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 دهیچک
 یروان یهاواکنش به منجر پستان سرطان درمانو  صیتشخ. باشدیم زنان انیم در هاسرطان نیتر عیشا از یکی پستان سرطان مقدمه:

از بروز واکنش  تواندیم تیمعنو جمله از یمتعدد عوامل وجوداین  با. شودیم مارانیب نیا در مرگ یافسردگ و یافسردگ استرس، همچون

 زنان در یمعنو سالمت و مرگ یافسردگ نیب ارتباط یبررس هدف این مطالعه با .جلوگیری نمایندمرگ  یافسردگهای روانی منفی از جمله 

 انجام شد. پستان سرطان به مبتال
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 97تا مهر  96اسفند  یزمان ۀمبتال به سرطان پستان که در فاصل مارانینفر از ب 246، یهمبستگ - یمقطعپژوهش  نیا در :هاروش و مواد

از  استفادهبا  هاداده. کردند شرکت مطالعه در دسترس در یریگنمونه روش از استفاده با بودند کرده مراجعه نیقزو شهر تیوال مارستانیب به

به کمک  هاداده لیتحل. شدند یآور جمع سونیو ال انیپالوتز یمعنو سالمت وتمپلر  مرگ یافسردگ سیمقافرم سؤاالت جمعیت شناختی، 

 .شد انجام یخط ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضرتوصیفی،  یهابا استفاده از آزمون 23نسخه  SPSSنرم افزار 

 .بود ماه 1/30± 73/27 نیانگیم طور به سننرطان به ابتال مدت طو  و سننا  29/45± 54/12 افراد سننن نیانگیم مطالعه نیا در: هاافتهی

 β 6/0دار)متغیرهای شنننغل فرد، در مقایسنننه خانه. بود 37/64 ±73/18و سنننالمت معنوی  44/40 ±26/14مرگ  یافسنننردگ نیانگیم

=،016/0=P(کارگر ،)8/15 β =،002/0P=(و بازنشسته )13/0 β =،002/0P= با کارمند، وضعیت اقتصادی عالی در مقایسه با ضعیف )

(4/17 β =،002/0P=(3/6(، روش درمانی ترکیبی در مقایسننه با روش جرا)ی β =،02/0P= (،  و سننالمت معنوی )به ازای یک نمره

سردگی مرگ بودند. این متغیرها در مجموع β =،001/0>P -2/0افزایش:  شگویی کنندۀ اف درصد از واریانس  39( به عنوان متغیرهای پی

ضیح دادند. سردگی مرگ را تو  یرهایمتغتنها ( =6/1β =،04/0P)یمذهب یباورها و( =β =،008/0P 3/1)یاجتماع تی)ما یرهایمتغ اف

 .کنند ییشگویپ توانستند را یمعنو سالمت راتییتغ از درصد 21 مجموع در و بودند یمعنو سالمت ۀکنند ییشگویپ

 یافسردگ شدت بر تواندیم از جمله سالمت معنوی یو اجتماع ی)اضر عوامل متعدد فرد ۀمطالع جیبر اساس نتا :یریگ جهینت و بحث

 توجه با. بکاهد مارانیباین مرگ در  یافسردگ شدت ازآنها  تیریو مد رهایمتغ نیبا در نظر گرفتن ا تواندیم سالمت میت. بگذارد تأثیر مرگ

 یو درمان مناسب و به موقع افسردگ ییبه شناسا تواندیم پزشک روان متخصص به مارانیب نیا موقع به ارجاع جامعه، زنان سالمت تیاهم به

 نیدرمان ا ندیدر فرا ضروری است معنوی به عنوان یکی از پیش گویی کننده های افسردگی مرگ،با توجه به نقش سالمت  .انجامدیب

 .شود یشتریب توجه یسالمت معنو یبر ارتقا ماران،یب
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Abstract: 
Introduction: Breast cancer is amongst the most common cancers in women. Diagnosis and 

treatment of breast cancer in women results in psychological effects such as stress, depression, 

and death depression in these patients. However, a variety of factors such as spirituality can 

prevent negative psychological effects including death depression. The present research was 

carried out with the purpose of investigating the relationship between death depression and 

spiritual health in women with breast cancer. 

Materials & Methods: In this cross-sectional correlational research, 246 patients with breast 

cancer who visited Velayat Hospital of Qazvin City, Iran, within the time period between 

February 2018 to October 2018 participated in this study through convenience sampling. The 

data was collected using the demographic questionnaire, Templer’s Death Depression Scale 

(DDS), and Paloutzian and Elisson's spiritual wellbeing scale. The data was analyzed by SPSS 

software, version 23, using the descriptive tests, Pearson correlation coefficient, and linear 

regression. 
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Findings: The participants of this research aged between 12/54±45/29 and were diagnosed 

with cancer about 27/73±30/1 months ago. The mean of death depression equaled 14.26±40.44 

and the spiritual health equaled 18.73±64.37. The variables of patients’ occupation such as 

housewife (P=0.016, β=0.6), worker (P=0.002, β=15.8), retired (P=0.002, β=0.13) in 

comparison to the employee, perfect economic status in comparison to low economic status 

(P=0.002, β=17.4), the combined therapy method in comparison to the surgical methods 

(P=0.02, β=6.3), and the spiritual health (per one-degree increase: P<0.001, β=-0.2) were 

among the predictor variables of death depression. These variables described the total amount 

of 39 percent of the death depression variance. Variables such as social support (P=0.008, 

β=1.3) and religious beliefs (P=0.04, β=1.6) were the only predictor variables of spiritual health 

and they predicted 21 percent of the spiritual health changes. 

Discussion & Conclusion: According to the results, various individual and social factors such 

as spiritual health can affect the severity of death depression. The health team can reduce the 

severity of death depression in patients by taking these variables into account and managing 

them. Considering the importance of women’s health in society, referring these patients to a 

psychiatrist can help the early diagnosis and treatment of depression. Taking into consideration 

the importance of spiritual health as one of the predictor variables of death depression, 

improving spiritual health should be considered in the process of treatment of these patients. 
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