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 مقدمه

سرطان دومین عامل مرگ ومیر در دنیاست. بیماران در سازش با بیماري در طول زمان براي درک جنبه     

هاي مختلف بیماري، پیدا کردن حس غلبه بر بیماري و حفظ اعتماد بنفس دچار تغییرات شناختی می 

عه پیچیده کنونی، در جام شوند. تجربه بیماري مزمن مستلزم سازگاري در حوزه هاي چندگانه زندگی است.

است. مردم می کوشند تا با مشکالت درونی و بیرونی شده قسمتی از زندگی افراد  استرس و اضطراب

به  ،موجود به شکلی تعادل برقرار کنند. این شیوه برخورد که فرد تالش می کند روزگار خود را بگذراند

تی پایداري می دانند که فرد در مقابل عنوان سازگاري شناخته شده است. برخی سازگاري را تغییرات شناخ

بیماري هاي مزمنی در خود به وجود می آورد.  ،عوامل داخلی و خارجی که او را تحت فشار قرار می دهند

مانند سرطان باعث ایجاد استرس هاي فراوانی براي بیمار و خانواده اش می شود. میزان سازگاري فرد و 

سرطان خون )لوسمی( نوعی  .[0]درمان و روند بیماري موثر است نحو برخورد وي با بیماریش، بر نتایج

بیماري پیشرونده و بدخیم اعضاي خون ساز بدن است که با تکثیر و تکامل ناقص گویچه هاي سفید خون 

ریشه در زبان التین به معناي  الوسمی یا لوکمی و پیش سازهاي آن در خون و مغز استخوان ایجاد می شود.

دارد و فرآیند تکثیر، خونسازي و ایمنی طبیعی بدن را مختل می کند. اجتماع این یاخته هاي ” خون سفید“

سرطانی در خارج از مغز استخوان، موجب تشکیل توده هایی در اندامهاي حیاتی بدن نظیر مغز و یا بزرگ 

سلول لنفوئید یا هر . شدن غده هاي لنفاوي، طحال، کبد و ناهنجاري عملکرد اندامهاي حیاتی بدن می شوند

هماتوپوئتیک که در مغز استخوان تشکیل می شود می تواند به سلول سرطانی )لوسمیک( تبدیل شود. اگر 

این اتفاق روي دهد اولین سلول سرطانی تقسیم می شود و تعداد زیادي سلول سرطانی ایجاد می کند و 

خل گردش خون نفوذ کرده و در اعضاء سرانجام این سلول ها سراسر مغز استخوان را می پوشانند و به دا

 واقعی بالقوه تواناییهاي تحقق براي فرد تالش" را روانشناختی هزیستیریف ب [.9]دیگر بدن پخش می شوند

 و گرفته شکل سازگارانه عملکرد و فردي رشد مختلف هاي نظریه ادغام طریق از مدل این. "داند می خود

روي بهزیستی با توجه به این مدل انجام شد که برخی به بررسی . تحقیقات بسیاري بر است یافته گسترش

اجتماعی بر بهزیستی پرداختند و برخی دیگر بهزیستی را بعنوان  -تاثیر سن، جنسیت یا وضعیت اقتصادي

عاملی متاثر از تجارب زندگی )ازدواج ، بچه دار شدن و طالق و...( و یا تحوالت زندگی و نیز چالشهاي 

لدین الکلی، داشتن بچه عقب مانده ذهنی، پرستاري از همسر یا والدین بیمار( مورد مطالعه خاص )داشتن وا

 گوناگون تخصصی هاي رشته هاي نوشته به روانی سالمت مالک منزله به مقابله مفهوم امروزه [.9]قرار دادند

هاي این رو در سالهاست. از استرس تجربه عمومی در زندگی همه انسان. است یافته راه روانی بهداشت

هاي مقابله با آن، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نشان داده اخیر توجه به منابع استرس و سبک
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اي هاي مقابلهاي مؤثر نقش مهمی در کاهش استرس دارد. سبکهاي مقابلهشده که به کار گرفتن سبک

