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مقدمه
1

سرطان یکی از مشکالت عمده بخـش سالمت در جـهان بـوده
(  2 ،1برآورد شده و بیماران سرطانی در معر خطر بـا یـی
برای افزایش سطو پریشانی روانشناختی قرار دارند (. ،4 ،3
آنهایی که دارای تجربه امید به زندگی محدودی هستند سطـو
با یی از پریشانی وجودی را از خود نشان میدهند و نگرانیهای
ویژهای درباره مرگ و مردن دارنـد ( . ،0اضـطـراب مـرگ
میتواند به عنوان پریشانی روانشناختی در قالـ شـکـلـی از
اضطراب درباره مرگ تعری شود و به تجربهی ترس ،وحشت و
سایر ناراحتیهای مرتبـ با آگاهی شخـ از مرگ اشاره دارد
( . / ،8اگرچه همه انسانها بهناچار با مرگ مواجه میشوند ،امـا
میزان آن در طول زندگی در پاس به شرای و خطرات مختلـ
میتواند متغیر باشد (. 16
2
به نظر میرسد اضطراب مرگ در افراد مبتالبه سرطان پیشرفته
شای باشد ( ، 11اگرچه تا امروز اطالعات اندکی از میزان آن را
در مراحل مختل این بیماری وجود دارد .رهایی از اضـطـراب
مرگ میتواند به عنوان یکی از پیامدهای اصلی در مـراقـبـت
تسکینی در نظر گرفته شود ( . 12در جامعه بیماران سـرطـانـی
نظیر اضطراب فراگیر 3و افسردگی ، 13 ،12 ،/( 4تـنـزل در
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بهزیـستی معنوی ( 14 ،/و بار روانـی در مراقبیـن خانـوادگی
( 14همراه است .پیشبینی مرگ در بیماران مبتالبه سـرطـان
میتواند عمیقاً پریشانکننده باشد (  . 1پـژوهـشهـا نشـان
دادهاند سطو پایین اضطراب مرگ آمادگی روانـی بـیـمـاران
سرطانی را برای پذیرش مرگ بیشتر میکند ( و سطو با ی
آن با افت کیفیت زندگی 10 ( 0بهویژه در مراقبیـن بـیـمـاران
سرطانی همراه است ( . 1
امیدواری یکی دیگر از منابعی است که میتواند بـه بـیـمـاران
مبتالبه سرطان کمک کند تا در رویارویی با همه مراحل بیماری
( 1/ ،18بهویژه در مراحل انتهایی زندگی ( 26مقابله کـنـنـد.
امید اثرات انکارناپذیری روی سالمت انسان دارد ( . 22 ،21ایـن
اثرات نهتنها محدود به تحمل میشود ( 23بلکه باع ارتـقـا
اعتماد به نفس ،باورهای معنوی و بهبود رواب اجتماعی میشود
( . 24امید به عنوان یک انتظار برای آینده و پیامدی م ـبـت و
نیرویی درونی که تعالیجویی از وضعیت موجود و حـرکـت بـه
سوی آگاهی جدید و نی بودن را تسهیل میکند ،تعری شـده
1-Cancer
2-Death anxiety
5-General Anxiety Disorder
4-Depression
3-Spiritual well-being
6-Quality of Life
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است (  . 2اگر بیمارانی که در حال مرگ هسـتـنـد ،امـیـدوار
باشند که راهبردهای آنها برای رسیدن به هدفهای دلخواهشان
مثثر است ،احتمال دارد که از چنین فعالیتهـای مـقـابـلـهای
استفاده کنند ( . 2 ،20پژوهشها نشان دادهاند که امـیـدواری
کمک میکند افراد به لحا هیجانی در مقابل بحـرانهـا تـاب
بیاورند ( . 36 ،2/ ،28هم نین امیدواری 1بهزیستی روانـی و
جسمی 2را بهبود میبخشد و رفیت بیمار را برای انطـبـاق بـا
( 31
(. 33 ،32
با توجه به شیوع روزافزون سرطان و مشکالت روانشـنـاخـتـی
فراوانی که این افراد به آن دچار میشوند ،ضـرورت پـژوهـش
میتواند توجیه شود .عالوه برآن مـاهـیـت عـالئـم روانـی و
بهکارگیری نیروهای درونی برای تسکین پیامدهای تشـخـیـ
سرطان ممکن است در مراحل مختل این بیماری متغیر باشـد.
مطالعه حاضر درصدد مقایسهی اضطراب مرگ و امـیـدواریـدر
مراحل مختل بیماری است .این مقادیر هم نین با ارزیابیهای
بهدست آمده از افراد بهنجار ( یرمبتال مقایسه خواهد شد.
روش کار
این مطالعه به روش مقطعی -تحلیلی در سال  13/3اجرا شـد.
جامعه آماری شامل افراد مبتال به سرطان استان فارس به تعداد
 28411مورد بود .این تعداد از جامعه آماری در یک مـطـالـعـه
پیمایشی ثبت دادههای سرطان در استان فارس و شهر شـیـراز
مستند شده است ( . 34این پژوهش متشـکـل از سـه گـروه
بیماران مبتال به سـرطان پیشرفته و مبـتالیان درمــانپــذیــر
(در مرحله ابتدایی مراجعهکننده به بیمارستـانهـا و مـراکـز
درمان سرطان شهر شیراز و افراد یرمبتال بود .برای تـعـیـیـن
حجم نمونه باتوجه نسبت  ،اثرات اصلی عضویت گروهی از نرم
افزار  G*Powerاستفاده شد (  3و با درنظر گرفتن احتمـال
خطای نوع اول (آلفا در سط  ،606سط قابـلقـبـول تـوان
آزمون برابر با 6086و اندازه اثر متوس  2 ( 602حـجـم
نمونه معادل  2 1نفر بهدست آمد که به منظور مقابله با ریـزش
احتمالی حجم نمونه نهایی افزوده شد و  366نفر در  3گـروه
 166نفری (بیماران مبتال به سرطان پیشرفته ،مبتالیان درمـان
پذیر و افراد بهنجار بهشیوه دردسترس نمونهگیری بهعمل آمد.
در این پژوهش باری جمع وری دادهها از ابزارهای یل استفـاده
گردید:
 -مقیا

