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Abstract
Background & Aims: Cancer is a threat to a person's life that can cause psychological problems
and affect psychological adjustment to the disease. This study aimed to determinate the predict
psychological adjustment to the illness in cancer patients based on self-compassion and health
Locus of control.
Materials & Methods: The present study was descriptive and correlational research. The
statistical population of the present study was all patients aged 18 to 65 years with breast, blood,
stomach, and intestinal cancer referred to the oncology ward of Omid and Imam Khomeini
hospitals in Urmia in The first half of the year 2021. 250 people (121 females and 129 males) were
selected by the available sampling method. Data collection tools included the short form of the
Cancer Adjustment Questionnaire, the Self-Compassion Scale, and the C Form of the
Multidimensional Health Locus of Control Scale. Pearson correlation method, multiple regression
analysis, were used to analyze the data.
Results: The results showed that self-compassion has a significant positive relationship with
psychological adjustment to illness (P <0.01) and health control center with psychological
adjustment to illness (P <0.05), so that self-compassion with The beta coefficient of 0.572 at the
level of P <0.01, positively and the health control center with the beta coefficient of 0.231 at the
level of P <0.05, positively predict psychological adjustment to illness
Conclusion: The results of this study show that high self-compassion and having an internal center
of health control, increases psychological adjustment to illness. Therefore, promoting selfcompassion and teaching a responsible attitude and having a sense of control over the health and
treatment process, can lead to adjustment to illness and improve the treatment process in these
patients.
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چکیده
زمینه و هدف :سرطان ،تهدیدی برای زندگی فرد است که ابتال به آن میتواند باعث ایجاد مشکالت روانشناختی شده و سازگاری
روانی با بیماری را تحت تأثیر قرار دهد .پژوهش حاضر با هدف تعیین پیشبینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتال به سرطان بر
اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه بیماران  18تا 65سال
مبتال به سرطان سینه ،خون ،معده و روده مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستانهای امید و امام خمینی شهرستان ارومیه در نیمه اول
سال  1400بود که به روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  250نفر (121زن و  129مرد) انتخاب شدند .ابزارهای گردآوری اطالعات
شامل فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری روانی با سرطان ،مقیاس دلسوزی به خود و فرم  Cمقیاس چندوجهی کانون کنترل سالمت بود .برای
تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که دلسوزی به خود با سازگاری روانی با بیماری ( )P>0/01و کانون کنترل سالمت با سازگاری
روانی با بیماری ( )P>0/05رابطه مثبت معنیدار دارند ،به طوری که دلسوزی به خود با ضریب بتای  0/572در سطح ، P >0/01
بهطور مثبت و کانون کنترل سالمت با ضریب بتای0/231در سطح  P > 0/05بهطور مثبت ،سازگاری روانی با بیماری را پیشبینی
میکنند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که دلسوزی به خود باال و داشتن کانون درونی کنترل سالمت ،باعث افزایش سازگاری
روانی با بیماری سرطان میشود .لذا ارتقاء دلسوزی به خود و آموزش نگرش مسئوالنه و داشتن حس کنترل بر روند سالمتی و درمان،
میتواند باعث سازگاری با بیماری و بهبود روند درمان در این بیماران شود.
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سرطان ،نگاه به زندگی را به عنوان فرآیندی منظم و مستمر به
مقدمه
امروزه با تغییرات اجتماعی و صنعتی ،الگوی ابتال به بیماریها
تغییر کرده است .در نتیجه ،بیماریهای مزمن از مهمترین
مشکالت سالمتی و روانشناختی جوامع محسوب میشوند که
خود از منابع عمده تنیدگی تلقی شده و هزینههای اقتصادی
زیادی بر جامعه تحمیل میکنند .یکی از مهمترین این بیماری-
ها ،سرطان است ( .)1تهدیدهای ناشی از پیشرفت سرطان،
حیطههایی از سالمت جسمی ،استقالل ،کنترل ،خودپنداره،
تصویر بدن ،نقشهای روزمره ،اهداف و برنامههای آینده،
روابط با خانواده ،دوستان و همکاران را با عدم تعادل مواجه
ساخته ،همراه با اضطراب و افسردگی ،موجب از دست دادن
انسجام بدنی و احساس بیمعنایی و پوچی ،فکر خودکشی و
بیکفایتی میشود (.)2
بنا به گزارش آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ،در سال
 2030تعداد قربانیان سرطان در جهان ،از مرز  13/2میلیون نفر
عبور خواهد کرد( .)3در زمینهی سرطان در ایران ،به دلیل

است.تعداد زنان و مردان مبتال به سرطان در ایران ،تقریباً برابر
گزارش شده است ( 48درصد زنان 52 ،درصد مردان).)4( .

