Relationship between attitude towards life and adaptation to disease with
Islamic coping style in patients with breast cancer
Negar Azimzadeh Tehrani (MA) 1*, Mohsen Shakeri Nasab (PhD student) 2, Maryam Nejati Farboudi (MA) 1

1. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University,
Torbat-e Jam, Iran.
2. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University,
Bojnourd, Iran.

ABSTRACT
Article Type:

Background and aim: Recently, coping styles based on religious teachings have been studied as components
of maintaining the mental health of patients and various researchers have sought to investigate the relationship
between components related to health and adaptation to adversity and coping styles. The aim of this study was
to determine the relationship between life attitudes and adaptation to the disease with Islamic coping styles in
patients with breast cancer.
Materials and methods: The statistical population of this descriptive-correlational study was all female
patients with breast cancer referred to Imam Reza (AS) Oncology and Radiotherapy Clinic in Mashhad in 2021.
Totally, 100 patients were selected based on inclusion criteria via a purposive method. The study tools were
Life Regard Index (LRI), Mini-Mental Adjustment to Cancer (Mini-MAC) scale and Islamic Coping Style
Questionnaire (ICSQ), and the data were analyzed using regression analysis and Pearson correlation.
Findings: There was a direct significant relationship between attitude towards life and adaptation to disease
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with the Islamic coping style. The standard deviation (SD) of attitude towards life created a positive change in
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the standard deviation of the Islamic coping style by 0.12. The SD of attitude towards life and adaptation to the
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disease changed by 0.17 in the SD of Islamic coping style. Moreover, the share of attitudes towards life in this
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regard was higher (0.001).
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Conclusion: In general, it can be concluded that the Islamic coping style can predict the attitude towards life
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and adaptation to the disease and thus help maintain their mental health. Accordingly, it is suggested to pay
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attention to the Islamic coping style regarding the promotion of patients' mental health.
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 .1گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تربت جام ،دانشگاه آزاداسالمی ،تربت جام ،ایران.
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چکیده
نوع مقاله:

سابقه و هدف :اخیراً سبکهای مقابلهای مبتنی بر آموزههای دینی بهعنوان مؤلفههای حفظ بهداشت روان بیماران مورد مطالعه قرار گرفته و

مقاله پژوهشی

پژوهشگران مختلف به دنبال بررسی رابطه بین روشهای مقابلهای و مولفههای مرتبط با سالمت و سازگاری با مصائب برآمدهاند .هدف از پژوهش
حاضر تعیین رابطه نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی در بیماران مبتال به سرطان پستان بود.
مواد و روشها :روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه بیماران زن مبتال به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی
و رادیوتراپی رضا (ع) مشهد در سال  1011تشکیل دادهاند .نمونه موردنظر نیز  111نفر از این بیماران بوده که بهصورت هدفمند و بر اساس معیارهای
ورود به پژوهش انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش مقیاس نگرش به زندگی ( ،)LRIمقیاس سازگاری با سرطان ( )Mini-Macو

دریافت:

سبک مقابله اسالمی ( )ICSQبود و تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون انجام شد.
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یافتهها :بین سبک مقابله اسالمی با نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری در جهت مثبت ارتباط معنیدار وجود دارد به این صورت که انحراف معیار

ویرایش:

نگرش به زندگی به میزان  1/12در انحراف معیار سبک مقابله اسالمی تغییر مثبت ایجاد نموده و انحراف معیار نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری

1011/1/28

به میزان  1/11در انحراف معیار سبک مقابله اسالمی تغییر ایجاد نمودهاند و در این میان سهم نگرش به زندگی در این رابطه بیشتر است (.)1/111

پذیرش:

نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که سبک مقابله اسالمی میتواند نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری را پیشبینی نماید و بدین

1011/2/11

طریق به حفظ سالمت روان آنان کمک نماید .بر همین اساس پیشنهاد میشود به سبک مقابله اسالمی در خصوص ارتقای بهداشت روانی بیماران توجه