یکی از ویژگی هاي شخصیتی که در  دل است.تالش مستمر به منظور سازگار شدن افراد با وضعیت نامتعا

بروز تنش وآسیب به بهزیستی روانشناختی موثر است و بنظر میرسد نقش میانجی را در درک شدت تنش و 

سازش باآن را ایفا میکند، شیوه مقابله فرد با تنش و استرس است. تجربیات پیشین و یادگیري هاي فرد 

تر موقعیت ها، این سه مرحله به شکل نسبتا یکسانی صورت می دراو زمینه اي ایجاد میکند که در بیش

پذیرد. براي مثال فرد در هر موقعیت فقط اطالعات خاصی را انتخاب میکند یا در بیشتر موارد به منابع 

با عنوان دیدگاه معنوي و مذهب در  [5]جان پیتتدر پژوهشی   .[1]مقابله اي خاصی متوسل میشود

سرطان، نشان داد باورهاي معنوي و مذهبی در تصمیم گیري بیماران با توجه به هردو طب مکمل و مراقبت 

هاي تهاجمی تاثیر قابل توجهی را نشان داد. اندازه گیري معنویت و بهزیستی با کیفیت زندگی بیماران مبتال 

ن و همچنین مراقبان آنان ارتباط معناداري دارد. این بررسی ها نشان داد به سرطان و نجات یافتگان از سرطا

وقتی پزشکان و پرستاران به عنوان یک وجه از نقش شان، مراقبت هاي معنوي براي بیمار قائل میشدند، 

 فشار از اجتناب [2]وهمکاران 0هاي لورن پژوهش  بیماران سازگاري روانی باالتري را نشان می دادند.

با  [7]وهمکاران 9در یک بررسی که استپانکاک را کاهش میدهد. فرد سازگاري روانی بار زمان، یک در یروان

عنوان سبک هاي مقابله اي، مکانیسم هاي دفاعی روانی و پاسخ عاطفی انجام دادند، نتایج نشان داد که 

در این بیماران از مقادیر استاندارد تجاوز نمیکند. و همچنین  1یا حالت اضطراب 9سطح ویژگی اضطراب

سبک مقابله اي مسئله  5شکل گیري رفتار سازشی در بیماران مبتال به لوسمی مزمن بر اساس تاثیر متقابل

پژوهشی را با عنوان عدم تحمل و  [8]وهمکاران 2محور و مکانیسم دفاعی انکار و اجتناب است. کوریتا

نفر که  51ی اجتماعی در بیماران مبتال به سرطان ریه طراحی و انجام دادند. نمونه شامل سازگاري روان

ماه در حال درمان بودند. بررسی ها نشان داد بهزیستی  2تشخیص سرطان ریه را گرفته بودند و در طی 

ط است. روانشناختی ضیف تر و درک باالي استرس با سطوح باالتري از عدم تحمل و اطمینان خاطر مرتب

نشانه هاي افسردگی نان سوماتیک رابطه معنا داري با عدم تحمل داشت. در واقع اجتناب نقش یک 

 7در یک پژوهشی که ریورز بازي میکند. پایینمیانجیگر را بین عدم تحمل و سازگاري روانی اجتماعی 

                                                           
1 Loren 
2 Stepanchuk 
3 trait anxiety 

4 state anxiety 

5 Interaction  
6 Kurita 
7 Rivers 
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ن پروستات آمریکاي با عنوان بررسی سازگاري روانی اجتماعی مردان نجات یافته از سرطا [3]وهمکاران

زوج آمریکاي آفریقاي تبار بود که از آنها خواسته شد  09آفریقاي تبار انجام دادند، گروه مورد مطالعه شامل 

همراه باهم پرسشنامه را تکمیل کنند. همسران این مردان اعالم کردند که بعد از تشخیص سرطان فعالیت 

عنوي کلیسا شرکت میکردند. نتایج بررسی ها نشان داد که هاي معنوي آنها بیشتر شده و هرهفته در مراسم م