داشته باشد .هنگامی که بیماران نقصی را در سالمت جسمیشان
تجربه میکنند ،سازگاری روانیشان دشوارتر میشود.
سازگاری روانی به یکی از فرآیندهای روانشناختی اطالق می-
شود که در آن ،فرد با خواستهها (تمایالت) و چالشهای
زندگی روزمره ،مقابله میکند یا آنها را به کنترل خود در می-
آورد ( .)5فردی از سازگاری روانی برخوردار است که در
پاسخ به محرکهایی که بر او وارد میشود ،بهترین تعامل را
نشان دهد ،در نتیجه میتواند به میزان کافی فعالیت کند ،از
اضطراب و تعارض دوری جوید ،با مشکالت مواجه شود،
درباره آنها بیندیشد ،تصمیم بگیرد ،عمل کند و از زندگی
لذت ببرد (.)6
شواهد نشان میدهد که دلسوزی به خود یک ویژگی بسیار مهم
در مدیریت استرس و مسائل مرتبط با رفتارهایی است که
میتواند در بیماریهای مزمن حائز اهمیت باشد .دلسوزی به
خود یک شکل سالم خودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش
و قبول جنبههای نامطلوب خود و زندگی ما است .همچنین
دلسوزی به خود ،تعمیم احساس دلسوزی ،به خود ،در مواقع
شکست ،احساس ناالیق بودن یا بهطورکلی احساس رنج و

سختی است ( .)7نتایج پژوهش آرامبیسیک و همکاران ()8

داشته و آموزش دلسوزی به خود باعث سازگاری روانی بهتر

نشان داد که دلسوزی به خود با سازگاری رابطه مثبت معنادار

در افراد مبتال به سرطان سینه شد .همچنین نتایج پژوهش تاوارز
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فقدان مطالعات منظم و هماهنگ ،آمار متفاوتی گزارش شده

چالش میکشد ،چالشی که میتواند پیامدهای روانی مهمی
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روانشناختی در افراد سالمند رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

رابطه مثبت معناداری بین کانون کنترل سالمت درونی و

با وجود احتمال وقوع مشکالت مربوط به سازگاری روان-

سازگاری و رضایت از زندگی در بین افراد مبتال به سرطان سینه

شناختی در بیماران مبتال به سرطان ،برخی از آنها میتوانند به

وجود دارد.

نحو کارآمدی با این موضوع مقابله کنند .یکی از فاکتورهای

مروری بر پیشینهی پژوهشی نشان میدهد که پژوهشهای

روانی مهم در این زمینه که نقش مهمی در سازگاری روانی با

متعددی ،همواره در پی کشف عواملی بودهاند که بتواند در

بیماری در بیماران سرطانی دارد ،کانون کنترل سالمت است.

