013و همکاران، 2دارد (جیاردینی،پیزونی، گئورگی

  روانشناختی است.

بهزیستی روانی به نوعی از احساس سالمتی اشاره دارد که از آگاهی کامل از تمامیت و 

ی تشکیل شده یکپارچگی جنبه هاي فردي ناشی می شود و از عناصر معنوي زندگ

  ).3،1996است(کوارد و رید

تالش براي کمال در جهت تحقق توانایی )، بهزیستی روانی را 2002( 4همچنین ریف

  هاي بالقوه واقعی فرد می داند.

شواهد پژوهشی فراوانی وجود دارد که نشان می دهند که حوادث ناخوشایند زندگی، 

و  5دهند (بریت بارت،روزنفلد، پسینقادرند بهزیستی روانی فرد را تحت تاثر قرار 

ساله بر روي  25)، در یک مطالعه طولی 2012(6). بروکوپ و اسچریبر2015همکاران،

بیماران مبتال به سرطان نشان دادند که بهزیستی روانی نقش مهمی در زنده ماندن این 

کی از )، حا1395گروه از افراد دارند. همچنین یافته هاي پژوهش نصرالهی و همکاران (

این است که افسردگی به صورت معکوس و معنادار و بهزیستی روانشناختی به صورت 

(دم  معنادار تاثیر مهمی در ادراك عالئم سرطان پستان در زنان مبتال دارند

  ). 1396ریحانی،بهزادي پور وطهماسبی،

تشخیص سرطان تجربه بسیار ناخوشایند و غیر قابل باوري براي هر فرد است وسبب 

(حسن پور  اجتماعی و زندگی خانوادگی فرد مختل شود- وضعیت اقتصادي ی شود شغل،م

استرس  ). سرطان عالوه بر مختل کردن زندگی فرد مبتال،2004دهکردي و شعبان،

و  7،کرکستر،بیزینگ(کرویجور زیادي براي خانواده بیماران نیز ایجاد می کند

توانند اثرات مخربی را به دنبال  ). بیماري هاي مزمن مثل سرطان می2001همکاران،

داشته باشد و زندگی زناشویی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا مطالعات 

                                                 
1 . Recklitis, Diller, Li 
2 .Giardini, pisoni,giorgi 
3 . Coward & Reed  
4 .Ryff 
5.Breitbart,Rosenfeld.pessin 
6 .Brockopp & Schreiber 
7  .  Kruijver, Kerkstar, Besing 
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انجام شده نشان داده است که بیماري سرطان می تواند رضایت از زندگی زناشویی را 

انگلستان )، در 2008( 1همانگونه که هنین تغییر دهد و اثر مخربی برآن داشته باشد.

(عزیزي،  نشان داد که زنان مبتال به سرطان رضایت کمی از زندگی زناشویی دارند

  ).1389رحمانی و قادري،

احساس  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن وشوهر در بیشتر مواقع،

؛ به 2،2005ختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند (کارنی وبرادیوريبخوش

  ).1392اري،نقل از علمد

(نکـویی فـرد و  سرطان باعث می شود که میزان رضایت از رابطه زناشویی کاهش یابـد

)، 2005( و همکاران 3فلیر، اسلیجفر). همچنین نتایج مطالعات توینمن، 1392جهانگیري،

نشان می دهد که سرطان می تواند به طور شدیدي روابط نزدیک افراد و بـه ویـژه روابـط 

  ).1390(عزیزي،سروشان و چایچی، یی را متاثر کندبسیار صمیمی زناشو

یکی دیگر از مسائل مهم زندگی که سرطان می تواند آن را مورد هدف قرار دهـد معنـا 

خشـم،  از جمله پیامد هاي تشخیص این بیماري می تواند بروز عصبانیت، در زندگی است.

 امثـال آن باشـد کینه توزي، پوچی و بـی معنـایی و حسادت، احساس تنهایی، افسردگی،

بـی معنـایی را  4). مـدي1391؛ به نقل از رضایی،رفاهی و احمدي خواه ،1374(خسروي،

عدم توانایی مزمن در باور به حقیقـی بودن،اهمیـت داشتن،سـودمند « اینگونه تعریف کرد

بودن یا قابل دلبستگی داشتن به اموري که فرد به آن ها می پردازد یا می تواند که به آن 

) از معنـا 6719(5). که این تعریف مخالف تعریـف فرانکـل1388(ترك مقدم، »ازدها بپرد

  در زندگی است.

