Quarterly of Applied Psychology, Vol. 16, No. 3 (63), Fall 2022, 93-112
ISSN: 2008-4331- eISSN: 2645- 3541
10.52547/apsy.2021.222982.1097

Research Article

Determining the effectiveness of unity-oriented treatment on
death anxiety and resiliency in leukemia patients

Received:
27 July 2021

Received in revised form:
16 September 2021

Accepted:
18 September 2021

Published online:
23 September 2022

M. Bajelan1, A. Zadeh Mohammadi2* & R. Ghorban Jahromi3
1. PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran. Email: faride.bajelan@gmail.com
2. Associate Professor, Department of Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Email: dr.zadeh@gmail.com
3. Assistant Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email: rrghorban@gmail.com

Abstract
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of unit-oriented therapy
on death anxiety and resiliency in leukemia patients. Method: The statistical
population of this study included all patients with leukemia referred to Mahyar
Charity in 2019 and 2020, from which 34 patients by referring to the Cohen
sample volume the formula was selected using the available sampling method
and by random assignment and age, sex and treatment history
homogenization, they were divided into two experimental groups and one
control group. Participants responded to the Back Anxiety Inventory (1988),
the Templer Death Anxiety Scale (1970) and the Connor-Davidson Resilience
Scale (2003) for pretest, posttest, and follow-up. In order to perform the
intervention, the participants in the experimental group underwent 8 sessions
of unity-oriented treatment. Analysis of variance with repeated measures and
SPSS-24 software was used to analyze the data. Results: The data showed a
decrease in post-test scores (4.88±0.69) and follow-up (4.70±0.58) of death
anxiety compared to pre-test (10.29±1.04) and the increase in post-test scores
(16.17±1.28) and follow-up (16.35±1.22) of resilience compared to pre-test
(8.88±1.33) and the control group. In the present study, the interaction of the
time*group reduced death anxiety (P=0.001) and increased resilience
(P=0.001) compared to the control group. Conclusions: Based on the results
of the present study, experts are recommended, in order to reduce the
complications of leukemia by providing unity-oriented treatment along with
medical therapies to increase patients' resilience and reduce their death
anxiety.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری در بیماران
مبتال به سرطان خون بود .روش :جامعة آماری پژوهش ،شامل تمام بیماران مبتال به سرطان خون لوسمی
مراجعه کننده به مؤسسه خیریه مهیار در سال  1398و  1399بودند که از میان آنها  34بیمار با مراجعه
به فرمول حجم نمونة کوهن با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی
و همگنسازی سن ،جنس و سابقة درمان در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند .دادههای
پژوهش با استفاده از پرسشنامة اضطراب بک ()1988؛ مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )1970و مقیاس
تاب آوری کانر دیویدسون ( ) 2003جمع آوری شدند .به منظور انجام مداخله ،شرکت کنندگان گروه
آزمایش تحت  8جلسه درمان وحدت مدار قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر و نرم افزار  SPSS-24استفاده شد .یافتهها :دادههای حاصل بیانگر کاهش نمرات پس
آزمون ( )0/69±4/88و پیگیری ( )0/58±4/70اضطراب مرگ نسبت به پیش آزمون ( )1/04±10/29و
افزایش نمرات پس آزمون ( )1/28±16/17و پیگیری ( )1/22±16/35تاب آوری نسبت به پیش آزمون
( )1/8±33/88و گروه گواه بود .اثر متقابل زمان*گروه موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001و افزایش
تاب آوری ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد .نتیجهگیری :براساس نتایج سودمندی روش و نگرش
وحدتمدار به زندگی درکاهش عوارض روانشناختی سرطان خون در کنار درمانهای پزشکی برای افزایش
تاب آوری این بیماران و کاهش اضطراب مرگ آنها پیشنهاد میشود.

کلیدواژهها :اضطراب ،تاب آوری ،درمان وحدت مدار ،سرطان

استناد به این مقاله :مهین باجالن ،مهین ،.زاده محمدی ،علی ،.و قربان جهرمی ،رضا .)1401( .اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و

تاب آوری بیماران مبتال به سرطان خون فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 3( 16 ،پیاپی .93-112:)63

94

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 93-112 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