شرایط استرسزا به کمک انسان آمده و مانع آسیبدیدگی و

کانون کنترل سالمت نشاندهندهی درجهی اعتقاد فرد به عوامل

اضمحالل وی در مواجهه با رویدادهای تنشزا شود .بیماران

کنترلکنندهی درونی و بیرونی سالمتی خود میباشد .کانون

مبتال به سرطان ،سطح باالیی از آشفتگی روانی را تجربه میکنند

کنترل سالمت دارای  2بُعد متمایز میباشد )1 :کانون کنترل

که میتواند منجر به پیشرفت روند سرطان و عواقب وخیم

سالمت درونی ،درجهای که بیمار درک میکند وضعیت

جسمانی و روانی برای مبتالیان شده و سازگاری روانی با

سالمتی و نیز پیامدهای مرتبط با سالمتی او به رفتار خود او

بیماری را مختل کند .بنابراین ،دانستن پیشبینهای سازگاری

وابسته است )2 .کانون کنترل بیرونی یا شانس ،درجهای که

روانی با بیماری ،حائز اهمیت است؛ از سویی فقدان منابع علمی

بیمار فرض میکند سالمتی و پیامدهای سالمتی او نتیجهی

و پژوهشی کافی و منسجم در مورد متغیرهای تأثیرگذار بر

رخدادهای تصادفی یا شانس است ( .)10نتایج پژوهش

سازگاری با بیماری سرطان ،خالئی است که در این پژوهش،

 Gibekو  Sachaنشان داد که در افراد مبتال به سرطان،

بدان پرداخته میشود و نتیجهی این مطالعه ،مبنای مقدماتی برای

کانون کنترل سالمت درونی باعث سازگاری بهتر و کاهش

بررسیهای بیشتر و نیز طراحی مداخالتی سودمندی برای

طول مدت بیماری میشود ( .)11نتایج پژوهش جعفری و

افزایش بقاء ،آموزش راهبردهای مؤثر در سازگاری با بیماری و

همکاران ( )12نشان داد که کانون کنترل درونی سالمت با

کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان ،خواهد بود .از اینرو

سازگاری بهتر با سرطان ،ارتباط مثبت معنادار دارد.

پژوهش حاضر باهدف تعیین پیشبینی سازگاری روانی با

بیماری در بیماران مبتال به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و

مواد و روشها

کانون کنترل سالمت انجام شد.
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و همکاران ( )9نشان داد که بین خود دلسوزی و سازگاری

 Meadowsو همکاران ( )4در پژوهش خود نشان دادند که
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پژوهش ،کلیه بیماران 18تا  65سال مبتال به سرطان سینه ،خون،

روانشناختی دیگر و عدم تمایل به ادامه همکاری بود .تجزیه و

معده و روده که در نیمه اول سال 1400به بخش انکولوژی

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام

بیمارستانهای امید و امام خمینیشهر ارومیه مراجعه کردند .در

گرفت .آمار توصیفی مورداستفاده ،شامل میانگین و انحراف

پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنیها ،تعداد

معیار بود .آمار استنباطی مورداستفاده شامل همبستگی پیرسون

 250نفر از این افراد به شیوه نمونهگیری در دسترس،

و تحلیل رگرسیون چندگانه بود .قابل ذکر است که سطح معنی-

انتخابشده و در پژوهش شرکت کردند.

داری در این پژوهش 0/05در نظر گرفته شد.

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا با اخذ مجوز

ابزارهای گردآوری دادهها ،فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری

الزم از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه محقق اردبیلی و

روانی با سرطان :فرم کوتاه  29سئوالی ،توسط واتسون و

مراجعه به بخش انکولوژی بیمارستانهای امید و امام

همکاران ( )14برای ارزیابی 5راهبرد مقابلهای ویژه سرطان

خمینیشهر ارومیه ،اهداف پژوهش به آزمودنیها توضیح داده

شامل :درماندگی /ناامیدی ،دلمشغولی ،روحیه مبارزهطلبی،

شد .در مرحله بعد ،از آنها درخواست شد به صورت انفرادی

اجتناب شناختی و تقدیرگرایی ساخته شد .هرسئوال به صورت

و در محل بخش انکولوژی بیمارستان ،به پرسشنامهها پاسخ

طیفی از مقیاس  4درجهای لیکرت تنظیم شده است (  =1قطعا

دهند .مالحظات اخالقی رعایت شده در این پژوهش شامل:

