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ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose: Anxiety and depression are common
complaints of cancer patients. This study aimed to
determine the effect of religion and spirituality on anxiety
and depression in cancer patients.
Materials and Methods: The research method was
review. Related articles, which were conducted in Iran
from 2006-2020, were searched in Magiran, Iran Medex,
SID, and Irandoc databases with the keywords cancer,
depression, anxiety, prayer, religion, spirituality.
Findings: First, 146 articles were obtained. 8 articles
entered the final review.
Conclusion: results showed a significant relationship
between religion and spirituality with depression and
anxiety and the effectiveness of religion and spirituality
on them.
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تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و افسردگی
بیماران سرطانی :مقاله ی مروری
سجاد رئیسی،*1

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی
بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
کرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول).
سید مجتبی احمدی،2
استادیار،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
خیراله صادقی3
دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
چکیده
هدف :اضطراب و افسردگی از شکایتهای رایج بیماران سرطانی
است .هدف پژوهش تعیین تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب
و افسردگی بیماران سرطانی بود.
مواد و روش ها :روش پژوهش مروری بود .مقالههای مرتبط با
موضوع ،که از سال  1385-1398در ایران انجام شده بودند ،در
پایگاههای  Magiran, Iran Medex, SID, Irandocبا کلید
واژههای سرطان ،افسردگی ،اضطراب ،دعا ،مذهب و معنویت
جستجو شدند.
یافتهها :ابتدا  146مقاله بدست آمد 8 .مقاله وارد بررسی نهایی
شدند.
نتیحه گیری :نتایج نشان دهندهی ،رابطهی معنادار بین مذهب و
معنویت با افسردگی و اضطراب و اثربخشی مذهب و معنویت بر
آنها بود.
کلید واژهها :افسردگی ،اضطراب ،دعا ،سرطان ،مذهب ،معنویت
تاریخ دریافت1399/09/16 :
تاریخ پذیرش1400/02/29 :

