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که نشان می دهدبعضی شواهد . امروزه سرطان ها یکی ازمهمترین معضالت جوامع بشري شناخته شده اند :مقدمه و هدف

 هدف از این پژوهش،. شته باشدعدم استفاده از سبک هاي مقابله اي مناسب می تواند در شروع و پیشرفت سرطان نقش دا
 .سبک هاي مقابله اي در بیماران مبتال به سرطان شهر رشت می باشد تعیین

 به رشت رازي  دربیمارستان سرطانی بیمار 77 که استنوع توصیفی  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از :مواد و روش ها
 - فردي هاي متغیر :اي، شاملپرسشنامه اطالعات ريگردآو ابزار .در دسترس بررسی شد گیري نمونه باروش تدریجی صورت
پس از پایان نمونه گیري داده ها با  .می باشد0 /84با ضریب آلفاي کرونباخ  روش هاي مقابله اي فولکمن و الزاروس و بالینی

مورد تجزیه و تحلیل  )و فراوانی میانگین، انحراف معیار( و با استفاده از آمار توصیفی 21نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 
  .آماري قرار گرفت

% 92 راهنمایی، و ابتدایی تحصیالت   %37ساله،  59 تا 50 بین% 36 مرد، بیماران% 54 یافته ها نشان می دهد در کل :نتایج
 در انتوم هزار 600 از بیشتر درآمد% 81 خانواده، در سرطان به مبتال فرد وجود% 11 فرزندان، و همسر با زندگی   %87 متأهل،

شده،  ریزي برنامه مسئله پذیري، حل مسئولیت  ایت اجتماعی،حم جستجوي  زیرمقیاس هاي درصدفراوانی.بوده است ماه
 -گزینی، فرار رویارویی، دوري هاي زیرمقیاس  درصد فراوانی و)%14(،%)9(،%)1(،%)17(بترتیب  مجددمثبت ارزیابی

  .بود%) 10( ،%)20(،%)70(، %)17(بترتیب داري اجتناب،خویشتن

 مقابله جهت  گزینی سبک مقابله اي هیجان مدار دوري بیماران از زیرمقیاس %70 نتایج این مطالعه نشان داد :نتیجه گیري
هاي مسئله مدار در مقابله با  موزش هاي استفاده از سبکآمی توان پیشنهاد نمود  لذا .استفاده کردند زندگی هاي تنش با

  .برنامه ریزي گردد افراد جامعه برايزندگی  تنش زاي موقعیت هاي

  بیمار، سرطان، سبک مقابله اي: کلیدواژه ها
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