انتشار:

شود.
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واژگان کلیدی :بیماران مبتال به سرطان پستان ،سازگاری با بیماری ،سبک مقابله اسالمی ،نگرش به زندگی
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سرطان ( )Cancerیکی از بیماریهای صعبالعالجی است که باعث مرگومیر عده زیادی از افراد جهان میگردد و فرد بیمار را پیوسته با چالشهای
زیادی روبرو مینماید و این مسئله باعث میشود تا بیمار عالوه بر مشکالت جسمانی مرتبط با بیماری ،با مشکالت روانشناختی متعددی نیز روبرو گردد ( .)1از
میان انواع سرطانها برخی وابسته به جنس بوده و تنها در یکی از دو جنسیت مشاهده میگردد و برخی دیگر ممکن است در هر دو جنسیت وجود داشته باشد؛
به این صورت که سرطان رحم در زنان و سرطان پروستات در مردان به چشم میخورد و سرطان معده ،ریه ،پانکراس و  ...در هر دو جنس مشاهده میشود (.)2
هر چند برخی از سرطانها در هر دو جنس مشاهده میشود ،اما برخی از آنها در بین یکی از دو جنس شیوع بیشتری دارد که در این میان میتوان به سرطان
پستان ( )Breast Cancerدر زنان اشاره نمود ( .)3این نوع بیماری از ناخوشایندترین بیماریها با درصد شیوع باالیی است که در برخی مواقع باعث قطع عضو
و برداشتن پستان میشود و این مسئله موجب ایجاد مشکالت روانشناختی عدیدهای همچون ترس و دلهره ،خجالت ،اضطراب و افسردگی ،بیانگیزگی نسبت
به زندگی و فکر طردشدگی میگردد که ناتوانی در مقابله با آن ،بهداشت روانی بیمار را به مخاطره میاندازد (.)0
برخورداری از سبکهای مقابله به افراد کمک میکند تا از تکنیکهای مؤثری در برخورد با موقعیتهای پراسترس استفاده نماید و بتواند بر مشکالت
ایجادشده فائق آید ( .)5در این سبکها ،تکنیکهای شناختی و رفتاری مختلفی بکار گرفته میشود که افراد از آنها در جهت تعبیر و تفسیر و اصالح یک
وضعیت تنشزا استفاده نموده و بدین طریق میتوانند رنج ناشی از مشکل را کاهش دهند ( .)6از میان مهارتهای مختلفی که تحت عنوان سبکهای مقابلهای
از آنها یاد میشود ،گروهی از مهارتها بر اساس باورهای دینی و تفکرات مرتبط با عقاید معنوی ایجاد گردیدهاند که مبتنی بر آموزههای اعتقادی بوده و تأکید
بر این بعد معنوی موجب توانمندی بیشتر فرد در مقابله با مصائب و مشکالت زندگی میگردد ( .)1سبک مقابله اسالمی ()Islamic confrontation style
که یکی از سبکهای مقابله مبتنی بر دین است ،شیوهای از زندگی با تأکید بر مهارتهای دینی است که در آن از اصول و باورهای اسالمی جهت کسب
دیدگاهی مثبت و روشن از حوادث جهان استفاده میشود ( .)8سبک مقابله اسالمی که برگرفته از دین مبین اسالم به عنوان یکی از کاملترین ادیان الهی است،
به فرد این توانمندی را میدهد تا از نیروی روحبخش و برانگیزاننده آمیزههای اسالمی بهعنوان سپری دفاعی در مقابل مشکالت استفاده نماید و با تاکید بر
سفارشهای دینی همچون ایجاد معنی در زندگی ،احساس وظیفه و تعهد در قبال سالمتی ،تقدس زندگی ،بیتوجهی به ارزشهای مادی ،نوعدوستی ،ساده
زیستی ،تابآوری و پذیرش درد ،مصیبت و مرگ ،افراد را در مقابل نامالیمات زندگی توانمند نموده و نیروی مقابله با مشکالت را در آنان افزایش دهد؛ در واقع