در مورد من صادق نیست تا  = 4کامال در مورد من صادق

احترام به حقوق شرکتکنندگان ،حق انتخاب شرکتکنندگان

است) .نمره باالی هر زیر مقیاس ،نشاندهنده استفاده بیشتر از

برای شرکت آگاهانه و رضایتمندانه در پژوهش ،عدم افشای

آن راهبرد مقابلهای است .میزان پایایی پرسشنامه در پژوهش

اطالعات هویتی شرکتکنندگان و عدم آسیبرسانی به آنها

واتسون و همکاران ( )14به روش آلفای کرونباخ 0/51 ،و

بود .مالکهای ورود عبارت بود از :دامنه سنی 18الی 65سال،

میزان روایی پرسشنامه  0/61گزارش شد .پاتو و همکاران ()15

گذشت حداقل  6ماه از شیمیدرمانی و پرتودرمانی ،داشتن

در پژوهش خود ،پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای

تشخیص سرطان سینه ،خون ،معده و روده و داشتن حداقل سواد

کرونباخ  0/84و میزان روایی تشخیصی پرسشنامه را 0/54

خواندن و نوشتن .مالکهای خروج نیز شدت باالی بیماری،

 3فصلنامه ،پرستاری مامایی و پیراپزشکی ،دوره هشتم ،شماره یک  ،تابستان 1401

] [ Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir on 2022-11-28

پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی بود .جامعه آماری

ابتال به اختالل روانی ،قرار گرفتن تحت درمانهای پزشکی یا

شیوا رحیم زادگان و همکاران

گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،میزان پایایی با استفاده از

گیری میکند و  12ماده دیگر برای سنجش افراد در رابطه با

شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/70به دست آمد.

تأثیر عواملی مانند شانس ،قدرت دیگران ،پزشکان و مردم دیگر

مقیاس دلسوزی به خود :مقیاس دلسوزی به خود نف ( )7به

در سالمت فردی که بیانگر کانون کنترل بیرونی سالمت هستند

منظور ارزیابی دلسوزی به خودساخته شده است و 26سئوال

در نظر گرفتهشدهاند .هر یک از خرده مقیاسها شامل 6گویه

دارد که به صورت مقیاس لیکرت  5درجهای از  =1هرگز تا

است که با طیف  6درجهای لیکرت از ( =1بسیار مخالفم تا =6

 =5همیشه ،پاسخ داده میشود .این مقیاس 6خرده مقیاس

بسیار موافقم) اندازهگیری میشود .)19( .در پژوهش

مهربانی با خود ،خودقضاوتی ،اشتراکات انسانی ،انزوا ،ذهن-

 Wallstonو همکاران ( )18میزان پایایی مقیاس به روش

آگاهی و همانندسازی افراطی دارد .الزم به ذکر است که خرده

آلفای کرونباخ  0/78و روایی همزمان  0/54گزارش شد.

مقیاسهای خودقضاوتی ،انزوا و همانندسازی افراطی به صورت

همچنین مانی و همکاران ( )24پایایی مقیاس را با روش آلفای

معکوس نمرهگذاری میشوند .در پژوهش  Wrenو همکاران

کرونباخ  0/84و روایی همزمان آن را  0/62گزارش کردند.

( )16پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/96و روایی

در پژوهش حاضر ،میزان پایایی با استفاده از شاخص آلفای

آن از طریق همبستگی منفی با مقیاس افسردگی بک 0/56

کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/52به دست آمد.

محاسبه شد .همچنین در پژوهش خسروی و همکاران ()19

یافتهها

پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/76و روایی
پرسشنامه نیز  0/60محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،میزان پایایی
با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/94

پژوهش حاضر بر روی 250نفر از بیماران مبتال به سرطان انجام
شد که از این تعداد 121نفر ( 48/4درصد) زن و  129نفر
( 51/6درصد) مرد با میانگین سنی 47سال بودند .همچنین
 154نفر متأهل ( 62/4درصد) و  37/6( 94درصد) نفر مجرد

فرم  cمقیاس چندوجهی کانون کنترل سالمت :این مقیاس
شامل  18سئوال است که توسط والستون و همکاران ( )20برای
سنجش کانون کنترل سالمت و باورها و افکار افراد در این زمینه
و برای استفاده در شرایط بیماری طراحی شده است6 .ماده از

بودند 54 .نفر زیر دیپلم ( 21/6درصد)79 ،نفر دیپلم (31/6
درصد)23 ،نفر فوق دیپلم ( 9/2درصد) 56 ،نفر لیسانس
( 22/4درصد) 28 ،نفر فوقلیسانس ( 11/2درصد) و
10نفر دکترا ( 4درصد) ،بودند.