مقدمه
سرطان 1یک اصطالح عمومی برای گروه بزرگی از بیماریهایی است که میتواند هر قسمت از
بدن را درگیر کند (سالجقه و همکاران )1398 ،و یکی از جدیترین بیماریهای مزمن و از عوامل
تهدیدکنندة سالمت جامعه به شمار میرود (طاهری و همکاران .)1396 ،این بیماری یکی از
بیماری های شایع و یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان بوده است که میزان بروز آن
روز به روز در حال افزایش است (ساباه .)2013 ،براساس آمار سازمان جهانی ( )2020بهداشت
کشور ایران از نظر ابتال به سرطان در رتبة چهارم و از نظر ابتال به سرطان خون 2در رتبة هفتم
دنیا قرار دارد و تعداد  6100نفر در ایران مبتال به سرطان خون هستند.
سرطان خون یا لوسمی ،3بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خونساز بدن به ویژه مغز
استخوان است که با تکثیر و تکامل ناقص سلولهای خون و پیشسازهای آن در خون و مغز
استخوان ایجاد میشود .سلولهای سفید خونی معموالً در صورت نیاز بدن ،به طریقی منظم و
کنترل شده رشد کرده و تقسیم میشوند ،اما بیماری لوسمی در این روند اخالل ایجاد نموده و
رشد سلولهای خونی را از کنترل خارج مینماید .در بیماری لوسمی حاد ،مغز استخوان مقدار
بسیار زیادی سلولهای سفید خونی نارس تولید میکند و تولید طبیعی سلولهای سفید خونی
نیز متوقف میشود که منجر به از بین رفتن توانایی بدن در مقابله با بیماریها میشود (شیخ پور
و همکاران .)1395 ،چهار نوع اصلی سرطان خون لوسمی حاد لنفوئیدی ،4لوسمی حاد
میلوئیدی ،5لوسمی مزمن لنفوئیدی 6و لوسمی مزمن میلوئیدی 7هستند (الیتفود و همکاران،
.)2017
سرطان به عنوان یکی از بیماری های مزمن در جامعة بشری است که ابتال به آن به عنوان
یک تشخیص هولناک موجب اضطراب مرگ در بیماران میگردد (ممشلی و آلوستانی.)1398 ،
اضطراب مرگ نوع خاصی از اضطراب و اصطالحی است که برای دلهره ناشی از آگاه از مرگ به
کار میرود (لهتو و اِستین .)2009 ،در پژوهشی که توسط صالحی و همکاران ( )1394انجام شد
چنین عنوان داشتهاند که وجود اضطراب مرگ باال در اکثریت جمعیت مبتال به سرطان میتواند
ناشی از عدم آموزش کافی مقابله با اضطراب مرگ و مرگ آگاه به بیماران مبتال به سرطان در
بخشهای آنکولوژی و رادیوتراپی باشد .گراسمن و همکاران ( )2017در مطالعهای مروری چنین
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نتیجه گرفتند که درمان های کوتاه مدت شامل بهزیستی معنوی و درمانهایی که حس معنا را
برمی انگیزند ،در کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتال به سرطان مؤثرتر از بقیة درمانها هستند.
براساس مدل سازگاری چند دسته از عوامل در سازگاری با سرطان دخیل هستند .در این
مدل عوامل زمینهای برای سازگاری با سرطان افکار و ترسهایی را در باب مرگ و نیستی به
دلیل ناامیدی و به نوعی اضطراب مرگ را در برمیگیرد .در این مدل میزان سازگاری و مقابلة
موفقیتآمیز فرد با بیماری سرطان به عوامل زمینهای وابسته است (دراک .)2012 ،ظرفیت فردی
و روانی که بتواند به فرد کمک کرده تا در چنین شرایط دشواری مقاومت کرده و دچار آسیب
نشود و حتی خود را از لحاظ شخصیتی ارتقاء ببخشد اهمیت دارد .یکی از مهمترین تواناییهای
انسان باعث سازگاری مؤثر با تغییرات و عوامل تنشزا شده و عاملی در جهت مقاومت در برابر
مشکالت است ،تابآوری است که موجب سازگاری موفقیتآمیز فرد با شرایط تهدیدکننده می-
شود (گرامی نژاد و همکاران .)1398 ،سرطان بیماران را با چالشهای متعددی مواجه میسازد و
تاب آوری عامل مهمی است که به سازگاری با سرطان کمک میکند و عوامل بیولوژیکی ،فردی
و اجتماعی در میزان تاب آوری بیماران مبتال به سرطان مؤثر هستند (سیلر و جنوین.)2019 ،
بیماران مبتال به سرطان برخوردار از سطوح باالتری از تابآوری ،راهبردهای مقابلهای انطباقی و
سازگارانهتری را نیز از خود نشان میدهند و از کیفیت زندگی مطلوبتری برخوردار هستند
(ماسیا و همکاران .)2020 ،ارتقای تاب آوری یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سالمت
روان و بهزیستی معنوی و کاهش اضطراب مرگ در بیماران مبتال به سرطان است (خمسه و
همکاران1395 ،؛ فنگ و همکاران.)2021 ،
مفهوم غنی وحدت در ساختار وجودی و ماهیتی انسان تاکنون در متون ادبی و فلسفی و
علمالنفس بسیار مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته است .زاده محمدی در سال  1389این نگاه
وجودی را در نظریهی روانشناسی وحدتمدار ساختار و انسجام داد و در پژوهشهای مختلف به
آزمون مفهومی و تجربی آن پرداخت در این رویکرد داستان زندگی و چالشهای آن در زندگی
هر فرد معنا و هدف و غایتی سازنده دارد و عاملی برای برانگیختگی آگاهی و خودشکوفایی
خویشتن است (نصیری و هانیس و همکاران .)1394 ،در این رویکرد هستی بیهوده و پوچ نیست،
و هیچ رخدادی سخت یا آسان در زندگی شخص معنایی تحولی دارد و هر اتفاقی در زندگی
کثرتی درون یک وحدت معنادار در حال تحول و خودشکوفایی است و نیاز به توجه و درک عمیق
دارد که بینش آن تابآوری و توانایی مقابله با مشکالت را آسان سازد (زاده محمدی .)1398 ،در
