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 تیروئید سرطان به مبتال بیماران در زندگی به امید و یآورتاب ،هیجانی تنظیم 

 2، نسرین بنکداری2، آتنا اصفهانی خالقی* 1لیال ظریف سادات حسینی

 ، ایرانکرج، مالرد واحداسالمی  آزاددانشگاه  ارشد روانشناسی عمومی، یکارشناس 1
 ، ایرانکرج، مالرد واحداسالمی  آزادگروه روانشناسی، دانشگاه  2

 

 چکیده 

امید افراد به زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. امید  تواندیمسرطان از جمله سرطان تیروئید همیشه با استرس زیادی همراه است که 
بررسی نقش تنظیم هیجانی و هدف از تحقیق حاضر  تحت تأثیر عوامل متعددی باشد. تواندیمبه زندگی در افراد مبتال به سرطان 

ع همبستگی است. طرح پژوهش حاضر از نوسرطان تیروئید است.  مبتالبهی امید به زندگی در بیماران نیبشیپی در آورتاب
بودند که از بین  95کننده به بیمارستان شریعتی در تابستان سال بیماران مبتالبه سرطان تیروئید مراجعه ی آماری پژوهش،جامعه

آوری کانر و های تنظیم هیجانی گرانفسکی، تاباز پرسشنامه گیری در دسترس انتخاب شدند.به روش نمونه نفر 108این افراد 
نشان داد که  ی حاصل از ضریب همبستگی پیرسونهادادهاستفاده شد.  هادادهی آورجمعامید اشنایدر برای  دیویدسون و

ی با امید به آورتابارزیابی مجدد مثبت با  و مثبت رابطه معکوس و راهبردهای تمرکز راهبردهای مالمت خویش با امید به زندگی
بینی امید به مشخص کرد که صرفاً مؤلفه تمرکز مجدد مثبت قدرت پیش چندگانه ونیرگرساما تحلیل  زندگی رابطه مستقیم دارد
ناگوار سرطان به یادآوری  طیشرا بااگر بیماران در برخورد  باشد بنابراینسرطان تیروئید دارا می مبتالبهزندگی را در بین بیماران 

 .برخوردار باشند، از امید بیشتری برخوردار خواهند بود آوریهمچنین از سطح باالی تاب وتجارب مثبت خود بپردازند 

 ی؛ سرطان تیروئیدآورتابتنظیم هیجانی؛ امید؛ ها: کلیدواژه

 

 

 مقدمه

 مرگ از درصد 9علت  سرطان اشکال است که تمام کشور ما، بیماری سرطان و جهان درمانی یکی از مسایل مهم بهداشتی حاضر حال در

 و میر و مرگ علت دومین عروقی، و قلبی هایبیماری از پس جهان، پیشرفته کشورهای در سرطان .دهندمی تشکیل جهان سراسر در را میرها و
 بسیار عوامل از امیدوارانه روحیه(. 1387)سلمانی، آذربرزین و محمدی،  آیدمی شمار به میر و مرگ علت چهارمین توسعه، حال در کشورهای در

 و درد دوران طی در خصوص به خود شرایط با بیماران سازگاری در زیادی اثرات که است مبتال به سرطان بیماران در ضروری عناصر و مهم
 مرتبط زندگی ارزش و مفهوم با روانی، بعد از بخشی عنوان به زندگی به امید دیگر، بیان به(. 1388)عبدی، تقدیسی و نقدی،  دارد محرومیت

 دو شامل ای سازه عنوان را به امیدبنیانگذار نظریه امید، کند. می توانمند سرطان مثل زاییاسترس هایموقعیت با سازش برای را افراد و است

 الزم انگیزش عامل یا عاملیت و موجود موانع رغم به مطلوب اهداف سوی به هایی گذرگاه طراحی توانایی«کند:  می تعریف گونه این مفهوم،

 (. 2009، 1)اسنایدر »ها گذرگاه این از استفاده برای
 یا افزایش کاهش، برای آنها از که شودمی اطالق راهبردهایی یکی از عواملی که با امید به زندگی ارتباط دارد، تنظیم هیجانی است که به

 شناختی تنظیم راهبردمتفاوت ( نه2009) 6و تنکات 5، کرایج4، نوپمن3(. گارنفسکی2011، 2شود )ساکسنامی استفاده هیجانی تجارب نگهداری