اض را مر

ت لر

A

 :این مقـیـاس در

سال  1/ 6توس تم لر ساخته شده است و شامـل  1مـاده
است .آزمودنیها پاس های خود را به هر سثال با گزینههای بلی
یا خیر مشخ میکنند .بدین ترتی  ،نمرههای این مـقـیـاس
میتواند بین صفر تا  1متغیر باشد که نـمـرهی بـا مـعـرف
اضطراب زیاد افراد در مورد مرگ است ( . 30این مـقـیـاس از
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اعتبار قابل قبولی برخوردار است (  . 3در ایران ضری پایـایـی
اند
تن ی را 6006و ضری همسانی درونی را 60 3
( . 38ضری آلفای کرونبا برای این ابزار در مطالـعـه حـاضـر
600/محاسبه شد.
-مقیا

امیدواری فتی ب رگسا ن

 : Aمقیاسـی

 12گویهای است که توس اسنایدر و همکاران ( 3/سـاخـتـه
شده و دو زیرمقیاس تفکر پایورانه (اراده و عاملیت با  4گـویـه
(یعنی صرف هدفمند انر ی و تفکر رهیاب با  4گویه (یـعـنـی
برنامهریزی برای اجرای اهداف است 4 .گویه باقیمـانـده نـیـز
انحرافی بوده و در نمرهگذاری مورد محاسبه قرار نـمـیگـیـرد.
تمامی گویههای این مقیاس در طی  8درجهای لیکرت از کامالً
درست  8تا کامالً نادرست  1نمرهگذاری میشود .مطالعـات
روایی سازه این مقیاس ( 41 ،46و پایایی همسانـی درونـی و
بازآزمایی به همراه اعتبار مالکی همزمان را قابل قبول ارزیـابـی
کردهاند ( . 42 ،3/ضری آلفای کرونبا بـرای ایـن ابـزار در
مطالعه حاضر  60 8محاسبه شد.
در ابتدای ارزیابی به توضی د یل و نحوه انجام آزمونها بـرای
بیماران و همراهان آنها پرداخته میشد و اطمینان داده مـیشـد
که اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند .مـعـیـارهـای ورود بـه
پژوهش شامل موارد یل بودند :زنان و مردان بین  2تـا 0
سال سن تشخی سرطان پیشرفته بر اساس نظر پزشک مبنی
بر یرقابلدرمان بودن بیمار تشخی سرطان درمانپـذیـر بـر
اساس نظر پزشک مبنی بر قابل درمان بودن بیمار گروه افـراد
یرمبتال ،عالوه بر عدم ابتال به سرطان ،به بیماریهای خا و
یا جدی دیگری مبتال نبوده و سابقه بیماری روانی و سو م ـرف
مواد و الکل نیز نداشته باشند .بیماران یا افرادی که بـه دلـیـل
نقای حسی و شناختی و نیز آسیـ هـای مـغـزی تـوانـایـی
پاسخدهی به آزمون را نداشتند از تحقی خار میشدند .دادهها
(ANO A
 SPSSنسخه 26
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
میانگیـن سنی  4 016سـال و انحـراف اسـتاندارد  /00اســت
( 188نفر زن و  112نفر مرد  .آزمون لوین نشان داد ،واریـانـس
خطای کلیه گروهها در متغیر اضطراب مرگ برابر نمیبـاشـد و
پیشنهاد شده در مواقعی که تعداد گروهها  3یا بیشتر اسـت و
برابری واریانس برقرار نمیباشد ،از آزمون تعقیبی گیـمـز-هـاول
استفاده شود ( . 43هم نین بر اساس نتـایـج آزمـون لـویـن،
واریانس خطای کلیه گروهها در متغیر امیدواری برابر است و از
آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
1-Hope
2-Psychological and physical well-being
5-Templar's Death Anxiety Scale-DAS
)4-ADULT HOPE SCALE (AHS
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جدول  1نشان میدهد اثر اصلی عضویت گروهی بـر اضـطـراب
و اضطراب مرگ
مرگ معنیدار نیست ( 6014 ،P 6080

این سه گروه ارتباطی به مرحله بیماری یا بهنجار بودن ندارد.