این رویکرد مراجع با درک وحدتآگاهی و پیوستگی خود با هستی و یکپارچگی معنادار با نگاه
و نگرشی مثبت و معنادار به فرایند تحوالت زندگی خود میاندیشد (بانکی زاده ،حسامی ،زاده
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محمدی .) 1400 ،از سوی دیگر نگاه تحولی به مرگ و برداشت نامیرایی از مرگ ،به آسودگی
خاطر و افزایش امیدواری مراجع کمک میکند ( ابراهیمی ،زاده محمدی و پناغی .)1399 ،در
ارتباط با آزمودنیهای این پژوهش ،پذیرش مرگ به مفهم تحول اضطراب مرگ و احساس تنهایی
را کاهش میدهد.
تاکنون پژوهش های مختلفی اثربخشی این رویکرد را آزمون کرده است .در این راستا میتوان به
یافتههای پژوهش نصیری و هانیس و همکاران ( )1397اشاره داشت که تاثیر معنادارآموزش
روانشناسی وحدتمدار بر سالمت روانی مادران کودکان دچار اختالل طیف در خود مانده نشان
داد و به پژوهش ابراهیمی ،زاده محمدی و پناغی ( )1398اشاره کرد که آموزش مبتنی بر
روانشناسی وحدتمدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحلة آشیانة خالی
اثر گذار است و یافتههای کرمی ،زادهمحمدی ،میرزایی ( )1395که اثربخشی آموزش روانشناسی
وحدتمدار در تابآوری و شفقتخود زنان مبتال به سرطان پستان را بررسی کرده بودند ،تایید
کرد.
این پژوهش در نظر دارد تا اثربخشی یک نظریة بومی مبتنی بر فلسفه وحدت ،که اساس
عرفان اسالمی است و خالء بررسی آن در ادبیات پژوهش مرتبط با سرطان احساس میشود در
بیماران مبتال به سرطان بررسی کند .به نظر میرسد با توجه به رابطة دوسویه بدن و روان ،ارتقای
تابآوری و کاهش هیجانهای منفی در بیماران مبتال به سرطان به روند بهبود آنها کمک کننده
خواهد بود .به نظر می رسد برداشت وحدت آگاهی از زندگی و ادراک معناداری از اتفاقات دردناک
و دشوار زندگی نظیر ابتال به بیماری سرطان در مراجعان این پژوهش ،بتواند در کاهش اضطراب
و ارتقای تاب آوری نقش موثری داشته باشد (زاده محمدی و همکاران .)1396 ،لذا هدف پژوهش
حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود:
آیا درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تابآوری در بیماران مبتال به سرطان اثربخش
است؟
روش پژوهش
هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون-
پیگیری با گروه گواه بود .جامعة آماری این پژوهش ،شامل تمام بیماران مبتال به سرطان خون
(لوسمی) مراجعهکنندة به مؤسسة خیریه مهیار در سال  1398و  1399بودند که از میان آنها
 34نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با تصادفیسازی و همگنسازی سن در
دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .در پژوهش حاضر تعداد نمونه مورد نظر با استفاده و استناد
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به جدول کوهن ،با توجه به تعداد گروهها ،α=0/5 ،u=1 ،توان آزمون  0/8و میزان اثر  ،0/4معادل
 17نفر برای هر گروه بدست آمد .مالکهای ورود به پژوهش شامل تشخیص سرطان خون،
نداشتن مشکل در شنوایی یا تکلم ،حداقل سواد سیکل ،استفاده نکردن از داروهای روانگردان و
درمانهای روانشناختی در طول مطالعه ،عدم ابتال به سایر اختالالت حاد یا مزمن روانی و جسمی
و سن بین  20تا  50سال که همه این موارد با مطالعه پرونده بیماران بررسی میشد ،رضایت
شرکت در طرح و کسب نمره حداقل  5در مقیاس اضطراب بک بود .معیارهای خروج از پژوهش
شامل عدم ادامه درمان ،عدم رضایت در ادامه همکاری حداقل دو جلسه غیبت بود.
ابزارهای پژوهش
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ( )1970شامل  15گویه است که که
مقیاس اضطراب مرگ
نگرش آزمودنیها را به مرگ می سنجد .آزمودنی ها پاسخ های خود را به هر سؤال با گزینههای
بلی یا خیر مشخص میکنند .نمرههای این مقیاس بین صفر تا  15متغیر است که نمرة باال معرف
اضطراب زیاد افراد در مورد مرگ است .بررسیهای به عمل آمده در مورد روایی و پایایی مقیاس
اضطراب مرگ نشان میدهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است .در فرهنگ اصلی
ضریب اعتبار بازآزمایی مقیاس  0/83و روایی همزمان آن بر اساس همبستگی با مقیاس اضطراب
آشکار  0/27و مقیاس افسردگی  0/40گزارش شده است .رجبی و بحرانی ( )1380اعتبار و روایی
این پرسشنامه را در ایران بررسی کردند و بر این اساس ضریب همسانی درونی را  0/73گزارش
کرده اند .برای بررسی روایی مقیاس اضطراب مرگ از مقیاس اضطراب آشکار استفاده شد که
نتیجه آن  0/34همبستگی بین این دو مقیاس بود (رجبی و بحرانی .)1380 ،در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/76به دست آمد.
مقیاس تابآوری کانر دیویدسون .2مقیاس تابآوری کانر دیویدسون ( )2003شامل  25گویه
است که تابآوری را در یک طیف لیکرت  5درجهای «همیشه نادرست =  »0تا «همیشه درست
=  »4مورد پرسش قرار میدهد .کانر و دیویدسون ( )2003ضریب آلفای کرونباخ  0/89و
همبستگی درونی بین عوامل را در دامنهای از ( )0/30تا ( )0/70و ضریب باز آزمایی  0/87را به
عنوان شاخصی از همسانی درونی و همبستگی مثبت مقیاس تاب آوری با ابزار سخت رویی
کوباسا )0/83( 3و مقیاس حمایت اجتماعی شیهان ،)0/36( 4همبستگی منفی این مقیاس با
تمپلر.1