 0در یک بررسی که ملک و در سطح مطلوبی قرار داشت. %83نمرات سازگاري روانی زوجها 

با عنوان رابطه بین سازگاري روانی اجتماعی و ناامیدي در زنان مبتال به سرطان سینه انجام [ 01]وهمکاران

ود که در حال شیمی درمانی و رادیوتراپی در یک بیمارستان فوق تخصصی نفر از زنانی ب 31دادند، شامل 

 9/29بود، که سطح سازگاري روانی اجتماعی حدود  1/13 ± 00سرطان در ترکیه بودند. متوسط سن آنها  

از آنان بسیار پایین برآورد شد. نتایج این برسی نشان داد که هرچه میزان سازگاري روانی اجتماعی پایین  %

دریافتند که  [00]9و استاک 9در پژوهشی اوکن باشد، سطح ناامیدي افزایش قابل توجهی پیدا میکند. تر

هاي بهزیستی کنندهبینیترین پیشباورهاي دینی و سطح مطلوب سالمت جسمانی، دو مورد از قوي

تر و معنادارتر، معموالً مبتنی بر رفتار هاي قويهمبستگی .شناختی در میان افراد مبتال به سرطان هستندروان

هاي مرتبط با ایمان دینی)مانند حضور یعنی افرادي که در فعالیت هاي دینی.واقعی دینی هستند، نه نگرش

کنند، اغلب بهزیستی بیشتري را در مقایسه کسانی که صرفاً داراي در کلیسا و دعا کردن( شرکت می

پژوهشی با عنوان بررسی بهزیستی  [09]وهمکاران 1پرادیال کنند.هستند، گزارش می هاي دینینگرش

نفر  75روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان تیروئید پس از عمل جراحی انجام دادند، و 

ج این پژوهش قرار داشتند را مورد مطالعه قرار دادند. نتای 5از بیمارانی که تحت درمان پس از عمل جراحی

نشان داد، یک همبستگی باال، مثبت و مستقیم بین زمان پس از تیروئیدکتومی و میزان بهزیستی روانشناختی 

معنی  %33و کیفیت زندگی وجود دارد. بعالوه نتایج داده ها حاکی از آن است که همبستگی باالي)در سطح

سبک هاي  آیا مسأله اساسی پژوهش این است کهدار( بین این دو ابزار مورد استفاده وجود دارد. بنابراین 

مقابله اي و بهزیستی روانشناختی، سازگاري روانی اجتماعی را در بیماران مبتال به سرطان لوسمی را پیش 

 بینی می کنند؟

 مواد و روش ها

                                                           
1 Malak 
2 Okun 
3 Stock 
4 Pradilla 
5 thyroidectomy 
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شیمی  ماه به بیمارستان رازي رشت و کلینیک تخصصی 5در طی  در این مطالعه توصیفی، بیمارانی که

نفر از بیمارانی که در این مدت به این 011مراجعه کرده اند. حجم نمونه شامل  39در سال  درمانی رشت

نفر مبتال  51نفر مبتال به لوکمی حاد و  51بیمارستانها مراجعه کردند، انتخاب شده است. براي این پژوهش،

 .به لوکمی مزمن به صورت در دسترس انتخاب شدند

 

 

 

 ژوهش حاضر عبارتند از:مالک هاي ورود در پ

 تشخیص توسط یک متخصص آنکولوژیست

 08-15سن 

 نداشتن سوابق مداخالت روانپزشکی طی یک سال گذشته

 مالک هاي خروج عبارتند از:

 عدم تمایل به همکاري علی رغم موافقت اولیه 

 عدم تابعیت ایرانی

 :PAIS 1پرسشنامه سازگاري روانی اجتماعی با بیماري مزمن

 9تا  1مرحله اي  1سوال که در یک مقیاس  12مقیاس سازگاري روانی اجتماعی با بیماري مزمن شامل    