این فرم ،باورهای افراد را در زمینه کنترل درونی سالمت اندازه
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به دست آمد.

شیوا رحیم زادگان و همکاران

جدول شماره :1ماتریس همبستگی سازگاری روانی ،دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت
میانگین (انحراف معیار)

1

.1سازگاری روانی

)11/54(72/70

1

.2دلسوزی به خود

)19/70(85/02

**0/61

.3کانون کنترل سالمت

)8/86(57/79

0/49

متغیرها

*

3

2

1
0/24

1

* = p<0/05

** = p<0/01

**

همانطور که نتایج جدول شماره 1نشان میدهد ،ضریب

نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای دلسوزی به خود و کانون

همبستگی بین سازگاری روانی با بیماری و دلسوزی به خود

کنترل سالمت ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنف تک نمونه-

( ،)0/61و سازگاری روانی با بیماری و کانون کنترل سالمت

ای استفاده گردید .جهت برقراری این مفروضه ،سطوح

( )0/49در سطح ( )P> 0/05معنادار بود .جهت استفاده از

معناداری بهدستآمده هریک از متغیرهای پژوهش باید

رگرسیون چندگانه باید مفروضات ذیل برقرار باشد :به منظور

بزرگتر از  0/05باشد ،که در این پژوهش ،سطح معناداری

بررسی پیشفرض استقالل خطاها و عدم هم خطی بین متغیرهای

این آزمون برای دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت

پیشبین (دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت) آمارهی

( )0/002محاسبه شد .بنابراین دادههای تمام متغیرها نرمال

دوربین واتسون و شاخص تولرنس بررسی شد .چنانچه آمارهی

است و برای آزمون هریک از متغیرها میتوان از آزمونهای

بهدستآمده ،کمتر از  4باشد ،نشاندهندهی استقالل خطاها

پارامتریک استفاده کرد .جهت آزمون برابری واریانسها در

است .برای این تحلیل ،مقدار این آماره برای دلسوزی به خود

این پژوهش از آزمون آماری لون استفاده گردید که فرض

 2/06و برای کانون کنترل سالمت  2/27به دست آمد و بیانگر

برابری واریانسها نیز برقرار بود.

جدول شماره :2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی سازگاری روانی با بیماری بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

پیشبین

13478/310

2

6739/155

84/564

0/001

باقیمانده

19684/190

247

79/693

کل

33162/500

249

0/001
0/001
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این است که این مفروضه برقرار است .همچنین جهت بررسی

شیوا رحیم زادگان و همکاران

جدول شماره 2خالصهی نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی

سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتال به سرطان از تحلیل

متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .برای تعیین سهم هر یک از

رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد .جدول  ،3نتایج

متغیرهای دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت در پیشبینی

رگرسیون چندگانه را نشان میدهد.

جدول شماره :3ضرایب رگرسیون چند گانه برای پیشبینی سازگاری روانی با بیماری با دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت
متغیر

B

SE

Beta

t

F

R

R2

P

دلسوزی به خود

0/335

0/030

0/572

11/311

150/734

0/638

0/406

0/000

کانون کنترل سالمت

0/341

0/091

0/231

3/621

27/451

0/516

0/266

0/005

همانطور که در جدول شماره 3مشاهده میشود مقدار

معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از

معناداری متغیرهای پژوهش،کمتر از  0/05شده است و نشان

ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها

از معنیدار بودن مدل رگرسیون میباشد ،یعنی حداقل یکی از

تاثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده

متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک تاثیر معنادار دارد .با توجه به

میشود.