 شناختی تنظیم راهبردهای عنوان به دیگران مالمت و انگاری فکری، فاجعه خویش، نشخوار مالمت راهبرد چهار کردند که رامعرفی هیجان

                                                           
 leila.zarif8878@gmail.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک *

1.Snyder 

2.Saxena 

3.Garnefski  

4.Koopman 

5.Kraaij 

6.Tencate 
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 تنظیم راهبردهای عنوان به مثبت مجدد ارزیابی و ریزیبرنامه بر مجدد مثبت، تمرکز مجدد گیری، تمرکزپذیرش، دیدگاه راهبرد پنج و منفی

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که امید با راهبردهای تنظیم هیجانی 1394شوند. ناظمی هرندی و نامداری )می محسوب مثبت شناختی
 مثبت، رابطه مثبت داشته و با راهبردهای تنظیم هیجانی منفی، رابطه منفی دارد. 

است.  افراد آوریتاب افزایش بحرانی، و زااسترس شرایط در آمیزمخاطره هایموقعیت با ایمقابله راهبردهای از دیگر یکی دیگر سوی از
 با زاتنش و محرکات هاازگرفتاری ناشی رنج و درد ها،ضربه ها،برابر مصیبت در سازگاری برای انسان توانایی را آوریتاب (2005) 1نیومن

 منفی هیجانات با و مثبت همبستگی مثبت، هیجانات با آوریتاب که داد پژوهشی نشان( در 2005) 2ریوکند. می تعریف زندگی در اهمیت

 دارد. منفی همبستگی  و ناامیدی همانند خشم، غمگینی
تیروئید در پژوهش  سرطان انتخاب دالیل ترین مهم از یکی .است درمان قابل راحتی به اما است، ترسناکی بیماری تیروئید سرطان اگرچه

 تا سعی شد حاضر مطالعه در منظور همین بهحفظ امیدواری می تواند در نتیجه درمان بسیار اثرگذار باشد.   و است درمان قابل بود کهحاضر این 

در  دخیل عوامل شناسایی راه سر جدیدی بر های افق ی امیدواری در افراد مبتال به سرطان تیروئید، کنندهبینیمتغیرهای پیش شناسایی با
پژوهش حاضر  لذا هدف  و در نتیجه بتوانیم مداخالت مؤثر را در این زمینه به کار ببریم.  کرده باز امیدواری و در نتیجه پاسخ به درمانافزایش 
 بود. تیروئید سرطان به مبتال بیماران زندگیدر  به امید بینیدر پیش آوریتاب و هیجانی تنظیم نقشبررسی 

 

 روش

 کنندگانشرکت
بودند. از بین این   1395 پژوهش تمام بیماران مبتال به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی درتابستان سالجامعه آماری 

و  12کنندگان سال بود. کمترین سن شرکت 38میانگین سنی پاسخگویان  بیمار به طور دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. 108افراد 
( و افرادی که دارای تحصیالت  درصد53ادی که دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم بودند بیشترین فراوانی ) افرسال بود.  64بیشترین سن 

باشد که بدنبال بررسی رابطه همبستگی می -نوع تحقیق پیمایشیدرصد(.  20لیسانس و باالتر بودند، کمترین فراوانی را به خود اختصاص داند )
 باشد. بین متغیرهای پژوهش می

 ابزار
در کشور هلند تدوین شده است. این پرسشنامه  (2001) این پرسشنامه توسط گارنفسکی و همکاران شناختی هیجان:پرسشنامه تنظیم

انگاری باشد که عبارتند از مالمت خویش، پذیرش، نشخوارفکری، فاجعه مقیاس تنظیم شناختی هیجان شامل نه راهبرد می .گویه است 36دارای 
  (1هرگز ) از لیکرت به روش سؤال هرگران، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری. و مالمت دی

 – 81/0( در دامنه 2002شده است. ضریب آلفا برای خرده مقیاس های این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران ) مشخص (5همیشه ) تا
(  2011(. برای بررسی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در ایران امین ابادی و همکاران )2009گزارش شده است )گرانفسکی و همکاران،  71/0