و شامل هفت حوزه جهت گیري مراقبت بهداشتی، محیط شغلی، محیط خانه، روابط جنسی، گستره روابط 

تفاده از آلفاکرونباخ در مطالعه اصلی پایایی با اس تماعی و درماندگی روانشناختی است.خانوادگی، محیط اج

و   85/1،  81/1،  29/1،  89/1،  77/1،  72/1،  17/1براي هریک از زیر مقیاس هاي ذکر شده بترتیب 

،  89/1،  52/1،  82/1،  20/1،  28/1،  71/1پایاي بین ارزیابان در بیماران مبتال به سرطان سینه به ترتیب 

ا استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش گزارش شده است. روایی سازه این مقیاس ب 81/1

                                                           
1.psychosocial adjustment to illness scale 
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و هریک از زیر مقیاس ها به ترتیب  29/1واریماکس حاکی از آن بود که که این هفت مولفه در مجموع 

از واریانس کل مقیاسها را تبیین میکنند. همبستگی هر یک  5/1،  1/ 7،  7/1،  1/ 8،  3/1،   01/1،  08/1

،  17/1، 59/1،  89/1،  21/1،  52/1ره کل در بیماران مبتال به سرطان به ترتیب ازاین زیرمقیاس ها با نم

روایی همگرایی نمره کل وهریک از این زیر مقیاس ها با شاخص هاي عمومی بوده است.  71/1،  89/1

SCL 90  بدست آمده است. در  89/1،  91/1،  57/1،  09/1،  15/1،  93/1،  91/1،  21/1به ترتیب

حاکی از آنست که این مقیاس از شاخص هاي پایاي و روایی  paisبررسی ویژگی هاي روانسنجی  مجموع

رضایت بخشی برخوردارست. در پژوهش حاضر اعتبار زیر مقیاس هاي این مقیاس با استفاده از روش آلفا 

ه در این بدست آمد. کمترین نمر 85/1،  8/1،  53/1،  87/1،  29/1،  7/1،  79/1کرونباخ به ترتیب 

است. و نمره پایین در این مقیاس نشان دهنده سازگاري روانی اجتماعی  081و بیشترین نمره  12مقیاس

بیشتري است. در پژوهش حاضر سازگاري بیماران برحسب نمره آنها در مقیاس سازگاري روانی اجتماعی 

 [.09]نسبت به بیماري سنجیده میشود

 : RSPWB1پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 

 ایران در ت.قرارگرف تجدیدنظر مورد 9119 سال در و ساخت( 0383)ریف را بهزیستی روانی مقیاس    

 :عامل شش مقیاس این .[9]است داده قرار استفاده مورد و راترجمه آن نیکنام بار نخستین

خوب و  هايهاي مختلف خود. مانند ویژگیپذیرش جنبه . پذیرش خود: نگرش مثبت نسبت به خود و0

 بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته.

 . روابط مثبت با دیگران: احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها.9

 . خودمختاري: احساس استقالل و اثرگذاري در رویدادهاي زندگی و نقش فعال در رفتارها.9

فعالیت هاي بیرونی و بهره گیري موثر از فرصت هاي  . تسلط بر محیط: حس تسلط بر محیط، کنترل1

 پیرامون.

 . زندگی هدفمند: داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته او معنادار است.5

هاي نو به عنوان یک موجود داراي استعدادهاي . رشد فردي: احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه2

 بالقوه است.
                                                           

1 Ryff scales psychological well-being test 
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 می محاسبه روانشناختی بهزیستی کلی نمره عنوان به عامل 2 این نمرات مجموع که این ضمن سنجد، می را 

 کامالً " تا  "موافقم کامالً" از اي درجه 2 پیوستار یک در که است خودسنجی ابزار نوعی آزمون این .شود

 به سئوال 11 و مستقیم صورت به سئوال 11 سئواالت کل بین از .شود می داده پاسخ( شش تا یک)  "مخالفم