براي بهبود عوامل روانشناختی بیماران سرطانی راهبرد هاي گونا گونی بـه کـار گرفتـه 

؛ 1391(رضـایی و همکـاران، ها معنادرمانی بـه شـیوه گروهـی شده است که از جمله آن

(خسـرو راد  رفتـار درمـانی شـناختی )،1388زاده هنرمنـد، حسینیان،سـودانی ومهرابـی

) و درمان مبتنی بـر پـذیرش و 1390؛ کهرازئی،دانش و حیدرزادگان،1394وفرامرزي نیا،

  ) اشاره کرد.2017تعهد (داداشی و مومنی،

                                                 
1 . Hinnen 
2  . Karny & Bradury 

3. Tuinman, Fleer, Sleijfer 
4 .Maddi 
5 .Frankl 



درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از درمان هاي موج سوم است که تاکید اصلی آن 

 1فراوانی هیجانات و افکار آزارنده است (فلکسمن،بلک لج و باندبر کاهش شدت و 

). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سنخیتی تمام با فرهنگ ایرانی دارد 2011،

). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از جمله درمان هاي روان شناختی است 1393(فتی،

ز آن بوده است و درقاب که تا حدودي متکی به عرفان شرق بوده و یا حد اقل متاثر ا

  ).1396رویکرد شناختی قابل طرح است (نوروزي، مرادي، زمانی و همکاران،

با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشـی درمـان مبتنـی بـر 

پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانی، رضایت زناشویی و معنا در زنـدگی بیمـاران مبـتال بـه 

  سرطان انجام گرفت.

  

  بیان مسأله-1-2

یکی از امراض هولناك و وحشتناکی که متاسفانه بشر از آن رنج می برد و پیوسته خود 

را در معرض خطر آن احساس می کند، سرطان است که هنوز درمان نهایی و قطعی براي 

آن پیدا نشده است. این بیماري در ایاالت متحده آمریکا پس از بیماري هاي قلبی و 

ت مرگ و میر می باشد. در ایران نیز ابتال به سرطان به صورت یکی از عروقی دومین عل

مشکالت عمده سالمتی نمایانگر شده است. بر اساس آمار انتشار یافته از سوي سازمان 

میلیون  7/6میلیون مرگ و میر در سراسر دنیا  58از کل  2005بهداشت جهانی در سال 

اساس آمار انتشار یافته از سوي همین درصد) آن ها به علت سرطان بوده و بر  13(

درصد مرگ و میر در ایران به علت سرطان خواهد بود  4/13،  2030سازمان تا سال 

  ).2012(مومنی قلعه قاسمی، موسی رضایی، کریمیان و همکاران، 

تشخیص سرطان بیش از هر بیماري دیگري در افراد فشار روانی ایجاد می کند و 

غیر قابل باور براي هر فرد است. سرطان باعث می شود شغل، و  تجربه هاي ناخوشایند و

ضعیت اقتصادي، اجتماعی، روانی و خانوادگی و زناشویی دچار اختالل شده و منجر به 

حسن نژاد، نژادیان ، ،؛ به نقل از زمستانی2001، 2ویرانی زندگی بیمار می شود( ودات

1392.(  

درصد برآورد شده است  40تا  30سرطانی احتمال بروز اختالالت روانی در بیماران 

از بیماران مبتال به  %80). براساس تحقیقات انجام شده، 1391(رضایی و همکاران، 

                                                 
1 .FlaxmanوBlackledge & Bond 

2.Vedat 
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سرطان از نگرانی و اضطراب فوق العاده اي در مراحل اولیه ي معالجات خود رنج می برند 

مک به بیمار نظام و از طریق روان درمانی، می توان این عوارض را به حداقل رساند و با ک

؛ به نقل از رضایی و همکاران، 1993، 1ایمنی بدن وي را نیز تقویت کرد (اسپیگل

). در راستاي مداخالت روان شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (درمانی که 1391

خوانده می شود)، یکی از الگوهاي درمانی بسط یافته اخیر است  که  ACTبه اختصار  

رفتاري سنتی متفاوت است. اصول زیر  –انی کلیدي آن از درمان شناختی فرآیندهاي درم

بنایی آن شامل پذیرش، یا تمایل به تجربه درد و یا دیگر رویدادهاي آشفته کننده بدون 

اقدام به مهار آن و دیگري عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توام با تمایل به عمل به عنوان 

تجارت ناخواسته است که در تعامل با دیگر اهداف معنی دار شخصی بیش از حذف 

وابستگی هاي غیر کالمی به شیوه اي که منجر به کارکرد سالم می شود. این روش شامل 

تجربیات تجربی و تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره هاي زبانی و روش هایی چون 

ن مبتنی ). درما2003و همکاران، 2 ، روجیرو، گرینآموزش مراقبت ذهنی است (والیس

در درمان اختالل هاي روانی مختلف، از جمله افسردگی، کنار  )ACT(بر پذیرش و تعهد 

آمدن با هذیان و توهم، فوبیاي اجتماعی، تریکوتیلومانیا و موارد دیگر از جمله رفتارهاي 