جدول شماره : 4ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای اصلی وارد شده در معادله رگرسیون
ضرایب

t

sig

13/884

0/000

0/05

0/000

0/01

0/005

0/05

متغیر پیشبین

ضرایب استاندارد نشده

مقدار ثابت

84/309

-

دلسوزی به خود

0/335

0/572

11/311

کانون کنترل سالمت

0/341

0/231

3/621

استانداردشده

سطح معناداری
موردنظر

ضریب بتای  0/572در سطح  ، P >0/01به طور مثبت و

بیماران مبتال به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل

کانون کنترل سالمت با ضریب بتای  0/231در سطح > 0/05
 Pبهطور مثبت ،سازگاری روانی با بیماری را پیشبینی میکنند.
بحث

سالمت بود .نتایج پژوهش نشان داد که دلسوزی به خود با
سازگاری روانی با بیماری ،همبستگی مثبت معنادار داشته و آن
را به صورت مثبت ( )P>0/01پیشبینی میکند .این نتیجه با
یافتههای پژوهش

 Arambasicو همکاران ( )8و

Tavares
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نتایج جدول شماره  4نشان میدهد که دلسوزی به خود با

هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی سازگاری روانی با بیماری در

بررسی ارتباط دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت ....

روانشناختی در افراد سالمند رابطه مثبت معنادار وجود دارد،

را مورد داوری قرار میدهند ،بیماری خود را راحتتر می-

همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت شخصی که

پذیرند و خودارزیابیها و واکنشهایشان بر اساس عملکرد

دلسوزی به خود باالیی دارد ،قادر است حتی هنگام مواجهه با

واقعیشان میباشد .با توجه به پذیرش باال ،این افراد ،کمتر دچار

ناکامی و بدبیاری ،نگرش توأم با مالیمت و مهربانی نسبت به

اضطراب ،افسردگی و استرس شده و در نتیجه سازگاری روانی

خود داشته باشد .چنین فردی درک میکند که تمام انسانها

بهتری با بیماری نشان میدهند ( .)25همچنین ،دلسوزی به

شکستخورده و درد را تجربه میکنند .چنین ویژگیهایی فرد

خود ،شامل مراقبت کردن نسبت به خود در مواجهه با سختیها

را قادر میسازد احساسات و هیجانات خود را بهطور مناسب

و یا نارساییهای ادراک شده است ،بهگونهای که از احساسات

تجربه نماید ،بدون آنکه آنها را از خود دور رانده یا کامال

دردناک و ناراحت کننده اجتناب نمیشود؛ بلکه با مهربانی،

تحت سیطره آنها قرار بگیرد .همچنین دلسوزی به خود باال به

فهم و احساس اشتراکات انسانی ،به آنها نزدیک میشود و

دلیل استفاده فرد از راهبردهای مقابلهای سازگارانه با سالمت

سازگاری روانی با شرایط تنشزا را افزایش میدهد (.)26

روانشناختی و جسمانی بیشتر و راهبردهای ناسازگارانه کمتر

دلسوزی به خود ،باعث افزایش تنظیم هیجان و کاهش سرزنش

مرتبط است که در نتیجه منجر به افزایش سازگاری روانی با

خود میشود .افراد خوددلسوز ،یاد میگیرند تجربههای

بیماری میگردد ( .)8بیماران مبتال به سرطان با دلسوزی به خود

جدیدی را به کار بگیرند که این امر موجب منظمتر شدن

باال ،به واسطهی تمرکز کمتر بر جنبههای منفی بیماری خود،

فعالیتها و یادگیری رفتارهای جایگزین و سازگارانهتر می-

واکنش بهتری به عوامل استرسزا نشان میدهند ،هیجانات منفی

شود؛ به همین دلیل ،دلسوزی به خود ،شامل توانایی نظارت بر

و اهمالکاری کمتری را تجربه کرده و تمایل بیشتری برای

هیجانات خود و استفادهی هوشمندانه از این اطالعات به منظور

دریافت حمایت اجتماعی ،از خود نشان میدهند .همین مسئله

هدایت افکار و اعمال است ( .)7افراد خوددلسوز ،همچنین

باعث میشود استرس ادراک شدهی کمتری داشته باشند و

دارای منابع مقابلهای مناسب هستند که به آنها کمک میکند

کمتر از بیماری خود رنج ببرند؛ با مشکالت جسمانی و روانی

تا با رویدادهای منفی زندگی خود ،به شیوهی صحیح مواجه

خود به صورت مثبتتر کنار آمده و سازگاری روانی بیشتری با

شوند .دلسوزی به خود ،به افراد کمک میکند تا احساس تعلق

بیماری ،تجربه کنند .به عبارت دیگر ،بیماران مبتال به سرطانی

و امنیت بیشتری داشته باشند که این مسئله به افزایش سازگاری
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و همکاران ( )9که نشان دادند بین خود دلسوزی و سازگاری