جدول  -نتایج ANOVAبرای اض را مر
میانگین

ان راف م یار

فراوانی

)F(2 , 297

P-value

گی -هاول

افراد بهنجار (1

8041

3060

166

6014

6080

3 2،3 1،2 1

مرحله پیشرفته (2

8034

402

166

مرحله ابتدایی (3

8013

4011

166

جم

802/

3083

366

گروهی

عضوی

بیـمـاران مبتـالبه سـرطان پیشـرفته بیـشتر از افـراد بـهنجــار

جدول  2نشان میدهد ،اثر عضویت گـروهـی بـر امـیـدواری
و امـیـدواری در گـروه
معنیدار است (00 ،P<60661

جدول  -نتایج ANOVAبرای امیدواری
میانگین

ان راف م یار

فراوانی

گروهی

عضوی

افراد بهنجار (1

4/004

083

166

مرحله پیشرفته (2

30 6

806

166

مرحله ابتدایی (3

6001

80

166

جم

1032

8032

366

( P 60661و مبتالیان سرطان ابتدایی ( P 60621است ،اما
تفاوتی بین دو گروه افراد بهنجار و مبتالیان سرطان ابـتـدایـی
مشاهده نشد.
ب

و نتیجهگیری

یافتههای این مطالعه نشان داد تفاوتی از نظر اضـطـراب مـرگ
بین سه گروه وجود ندارد .اگرچه محققان نشان دادهاند کـه در
شرای مختل زندگی گزارش سطو اضطراب مرگ متغیر است
(  16و مراحل پیشرفتهتر بیماری سرطان بـا سـطـو بـا تـر
اضطراب مرگ همراه است ( ، 11اما در پژوهـش حـاضـر ایـن
فرضیه در جامعه ایرانی تایید نشد .احتما ً مهمترین عامل عـدم
ایجاد تفاوت وجود زمینههای مذهبی ،ریشههای بارز فـرهـنـ
مرگ آگاهی و مرگاندیشی در شرکتکنندگان این مـطـالـعـه
است .در تعلیمات اسالمی و فرهنگی که عموماً در جامعه ایرانـی
عرضه میگردد مشخ اً اشاره میشود وقتی آدمی همـواره بـه
یاد مرگ باشد ،نسبت به آن شناخت پیدا کرده و به حیات پـس
از مرگ یقین پیدا میکند آنگـاه دیـگـر مـرگ را نـابـودی
نمیپندارد و زندگی را به سالهای زیستن در این دنیا مـحـدود
نمیداند بلکه دنیا را مقدمه زندگی ابدی و مرگ را وسیله انتقال
به آخرت و خود را مسافری میداند که سرمـایـهاش ،عـمـرش
است (  44کر این نکته مـمـکـن اسـت در قـفـلگشـایـی
سرچشمههای آرامش در زندگی افراد مذهبی و دارای تـعـالـیـم
مرگآگاهی ،بهویژه هنگامیکه با بیماریهای کشـنـده مـواجـه
میشوند ،کمک نماید .با این وجود ت میمگیری شتابزده بـرای
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)F(2 , 297
00

P-value

توکی

60661

3<2 ، 3 1 ، 2<1

فرضیه اخیر به دلیل اطالعات محدود و نبود پژوهشهای بـیـن
فرهنگی ،جایز نیست.
هم نین یافتههای این بررسی نشان داد ،امیدواری در بیمـاران
مبتالبه مراحل پیشرفته بیشتر از سایر گروهها است .اطـالعـات
محدودی در مورد تغییرپذیری امیدواری این بیماران وجود دارد
با این وجود برافراشتگی سطو امیدواری در بیماران مـبـتـالبـه
پیشرفته تلویحاً اعالم میکند ،امیدواری به عنوان مـکـانـیـسـم
انطباقی 1خا این گروه در واکنش به نتیجـهبـخـش نـبـودن
درمانهای پزشکی -دارویی فعــال شـــده اسـت .گــام  2و
اسنـایدر 20 ( 3نیز همسو با این اندیشه ،نتیجه گرفته بودند که
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The comparison of death anxiety and hope in stages of early and advanced cancer and
normal individuals
ousavi S * (Ph.D)

Introduction:
Methods: The

Abstract
and normal individuals.

(n 100) and normal individuals (n 100) were selected by convenience sampling and responded to
Death Anxiety and Hope Scales.
Results: The results revealed no significant main effect of group membership on death anxiety, but
this effect observed significant on hope and this means that the hope score in patients with advanced
cancer is more than normal individuals and patients with primary cancer and there was no difference
between the groups of normal individuals and patients with primary cancer.
Conclusion: The results of this research revealed no significant differences in death anxiety in early
, but with intensification of cancer at advanced stage patients’ levels of hopefulness are
raised likely as an adaptive coping.
Keywords: Death Anxiety, Hope, Cancer.
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