نویسنده مسئولsajjadreisi1373@gmail.com :
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مقدمه
بیماری سرطان یکی از جدیترین چالشهای نظام سالمت ،طی
دهههای اخیر است که  12درصد از نرخ مرگ و میر جهان را
به خود اختصاص میدهد ( .)1سرطان در کشورهای پیشرفته
جهان ،پس از بیماریهای قلبی  -عروقی ،دومین علت مرگ و
علت  19درصد از مرگ و میر مردم است .در کشورهای در حال
توسعه ،چهارمین علت مرگ و علت  6درصد از مرگ و میرها
میباشد ( .)3 ,2با توجه به الگوی بیماریها ،پیش بینی میشود که
این آمار تا سال  2020به  15میلیون نفر برسد ( )4و در سال
 2030سرطان اولین و مهمترین علت مرگ انسانها شود ( .)5در
حال حاضر ،طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 12 ،درصد
مرگ و میر در ایران به علت سرطان میباشد ( .)1این بیماری،
یکی از بیماریهای مزمن و رو به رشدی است که میتواند بر
جنبههای مختلف زندگی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،روانی و
معنوی اثر بگذارد ( .)8-6سرطان میتواند در افراد با هر سن،
نژاد ،زمینه فرهنگی و وضعیت اقتصادی رخ دهد ( .)9مطالعهها
نشان میدهد که  50تا  85درصد بیماران مبتال به سرطان ،از یک
اختالل روانپزشکی رنج میبرند ( .)11 ,10دو عالمت و شکایت
اصلی گریبانگیر بیماران مبتال به سرطان ،افسردگی و اضطراب
میباشد ( .)12 ,9به طور کلی ،تشخیص سرطان موجب بروز
مشکالت هیجانی ،عاطفی و درماندگی روانشناختی در بیماران
میشود .برخی از دالیل بروز این مشکالت ،معانی ضمنی این
تشخیص در ذهن بیمار از قبیل احتمال درد ،مشکالت مالی و
اجتماعی ،از دست دادن میل جنسی ،کاهش فعالیت اجتماعی ،از
هم گسیختگی ساختار خانواده ،وابستگی به اطرافیان ،عود مجدد
بیماری ،نگرانی درباره آینده مبهم ،مرگ و فرآیند مردن است
( .)13اضطراب و افسردگی به عنوان پریشانی روانی رایج در اکثر
بیماران مبتال به سرطان میباشد ( .)16-14یک مطالعه ،در
بیماران مبتال به سرطان گزارش داد که شیوع افسردگی  46درصد
و اضطراب  48درصد بوده است ( .)17در یک مطالعه مروری
شیوع افسردگی در بیماران مبتال به سرطان  11/6درصد و شیوع
اضطراب  17/9درصد گزارش شد ( .)18اضطراب واکنشی در
برابر خطر نامعلوم ،درونی و مبهم است که با یک یا چند شاخص
جسمی مانند احساس خالی شدن سر دل ،تنگی نفس ،طپش قلب،
تعریق ،سردرد ،احساس دفع ادرار ،بی قراری و میل به حرکت
مشخص میشود ( .)19افسردگی از جمله اختالالت خلقی است
که سالمت روان را دچار آسیب کرده و به نوبهی خود عالوه بر
آن که روان انسانها را پریشان میسازد ،بر ابعاد دیگر سالمت
آنها از جمله سالمت جسمانی و سالمت اجتماعی اثر میگذارد
( .)20افسردگی و درد و رنج ناشی از آن در این بیماران ،مانع از
هر گونه فعالیت سازنده شده و میتواند گامی در جهت ایجاد
افکار یا اقدام به خودکشی باشد ( .)21افسردگی یک اختالل
روانی است که با عالیم و نشانههایی مانند :خلق افسرده ،از دست
دادن عالقه به فعالیتهای لذت بخش ،اشکال در توجه و تمرکز،
کندی روانی – حرکتی ،کم خوابی یا بی خوابی ،ناتوانی در تصمیم
گیری و احساس گناه مشخص میشود ( .)22بسیاری از بیماران
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مبتال به سرطان اغلب تا یک سال بعد از تشخیص ،خلق منفی یا
افسرده و فقدان یا کاهش عواطف مثبت را نشان میدهند (.)23
به نظر میرسد ماهیت تهدید کننده سرطان ،نیازهای معنوی
بیماران را افزایش میدهد ( .)24خالی از انتظار نیست که  50تا
 95درصد بیماران سرطانی ،دینداری و معنویت را از نظر شخصی
با اهمیت بدانند ( .)25معنویت عامل مهمی در سازگاری با شرایط
استرسزای ناشی از بیماریهای مزمن است ( .)26مذهب و
معنویت نقش محوری در تطابق بیماران مبتال به سرطان ایفا کرده
و فراهم کنندهی راحتی و امید میباشد ( .)27بر طبق تعریف
سازمان بهداشت جهانی ،معنویت شامل تعالی ،ارتباط داشتن،
هدف و ارزشهایی میشود (مانند ایمان ،بخشندگی ،قدردانی،
حس تعلق و عشق) که در افراد با پیشینههای متفاوت قومی،
فرهنگی و مذهبی مشترک میباشد ( .)28مذهب به صورت یک
نظام فردی یا نهادینه شده در زمینه باورها و عبودیت تعریف شده
است ( .)29معنویت عامل مواجهه با مشکالت و مسائل خاص
است و موجب آرامش روحی – روانی در بیماران مبتال به
سرطان میشود ( .)30به نظر میرسد استفاده مکرر از تجارب
معنوی در کنار سایر روشهای درمانی اثرات درمانی خوبی داشته
باشد ( .)31از جمله مداخالتی که به تازگی نقش آن در سالمت
روان ،توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است ،معنویت
درمانی و مفاهیم مرتبط با آن است ( .)32استفاده از راهبردهای
معنوی ،عامل تقویت کنندهی روانی و یکی از موثرترین مقابله-
های مذهبی است ( .)33 ,32برای بیماران مبتال به سرطان که در
مراحل انتهایی بیماری خود قرار دارند ،آرامش معنوی و مذهبی
ممکن است حتی از سالمت جسمی و روانی مهمتر باشد ( .)34با
توجه به افزایش روز افزون تعداد بیماران مبتال به سرطان در
ایران و جهان و افزایش هزینههای ناشی از درمان جسمانی و تاثیر
آن بر سایر جنبههای زندگی و در نهایت به وجود آمدن عالیم
روانشناختی متعدد ،مقابله موثر با آن و کاهش عالیم روان-
شناختی افراد مبتال به این بیماری از اهمیت ویژهای برخوردار
است .لذا در پژوهش حاضر به مرور و جمع بندی تاثیر مذهب
و معنویت بر اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی :مقالهی
مروری پرداخته شده است.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