ضریب  و اجرا نفري 990 نمونه یک روي بر آغاز در مقیاس این .[9]شوند می گذاري نمره معکوس شکل

 نمونه روي بر هفته شش از پس زماییآباز پایاییو ضریب   39/1تا  82/1بین ها مقیاس درونی هماهنگی

 72/1 تا 99/1 بین ها مقیاس خرده بین همبستگی همچنین، بدست آمد. 82/1 تا 80/1 بین نفري 007

 بین همبستگی ترین پایین و( 72/1) محیط بر تسلط و خود پذیرش بین همبستگی باالترین که ،شد گزارش

 از را آزمون روایی از شواهدي( 0383ریف ) .دآم دست ه( ب99/1)دیگران با مثبت روابط و خودمختاري

 عملکرد که هایی آزمون نمرات با روانشناختی بهزیستی مقیاس نمرات همبستگی ضریب محاسبه طریق

 سنجید می( افتراقی یا واگرایی روایی)روانشناختی منفی عملکردهاي و (همگرایی روایی)روانشناختی مثبت

 مثبت عملکردهاي که هایی آزمون با پرسشنامه این عامل 2 بین دادند نشان نتایجد. دا قرار بررسی مورد را

 درونی ،کنترلگروزنبر نفس عزت نیوگارتن، زندگی از رضامندي شاخص مانند) سنجند می را روانشناختی

 (>110/1p)داشت وجود معنادار و مثبت همبستگی ن(الوتو اخالق ومقیاس برادبورن عاطفی تعادل لونسون،

 نشان خود بررسی در همچنین وي .که روایی مقیاس را تایید میکرد  79/1تا  95/1 بین همبستگی دامنه و

  (>110/1p) داشته درونی همبستگی یکدیگر با امامستقل است  یکدیگر از پرسشنامه این عامل شش که داد

 می را روانشناختی بهزیستی عنوان تحت واحدي سازه و است 72/1تا  99/1 بین همبستگی دامنه و

 [.01]سنجد

 : CISS1پرسشنامه مقابله با موقعیت هاي استرس زا 

 این .است شده ( ترجمه0972) اکبرزاده وسیله به و شده تهیه (0331پارکر) و اندلر توسط پرسشنامه    

ابزار  .است شده ( مشخص5همیشه ) تا (0هرگز ) از لیکرت روش به پاسخها که است ماده 18 شامل تست

طراحی شده و سه سبک اصلی مقابله با اندلر و پارکر توسط  0331زا در سال مقابله با شرایط استرس

دهد. هر کدام از استرس یعنی سبک مسأله محور، هیجان محور و اجتناب محور را مورد بررسی قرار می

دهد. دامنه نمرات در هر زیر مقیاس)مسأله محور، هیجان محور و را به خود اختصاص می ماده 02ها سبک

براي به دست آوردن . دهی استپرسشنامه یک ابزار خودگزارشباشد. این می 81تا  02اجتناب محور( بین 

ها را با هم جمع کرد. با اي باید نمره تمام عبارات مربوط به زیر مقیاسهاي مقابلهامتیاز هر کدام از سبک

شود افراد از کدام سبک بیشترین استفاده را جمع کردن امتیازات به دست آمده از هر سبک، مشخص می
                                                           

1  Coping inventory for stressfull situation 
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کند، سبک غالب خود را ین صورت که هر فرد با توجه به امتیازي که از هر سبک کسب میکنند. بدمی

باشد که به صورت کنند، بدین معنی میکند. افرادي که در دو سبک نمره یکسانی کسب میمشخص می

هاي قعیتبا توجه به این که روایی و پایایی ابزار مقابله با مو کنند.ترکیبی از این راهکارها استفاده می

در ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته، لزومی به سنجش مجدد آن در تحقیق  ي اندلر و پارکرزااسترس