4

2

. Kobasa hardiness measure
. Sheehan Social Support Scale

3

1
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مقیاس استرس ادراک شده )-0/76( 1و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان-0/32( 2
) را به عنوان شاخصی از روایی همگرای این ابزار گزارش کردند .در هنجاریابی ایرانی این ابزار که
توسط کیهانی و همکاران ( )1393نتایج ضرایب همبستگیِ روایی همزمان حاکی از همبستگی
منفی و معنادار تابآوری و پرخاشگری و همبستگی مثبت و معنادار با خودکارآمدی و رضایت از
زندگی بود .مقدار آلفای کرونباخ و دونیمهسازی اسپیرمن -برون به ترتیب برابر با  0/669و 0/665
به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/71به دست آمد.
پرسشنامة اضطراب بک .3پرسشنامة اضطراب بک و همکاران ( )1988شامل  21گویه است که
در یک طیف لیکرت  4درجهای از اصالً =  0تا شدید =  3نمرهگذاری میشود .برای این پرسشنامه
نقاط برش  =0-7هیچ یا کمترین حد اضطراب؛  =8-15اضطراب خفیف؛  =16-25اضطراب
متوسط و  =26-63اضطراب شدید گزارش شده است (فتحی آشتیانی و داستانی .)1390 ،بک و
همکاران ( )1988برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/92و همبستگی این ابزار را با مقیاس
درجهبندی اضطراب همیلتون 4برابر با  0/51و مقیاس درجهبندی افسردگی همیلتون برای با
 0/25به عنوان شاخصی از روایی مناسب گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
برای این ابزار  0/90به دست آمد.
پروتکل درمان وحدت مدار
در این پژوهش برنامه جلسات مداخله وحدت مدار براساس مفاهیم کتاب روان شناسی وحدت
مدار زاده محمدی ( )1393تدوین شده که در  8جلسه  90دقیقهای اجرا میشود .برای بررسی
روایی محتوایی جلسات از شاخص اعتبار محتوایی نسبی 5و نظر  5نفر متخصص روانشناس
استفاده شد و مقدار آن برای همه جلسات عدد  0/8به دست آمد و حاکی از روایی محتوایی
مطلوب جلسات بود.

4

1

5

2

. Hamilton Anxiety Rating Scale
). Content Validity Ratio (CVR
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. Perceived Stress Scale
. Sheehan Stress Vulnerability Scale
3
. Beck Anxiety Inventory
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جدول  .1شرح جلسات درمان وحدت مدار
جلسه

هدف

توضیحات

1

آشنایی با درمان

بررسی و آگاهی کامل از شرح حال و
شکایات اصلی مراجع ،ابراز افکار و احساسات نسبت به بیماریاش و
گفتگو پیرامون چرایی و چگونگی اتفاقات.

2

گفتگو پیرامون چیستی خلقت و
هدف از حضور انسان در هستی.
آشنایی با وحدت هستی
ویژگیهای آن.

برای ارتقا درک اتصال وحدتمدار و معنادار مراجع با هستی از او
درخواست میکنیم که :در یک ورق  A3شکل هستی را تصور و رسم کند.
این که هستی چیست و چه هدف و غایتی داردو هدف انسان از خلقت
چیست و زندگی چه معنایی دارد .دارد .حضور تو در هستی برای چیست،
دنبال چه هستی و سرانجام تو چیست و به کجا میروی.
آماده سازی مراجع برای برای گفتگو پیرامون وحدت هستی و غایت-
مداری و هدفداری آن .این که هستی تصادفی نیست و در ذات ان هدف
دارد و انسان به عنوان موجی از آن در مسیر حقیقت جاری ان است.

3

گفتگو پیرامون مشکل و این که
وحدت است ریشههای ترس و
اضطراب انسانی در جدایی از
وحدت هستی و تنهایی است که
که در اثر قطع دلبستگیها
ادراک میشود.

هر مشکل کثرتی در وحدت است و با خود معنای وحدت دارد کثیری
(کثرت) در شکلگیری آن مؤثر است که بسیاری از عوامل دست بشر
نیست اما هدفی نهانی دارد .در هر مشکلی روشنگری و ظرفیتهای مثبتی
وجود دارد که به تعبیر مولوی گنجی در رنج است و زیر ویرانی گنج پنهانی
است که الزم است به معنای مثبت سختیها و دردهای زندگی هشیار
شویم.

4

آگاهی از پذیرش واقعیت
اتفاقات زندگی برای زیستن

تمرین مراقبه برای درک و اتصال بیواسطه خود در هستی  .آموزش و
انجام تمرین مراقبه با مراجع و انجام خودگوییهای مثبت در اوج مراقبه
برای تجربه تعلق باطنی و بنیادی خود با هستی یگانه .برای مثال در
حالت مراقبه و اوج احساس یگانگی مراجع به خود میگوید :که ای وجود
یگانه از وحدت هستی تو هستم و در تو حضور دارم و از وجود الیتناهی
تو نیرو و معنا میگیرم.
پذیرش واقعیت رخدادهای زندگی و مدارایی و تحمل در برابر رنج و سختی
آن با دوری از قضاوت های شخصی و حضور در درک معنای وحدتمدار
آنها .پذیرش احساسات و قبول رنج و سختیها،توان و بودن در وحدتی
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معنادار در وحدت هستی و
کاهش اضطراب ئ تنش

که جاری است را تقویت می کند همان حضور دراینجا و اکنونی ما را در
او آرامش میبخشد.