خود مدیریتی در کنترل گلوکز خون در بیماران دیابتی، اعتیاد، آشفتگی ناشی از سرطان، 

خود آسیب رسانی و نبود تنظیم هیجانی در  صرع، اضطراب مرتبط با ریاضی، درد مزمن،

اختالل شخصیت مرزي به کار رفته و پیامدهاي مثبتی داشته است (حر، آقایی، عابدي و 

  ).1391همکاران ، 

از آنجایی که سرطان قابلیت تهدید زندگی را دارد و خطر مرگ براي این بیماران باال 

استرس روانی و فیزیولوژیکی باشد  می باشد، از این رو سرطان می تواند یک عامل مهم

که اهمیت یافتن معنا در بیماري سرطان را دوچندان می کند، حوادث تکان دهنده ي 

زندگی مانند سرطان موجب می شود نظر شخص درباره ي معناي زندگی عوض شود و بر 

بیماري سرطان ممکن است براي سازگاري بیشتر معناي  3طبق نظریه پارك و فولکمن

ی و معناي جهانی تالش کنند و توانایی یافتن این سازگاري، یعنی تعدیل روانی موقعیت

).  فرانکل معتقد است که نیروي اولیه و 1388بهتر و ناراحتی روانی کمتر (ترك مقدم، 

مشوق تمام موجودات انسانی پیدا کردن معنا و هدف در زندگی است و این هدف بسته به 

                                                 
1. Spiegl 
2. Wallis, Ruggiero, Greene  
3.Park & Folkman 



گرفته از شرایط محیطی افراد است. از دید وي، معنا در افراد مختلف متفاوت بوده و بر

زندگی به عنوان دالیل و انگیزه هاي رفتار، آدمی را جذب و به زندگی نشاط می بخشد. از 

در زندگی است که سالمت روانی شخص » اراده معطوف به معناجویی«ویژگی هاي انسان 

  ).1967را تضمین می کند (فرانکل،

در این حوزه نشان می دهد که داشتن معنا در زندگی رابطه  پژوهش هاي انجام شده

مثبتی با بهزیستی، سالمت روانی و جسمی دارد و به نظر می رسد که به عنوان یک عامل 

). بهزیستی روانی به 1394میانجی در سالمت روان شناختی عمل می کند (جعفري، 

فت و رشد مداوم انسان، تعبیر ریف به ارزیابی مثبت فرد از خود و زندگی اش، پیشر

اعتقاد به زندگی هدفمند و معنادار، داشتن روابط کیفی با دیگران، اداره کردن زندگی 

؛ به نقل از ایمان و 1989فردي و غلبه بر جهان و پذیرش خود گفته می شود (ریف، 

).  بهزیستی روانی می تواند از طریق ارزیابی هاي ذهنی افراد از تجارب 1391آقامیري، 

ودشان مانند ادراکاتی از عاطفه و بهزیستی معنوي و اندازه گیري هاي عینی (نظیر خ

). بهزیستی 1384راهنماهاي سالمتی جسمی و فشارخون و ...) سنجیده شود (کهکی، 

روانی داراي چندین مولفه ي عاطفی و شناختی است، افراد با بهزیستی باال هیجانات 

و وقایع زندگی شان ارزیابی مثبتی دارند درحالی که مثبت را تجربه می کنند و از حوادث 

افراد با بهزیستی روانی پایین حوادث و وقایع زندگی شان را نامطلوب ارزیابی نموده و 

بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند (زنجانی 

  ). 1383طبسی، 

سرطان می شود بیماري اش زمانی که فردي دچار بیماري صعب العالجی نظیر 

تغییرات زیادي در روابط دوطرفه اش با همسرش خواهد گذاشت. به طور کلی در حالت 

سالمتی، زوجین سعی می کنند که در میزان حمایتی که از همسرانشان دریافت می 

دارند و میزان حمایتی که از وي می کنند تعادل داشته باشند، اما وقتی که یکی از آن ها 

می شود همسر وي مجبور است وقت بیشتري براي مراقبت از او بگذارد و از طرفی  بیمار 

بیمار قادر به انجام وظایف زناشویی خود نخواهد بود و بنابراین، تعادل به هم می خورد و 

)، 1996( 1باعث  می شود که میزان رضایت زناشویی طرفین کاهش یابد. ترنهلم و یانسن

ي می دانند که در آن زن و شوهر به صورت کالمی و غیر ارتباط زناشویی را فرآیند

کالمی مثل گوش دادن، حاالت چهره و ژست هاي مختلف با همدیگر تبادل احساسات و 

                                                 
1.Ternhlem & Yansen 
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افکار را انجام می دهند. رضایت از زندگی زناشویی سهم عمده اي در تداوم زندگی و 