یافتهها
در فرآیند جستجو مقاالت 145 ،مقاله فارسی و  1مقاله انگلیسی
به دست آمد .در مرحلهی غربالگری اولیه  138مقاله پس از
بررسی از نظر موضوع و روش کار حذف شدند .سپس از مقاالت
باقیمانده تعداد  3مقاله به روش همبستگی و  5مقاله به روش
کارآزمایی بالینی انجام شده بودند .بنابراین در نهایت  8مقاله وارد
بررسی نهایی شدند .در جدول  ،1 -چکیدهای از یافتههای مربوط
به مرور مقاالتی که به روش همبستگی انجام شدهاند ارائه شده
است.
با توجه به جدول  1 -مالحظه میشود که ،به صورت کلی از
سال  1385تا  1398در  3مقاله به بررسی رابطهی افسردگی و
اضطراب با معنویت و مذهب پرداخته شده است .از این  3مقاله،
 1مقاله به بررسی رابطه اضطراب و معنویت پرداخته است2 ،
مقاله دیگر به بررسی افسردگی با معنویت و مذهب در بیماران
سرطانی پرداخته است .در این مطالعهها نشان داده شد که بین
مذهب و ابعاد معنویت با افسردگی و اضطراب رابطهی معناداری
وجود دارد .در جدول  ،2 -چکیدهای از یافتههای مربوط به مرور
مقاالتی که به روش کارآزمایی بالینی انجام شدهاند ارائه شده
است.
با توجه به جدول  2 -مالحظه میشود که ،به صورت کلی از
سال  1385تا  1398اثربخشی مداخلههای مرتبط با مذهب و
معنویت بر افسردگی و اضطراب در  5مقاله مورد بررسی قرار
گرفته است .در هر  5مقاله به بررسی اثربخشی این مداخلهها بر
اضطراب پرداخته شده است ،در حالیکه تنها در  2مقاله
افسردگی در این بیماران مورد بررسی قرار گرفته است .اثربخشی
مذهب و معنویت بر اضطراب در  4مطالعه و بر افسردگی در 1
مطالعه تایید شده است .اما در مطالعهای دیگر اثربخشی این نوع
مداخله بر اضطراب و افسردگی تایید نشده است.
بحث
جستجو در پایگاههای اطالعاتی ایرانی شامل Magiran,
 Iran Medex, SID, Irandocبا کلید واژههای سرطان،
افسردگی ،اضطراب ،دعا ،مذهب و معنویت مربوط به سالهای
 1385تا  1398انجام گردید .به صورت کلی  145( 146مقاله
فارسی و  1مقاله انگلیسی) مقاله مرتبط با کلید واژهها یافت شد،
که پس از بررسی آنها تعداد  8مقاله وارد پژوهش شد .از این 8
مقاله 3 ،مورد به روش همبستگی و  5مورد به روش کارآزمایی
دوره  ،6شماره  ،1بهار 1400
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر به روش مروری انجام شد .جامعه آماری شامل
کلیهی مقالههای مرتبط با تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و
افسردگی بیماران سرطانی بوده است ،که از سال  1385تا 1398
در ایران انجام شده بودند .معیار ورود به پژوهش شامل تمام
پژوهشهای همبستگی و کارآزمایی بالینی بود که دارای متن
کامل باشند و به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شده باشند.
معیارهای خروج از پژوهش شامل پژوهشهایی بود که سایر
عالیم روانشناختی را مورد بررسی قراد داده بودند و با استفاده از
روشهای دیگر مانند مقایسهای ،پدیدار شناسی ،گرنت تئوری
انجام شده بودند.