این سبک سعی دارد تا اسلوبی را به کار گی رد تا با اثرگذاری بر شناخت ،عواطف و رفتار ،توانمندی فرد در تحمل مصائب افزایش یابد و موجب ارتقای این باور
گردد که وجود خداوند و ائمه اطهار میتواند قدرت مقابله با مشکالت را افزایش دهد ()9
شواهد نشان میدهد برخورداری از سبک مقابلهای دینی میتواند با توانمندیهای روانشناختی مختلفی در ارتباط باشد؛ بهطوریکه پژوهش Watkins
( )11نشان میدهد بیمارانی که مهارتهای مقابلهای دینی را به کار میبرند ،دیدگاه مثبتتری به زندگی داشته و شرایط زندگی را به نحو مناسبتری تفسیر
مینمایند .بررسیهای بالینی نشان میدهد وجود فشارهای جسمانی و روانی در افراد مبتال به سرطان میتواند بر نگرش آنها به زندگی تأثیر منفی گذارد؛ زیرا
نگرش به زندگی ( )Attitude to lifeهنگامی ایجاد میگردد که فرد زندگی خود را سرشار از امید و اشتیاق ببیند و نسبت به ادامه زندگی امیدوار باشد و
برخورداری از این نوع نگرش با وجود داشتن بیماری صعبالعالج ،کار بسیار سخت و دشواری است ( .)11نگرش مثبت به زندگی بدان معنی است که فرد
علیرغم وجود مشکالت و موانع ،بتواند احساس یاس و ناامیدی را کنار گذارده و با دید مثبتی به زندگی بنگرد ( Myers .)12بر این باور است که نگرشها از
عقاید افراد سرچشمه میگیرد و زمینهساز نحوه عملکرد آنها میگردد؛ به همین دلیل نوع نگرش به زندگی میتواند تحت تأثیر توانمندیهای افراد قرار داشته
باشد ( .)13شواهد نشان میدهد افراد مبتال به سرطان به دلیل وجود مشکالت روانشناختی توأم با بیماری ،بهسختی قادر به حفظ دید مثبت نسبت به زندگی
هستند و این مسئله باعث میگردد تا روند بهبودی آنها طوالنی شده و اثرات درمان کاهش یابد و برخورداری از مهارتهای مقابلهای دینی میتواند بر نوع
نگرش تأثیر گذارد ( .)10در این خصوص پژوهش حکیمی و همکاران ( )15نشان میدهد برخورداری از توانمندیهای دینی و مذهبی میتواند با مثبتگرایی
بیماران در ارتباط باشد چرا که توانمندیهای دینی با سطوح باالی آسایش درونی مرتبط بوده و این نوع تفکر میتواند زمینه نگرش مثبت به زندگی را فراهم
آورد .نتایج پژوهش دیگری نیز گویای این مسئله است که مهارتهای مقابلهای معنوی و باورهای دینی میتواند با نگرش به زندگی و امیدواری در ارتباط باشد
و سالمت روانشناختی را پیشبینی نماید ( .)16اما برخی از پژوهشهای دیگر که به بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش به بیماری پرداختهاند نشان داده
است که روشهای مقابله دینی نمیتواند به عنوان پیشبینیکننده مثبتی برای نگرش به بیماری قلمداد گردد؛ به طوری که  Thune-Boyleو همکاران در
تحقیق خود نقش باورهای دینی را در نگرش به بیماری ،منفی گزارش نمودهاند (.)11
همچنین بررسی وضعیت روانشناختی بیماران نشان میدهد که یکی از عمدهترین عواملی که در ایام بیماری میتواند باعث افزایش توانایی در تحمل
بیماری گردد ،سازگاری با بیماری ( )Disease adaptationاست( .)18سازگاری با بیماری اشاره به نوعی توانمندی دارد که میتواند به حفظ سالمت
روانشناختی بیماران مدد رساند و موجب تسریع بهبودی در آنها گردد؛ زیرا این توانمندی به فرایند حفظ نگرش مثبت نسبت به خود و جهان ،علیرغم داشتن
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مشکالت جسمانی توجه داشته و ضعف در آن ،موجب نیازمندی بیشتر خدمات و پیامدهای ضعیف سالمتی میگردد ( .)19سازگار شدن با بیماری ،بهعنوان یک