 [.05]حاضر نبوده است

 گیرد: برمی در را اي مقابله رفتارهاي اصلی زمینه سه  CISSپرسشنامه

 .آن وحل مدیریت جهت در مساله با فعال برخورد یا مدار مساله مقابله سبک .0

 .مساله به هیجانی هاي پاسخ بر تمرکز یا مدار هیجان سبک مقابله .9

 مساله. از فرار یا اجتنابی سبک مقابله .9

 می پژوهشگر گذاري نمره زمان در باشد نداده راجواب سوال 5 از کمتر یا سوال 5 تعداد آزمودنی اگر   

 باشد پاسخ بدون سوال 5 از بیش اگر یعنی صورت این غیر در ،بزند عالمت را 5 گزینه سواالت این در تواند

 در استرس با مقابله هاي سبک پرسشنامه پایایی آوردن دست به براي[. 05]نمیشود گذاري نمره پرسشنامه آن

 و 85/1و دختران  39/1 پسران مدار مساله مقابله در که است شده استفاده آلفاي کرونباخ از دانشجویان گروه

 است. ضریب آمده دست به 89و دختران  85/1و اجتنابی پسران  85/1دختران  و 89/1 پسران مدار هیجان

( بدست آمده 8099/1سطح باالیی ) در کرونباخ آلفاي طریق از زا استرس هاي موقعیت با پرسشنامه اعتبار

 استفاده پیرسون همبستگی ضریب از استرس با مقابله پرسشنامه عوامل محاسبه همبستگی منظور به .است

 [.05]است آمده دست به ذیل نتایج و گردیده

 58/1مدار  * مساله

 55/1 مدار * هیجان

 38/1 * اجتنابی

از آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و آمار در نهایت در توصیف و تحلیل داده ها از 

 استفاده شد.  مستقل tاستنباطی، رگرسیون چند متغیره و از آزمون 
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 نتایج

بیمار مبتال به دچار سرطان لوسمی از نظر ویژگیها و متغیرهاي مورد مطالعه بررسی  011در این بررسی 

 سال است. 15تا 08میانگین سن آنها  شدند.

 سبک هاي مقابله اي، سازگاري روانی اجتماعی را در بیماران مبتال به لوسمی پیش بینی می کند.

     متغیره بین سبک هاي مقابله اي با سازگاري روانی اجتماعی در بیماران مبتال به لوسمی: جدول رگرسیون چند 1جدول

 ضریب تعیین MRهمبستگی چندگانه  هاي آماريشاخص

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال   

 ضریب رگرسیون

(B) بینمتغیر پیش متغیر مالک 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

س
ی 

وان
ي ر

گار
از

عی
ما

جت
ا

 

سبک مقابله اي  مساله 

 مدار

571/1 915/1 

1/02 =F 

 

111/1  =P 

070/1  =B 

 88/0  =t 

129/1  =P 

سبک مقابله اي هیجان 

 مدار

15/1-  =B 

90/5-  =t 

 111/1 =P 

سبک مقابله اي 

 اجتنابی

92/1  =B 

39/9  =t 

111/1  =P 

سبک هاي مقابله اي با سازگاري روانی نتایج بدست آمده در جدول باال میزان پیش بینی کنندگی متغیر هاي 

سبک را با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد. در بیماران مبتال به سرطان لوسمی اجتماعی 

ز تغییرات را در متغیر سازگاري ا % 92از تغییرات و سبک مقابله اي اجتنابی  % 15مقابله اي هیجان مدار 

 روانی اجتماعی پیش بینی می کنند.
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 بهزیستی روانشناختی، سازگاري روانی اجتماعی را در بیماران مبتال به لوسمی پیش بینی می کند.