که دلسوزی به خود باال دارند ،با سختگیری کمتری ،خودشان

شیوا رحیم زادگان و همکاران

به خود ،موجب احساس مراقبت فرد نسبت به خود ،آگاهی

اگر فرد بهطور واقعبینانه ،قدرت کنترل بر سرنوشت خود را

یافتن ،نگرش بدون داوری نسبت به ضعفها و شکستهای

داشته باشد و به جای تسلیم شدن در برابر مشکالت ،دست به

خود و پذیرش این نکته میشود که بیماری و رنج ،بخشی از

اقدامهای سازنده بزند ،از رشد پسآسیبی بیشتری برخوردار

تجارب معمول بشری است؛ بنابراین باعث ارتقای سازگاری

خواهد بود .عالوه بر این ،بالفاصله بعد از وقوع ضربهی روانی،

روانی بیماران با بیماریشان میگردد (.)27

یک فعالیت نشخوار فکری به صورت غیرارادی و خودکار،

یافتهی دیگر پژوهش حاضر این بود که کانون کنترل سالمت با

شروع میشود و فرد در ذهن خود ،صحنهی تروما یا ضربهی

سازگاری روانی با بیماری رابطه مثبت معنادار داشته و آن را به

روانی را به طور مکرر مرور میکند ،اما بعد از مدتی ،این فعالیت

صورت مثبت ( )P> 0/01پیشبینی میکند .این نتیجه با یافته-

نشخوار ،به صورت ارادی در میآید و فرد در این فرایند ،به

های پژوهش  Gibekو  )18( Sachaو جعفری و همکاران

دنبال معنا و تفسیری برای حادثه است؛ یعنی با تبدیل شدن

( )12که نشان دادند کانون کنترل درونی سالمت با سازگاری

نشخوار فکری از حالت غیرارادی به صورت ارادی ،فرد،

بهتر با سرطان ،ارتباط مثبت معنادار دارد ،همسو میباشد .در

احساس کنترل بر وضعیت روانی خود میکند و در نتیجه،

تبیین میتوان گفت ،افرادی که کانون کنترل درونی سالمت

احساس میکند که خودش بر زندگی خود ،حاکم است و

دارند ،شرایط را تحت کنترل خود میدانند و مطابق با آن رفتار

کنترل دارد ،نه اینکه بیماری وی ،او را تحت کنترل قرار دهد.

میکنند و پیامد آن ،ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی و در نتیجه

فردی که کانون درونی کنترل سالمت باالیی دارد ،به دلیل

افزایش سطوح سالمت فیزیکی و روانی و تجربه تغییرات مثبت

برخورداری از خصوصیاتی همچون ایستادگی ،مدیریت زمان،

بعد از رویداد آسیبزا میباشد .در حالی که افراد با کانون

برنامهریزی ،پایداری در تصمیمات ،تمرکز بر کارها ،عبرت-

کنترل بیرونی سالمت ،بر این باورند که حوادث و رویدادها

آموزی از گذشته ،دوراندیشی ،نظارت بر خود و تقویت خود،

توسط سرنوشت ،شانس و بخت و اقبال کنترل میشود که این

مغلوب بیماری سختی مثل سرطان ،نمیگردد .در واقع ،فرد با

موضوع در کنترل و مدیریت بیماری و جستجوی معنا و ارزیابی

نشخوار فکری و معنایابی در این بیماری ،پایداری و مقاومت در

مجدد رویداد نقش بسزایی دارد ،زیرا این افراد در برابر

برابر بیماری و جهت دادن به زندگی باقیماندهی خود ،به دلیل

رویدادهای آسیبزا منفعالنه عمل کرده و در نتیجه هیچ اقدامی

کنترل بر خود ،نه تنها تسلیم بیماری خود نمیشود ،بلکه رشد
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روانی و کیفیت بهتر زندگی منجر میشود .به عالوه ،دلسوزی

جهت دستیابی به رشد و تغییرات مثبت انجام نمیدهند (.)28

بررسی ارتباط دلسوزی به خود و کانون کنترل سالمت ....