ظرفیت مثبت روانشناختی باعث ایجاد آرامش گردیده و موجب تعدیل شرایط سخت بیماری میگردد ( .)21درواقع سازگاری با بیماری را میتوان نوعی روش
جهت مدارا در نظر گرفت که فرد بیمار را قادر میسازد تا به نحو سنجیدهای با وضعیت بیماری خود سازش نماید و بتواند به حالت مطلوب یا نقطه نهایی دست
یابد و این موضوع فرد بیمار را قادر میسازد تا علیرغم وجود مشکالت جسمانی ،نگرش مثبتی را نسبت به خود و زندگی اتخاذ نماید ( .)21شواهد نشان میدهد
افرادی که از مهارتهای مقابلهای دینی استفاده مینمایند میتواند بهتر با شرایط بیماری خود سازگار گردند؛ بهطوریکه پژوهش عظیمزاده طهرانی و همکاران
( )9نشان داده است که بیمارانی که از سبکهای مقابلهای اسالمی برخوردارند ،به نحو مؤثرتری میتوانند در برخورد با مشکالت عمل نمایند و با بیماری خود
سازگار گردند .پژوهش دیگری نیز نشان از آن داشته است که توانمندی در استفاده از مهارتهای مرتبط با دین میتواند موجب ایجاد سازگاری با شرایط بیماریزا
گردد؛ زیرا افرادی که تحت تأثیر باورهای دینی قوی قرار دارند ،مشکالت را قابلحل دانسته و به دلیل استفاده از تکنیکهایی که عموماً مبتنی بر صبر و استقامت
است ،میتوانند به نحو مؤثرتری با شرایط بیماری سازگار گردند ( .)22همچنین برخی از پژوهشهای متناقض ،وجود ارتباط مثبت بین استفاده از سبکهای
مقابله ای دینی با سازگاری با بیماری را تایید ننموده و نشان دادهاند استفاده از این سبکها نمیتواند بر سازگاری فرد اثر گذارد؛ چرا که این سبکها تنها میتواند
تا حدی تابآوری بیماران را افزایش دهد (.)23
ازآنجا که بهبود و یا عود بیماری در افراد مبتال به سرطان وابسته به نحوه مقابله آنها با بیماری است ()5؛ در صورت تعیین ارتباط بین نگرش به زندگی و
سازگاری با بیماری با سبکهای مقابله اسالمی میتواند منجر به برنامهریزیهای بنیادی در جهت کاهش مشکالت روانشناختی این بیماران گردد که این
موضوع اهمیت انجام این تحقیق را یادآور میشود .همچنین چون رشد پژوهشهایی که بهمنظور کاهش مشکالت روانشناختی بیماران مبتال به سرطان انجام
پذیرد میتواند بهعنوان عاملی محافظتکننده قلمداد گردد که از بروز مشکالت روانشناختی مختلفی در آنان جلوگیری نماید و به بهبود روند بیماری آنان مدد
رساند ،انجام این نوع از پژوهشها را خاص و پراهمیت مینماید ( .)9از طرفی بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد ،پژوهشی که در خصوص ارتباط بین سبک
مقابله اسالمی در بیماران مبتال به سرطان پرداخته باشد بسیار محدود بوده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و این موضوع بهعنوان یک خأل پژوهشی
پژوهشگر را بر آن داشته به بررسی ارتباط سبک مقابله اسالمی با نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری ،در جامعه بیماران مبتال به سرطان بپردازد؛ و با توجه
به اینکه به نظر میرسد سبک مقابله اسالمی میتواند در حفظ بهداشت روان این بیماران مؤثر باشد؛ این پژوهش با هدف تعیین رابطه نگرش به زندگی و
سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی در بیماران مبتال به سرطان پستان انجام پذیرفته است.