جدول رگرسیون یک متغیره بین بهزیستی روانشناختی وسازگاري روانی اجتماعی در بیماران مبتال  :9جدول

 به لوسمی

همبستگی چندگانه  هاي آماريشاخص

MR 

 ضریب تعیین

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال   

 (Bضریب رگرسیون)

 بینمتغیر پیش متغیر مالک

   
   

   
س

عی
ما

جت
ی ا

وان
ي ر

گار
از

 

 

 

518/1 

 

958/1 

51/92  =F 

 

111/1 =P 

 

 

 بهزیستی روانشناختی

518/1  =B 

115/2  =t 

111/1  =P 

  

 

 

نتایج بدست آمده در جدول باال میزان پیش بینی کنندگی متغیرهاي بهزیستی روانشناختی با سازگاري روانی 

همچنین بررسی اجتماعی را در بیماران مبتال به لوسمی  با استفاده از رگرسیون یک متغیره نشان می دهد. 

از تغییرات در متغیر  518/1ناختی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهاي پیش بین نشان داد که بهزیستی روانش

 سازگاري روانی اجتماعی  را پیش بینی می کنند.

 بحث و نتیجه گیري

سالها این سوال براي روانشناسان مطرح بود که چرا برخی از افراد در مواجه با استرس بیماري هاي مزمن 

فردي دچار تنزل و رکود به خوبی سازگار می شوند، درحالیکه برخی دیگر از نظر عاطفی و روابط بین 

معنی داري می شوند. محققان مفهوم هاي پیچیده اي را از آنچه که به معناي سازگاري با بیماري مزمن 

 دارند. سازگاري روانی وي سازگاري روي مستقیمی تأثیر افکار انسان منظر، این از است را ارائه کرده اند.

 در فرد باور رود. بشمارمی روانی سالمت مهم هاي شاخص از یکی بوده و سازگاري انواع سایر ساز زمینه
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 سازگاري سطح کننده مثلث تعیین این با او هاي ارتباط و تعامالت و ماهیت مقابل افراد یا فرد خود، مورد

 زایی تنش رویدادهاي وقوع از ویژه پس به سازگاري انواع براي نیرومندي کننده بینی رفته و پیش بشمار وي

 [.02]است سرطان مانند

سبک هاي مقابله اي، سازگاري روانی اجتماعی را در بیماران مبتال به لوسمی پیش بینی می فرضیه اول: 

 کند.

از تغییرات در متغیر سازگاري روانی  57/1سبک هاي مقابله اي در کنار هم میتوانند بررسی ها نشان داد که 

ه ي محقق مبنی بر معناداري میزان پیش بینی بنابراین می توان گفت فرضی اجتماعی را پیش بینی کنند.

 کنندگی متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالک در بیماران مبتال به لوسمی تایید می گردد. 

، لورن و [3]، ،ریورز وهمکاران[00]اوکن و استاکنتایج به دست آمده ازاین پژوهش همسو با پژوهش ها 

را  فرد سازگاري بار زمان، یک در روانی فشار از اجتناب نتایج بدست آمده   می باشد. براساس [2]لوراک

دهند حوادث نامطبوع زندگی پژوهشی فراوانی وجود دارند که نشان می طرف دیگر شواهدکاهش میدهد، از

قادرند بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار داده و مختل کنند و به ایجاد مشکالت روانی مانند 

. در تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت که اتخاذ سبک مقابله اي شوند افسردگی و اضطراب منجر

کارآمد تر از طرف بیمار می تواند نشات گرفته از اطالعات کافی بیمار در مورد ابعاد گوناگون بیماري باشد. 

اري را کسب اطالعات الزم و کافی درباره بیماري، وارد شدن به مرحله پذیرش، و به دنبال آن درمان بیم

براي بیمار تسهیل میکند. همچنین نشان داده شده است که درجه ي شدت بیماري، منابع و توانمندي هاي 

درونی و بیرونی فرد براي مقابله با بیماري می تواند باعث افزایش امید به بهبودي در فرد گردد. یافته هاي 

عاطفه ي مثبت می تواند علیرغم روانشناسی در حوزه شناخت و هیجان و عواطف گویاي این است که 

تاثیرات کوتاه مدت، تاثیر درمانی داشته و کند کننده ي روند بیماري باشد و از این طریق سازگاري درون 

 فردي و بین فردي بیمار را افزایش دهد.