 .را گزارش کردند 75/0ضریب آلفای 

 یک در دارد و گویه  25 توسط کانر و دیویدسون ساخته شد که  2003این مقیاس در سال  :4دیویدسونو  3رآوری کانتاب نامهپرسش

 هنجاریابی (1384ی )محمد توسط ایران در مقیاس شود. اینمی گذاریدرست( نمره چهار )همیشه تا نادرست( )کامالً  صفر بین مقیاس لیکرتی

 .داد نشان را 64/0تا  41/0های بین ضریب ،3 گویه جز به کل نمره با نمره هر همبستگی نخست مقیاس این تعیین روایی است. برای شده
 از دیویدسون و کانر آوریتاب خود مقیاس اعتبار تعیین برای گرفتند. قرار عاملی تحلیل مورد اصلی هایمؤلفه روش به مقیاس هایگویه سپس

 .شده است 90/0در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ مقیاس به دست آمد.  89/0ضریب اعتبار  و شد گرفته بهره کرونباخ آلفای روش

( به منظور سنجش امید به زندگی مورد استفاده 1991این مقیاس توسط اسنایدر و همکاران ) :(AHSپرسشنامه مقیاس امید بزرگساالن )
گلزاری  که پژوهشی در ( قرار دارند.4( تا کامالً درست )1سؤال دارد و گزینه های آن در یک پیوستار از کامالٌ غلط )12این مقیاس  .قرار گرفت

                                                           
1.Newman 

2.Reeve 
3. Conor  
4. Davidson  
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مورد بررسی قرار گرفت و  درونی همسانی روش با اسنایدر امید مقیاس اعتبار داده است، انجام تهران در دختر آموز دانش 660 روی بر (1386)
همبستگی دارد. همچنین  6/0تا  5/0نمره مقیاس امید با مقیاس خوش بینی شییر و کارور به میزان   به دست آمد. 89/0ضریب آلفای کرونباخ 

 (. 1388به نقل از بیجاری و همکاران، ؛ - 51/0مقیاس با نمرات سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد )نمرات این 

 ی اجراشیوه
به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه شد و از بین بیمارانی که تشخیص سرطان تیروئید را دریافت کرده بودند،  1395در تابستان سال 

نفر پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کردند. از  115نمونه گیری انجام شد. به طوری که از بین افرادی که رضایت شرکت در پژوهش را داشتند، 
نفری که  108نفر به دلیل ناقص بودن، از دور پژوهش خارج شدند. داده های حاصل از  7پرسشنامه های تکمیل شده، پرسشنامه  115بین این 

 پرسشنامه ها را کامل، پر کرده بودند جمع آوری شد و نتایج تجزیه و تحلیل شد. 

 

 نتایج

 
برای انجام روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسییون، پییش  آمده است. 1های توصیفی مربوط به متغیر پژوهش در جدول شاخص

فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها از طریق نمودار پراکندگی مورد بررسی قرار گرفت که  نتایج نشان داد پیش فرض خطی بودن رابطیه بیین 
ایین آزمیون نشیان داد کیه  نتیایجرنوف اسیتفاده شید. اسیمی -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن توزیع دادهمتغیرها برقرار است. 

 .گزارش شده استمشاهده  2متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمالی هستند. ضریریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در جدول 
 

 1جدول

 هیجانی و تاب آوری با امیدآماره های توصیفی متغیرهای پژوهش؛ همبستگی راهبردهای منفی تنظیم هیجانی و راهبردهای مثبت تنظیم 

 سطح معناداری همبستگی انحراف استاندارد میانگین مولفه متغیر                           
 

 هیجانی تنظیم منفی راهبردهای
 023/0 -219/0 33/4 36/12 خویش مالمت

 636/0 -046/0 26/3 80/13 فکری نشخوار

 343/0 -092/0 12/4 28/12 سازی فاجعه

 364/0 -088/0 27/4 08/10 دیگران مالمت

 
 

 هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای

 193/0 126/0 08/3 06/14 پذیرش

 003/0 286/0 39/3 76/13 مثبت مجدد تمرکز

 107/0 156/0 96/3 92/14 ریزیبرنامه بر مجدد تمرکز

 014/0 235/0 89/3 62/14 مثبت مجدد ارزیابی

 423/0 078/0 62/3 70/14 گیری دیدگاه

 028/0 212/0 04/18 87/80  تاب آوری

   90/6 75/39  امید

 
های تنظیم شناختی هیجان به کمیک تحلییل رگرسییون بینی امید به زندگی در بین بیماران مبتال به سرطان تیروئید از طریق مولفهپیش