5

مفهوم جاودانگی حضور انسان
در هستی مرگ به عنوان یک
تحول و تولد دوباره و آغاز
زندگی متعالی دیگر

گفتگو پیرامون مرگ و اضطراب مرگ آیا مرگ امری تحولی است و انسان
و باقی و ماندگار است یا سرانجام مرگ میرایی و نیستی است .وارسی
ترسهایی که در زندگی مراجع منشا اضطرابها و نگرانی های اوست و
گفتگو پیرامون چرایی های آنها و یافتن معناهای تازه برای آنها.
تمرین انجام تمرین تولد خویشتن و رهاشدن از قفس رحم مادر و رها
شدن از وابستگی بند ناف و آغاز تحول و پیوستگیهای جدید و آمادگی
برای به درک تحولی تحول و زندگی متعالی دیگر.

6

مرور و تحلیل وحدتمدار برخی
از اتفاقات داستان زندگی مراجع
و یافتن آگاهیهایی که که به
رنج او معنا میدهد.

مرور داستان زندگی مراجع اگر فرض کنید به تعبیر موالنا جهان و اتفاقات
معنا دارند و در هر ویرانی هم گنج پنهانی قابل شناسایی است با توجه
به مباحث جلسات چه راهبرها و معناهای روانشناختی می تواند این
بیماری دردناک که ویرانی جسم شما را هدف قرار داده است معنا بخشد.

7

جمع بندی

مرور جلسات گذشته و بحث پیرامون تجارب و نظرات

روش اجرا
پژوهش حاضر در مؤسسه خیریه مهیار در سال  1398و  1399انجام شد .پس از کسب مجوز از
کمیتة پژوهش دانشگاه و ارائه آن به مسئولین محترم مؤسسه خیریه مهیار و موافقت مسئولین
فراخوان شرکت در این پژوهش در مؤسسه به همراه شماره همراه پژوهشگر پخش شد .با نظارت
مسئول فنی مؤسسه با هر یک از بیماران مصاحبهای حضوری ترتیب داده شد و با شرح اهداف
پژوهش رضایت بیماران جلب شد .بیماران براساس پروندههایشان و مالکهای ورود و خروج به
پژوهش انتخاب شدند .نمونة مورد بررسی را در پژوهش حاضر بیماران مبتال به سرطان خون
تشکیل می دادند که به مؤسسه خیریه مهیار ارجاع داده شده بودند و به مدت  6تا  8هفته در
این مؤسسه اقامت داشتند .در پژوهش حاضرگروه آزمایش تحت  8جلسه  90دقیقهای درمان
وحدت مدار فردی به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام تست کووید 19
برای درمانگر انجام شد .دوره پیگیری  1ماه بعد به دلیل عدم دسترس حضوری به بیماران به
صورت آنالین انجام شد .بیماران در گروه آزمایش به صورت فردی در دو روز مختلف هفته در
مداخله درمانی شرکت می کردند .همچنین اعضای گروه گواه نیز هر هفته از نظر دارویی و رژیم
غذایی چک میشدند و مداخالت دارویی برای آنها طبق روال معمول توسط پزشک اجرا میشد.
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در این پژوهش به شرکتکنندهها فرم رضایت نامة شرکت در طرح جهت دریافت و کسب رضایت
اخالقی آنها ارئه شد .اصول اخالقی پژوهش شامل رضایت آگاهانه ،محرمانه ماندن و رازداری برای
همة شرکتکنندگان رعایت گردید .در پژوهش حاضر جهت بررسی متغیرهای دموگرافیک از
روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد .همچنین جهت آزمون فرضیهها
و مقایسه متغیرهای وابسته در پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر به شرط برقراری پیششرطهای آزمون از جمله نرمالبودن توزیع دادهها ،همگنی واریانسها
خطا ،واریانسهای درون آزمودنیها و ماتریس واریانس -کوواریانس و خطی بودن و نرم افزار
 Spss-24و سطوح معناداری  0/05و  0/01استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر در هر گروه  10زن ( 58/82درصد) و  7مرد ( 41/18درصد) حضور داشتند
که یکی از مردان گروه گواه در طی انجام پژوهش فوت شدند .نتایج آمار توصیفی نشان داد که
میانگین و انحراف معیار سنی گروه وحدت مدار  ،40/58 ±8/34و گروه گواه  39/50 ±7/41بود.
در گروه وحدت مدار  5نفر مجرد ( 29/41درصد) 8 ،نفر ( 47/06درصد) متأهل و  4نفر (23/53
درصد) مطلقه بودند .در گروه گواه  3نفر ( 18/75درصد) مجرد و  13نفر ( 81/25درصد) متأهل
بودند .میانگین طول مدت بیماری برای گروه آزمایش  0/067 ± 1/56و برای گروه گواه ± 1/98
 0/037بود.
در پژوهش حاضر انحراف معیار و آماره شاپیرو-ویلک مربوط به نمرههای شرکتکنندهها را
در  2گروه درمان وحدت مدار و گواه را در  3مرحلة پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان
میدهد و چنانچه مالحظه میشود توزیع دادهها به استثنای مرحلة پس آزمون درمان وحدتمدار
برای متغیر تاب آوری ،همگی نرمال بودند ( .)P<0/05با این حال انحراف از مفروضة نرمال بودن
برای مرحلة پس آزمون درمان وحدتمدار برای متغیر تابآوری چندان شدید نبود که دادهها را
تحت تأثیر قرار دهد .در ادامة پیش فرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر مورد
بررسی قرار گرفت .آمارة لون برای هیچیک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود بنابراین ،مفروضة
همگنی واریانس برای متغیرهای وابسته در  3مرحله برقرار بود ( .)P<0/05بررسی نتایج آزمون
کرویت موخلی نشان داد فرض برابری واریانسهای درون آزمودنیها برای متغیر تابآوری برقرار
( )P<0/05و برای متغیر اضطراب مرگ برقرار نبود ( )P>0/01و بدین جهت از اصالح گرینهوس
گیسر استفاده شد.
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جدول  .2نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر
اضطراب مرگ
مجموع
مجذورات