 :فرضیه دوم

بهزیستی روانشناختی، سازگاري روانی اجتماعی را در بیماران مبتال به لوسمی پیش 

 .کندبینی می 
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از تغییرات در متغیر سازگاري روانی  518/1بهزیستی روانشناختی میتواند نتایج پژوهش نشان داد که 

بنابراین می توان گفت فرضیه ي محقق مبنی بر معناداري میزان پیش بینی  اجتماعی را پیش بینی کند.

 کنندگی بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتال به لوسمی تایید می گردد.

(، موریرا و ملک، گامس و 9109جان پیتت)ایج به دست آمده از این پژوهش همسو با پژوهش هاي  نت

 مثبت ارتباط و جسمانی هاي نشانه بین هک داده نشانبررسی ها   می باشد.  [09]، پرادیال وهمکاران[01]کم

 وجود معناداري و منفی رابطه شخصی رشد و هدفمند زندگی محیط، بر تسلط مختاري، خود دیگران، با

در تبیین یافته هاي بدست آمده می توان از مولفه ها و ابعاد بهزیستی روانی بهره برد. یکی از ابعاد  .دارد

تسلط بر محیط می باشد. تسلط بر محیط یعنی حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیت هاي  بهزیستی روانی

ابل پیش بینی بودن و کنترل پذیري شرایط بیرونی و بهره گیري موثر از فرصت هاي پیرامون می باشد. ق

استرس زا و باور به عامل بودن در مواجهه با شرایط بیماري می تواند باعث فعال ماندن منابع مقابله اي فرد 

گردد. زندگی هدفمند  در مواجهه با استرس و جلوگیري از درماندگی آموخته شده در مواجهه با استرسها

زندگی هدفمند یعنی داشتن هدف در زندگی و باور به اینکه روانی می باشد. یکی دیگر از ابعاد بهزیستی 

حکایت از یک چشم انداز برنامه ریزي شده بلند مدت هدفمند بودن  زندگی حال و گذشته او معنادار است.

ین که اتفاقات آینده را پیش بینی پذیر می کند و خودتنظیمی شناختی وهیجانی فرد بیمار را باال می برد. ا

شفاف بودن، چشم انداز بلند مدت را در راستاي خودتنظیمی کارآمد خودکار فردي بهبود می دهد. می توان 

گفت سازگاري با محیط درونی و بیرونی در حال تغییر فرد می تواند با افزایش سازگاري روانی از طرف 

باشد. رشد فردي یعنی بیمار گردد. همچنین یکی دیگر از مولفه هاي بهزیستی روانی رشد فردي می 

هاي نو به عنوان یک موجود داراي استعدادهاي بالقوه است. به نظر احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه

میرسد که افراد تحصیل کرده منابع مقابله اي کارآمد تري نسبت به افراد با تحصیالت پایین دارند. تبیین این 

افراد تحصیل کرده به دلیل تجربه هاي زیاد یعنی یادگیري روش مساله به این صورت می تواند باشد که 

هاي مقابله اي موثر وکارآمد از طریق باال بودن اطالعات کسب شده از طریق تحصیالت میتواند در مواجهه 

 با مشکالت و شرایط بیماري کارآمد تر عمل کنند. 
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Predict psychosocial adjustment based on 

psychological well-being and coping style in patients 

with leukemia 

Abstract 

Objective: The present study predicts psychosocial adjustment 

based on psychological well-being and coping style in patients 

with leukemia is in Rasht. 

Methods: This study was conducted in the years 93-92, using 

sampling, 100 patients with leukemia were selected. 

psychosocial adjustment variables to predict. 

Conclusion: The results of the data can be said, is focused 

coping style and psychological well-being as a buffer against 

stress and chronic diseases act. In addition, psychological 

well-being in cancer patients in order to adapt a positive 

impact on patients' psychosocial functioning. 

Keywords: psychosocial adaptation, psychological well-being, 

coping styles, cancer. 
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