در این پژوهش جهت گردآوری مقالهها ،در متون موجود در
پایگاههای اطالعاتی ایرانی شامل Magiran, Iran
 Medex, SID, Irandocبا کلید واژههای سرطان،
افسردگی ،اضطراب ،دعا ،مذهب و معنویت مربوط به سالهای
 1385تا  1398انجام گردید .به صورت کلی  145( 146مقاله
فارسی و  1مقاله انگلیسی) مقاله مرتبط با کلید واژهها یافت شد،
که پس از بررسی آنها تعداد  8مقاله مورد بررسی نهایی قرار
گرفت.
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بالینی انجام شده بود .در ادامه به تفکیک به بررسی تاثیر معنویت
و مذهب بر اضطراب و افسردگی پرداخته شده است.
اضطراب :سرطان ،اضطراب و فشار زیادی را بر فرد وارد میکند
و با ظاهر شدن نشانههای این بیماری ،پاسخهای هیجانی همراه آن
نیز شروع میشود ( .)35اضطراب پاسخی به یک تهدید است و
سرطان یک عامل تهدید کننده است .بنابراین؛ تعداد زیادی از
بیماران مبتال به سرطان مضطرب هستند ،در مطالعهای  77درصد
از بیماران تحت درمان اضطراب را تجربه کرده بودند (.)36
بیماران پس از مواجهه شدن با تشخیص سرطان دچار نوعی از
اضطراب میشوند که ،اضطراب مرگ نامیده میشود .اضطراب
مرگ ،ترس مداوم ،غیر طبیعی و مرضی از مرگ است؛ که تحت
تاثیر اعتقادات و باورهای شخصی است ( .)37تشخیص بیماری
سرطان میتواند به یک بحران عمیق وجودی تبدیل شود و آینده
بیمار و خانوادهی آن را در معرض تهدید قرار دهد ( .)38با وجود
اینکه ،ترس از مرگ عمومیت دارد اما ابراز واکنشهای احساسی
نسبت به آن متفاوت است .بیمار تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی
و فردی ،عالیم متفاوتی را در واکنش به بیماری و یا مرگ قریب
الوقوع از خود بروز میدهد ( .)10در روانشناسی وجودگرا،
توجه به مرگ بارزترین و مسلمترین حقیقت زندگی است و به
نقش محوری اجتناب ناپذیر بودن مرگ و راههای مقابله با این
واقعیت تاکید شده است .براساس نظریه مدیریت وحشت ،وقتی
انسان از اجتناب ناپذیری مرگ آگاه میشود ،این آگاهی در کنار
میل ذاتی بشر به حفظ و صیانت خود قرار میگیرد و به یک
وحشت میانجامد ( .)39همهی انسانها به مرگ میاندیشند ولی
با ابتال به بیماریهای مزمن و یا قرار گرفتن در روزهای انتهایی
زندگی تفکر در مورد مرگ و ترس از آن بیشتر میشود (.)40
تعارض بین میل به زندگی و آگاهی دربارهی اطمینان از مرگ،
اضطرابی وجودی را به دنبال دارد که به صورت منظم رفتارهای
انطباقی را در فرد ایجاد میکند .در چنین شرایطی فرد سیستمی از
ارزشها و باورها را که به زندگی هدف و معنا میدهد برمی-
گزیند ( .)41اضطراب مرگ منجر به درماندگی ،تغییرات
جسمانی ،از دست دادن کنترل ،از دست دادن اطرافیان همراه با
احساس گناه و شرم میشود ( .)42شیوع اضطراب مرگ در
بیماران سرطانی  71درصد است ( .)43یکی از عوامل مهم و تاثیر
گذاربر اضطراب معنویت و مذهب است .معنویت منبعی مهم
جهت سازگاری با رویدادهای تنشزا در زندگی است .معنویت،
به معنای جستجوی مداوم برای یافتن معنا ،هدف زندگی ،درک
عمیق ارزشها نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای شخصی
است که فرد از طریق آن میتواند معنای زندگی خود را درک
کند و اضطراب ناشی از این شرایط تنشزا را مدیریت کند.
پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که ،مراقبت معنوی در بیماران
مزمن منجر به رشد شخصی و افزایش امید به زندگی میشود (,44
 .)45افراد و گروههایی از پژوهشگران در سراسر دنیا دربارهی
تاثیر ایمان به خدا ،مذهب و محیطهای مذهبی و آداب و رسوم
دینی در سالمت روانی افراد ،بهداشت روانی جامعه و ایجاد
آرامش ،به نتایج مثبت و قابل توجهی دست یافته و تقریبا تمامی