های تنظیم شناختی هیجان با امید به زنیدگی توجه به اینکه نتایج حاصل از بررسی رابطه بین مولفه باو به روش گام به گام انجام شد.   چندگانه
اند لیذا تهحاکی از این بود که فقط سه مولفه تنظیم هیجانی با امید به زندگی رابطه دارند و این سه مولفه نیز رابطه ضعیفی با امید به زندگی داش

مولفه ، فقط یکی از آنهیا یعنیی تمرکیز مجیدد مثبیت  3به روش گام به گام نیز حاکی از این است که از بین  چندگانهنتایج حاصل از رگرسیون 
درصد از تغیییرات امیید بیه زنیدگی را  8 این متغیر توانست .(2R=  08/0؛  F= 45/9؛  p= 003/0) بینی کننده امید به زندگی باشدتواند پیشمی

، تمرکز مجدد مثبت بیشترین مییزان همبسیتگی را بیا های تنظیم شناختی هیجانین مولفهان می دهد که در بتبیین کند. در واقع این نتیجه نش
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نتایج تحلییل رگرسییون نییز  امید به زندگی داشته است و تنها این مولفه قدرت پیش بینی امید به زندگی را در جمعیت مورد مطالعه داشته است.

 ( می تواند به طور مثبت و معنی داری، امید به زندگی را پیش بینی کند.  =Beta-582/0تمرکز مجدد )نشان دادکه 
درصد از تغییرات امید به زندگی در بین بیماران مبتال به سرطان  5همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تاب آوری می تواند حدود 

واحد تغییر در میزان امید به زندگی بیماران  212/0احد تغییر در تاب آوری، آوری آنها قابل تبیین است و  به ازای یک وتیروئید توسط میزان تاب
 (. =Beta-212/0)آید به وجود می

 

 بحث

انجام شد.  تیروئید سرطان به مبتال بیماران زندگی به امید بینیدر پیش آوریتاب و هیجانی تنظیم نقشاین پژوهش با هدف بررسی 
اساس نتایج همبستگی، راهبردهای مالمت خویش با امید به زندگی رابطه معکوس و راهبردهای تمرکز مجدد نتایج نشان داد که هر چند که بر 

های تنظیم بینی امید به زندگی بر حسب مؤلفهمثبت و ارزیابی مجدد مثبت رابطه مستقیم با امید به زندگی دارند، اما نتایج حاصل از بررسی پیش
بینی امید به خطی به روش گام به گام انجام شد نشان داد که صرفاً مؤلفه تمرکز مجدد مثبت قدرت پیششناختی هیجان که به کمک رگرسیون 

و یوسفی  (2011)از جمله ساکسنا  باشد. این یافته پژوهشی همسو با نظر پژوهشگرانیزندگی را در بین بیماران مبتال به سرطان تیروئید دارا می
 اند. برخی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با امید به زندگی بدست آورده ( است که نتایج دال بر رابطه1393)

گذارد. اگر برد، روی حاالت هیجانی او تأثیر میای که هر فرد برای تنظیم هیجاناتش به کار میدر تبیین احتمالی این یافته باید گفت شیوه
ریزی برای کم کردن عوارض منفی ناشی از سرطان بپردازد، مثبت خود و به برنامه هر فرد در برخورد با شرایط ناگوار سرطان به یادآوری تجارب

این استفاده از این شیوه شناختی، خلق منفی و افسردگی را در فرد تضعیف خواهد کرد و در مقابل امید به زندگی را در وی تقویت خواهد نمود. 
توانند پردازند که در آن لحظه میای همچون سرطان به بهترین کاری میکنندهناراحت یافته بدین معناست که بیمارانی که در رویارویی با وقایع

کنند، از ریزی و اقدام برای حل مشکل میانجام دهند تا بتوانند با شرایط موجود کنار بیایند، به فکر تغییر دادن شرایط هستند و شروع به برنامه
 امید به زندگی بیشتری برخوردارند.