متغیر

اضطراب
مرگ

اثر گروه
اثر زمان
اثر
متقابل

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

درجه
آزادی

274/34
164/39

1
1/24

274/34
132/39

188/27
328/21

0/001
0/001

0/859
0/914

168/35

1/24

135/58

336/11

0/001

0/916

جدول  3نشان میدهد درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ ( )P=0/001اثر کاهنده داشتند .اثر
زمان موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به مرحلة پیش آزمون شد .اثر متقابل
زمان*گروهها موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر تاب
آوری
متغیر

تاب
آوری

اثر گروه
اثر زمان
اثر
متقابل

میانگین
مجذورات

F

مقدار
احتمال

2

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

141/77
345/09

0/001
0/001

0/821
0/918

560/79
304/69

1
2

560/79
152/34

331/61

0/001

0/915

294/54

2

147/27

جدول  4نشان میدهد درمان وحدت مدار بر تابآوری ( )P=0/001اثر افزاینده داشتند .اثر زمان
موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به مرحلة پیش آزمون شد .اثر متقابل
زمان*گروهها موجب کاهش اضطراب مرگ ( )P=0/001نسبت به گروه گواه شد.
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شکل  . 1تغییرات متغیرهای اضطراب مرگ و تاب آوری در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
در  2گروه آزمایش و گواه