این پژوهشها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در محیطهای
مذهبی آنها بیشتر است ،میزان اضطراب و به خصوص ترس از
مرگ به صورت آشکاری کمتر از میزان آن در محیطها و
جوامع غیر مذهبی است و چون افراد مذهبی زندگی را معنادارتر
میبینند و امید به زندگی نزد آنها بیشتر است ،پس اضطراب
مرگ کمتری را تجربه میکنند .به صورت کلی معنویت ،ترس
از مرگ را کاهش میدهد و به این ترتیب افرادی که دیدگاه
مذهبی متزلزلی دارند مرگ را ترسناکتر میدانند ( .)46تجربه-
های مذهبی و معنوی میتوانند تغییرات زیادی را در فعال سازی
مدارهای معینی از مغز ایجاد کنند .معنویت میتواند به فعال
کردن یا نافعال کردن سیستمهای مغز برای همدلی یا غمخواری
کمک کند ،همچنین میتواند سیستمهای مغزی را برای انعکاس
افکار ،خودآگاهی و تنظیم حاالت هیجانی تسهیل یا باز دارد
( .)47بنابراین؛ طبق آنچه گفته شد ،مذهب و معنویت بر
اضطراب تاثیر گذار میباشند .با توجه به مرور مقاالت جستجو
شده نشان داده شد که ،بین معنویت با اضطراب مرگ رابطهی
معناداری وجود ندارد ،اما بین ابعاد معنویت و اضطراب مرگ
رابطه معناداری وجود دارد ( .)48همچنین در پژوهشهای مبتنی
بر مداخلههای معنوی و مذهبی نشان داده شد که ،این مداخلهها
بر اضطراب و اضطراب مرگ موثر هستند ( ،)52-49اما در
پژوهشی که قهاری ،فالح و همکاران در سال  1389انجام دادند
این اثربخشی تایید نشد (.)53
افسردگی :مطالعههای متعددی نشان داده است که افسردگی یکی
از اختالالت شایع روانپزشکی در افراد مبتال به سرطان است
( .)56-54این اختالل با آسیب گسترده به فرد همراه است زیرا
باعث کاهش مقاومت در برابر بیماری میشود ( .)57برخی نیز
متقد هستند که اغلب مردم افسردگی را یک واکنش طبیعی در
مبتالیان به سرطان میدانند ( .)58افسردگی نتیجهی فقدان یا
تباهی است و در سرطان از دست دادن عضو بدن ،از دست دادن
قدرت و جایگاه و نقشهای اجتماعی ،از دست دادن حس
ارزشمندی میتواند منجر به افسردگی شود ( .)59بسیاری از
بیماران مبتال به سرطان اغلب تا یکسال بعد از تشخیص ،خلق
منفی یا افسرده و فقدان یا کاهش عواطف مثبت را نشان میدهند
( .)23طبق نظریهی کوبلر  -راس ،بیماران در مواجهه با پدیدهی
مرگ ،پنج مرحلهی شوک و انکار ،خشم ،چانه زدن ،افسردگی
و پذیرش را پشت سر میگذارند و متاسفانه تجربههای مرتبط با
مردن مانند وخامت شرایط جسمانی و روانی ،وجود درد ،نداشتن
کنترل بر بیماری و متصل بودن به دستگاهها در بیمارستان ،یاس و
ناامیدی را تقویت میکنند؛ به صورتی که فرد به خاطر از دست
دادن جانش افسرده میشود ( .)60مفهوم افسردگی مرگ با نوعی
غم ،اندوه و آگاهی در ارتباط با مرگ خود یا دیگری شناخته
میشود ( .)61تمپلر و همکاران در سال  1990مفهوم افسردگی
مرگ را در شش بعد ناامیدی مرگ ،تنهایی مرگ ،رعب مرگ،
غمگینی مرگ ،افسردگی مرگ و قطعیت مرگ معرفی کردند
( .)62با توجه به اینکه احتمال مرگ به دنبال ابتال به سرطان
مطرح میشود ،افسردگی مرگ ممکن است در این دسته از

تاثیر مذهب و معنویت بر اضطراب و افسردگی79 ...