 ).1387تربیت نسل بعدي دارد (سلیمی، مرزآبادي، امیري و همکاران، 

درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این سوال است که آیا 

  بر بهزیستی روانی، رضایت زناشویی و معنا در زندگی بیماران مبتال به سرطان موثر است؟

 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش-1-3

ه و میزان شیوع بیماري سرطان در طول سال هاي اخیر به شدت در حال افزایش بود

روز به روز بر تعداد بیماران مبتال به سرطان افزوده می شود (نورایی، سجادي، ملک زاده 

). سرطان عالوه بر مختل کردن زندگی فرد مبتال، استرس زیادي براي 1385و همکاران، 

خانواده این بیماران نیز ایجاد می کند و مسیر زندگی آن ها را عوض نموده، روابط و نقش 

؛ به نقل از رضایی و 2005مار و خانواده را متاثر می سازد (زاباله گویی، خانوادگی بی

). نتایج مطالعات نشان داده اند که تشخیص سرطان می تواند به طور 1391همکاران، 

شدیدي روابط نزدیک افراد و به ویژه روابط بسیار صمیمی و زناشویی را متاثر نماید 

)، نشان دادند که بین 1391یمان و جمالویی(). همچنین ا2005(تونهیمن و همکاران، 

رضایت زناشویی و بهزیستی روانی همبستگی مستقیم وجود دارد. از طرفی طبق گفته 

) داشتن معنا در زندگی به رنج هاي بشر معنا می بخشد و می تواند سمت 1967فرانکل(

و سویی جدید در زندگی اش ایجاد کند.ازطرفی نتایج پژوهش هاي متعدد 

؛ شاکرنژاد، موذن، حمیدي و 1395دي،کشاورزي ارشدي،فرزاد و همکاران، (محم

) نشان داده است که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش درمانی موثر براي 1396همکاران،

  عوامل روانشناختی بیماران مختلف بوده است.

روانی بنابراین، با توجه به اینکه در کشور ایران مطالعات کمی بر روي مسائل روحی و 

بیماران مبتال به سرطان انجام گرفته است و پژوهشی یافت نشد که اثر درمان مبتنی بر 

پذیرش و تعهد را بر بهزیستی روانی، رضایت زناشویی و معنا در زندگی را در بیماران 

  سرطانی بررسی کرده باشد در پژوهش حاضر به این مقوله پرداخته خواهد شد.

 

   اهداف پژوهش -1-4

 داف کلیالف)اه

تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر بهزیستی روانی، رضایت زناشویی و 

  معنا در زندگی بیماران مبتال به سرطان.



  ب) اهداف اختصاصی

تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانی بیماران  - 1

 مبتال به سرطان.

پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی بیماران تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر  - 2

  مبتال به سرطان.

تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنا در زندگی بیماران  - 3

  مبتال به سرطان.

  

  پژوهش فرضیه هاي-1-5

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانی بیماران مبتال به سرطان موثر  - 1

  است.

ر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی بیماران مبتال به سرطان موثر درمان مبتنی ب - 2

  است.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنا در زندگی بیماران مبتال به سرطان موثر  - 3

  است.

همچنین در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان متغیر مستقل، و 

  زندگی سه متغیر وابسته پژوهش هستند. بهزیستی روانی، رضایت زناشویی و معنا در

 

  مفهومی و عملیاتی متغیرهاتعاریف  -1-6

  تعاریف مفهومی-1-6-1

: تالش براي کمال در جهت تحقق توانایی هاي بالقوه واقعی فرد 1بهزیستی روانی

  ).2002(ریف، 

: احساس عینی خشنودي، رضایت و لذت زن و شوهر از تمامی روابط 2رضایت زناشویی

  ).1989الیس، خود (

: احساس فرد از اینکه وجود و هستی اش به یک منبع الیزال پیوند 3معنا در زندگی

  ).1984خورده است (فرانکل، 
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Abstract 

This study aimed to evaluate the effectiveness of acceptance and 
commitment therapy based on psychological well-being, marital 
satisfaction and meaning in life in cancer patients was performed.The study 
was experimental and design was pretest, post-test and control group. The 
statistical population of the study included cancer patients in Shahid 
Rahimi Hospital, Khorramabad, Of these patients, 29 of the sampling 
method selected and Random to two experimental and control groups were 
housed and The experimental group was exposed to ten hours of 
intervention. 

Both groups in the pre-test and post-test phases included Reef's (short 
form), Anrich's marital satisfaction questionnaire, Storg et al ( MLQ). Data 
were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA) and  
Variable covariance analysis (ANCOVA).The results of multivariate 
covariance analysis showed that acceptance and commitment therapy has a 
positive effect on the well-being, marital satisfaction and meaning in the 
life of cancer patients.Overall, the results of this study suggest that 
acceptance and commitment therapy can moderate the problems that cancer 
patients are involved with. Therefore, it is recommended that this treatment 
be used to promote Psychological well-being, marital satisfaction and 
meaning in the life of cancer patients. 
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