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 3، ناهیده امیری*2، مهدیه جعفری1سجاد بشرپور

 ی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانناسشروانگروه  1
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 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 3

 

 چکیده 

-سازگاری بینی میر مردم جهان است. هدف مطالعه حاضر تبیین نقش باورهای سالمتی در پیشوسرطان جزو نخستین علل مرگ

 نفر از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان 100با سرطان در بیماران مبتال بود. در یک مطالعه توصیفی، شرکت کنندگان تعداد 
باسرطان و باورهای سالمتی پاسخ شناختی، سازگاریهای اطالعات جمعیتبودند که به پرسشنامه 1395قاضی تبریز در سال 

 =34/0) تهدید سالمت عمومی(، r ،01/0>P =5/0) های سالمتی عمومینگرانیبا سرطان با سازگاری دادند. یافته ها نشان داد 
r ،01/0 >P شدهپذیری ادراکآسیب( و (34/0 =r،01/0 >P ارتباط )وسیله با سرطان بهسازگاری درصد از واریانس  32شتند و دا

 باسرطان نقش دارد.سازگاریدر  باورهای سالمتینتایج نشان داد که  شود.تبیین می های سالمتی عمومینگرانی مؤلفه

 باورهای سالمتیسرطان؛ سازگاری با سرطان؛  ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه

های مجاور را درگیر و از توانند بافتنشده تکثیر یافته و میهای غیرطبیعی به صورت کنترلبیماری است که در آن سلول سرطان
(. به گزارش مرکز تحقیقات 1395یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابند )مرکز تحقیقات، آموزش و درمان سرطان، طریق جریان خون 

جو، دل، نحویشود )محققی، زندههزار مورد جدید سرطان در ایران شناسایی می 75سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساالنه حدود 
تواند مانند گذشته به دهد. فرد مبتال به سرطان نمیی است که مسیر زندگی فرد را تغییر میا(. سرطان عارضه1391ماهی، صدیقی و گل

زندگی خود ادامه دهد و تقریباً برای تمامی افراد مبتال به سرطان، مشکالت فراوانی در تمام ابعاد زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی 
پذیری و گیجی، درد، عالیم جسمانی و نفس و کنترل، افزایش احساس آسیبتمادبهشود و باعث ایجاد احساس وابستگی، کاهش اعایجاد می

(. از این رو، توجه به سازگاری بیماران سرطانی با بیماری خود و هیجانات 2003گردد )گراهام، بلمور و جوونن، درکل افت کیفیت زندگی می
 ناشی از آن حائز اهمیت است.

شود با این وضعیت سازگار شود. کند و تالش میتهدیدکننده حیات، درک افراد از زندگی تغییر میبا آگاهی یافتن از بیماری بدخیم 
سازگاری فرآیندی پویا و روانشناختی است که از مراحل مختلف و به هم پیوسته تشکیل شده و افراد برای رسیدن به سازگاری باید این 

طی  (2012(. سارالینن )2002شود )بیلر، یا سایق شروع و با برآورده شدن آن تمام میمراحل را پشت سر بگذارند. فرآیند سازگاری از نیاز 
ها، استقالل و معنویت و حمایت بیرونی شامل خانواده و دوستان، طبعی، سرگرمیپژوهشی نشان داد که عوامل درونی نظیر گشودگی، شوخ

 قش دارد. داشتن شنونده خوب و حمایت معنوی، در سازگاری مثبت با سرطان ن
یکی از عوامل مؤثر بر سازگاری روانشناختی بیماران مبتال به سرطان، باورهایی است که افراد در مورد سالمت و بیماری خود دارند. 

باشد که سعی در شناسایی الگوهای رفتار سالمتی دارد. مدل مذکور بر این های شناختی تحلیل رفتار میمدل باور سالمتی یکی از تئوری
کننده سبب گیریتأکید دارد که چگونه ادراک و باورهای فردی در زمینه ترس از مشکل بهداشتی و ارزیابی منافع و موانع رفتار پیش نکته

کننده باید نخست دربرابر مسأله احساس خطر گیریشود. براساس مدل باور سالمتی، افراد برای اتخاذ عملکردهای پیشاتخاذ رفتار می
شده(، سپس عمق این خطر و جدی بودن عوارض مختلف جسمی و روانی آن را درک کرده )شدت درک شده( و درکنمایند )حساسیت 

کننده و نبود موانع جدی، نسبت به انجام آن اقدام نمایند )برد، پترسون، چاوز و هکرت، گیریدرصورت ارزیابی مثبت منافع رفتار پیش
دهی فرآیند سازگاری افراد مبتال به بیماری سرطان ایفا کند. در تواند نقش مهمی در شکلها میرو شناخت این افکار و نگرانی(. از این2004

های استنفورد، برک و جکسون مطالعات پیشین به اهمیت باورهای سالمتی در ارتقای بهداشت روانی و جسمانی توجه شده است. یافته
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کننده بینیطور پایا پیشهای ذهنی بیماری بهکرد بیماران مرتبط است. بازنمایی( نشان داد که باور در خصوص بیماری با وضعیت عمل2009)
 تغییرات وضعیت عملکرد در طول دوره پیگیری بیماران نیز هست.