روانی بیمار و مراقبین آنها ( )78 ,77میانجامد ،به نوعی استفاده
از رفتارهای مقابلهی مذهبی میباشد .بنابراین طبق آنچه گفته
شد ،مذهب و معنویت بر افسردگی تاثیر گذار میباشند .با توجه
به مرور مقاالت جستجو شده نشان داده شد که ،بین معنویت و
مذهب با افسردگی مرگ ( )79و افسردگی ( )80رابطهی
معناداری وجود دارد .در پژوهشی که قهاری ،فالح و همکاران
در سال  1389انجام دادند نشان داده شد که ،این مداخلهها بر
افسردگی موثر نمیباشد ( .)53اما در پژوهشی که بوالهری ،نظیری
و زمانیان در سال  1391انجام دادند اثربخشی این مداخلهها بر
افسردگی تایید شد (.)51

بیماران رخ دهد ( )63و کاهش کیفیت زندگی و مراقبت از خود
را به همراه داشته باشد .یکی از مواردی که در پیشگیری از
اختالالت روانی موثر است ،رفتارهای تطابق مذهبی است (،)64
به صورتی که اکثر صاحبنظران بر این باور هستند که مذهب،
آثار مهمی بر سالمت جسمانی ،روانی و دیگر ابعاد زندگی خواهد
داشت ( .)65اعتقاد بر آن است که سه مولفهی مرگ (اضطراب،
وسواس و افسردگی مرگ) با مذهب و رفتارهای مقابله مذهبی
ارتباط تنگاتنگی دارند ( .)66تیکس و فرازیر در سال 1998
تطابق مذهبی را به صورت تکنیکهای شناختی و رفتاری
برخواسته از مذهب و معنویت در مواجهه با حوادث زندگی
تعریف کردند ( .)67بنابراین؛ مقابلهی مذهبی روشی است که
انسان از عقاید دینی خویش جهت مقابله با فشارهای زندگی بهره
میبرد ( .)68نمونههایی از مقابلهی مذهبی شامل نماز ،درخواست
کمک از مسئوالن مذهبی و جستجوی آرامش از خداوند است
( .)69اعتقادات دینی و مذهبی به عنوان عاملی جهت آرامش روانی
در نظر گرفته میشوند و نداشتن مذهب یا پایین بودن سطح
اعتقادات در هر دین و آیینی با سطح باالی افسردگی و تجربهی
دیگر مسائل روانی ارتباط دارد ( .)70در واقع ارتباط با خداوند،
درگیری مذهبی و انجام معنویتها که به سطح باالی امیدواری
( ،)72 ,71احساس راحتی و قدرت ( ،)73توانایی یافتن معنا (،)74
تطابق و یادگیری زندگی با سرطان ( )76 ,75و سالمت روحی و

نتیجه گیری
نتایج نشان دهندهی ،رابطهی معنادار بین مذهب و معنویت با
افسردگی و اضطراب و اثربخشی مذهب و معنویت بر افسردگی
و اضطراب بود .لذا ،پیشنهاد میشود که سازمانها مراکز درمانی،
کلینیکهای روانشناختی و سایر مراکز مرتبط با بیماران
سرطانی آموزشهای الزم در زمینهی مذهب و معنویت را مورد
توجه قرار دهند .همچنین؛ سایر پژوهشگران به بررسی نقش
مذهب و معنویت بر سایر مولفهها و عالئم روانشناختی این
بیماران بپردازند.
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توصیفی -
تحلیلی