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تابآوری در بیماران
مبتال به سرطان بود .نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ
و تابآوری بیماران مبتال به سرطان بود .نتایج پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهشهای
ابراهیمی قیه قشالق و همکاران ()1398؛ نصیری و هانیس و همکاران ()1397؛ نصیری و هانیس
و همکاران ( )1394همسو بود.
در تبیین اثربخشی درمان وحدتمدار بر اضطراب مرگ میتوان گفت در پژوهش حاضر
رویکرد وحدت مدار به بیماران کمک کرد تا پذیرش بهتر و معنادارتری از بیماری خود پیدا کنند
و آن را به عنوان بخشی از سیر تول زندگی درک کنند نه بهعنوان یک بالی آسمانی و یا تاوان
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گناه و یا تقصیر و کمبودی که تصور میکنند و آن را اتفاق معنایی تحولی ببینند اتفاقی که
هستی سهم عمدهای در شکلگیری آن داشته و الزمة آن هماهنگی و شکیبایی عمیقتر با معنای
هستی است .بدین ترتیب ،روانشناسی وحدت مدار کمک کرد تا بیماران از سرزنشگری و عیب-
جویی و احساس گناه و اضطراب مرگ ناشی از بیماری خود فاصله گیرند.
در تبیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر تابآوری میتوان گفت این رویکرد ،سیستم محکمی
از باور و احساس مفید بودن و تعلق به یک هستی واحد در نتیجه پیوستگی شفقتورز با خود و
دیگران را تقویت میکند و توانایی مثبت برای کنارآمدن موفقیتآمیز با موقعیتهای استرسزا
را بیشتر کند .از این منظر باوری که برای بیماران در جریان درمان نسبت به وحدت آگاه شکل
میگیرد ،یک منبع حمایتگر درونی نسبت به فشارهای روانی است که قدرت تحمل فرد را باال
برده و کمک میکند فرد از اتفاقات نترسد و بداند هر اتفاقی چه خوشایند و چه ناخوشایند بخشی
از واقعیت زندگی و چالشی در جهت ارتقاء تونایی مقابله و تجربة فرد از زندگی است (زاده
محمدی1395 ،؛ زاده محمدی.)1398 ،
بنابراین ،یکی از مؤلفههای اثربخش در آموزش وحدت آگاه ،مفهوم سازگاری مثبت در وضعیت
چالش برانگیز است که شامل توانایی فطری برای مقابله با مشکالت و قابلیت بازسازی مجدد خود
است .بدین ترتیب بیماران مبتال به سرطان یاد گرفتند که به بازسازی خود در برابر دردها و
رنجهایی بپردازند که آنها و تمامیتشان را تهدید میکردند .تالش برای مقابله با ناگواریها و
معنابخشیدن به سختیها بخشی از درمان آنها را تشکیل میداد که به آنها کمک کرد درد و رنج
خود را به شکلی معنا بخشند که برایشان قابل تحملتر شود (والش .)1391 ،در رویکرد روان-
شناسی وحدتمدار هر اتفاقی در زندگی هر شخص در مجموعه شرایط ،کامالً هماهنگ و پیوسته
با گذشته و آینده نگریسته میشود و معنایی از خودشکوفایی و ارتقاء در آن نهفته است .در نگاه
این مکتب ،هر اتفاقی که در زندگی بشر میافتد ،به دلیل وقوع آن در گستره مشیت و مقدر
وحدت عالم است و بشر باید در کشف معناداری آن بکوشد تا مسیر خودشکوفایی ،خود را هموار
کند (زاده محمدی )1395 ،همچنانکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماران مبتال به سرطان
توانستند معنای بیماری و رنج و درد خود را در فرایند درمان کشف کنند .با این اندیشه ،بیمار
درون رویدادها و وقایع زندگی و زیباییهای مکنون آن را کشف میکند ،به رنجها معنا ،آگاهی،
درک و غایتی سازنده میدهد و به کثرت اتفاقات زندگی وحدت میبخشد؛ بدین صورت فرد به
گونهای مثبت با تجارب زندگی ارتباط برقرار میکند و با امید ،تقویت و تفکر مثبت با نامالیمات
زندگی تابآورانه روبهرو میشود.
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به طورکلی میتوان گفت براساس این رویکرد فطرتی یکپارچه و وحدت مدار سراسر بدن و
روان را فراگرفته است و فرد ناچار است مشخصاً نقاط قوت و ضعف خود را در زنجیرهای از وحدت
بب یند .با پیشرفت بیماری ،بیماران در معرض انواع گوناگونی از ناراحتیها و مشکالت قرار می-
گیرند .این مشکالت که اغلب به صورت اضطراب مرگ و بی تابی نمایان میشوند ،فرد را به شدت
با ترس از مرگ روبه رو میکند و موجب میشود تاب آوری فرد در برابر مشکالت و توانایی وی
در انطباق با رویدادها در مراحل دشوار زندگی کاهش بیابد .در این میان ،روانشناسی وحدت
مدار به عنوان مکتبی بومی ،با ایجاد احساس اتصال به عالم یگانه و ارتباط معنی دار با آن ،تاب
آوری بیماران مبتال به سرطان را ارتقاء بخشیده و به بودن و هستی آنها معنا میبخشد ،به طوری
که این تفکر که انسان وجودی جاودانه دارد و مرگ یک مرحله تحولی و زندگی دوباره است از
اضطراب مرگ آنها نیز میکاهد .سازوکار تاثیر رویکرد وحدتمدار در این پژوهش از دو طریق
عمده نخست مرور زندگی بیماران و ارتقا نگرش آنان نسبت به وحدت هستی و معنای زندگی و
جاودانگی انسان و دوم ارتقا احساس تعلق و اهمیت داشتن در زندگی و هستی است با این فرض
که مثبت اندیشی و معناگرایی نگاه بیماران را به اضطراب مرگ ،و انکار و خشم آن تعدیل کند و
بر تابآوری در مقابل چالش بیماری سرطان بیفزاید .اعتبار و ارزشمندی و پذیرش مثبت وجود
علیرغم همة رنجها و سختیهای بیماری معنا بخش است .همه و اتفاقات و شکایات زندگی،
نوعی فراق و جدایی و عامل تحرک و کوشش در جهت اتصال و رشد و تحول است و مرگ نیستی
و پایان راه نیست و تولدی دوباره است .کار وحدتدرمانگر کشف معنا و وحدت اتفاقات معنادار
زندگی بیمار و ارتقا و توسعه وحدت آگاه و ارتقای تاب آوری بیمار است.
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در پژوهش حاضر ممکن است در جریان
جمعآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه هم افراد به صورت آگاهانه و ناآگاهانه سعی در مطلوب
جلوه دادن خود کرده باشند و هم اینکه وضعیت جسمانی بیماران شرایط پاسخگویی آنها را به
پرسشنامه ها تحت تأثیر قرار داده باشد .در پژوهش حاضر به دلیل شرایط جسمانی و چه بسا
مرگ عدهای از بیماران پژوهشگر با افت شرکتکنندهها مواجه بود .در پژوهش حاضر به دلیل
همزمانی مداخالت با شیوع کووید 19-و سپس ترخیص بیماران دوره پیگیری به صورت آنالین
برگزار شد که به دلیل شرایط بیماران با محدودیتهایی مواجه بود .پیشنهاد میشود که
پژوهشگران آتی با انجام پژوهش کیفی با به کارگیری مصاحبه عمیق به بررسی متغیرهای حاضر
بپردازند .پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در افراد با طبقات اجتماعی -اقتصادی متفاوت و با در
نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی صورت گیرد .به جهت جلوگیری از افت شرکت کنندگان پیشنهاد
میشود جلسات مداخله با فشردگی بیشتری و در مدت زمان کمتری اجرا شود .اثربخشی درمان
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وحدت مدار بر حاالت روانی بیماران مبتال به سرطان از تلویحات کاربردی پژوهش حاضر است و
بنابراین ارائه درمان وحدت مدار به عنوان درمانی مکمل درمانهای پزشکی به بیماران مبتال به
سرطان پیشنهاد میشود.
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پرسشنامه اضطراب بک

شماره

اصالً

خفیف

شدید

متوسط

شماره

اصالً

خفیف

متوسط

شدید

عبارت

عبارت

1

کرخی و گزگز شدن

0

1

2

3

12

لرزش دست

0

1

2

3

2

احساس داغی (گرما)

0

1

2

3

13

لرزش بدن

0

1

2

3

3

لرزش در پاها

0

1

2

3

14

ترس از دست دادن کنترل

0

1

2

3

4

ناتوانی در آرامش

0

1

2

3

15

به سختی نفس کشیدن

0

1

2

3

5

ترس از وقوع حادثه بد

0

1

2

3

16

ترس از مردن

0

1

2

3

6

سرگیجه و منگی

0

1

2

3

17

حالت ترس

0

1

2

3

7

تپش قلب و نفس نفس زدن

0

1

2

3

18

سوءهاضمه و ناراحتی در شکم

0

1

2

3

8

حالت متغیر (بی ثباتی)

0

1

2

3

19

از حال رفتن

0

1

2

3

9

وحشت زده بودن

0

1

2

3

20

سرخ شدن صورت

0

1

2

3

10

عصبی بودن

0

1

2

3

21

عرق کردن (نه در گرما)

0

1

2

3

11

احساس خفگی

0

1

2

3

***
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مقیاس تابآوری کانر دیویدسون

2

حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمیام با او در زمان استرس به من
کمک میکند.

