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 چکیده:

ای داشته است و از استرس و اضطراب بیماران مبتال به سرطان در پاندمی ویروس کرونا رشد فزاینده مقدمه وهدف:

موجود در این در دسترس بودن استراتژی های مقابله با استرس را کاهش می دهد. مطالعات  19طرفی بحران کووید 

زمینه، در جوامع متفاوتی انجام گرفته اند و از طرفی در نتایج این مطالعات تناقض هایی به چشم می خورد. بر این 

اساس و نیز با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استرس و اضطراب و راهبردهای مقابله با آن 

 گیری کرونا انجام گرفت. در بیماران مبتال به سرطان در همه

بیمار مبتال به سرطان بستری در بخش  305مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی است که روی  روش کار:

انجام گرفت. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده  1۴00های انستیتو کنسر بیمارستان امام خمینی )ره( تهران در سال 

 ۲1انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه دموگرافیک، زیرمقیاس های استرس و اضطراب از مقیاس 

سوالی افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس راهبردهای مقابله ای الزاروس و فولکمن مورد استفاده قرار گرفت. داده 

آزمون وارد شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. از  ۲۲نسخه  SPSSزار ها به نرم اف

های ناپارامتری مانند آزمون های خی دو، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کراسکال والیس و آزمون من ویتنی 

 اف معیار( و فراوانی )درصد( بیان شدند.جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج توصیفی به صورت میانگین ) انحر

 یافته ها:

درصد( دارای  ۲/83اکثریت بیماران ) بود و 70/۲9یافته های مطالعه نشان دادند که میانگین استرس  در بیماران 

درصد(  8/71اکثریت آنها ) بود و 96/۲1میانگین اضطراب بیماران مقدار همچنین استرس خیلی شدید و شدید بودند.  

( 51/13±61/۲راهبردهای مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت )یافته های مطالعه، طبق ای اضطراب خیلی شدید بودند.  دار

 ( بیش از سایر راهبردهای مقابله ای توسط بیماران به کار گرفته شدند.87/1۲±51/۲اجتناب ) -و فرار 

 نتیجه گیری:

و اضطراب در بیماران بود و آنها در مقابله با این استرس و یافته های مطالعه نشان دهنده سطوح بسیار شدید استرس 

اجتناب استفاده می کردند.  -اضطراب، بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار چون ارزیابی مجدد مثبت و فرار 

اله محور نیاز است پرستاران با برقراری ارتباط موثر و آموزش شیوه های مدیریت اضطراب و راهبردهای مقابله ای مس

 در جهت کاهش استرس و اضطراب بیماران مبتال به سرطان در دوران همه گیری کرونا نقش ایفا نمایند.

 استرس، اضطراب، راهبردهای مقابله ای، سرطان، همه گیری کرونا کلمات کلیدی:
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Abstract  

Intruduction: The level of stress and anxiety among cancer patients during the Covid 19 pandemic 

is been increasing and Covid 19 crisis reduces the availability of coping strategies. Existing studies in 

this field have been conducted in different communities and also, and contradictions in the results of 

these studies were found. So, based on these  reasons and also due to the importance of the issue, the 

present study was conducted to determine the level of stress and anxiety and coping strategies in 

cancer patients during the  Covid 19 pandemic. 

Methods: The present study is a descriptive-analytical study that was performed on 305 cancer 

patients admitted to the cancer department of Imam Khomeini Hospital in 1400. Sampling was done 

by simple random method. To collect data, research tools including “demographic questionnaire”, 

stress and anxiety subscales from the “21-item Depression, Anxiety and Stress Scale”, and “Lazarus 

and Folkman Coping Strategies Scale” were provided to patients and they were asked to complete 

questionnaires. The collected data were entered into SPSS software version 22 and analyzed using 

descriptive and inferential statistics. 

Findings: According to the findings of this study, the mean stress level in patients was 29.70 and 

the majority of patients (83.2%) had very severe and severe stress. The mean anxiety of patients was 

21.96 and the majority of them (71.8%) had very severe anxiety. According to the findings of the 

study, the highest rate of application was related to the positive reappraisal strategy (13.51 ± 2.61) and 

escape-avoidance (12.87 ± 2.51) by patients than other coping strategies. 

Conclusion:  

Findings of the study showed very high levels of stress and anxiety in patients and they used more 

emotion-based coping strategies such as positive reappraisal and escape-avoidance to deal with this 

stress and anxiety. Nurses need to play a role in reducing stress and anxiety in cancer patients during 

the covid-19 pandemic by communicating effectively and teaching anxiety management techniques 

and problem-based coping strategies. 
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