پردازند، به آمده به سرزنش خود میرابطه معکوس بین مالمت خویش و امید به زندگی نیز باید گفت بیمارانی که در شرایط پیشدر تبیین 
کاری است و در مواجهه با شرایط ناگوار خود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط این معنی است که شخص به شدت گرفتار احساس گناه و کم

دهد و آنرا کاهش خواهد داد و در مقابل نتایج الشعاع قرار میسات منفی و ناخوشایند، قطعاً امید به زندگی را در بیماران تحتداند. این احسامی
ران در ماتریس همبستگی نشان داد که ارزیابی مجدد مثبت با امید به زندگی رابطه مستقیمی دارد که در تبیین این یافته نیز باید گفت، اگر بیما

های مثبت آن باشند مثل تجارب ارزشمندی که از های مثبت این اتفاق فکر کنند و یا در جستجوی برخی از جنبهبا شرایط ناگوار به جنبه مواجهه
 اند، در نتیجه از امید به زندگی بیشتری برخوردار خواهند بود.رویارویی با شرایط به وجود آمده کسب کرده

یابد. نتایج حاصل آوری افراد مبتال به سرطان تیروئید، امید به زندگی نیز در بین آنان افزایش میش تابنتایج نشان داد که با افزایهمچنین 
آوری درصد از تغییرات امید به زندگی در بین بیماران مبتال به سرطان تیروئید توسط میزان تاب 5از رگرسیون خطی حاکی از این است که حدود 
 ( همسو است. 2005( و ریو )1389های خلعتبری و بهاری )آنها قابل تبیین است. این یافته پژوهشی با یافته

های زندگی داشته باشد، ری، مقابله با مشکالت و استرسآوتوان گفت هر چه فرد قدرت بیشتری در تابدر تبیین احتمالی این یافته می
نگرد و برای حل آنها طرح و پذیری به مسائل میگیرد و به طرز خالقانه و انعطافهای روانی و هیجانی قرار میکمتر در معرض آشفتگی

ری داشته و در مقایسه با افرادی که از سطح پائین پذیری انطباقی، اعتماد به نفس باالتآور، بواسطه انعطافکند. افراد تابریزی میبرنامه
شود فرد با آوری برخوردارند، سازگاری روانشناختی بهتری دارند، فلذا منابع کاملی برای مقابله با مشکالت دارند که این عوامل باعث میتاب

  داشتن بهداشت روانی بهتر، از امید به زندگی بیشتری برخوردار باشد.

دهند. در مقابل افراد کنند، زمان بیشتری مقاومت نشان میآوری باال وقتی با مشکالت برخورد میکند افراد با تاببیان می( 2006بندورا )
زا و شرایطی که آنان را تحت تأثیر قرار آوری ضعیف، احساس درماندگی دارند و در اعمال هرگونه نفوذ و تأثیر روی رویدادهای تنشبا تاب

توانند به طور آور، باور دارند که میشوند ولی افراد تابای، تسلیم میاین افراد به محض مواجه شدن با مانع یا حادثه ستند.دهد، ناتوان همی
های محیطی، آوری باالیی دارند، در اداره چالشبندورا معتقد است در سطح شناختی، افرادی که تاب .مؤثری از عهده رویدادهای زندگی برآیند

 دهند.ری و اثربخشی راهبری بیشتری از خود نشان میپذیانعطاف
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و  بیماران مبتال به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان شریعتیهای پژوهش حاضر این است که فقط مربوط  به از جمله محدودیت
شود که این پژوهش در محدوده های پژوهش،  پیشنهاد میتهها دقت شود.  براساس یافرو باید در تعمیم یافتهگیری از نوع در دسترس بود. از این نمونه

تواند در بهبود و پاسخ به درمان جسمی این چنین از آنجایی که داشتن امید می. همگیری تصادفی انجام گیردهای نمونهتر و با روشجغرافیایی وسیع
شخصیتی برای افزایش امید به زندگی در های عوامل حمایتی و توانمندیهای بیشتری در مورد نقش شود پژوهشبیماران مؤثر باشد، پیشنهاد می

 ها طراحی و اجرا شود. بیماران مبتال به سرطان انجام گیرد و مداخالت الزم بر اساس این پژوهش
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