سالمت از طریق تأثیر بر تواناییهای افراد برای تسلط بر چالش-

باشند و بیماری را به عنوان شرایط انسانی در نظر بگیرند ،بهتر با

های زندگی یا ناتوانی در این زمینه ،میتواند باعث افزایش

بیماری سازگار شده و در نتیجه کیفیت زندگی بهتری نیز

سازگاری روانی با بیماری شود ( .)21فرضیهای که بر مبنای

خواهند داشت .همچنین با توجه به یافتهی دوم این پژوهش،

مدل کانون کنترل سالمت مطرح است ،بر این امر استوار است

نحوهی بینش و اعتقاد فرد به درونی بودن یا بیرونی بودن منبع

که ارتباط تنگاتنگی بین منبع کنترل سالمت ،رفتارهای بهداشتی

کنترل ،با نوع سازگاری روانی با سرطان مرتبط است .در بیماری

و حس کنترل و مسئولیتپذیری بیماران در روند مراقبت و

سرطان به عنوان یک شرایط ناخوشایند ،اگر مردم آن را به

درمان بیماری وجود دارد .برای مثال ،افرادی که در باره سالمت

عوامل خارج از خود نسبت دهند ،احساس عدم کنترل بر آن

بدنی خود ،ادراک کنترل (کانون درونی کنترل سالمت) دارند،

داشته و تلقی بدبینانه از آن خواهند داشت .در چنین شرایطی

برای معاینه و آگاه شدن از وضعیت بدنیشان به پزشک مراجعه

مشکالت درمانی و سازگاری ،بیشتر خواهد بود و بالعکس.

میکنند و نه تنها میدانند که مراجعه به پزشک الزم است ،بلکه

استفاده از طرح تحقیقاتی همبستگی که امکان استنباط نتایج

آگاهاند که به چه پزشکی ،کی ،کجا و در چه شرایطی مراجعه

علی را نمیدهد و ناتوانی در کنترل برخی از متغیرهای مزاحم

کنند و در نتیجه با جمعآوری اطالعات درست و با انگیزه به

مانند شدت بیماری ،دوره بیماری ،دوز دارو و غیره از

سمت بهبود پیش بروند و در نتیجهی این مکانیسم ،سازگاری

بحرانیترین محدودیتهای پژوهش حاضر بوده است.

بهتری در مواجهه با بیماری نشان میدهند ( .)22اینکه فرد باور

پیشنهادشده در مطالعات آتی از روشهای تجربی استفاده شود

داشته باشد که کنترل خاصی برسالمتی خود دارد (کنترل

و نقش این عوامل مورد ارزیابی قرار بگیرد .با توجه به نتایج

درونی) خود بهخود تأثیر مثبت رفتاری و روانی بر فرد میگذارد

مطالعه حاضر ،اجرای رواندرمانی شناختی -رفتاری برای تغییر

(.)23

باورهای غلط و ادراک کنترل داشتن بر روند سالمت و بیماری

نتیجهگیری

و شکلگیری باورهای صحیح ،و برگزاری کارگاههای

نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت دلسوزی به خود و کانون
کنترل سالمت درونی در ارتقاء سازگاری روانی با بیماری
سرطان میباشد .با توجه به نتیجهی یافتهی اول ،هرچه افراد در

آموزشی دلسوزی به خود بر اساس مدل نف در کلینیکها و
مراکز درمانی سرطان ،جهت افزایش مقابله مثبت ،بهزیستی
روانی و ارتقاء سازگاری روانی بیماران توصیه میشود.
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پسآسیبی را نیز تجربه میکند ( .)20همچنین کانون کنترل

مواجهه با شرایط تنشزا ،دلسوزی بیشتری نسبت به خود داشته

شیوا رحیم زادگان و همکاران
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