0

1

2

3

4

3

وقتیکه راهحل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد ،گاهی خدا یا تقدیر میتواند کمک
کند.

0

1

2

3

4

4

میتوانم هر برای هر چیزی که سر راهم قرار میگیرد ،چارهای بیندیشم.

0

1

2

3

4

5

موفقیتهایی که درگذشته داشتهام چنان اطمینانی در من ایجاد کردهاند که میتوانم
با چالشها و مشکالت پیش رو برخورد کنم.

0

1

2

3

4

6

وقتی با مشکالت مواجه میشوم سعی میکنم جنبه خندهدار آنها را هم ببینم.

0

1

2

3

4

7

لزوم کنار آمدن با استرس موجب قویتر شدنم میگردد.

0

1

2

3

4

8

معموالً پس از بیماری ،صدمه و سایر سختیها به حال اولم بازگردم.

0

1

2

3

4

9

معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست.

0

1

2

3

4

1
0

در هر کاری بیشترین تالشم را میکنم و به نتیجه هم کاری ندارم.

0

1

2

3

4

1
1

معتقدم که علیرغم وجود موانع ،میتوانم به اهدافم دست یابم.

0

1

2

3

4

1
2

حتی وقتیکه امور ناامید کننده میشوند ،مأیوس نمیشوم.

0

1

2

3

4

1
3

در لحظات استرس و بحران ،میدانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم.

0

1

2

3

4

1
4

وقتیکه تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمیدهم و درست فکر میکنم.

0

1

2

3

4

1
5

ترجیح میدهم که خودم مشکالتم را حل کنم تا اینکه دیگران تمامی تصمیمها را
بگیرند.

0

1

2

3

4

1
6

اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمیشوم.

0

1

2

3

4

1
7

وقتی با چالشها و مشکالت زندگی دست و پنجه نرم میکنم ،خود را فردی توانا
میدانم.

0

1

2

3

4

1
8

در صورت لزوم میتوانم تصمیمهای دشوار و غیرمنتظرهای بگیرم که دیگران را تحت
تأثیر قرار میدهد.

0

1

2

3

4

شماره

کامال نادرست

به ندرت

گاهی درست

اغلب درست

همیشه درست

1

وقتی تغییری رخ میدهد میتوانم خودم را با آن سازگار کنم.

0

1

2

3

4

گویهها
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1
9

میتوانم احساسات ناخوشایندی چون غم ،ترس و خشم را کنترل کنم.

0

1

2

3

4

2
0

در برخورد با مشکالت زندگی ،گاهی الزم میشود که صرفاً بر اساس حدس و گمان
عمل کنم.

0

1

2

3

4

2
1

در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.

0

1

2

3

4

2
2

حس میکنم بر زندگیام کنترل دارم.

0

1

2

3

4

2
3

چالشهای زندگی را دوست دارم.

0

1

2

3

4

2
4

بدون درنظر گرفتن موانع پیش رو ،برای رسیدن به اهدافم تالش میکنم.

0

1

2

3

4

2
5

به خاطر پیشرفتهایم به خود میبالم.

0

1

2

3

4

***
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر
شماره

سوالها

1

آیا دلواپس مردن هستید؟

2

آیا نگران هستید قبل از انجام کارهایتان از دنیا بروید؟

3

آیا نگران هستید قبل از مرگ برای مدت طوالنی بیمار باشید؟

4

آیا این فکر شمما را ناراحت میکند که دیگران ممکن اسمت به درد و رنج شمما وقتی که در احتضمار
هستید توجه کنند؟

5

آیا نگران هستید که مرگ ممکن است خیلی درناک باشد؟

6

آیا فکر میکنید وقتی در حال احتضار هستید نزدیکترین افراد ،نگران شما هستند؟

7

آیا درباره تنها بودن به هنگام مرگ نگران هستید؟

8

آیا فکر میکنید که قبل از مرگ کنترل ذهنی خود را از دست بدهید؟

9

آیا نگران هستید که ممکن است هزینه کفن و دفن شما برای دیگران سنگین باشد؟

10

آیا نگران هستید که مبادا پس از مرگتان دستورات و تعلقات شما انجام نشود؟

11

آیا میترسید که مبادا قبل از اینکه واقعا از دنیا بروید شما را به خاک بسپارند؟

12

آیا ترک افراد مورد عالقه به هنگام مرگ شما را ناراحت میکند؟

13

آیا نگران هستید که مبادا آنهایی که نگران شما هستند بعد از مرگ شما را به یاد نیاورند؟

14

آیا فکر میکنید نگرانی شما این است که با مرگ برای همیشه نابود خواهید شد؟

15

آیا به خاطر آنچه که بعد از مرگ برای شما رخ دهد نگران هستید؟
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