2

شریف نیا،
پهلوان شریف،
اسماعیلی،
گودرزیان،
طهماسبی،
یعقوب زاده و
کاوه ()1395

عوامل موثر بر
سطح افسردگی
مرگ در مبتالیان
به سرطان :یک
تحلیل مسیر
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توصیفی -
تحلیلی

همبستگی

همبستگی
(تحلیل
مسیر)

 100نفر
شرکت
کننده

 497نفر
شرکت
کننده

پرسشنامه
معنویت،
پرسشنامه
اضطراب
مرگ تمپلر

مقیاس
افسردگی
مرگ ،مقیاس
مقابلهی
مذهبی
پارگامنت

نتایج این پژوهش نشان داد
که ،بین اضطراب مرگ و
معنویت رابطه وجود ندارد
( ،)P<0/05اما بین اضطراب
مرگ و ابعاد معنویت رابطه
وجود دارد (.)P>0/05
اضطراب مرگ بیماران بیش-
ترین همبستگی را با بعد
فعالیتهای معنوی و کمترین
همبستگی را با بعد نیازهای
معنوی دارد (.)48
نتایج رگرسیون خطی
چندگانه در این پژوهش
نشان داد که ،متغیرهای
وضعیت اقتصادی (،)B=5/37
مرحلهی پیشرفت سرطان
( )B= -2/80و نمره
رفتارهای مقابلهی مذهبی
( )B= -0/34به عنوان
متغیرهای پیشگوی افسردگی
مرگ هستند .مدل تحلیل
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1

هدایتی زاده
عمران ،جان
بابایی ،فرجی
امافتی،
نوروزی،
کالگری و
مدانلو ()1396

رابطهی بین
معنویت و
اضطراب مرگ
در بیماران مبتال
به سرطان تحت
شیمی درمانی

ردیف

نویسندگان
(سال)

عنوان مطالعه

طرح مطالعه

نوع
مطالعه

حجم
نمونه ()n

ابزارها

نتایج

 80سجاد رئیسی و همکاران

نویسندگان
(سال)

1

جانی،
موالیی،
جنگی قوجه
بیگلو و پور
اسمعلی
()1392

2

سالجقه و
رقیبی
()1391

توصیفی -
تحلیلی

همبستگی

 240نفر
شرکت
کننده

جدول  ،2 -چکیدهی از یافتههای مربوط به مرور مقاالت انجام شده به روش کارآزمایی بالینی
حجم نمونه
نوع
طرح
نتایج
ابزارها
عنوان مطالعه
()n
مداخله
مطالعه
پرسشنامه
نتایج این پژوهش نشان داد که،
بهزیستی
اثربخشی شناخت
شناخت درمانی مذهب محور
 30نفر
ذهنی،
شناخت
درمانی مذهب
باعث کاهش نمرات اضطراب
(گروه
پرسشنامه
درمانی
محور بر اضطراب
مرگ و افزایش نمرات
آزمایش 15
نیمه
سازگاری
مذهب
مرگ ،سازگاری
سازگاری اجتماعی و بهزیستی
نفر ،گروه
آزمایشی
اجتماعی،
محور (8
اجتماعی و بهزیستی
ذهنی در گروه آزمایش نسبت
کنترل 15
پرسشنامه
جلسه)
ذهنی در بیماران
به گروه کنترل شده است
نفر)
اضطراب
مبتال به سرطان
(.)49()P>0/01
مرگ
مصاحبه
بالینی ساختار
نتایج این پژوهش نشان داد که،
یافته برای
 26نفر
تاثیر درمان ترکیبی
گروه
درمان ترکیبی گروه درمانی
اختالالت
(گروه
گروه درمانی
درمانی
معنوی و شناختی در کاهش
آزمایش  13محور محور
نیمه
معنوی و شناختی
معنوی و
 Iو  IIدر اضطراب مرگ بیماران مبتال به
نفر ،گروه
بر کاهش اضطراب تجربی
شناختی
سرطان موثر بوده است
DSMکنترل 13
مرگ بیماران مبتال
( 11جلسه)
(.)50()P≥0/001
 ،IVمقیاس
نفر)
به سرطان
اضطراب
مرگ تمپلر
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ردیف