ای برخوردار بینی سازگاری بیماران سرطانی با سرطان از اهمیت ویژهبا توجه به اهمیت این موضوع، شناسایی عوامل مؤثر در پیش
بینی سازگاری با سرطان صورت سوی دیگر، با توجه به اینکه تاکنون در کشور پژوهشی مبنی بر اهمیت باورهای سالمتی در پیش است. از
 بینی سازگاری با سرطان در بیماران سرطانی است.است، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش باورهای سالمتی در پیشنگرفته

 

 روش

 کنندگانشرکت
شهید قاضی  از نوع همبستگی است. کلیه بیماران سرطانی که جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستانپژوهش حاضر توصیفی و 

نفر از این افراد به  100مراجعه کردند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد  1395طباطبایی شهر تبریز در تابستان و پاییز سال 
و با رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند. وضعیت نامساعد جسمانی و ابتال به هرگونه بیماری گیری در دسترس انتخاب شده شیوه نمونه

نفر به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد. درنتیجه  8های نامههای خروج اعضای نمونه از پژوهش بود. در نهایت پرسشروانی، جزو مالک
نفر مرد و  48در تحلیل نهایی شرکت داده شد. از این تعداد  54/16و انحراف معیار  01/43نفر بیمار سرطانی با میانگین سنی  92داده های 

درصد باالتر  1درصد کارشناسی و  14درصد دبیرستان،  27درصد راهنمایی،  7درصد از بیماران دارای تحصیالت ابتدایی،  51نفر زن و  44
درصد  22، وضعیت تأهل ؛درصد بیکار 58درصد بازنشسته و  5/6زاد، درصد آ 29درصد دولتی،  5/6 ،از کارشناسی بودند. وضعیت اشتغال

 500تا  300درصد بین  30هزار تومان،  300درصد کمتر از  14 ،و میزان درآمددرصد بیوه  3درصد متارکه و  2درصد متأهل،  73مجرد، 
درصد باالی یک میلیون بود. میانگین سابقه بیماری این افراد برحسب ماه  19هزار تا یک میلیون تومان و  500درصد بین  37هزار تومان، 

 بود. 31و انحراف معیار آن  23

 ابزار
ساخته شد  2006ه توسط آناگنوستوپاولوس، کولوکوترونی، اسپانا و کریسوچو در سال ( پرسشنامه سازگاری با سرطان: این پرسشنام1

نومیدی، تمایل به استرس، روحیه مبارزه، اجتناب شناختی و اعتقاد به سرنوشت می  –خرده مقیاس شامل درماندگی  5سوال و  29که دارای 
بندی شده و درجه« کندکامالً درمورد من صدق می»تا « کندصدق نمیاصالً درمورد من »ای از نقطه 4باشد. هر سؤال در مقیاس لیکرت 

 گزارش شده است. 88/0تا  62/0ضریب آلفای کرونباخ این آزمون بین 

( بر اساس مدل باور سالمتی که چرایی 1990فلد، کرست و بروک )( پرسشنامه باورهای سالمتی: این پرسشنامه توسط ویس2
 4سؤال  دارد و هر یک از سؤاالت در مقیاس لیکرت  32کند ساخته شده است. این آزمون سالمتی را توجیه میپرداختن افراد به رفتارهای 

های سالمت عمومی، تهدید سالمتی عمومی، عامل نگرانی 6االت این پرسشنامه، شود. تحلیل عاملی سؤبندی میای درجهنقطه 6تا 
یاری را مشخص کرد که ضرایب آلفای کرونباخ ، مزایای درمان پزشکی، و مزایای خودپیامدهای ادارک شده ، شدتادراک شدهپذیری آسیب

( گزارش شده است. این ضرایب در نمونه پژوهش حاضر در دامنه 84/0( و )72/0(، )89/0(، )77/0(، )65/0(، )74/0این عوامل به ترتیب )
 مت عمومی به دست آمد.های سالبرای نگرانی 95/0برای شدت تا  73/0

 شیوه اجرا
شهید قاضی طباطبایی شهر تبریز مراجعه و پس از انتخاب  های الزم به بیمارستانبرای اجرای این پژوهش، پس از انجام هماهنگی