3

تقوی ،کالفی،
طالعی ،ده
بزرگی و تقوی
()1389

بررسی رابطهی
افسردگی با
سازگاری مذهبی
و حمایت
اجتماعی در زنان
مبتال به سرطان
پستان

مسیر نشان داد که ،وضعیت
اقتصادی و مرحلهی پیشرفت
سرطان به صورت مستقیم و
غیر مستقیم و رفتارهای
مقابلهی مذهبی تنها بر سطح
افسردگی مرگ تاثیر
میگذارند (.)79
نتایج این پژوهش نشان داد
که ،بین افسردگی با سازگاری
پرسشنامه
مذهبی ( )r= -0/61و بین
افسردگی بک،
افسردگی با حمایت اجتماعی
پرسشنامه
( )r= -0/84همبستگی منفی
سازگاری
و معنادار وجو داشت
مذهبی،
( .)P>0/01بین سازگاری
پرسشنامه
مذهبی و حمایت اجتماعی
حمایت
( )r=0/62همبستگی مثبت و
اجتماعی
معنادار وجود داشت
(.)80()P>0/001
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3

بوالهری،
نظیری و
زمانیان
()1391

اثربخشی رویکرد
گروه درمانی
معنوی بر کاهش
میزان افسردگی،
اضطراب و استرس
در زنان مبتال به
سرطان سینه

تجربی

4

معینی،
طالقانی،
محرابی و
موسی رضایی
()1391
()English

تاثیر برنامهی
مراقبت معنوی بر
میزان اضطراب در
بیماران مبتال به
لوسمی (سرطان
خون)

کارآزمایی
بالینی
تصادفی
(آزمایشی)

5

اثربخشی
مداخلههای
قهاری ،فالح،
شناختی  -رفتاری
بوالهری،
و معنوی  -مذهبی
موسوی،
در کاهش اضطراب
رزاقی و
و افسردگی در زنان
اکبری
مبتال به سرطان
()1389
پستان

نیمه
آزمایشی

 64نفر
(گروه
آزمایش 32
نفر ،گروه
کنترل 32
نفر)

مقیاس
اضطراب از
پرسشنامه
افسردگی،
اضطراب و
استرس
(DASS-
)42

نتایج این پژوهش نشان داد که،
برنامهی مراقبت معنوی
میتواند سطح اضطراب را در
بیماران مبتال به لوسمی (سرطان
خون) کاهش دهد
(.)52()P>0/01

 45نفر
(گروه
درمان
درمان
شناختی  -شناختی -
رفتاری ( 8رفتاری 15
نفر ،گروه
جلسه)،
رواندرمانی رواندرمانی
معنوی –
معنوی -
مذهبی ( 8مذهبی 15
نفر ،گروه
جلسه)
کنترل 15
نفر)

پرسشنامه
افسردگی
بک،
پرسشنامه
اضطراب
بک

برنامهی
مراقبت
معنوی (به
مدت 3
روز)

نتایج این پژوهش نشان داد که،
اگر چه میانگین نمرات گروه-
های آزمایش در پایان مطالعه
بیشتر از گروه کنترل بود ،اما
تفاوت معناداری بین گروههای
آزمایش و گروه کنترل مشاهده
نشد .بنابراین؛ در این پژوهش
اثربخشی درمان شناختی -
رفتاری و معنوی  -مذهبی تایید
نشد (.)53()P<0/05
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 24نفر
(گروه
گروه
آزمایش 12
درمانی
معنوی ( 12نفر ،گروه
کنترل 12
جلسه)
نفر)

مقیاس
افسردگی،
اضطراب
استرس
(DASS-
 ،)21مقیاس
سالمت
معنوی

نتایج این پژوهش نشان داد که،
معنویت درمانی به شیوهی
گروهی در سطح معنا داری
( )P≥0/0001در کاهش
افسردگی زنان مبتال به سرطان
سینه موثر بوده است .همچنین،
در سطح معناداری ()P≥0/003
باعث بهبود سالمت معنوی در
این بیمارن گردیده است (.)51
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