باورهای های اطالعات جمعیت شناختی، سازگاری با سرطان و نمونه و تبیین اهداف پژوهش، از اعضای نمونه خواسته شد به پرسشنامه
ها برای شرکت در کنندهسالمتی در محل بیمارستان و به صورت انفرادی پاسخ دهند. به منظور رعایت مالحظات اخالقی، تمامی شرکت

پژوهش از اختیار کامل برخوردار بودند. پیش از تکمیل پرسشنامه، اهداف پژوهش به آنان توضیح داده شد و به آنها اطمینان داده شد که 
های ضرایب همبستگی پیرسون دست آمده نیز با استفاده از آزمونهای بهآوری شده به صورت گروهی تحلیل خواهد شد. دادهجمعاطالعات 

 تحلیل شد. SPSS 23  و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار
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 نتایج

؛ r = 34/0) تهدید سالمت عمومی(، P=01/0؛ r =5/0) عمومیهای سالمتی نگرانیکه سازگاری با سرطان با  دادنشان  1نتایج جدول 
01/0 =P آسیب پذیری ادراک شده( و (34/0 =r  01/0؛ =Pارتباط مثبت ) دارد. معناداری دارد 

 
 1جدول

 سازگاری با سرطان میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین باورهای سالمتی و
 M SD 1 2 3 4 5 6 متغیرها

       59/2 67/11 های سالمتی عمومی.نگرانی1

      37/0** 94/1 86/5 تهدید سالمت عمومی .2

     25/0* 41/0** 35/4 08/10 .آسیب پذیری ادراک شده3

    -09/0 -00/0 -1/0 61/5 04/25 .شدت پیامدهای ادارک شده4

   37/0** -29/0** -23/0* -19/0 79/5 65/35 .مزایای درمان پزشکی5

  63/0** 26/0* -12/0 -21/0* -7/0 77/6 57/47 .مزایای خودیاری6

 -19/0 -19/0 01/0 34/0** 34/0** 5/0** 02/10 25/70 با سرطانسازگاری  .7

شود. نتایج به وسیله باورهای سالمتی تبیین میسازگاری با سرطان درصد از کل واریانس  32نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 
 نشان داد که از بین همچنین(. نتایج ضرایب رگرسیون P=01/0؛ F= 65/6دهد )داری مدل رگرسیون را نشان میآنووا نیز معنیآزمون 

با سرطان  سازگاریتواند ادار بوده و می( معنP=01/0؛ t= 64/5حاصل از نگرانی های سالمتی عمومی) tهای باورهای سالمتی، تنها مؤلفه
 بینی کند. را پیش

 

 بحث

نتایج نشان داد بینی سازگاری با سرطان در بیماران مبتال انجام گرفت. در پیشباورهای سالمتی حاضر با هدف تبیین نقش پژوهش 
ارتباط مثبت دارد. نتایج حاصل همسو  پذیری ادراک شدهآسیبو  تهدید سالمت عمومی، های سالمتی عمومینگرانیبا سرطان با  سازگاری

های فوق از یافتهاست. ( 2002( و سالکوسکیس )1384زاده و عمارلو )اصغری مقدم، کریم (،2009استنفورد، برک و جکسون )های با یافته
-پذیری خود در برابر ابتال به بیماری، از طریق تشویق آنان به رفتارهای پیشتوان استنباط کرد که نگرانی افراد درمورد سالمتی و آسیبمی

 ان، با میزان توانایی انطباق بیشتر آنان با بیماری ارتباط دارد.کننده و یا درمگیری
های سالمتی عمومی تبیین با سرطان به وسیله مؤلفه نگرانی سازگاریدرصد از کل واریانس  32نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

بینند، تأثیرات که خود را بیشتر در معرض خطر می( نشان دادند افرادی 2015شود. این یافته همسو با یافته است. هاروود و همکاران)می
آورند، منافع اقدامات پیشگیرانه را بیش از موانع ان برآورد کرده و با احتمال بیشتری رفتارهای سالمتی را تر به حساب میسالمتی را جدی

 شدن با بیماری خود دارند.شود که این افراد توانایی بیشتری نیز برای سازگار دهند. پس چنین استنباط میانجام می
گیری در دسترس استفاده شد که ممکن در پژوهش حاضر، به دلیل محدود بودن تعداد افراد بستری شده در بیمارستان، از شیوه نمونه

د. از این های مورد بررسی، ناهمگن بودهی نتایج بکاهد. همچنین به علت پایین بودن تعداد اعضای نمونه، نوع سرطاناست از توان تعمیم
ای با تعداد اعضای باالتر انجام گیرد تا بتوان نتایج را به تفکیک نوع سرطان مورد ابتال بررسی شود مطالعات بعدی با نمونهرو پیشنهاد می

 نمود. 
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