مواد و روشها

ابزار پژوهش

 -1مقیاس سبک مقابله اسالمی
مقیاس سبک مقابله اسالمی ( )ICSQابزاری است که توسط احتشامزاده ( )20تهیه شده است که ابزاری  32مادهای است که در یک مقیاس لیکرت
چهارگزینهای نمرهگذاری میگردد .این ابزار با هدف سنجش میزان استفاده افراد از سبکهای مقابلهای اسالمی و مبتنی بر دین اسالم طراحی گردیده است که
میزان پاسخگویی به آن نشان میدهد فرد تا چه حدی از این سبکهای مقابلهای در برابر مشکالت استفاده مینماید .این ابزار دارای سه خرده مقیاس بوده و
 13ماده اول آن یعنی سواالت  1تا  13به سنجش مؤلفه راهبرد مقابله شناختی ،میپردازد و  11ماده بعدی یعنی سواالت  13تا  20مرتبط با راهبرد مقابله رفتاری
بوده و نهایتاً  8ماده آخر یعنی سواالت  25تا  32راهبرد مقابله عاطفی را به خود اختصاص میدهد .این مقیاس دارای یک نمره کل است که از مجموع نمرات
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این پژوهش در مقوله پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن متشکل از کلیه زنان مبتال به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی و
رادیوتراپی رضا (ع) شهر مشهد در سال  1011به تعداد  151نفر میباشند که از این تعداد بیمارانی که داوطلب شرکت در پژوهش بوده و مالکهای ورود و
خروج پژوهش را دارا بودند به روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .با توجه به حجم پایین جامعه آماری ،در تعیین حجم نمونه معیارهای
ورود به پژوهش همچون حضور داوطلبانه در پژوهش ،دریافت تشخیص قطعی سرطان پستان و سپری شدن  1تا  0ماه از تشخیص بیماری ،قرار گرفتن در
مرحله  2و  3بیمار ی و دریافت شیمی درمانی ،برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و ارائه رضایت کتبی در خصوص شرکت در تحقیق و معیارهای خروج از
پژوهش همچون عدم رضایت از شرکت در پژوهش و عدم تکمیل پرسشنامهها یا مخدوش بودن پرسشنامهها لحاظ گردید که نهایتا  111نفر واجد شرایط بوده
و انتخاب گردیدند و نسبت به تکمیل ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبک مقابله اسالمی ،پرسشنامه نگرش به زندگی و مقیاس سازگاری با سرطان اقدام
نمودهاند و درنهایت دادهها از طریق نرمافزار  SPSS 25و به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزارهای مورداستفاده
در این پژوهش بهقرار ذیل است.
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به دست میآید و حداقل نمره  32و حداکثر آن  128است .همچنین سؤاالت  11 ،11 ،8 ،1 ،0و  32در این ابزار به شکل معکوس نمرهگذاری میشوند .جهت
سنجش پایایی این مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است و به ترتیب مؤلفه شناختی  ،1/83مؤلفه رفتاری  ،1/85مؤلفه عاطفی  1/10و نمره کل 1/93
بهدست آمده است (.)20
 -2پرسشنامه نگرش به زندگی
پرسشنامه نگرش به زندگی ( )LRIابزاری است که توسط  Battistaو  )25( Almondتهیه گردید .این ابزار با هدف سنجش معناخواهی در زندگی ایجاد
گردیده و میزان نگرش افراد را مورد سنجش قرار میدهد .این ابزار یک مقیاس  28سؤالی با دو زیر مقیاس چهارچوب (ذهنی) و تکمیل (هدف) است .هر مقیاس
متشکل از  10سؤال است که برای کنترل صداقت آزمودنی ،نیمی از عبارات بهصورت مثبت و نیمی دیگر بهصورت منفی است .این مقیاس در سال  1998توسط
دیاس مورد بازبینی قرار گرفت و شیوه نمرهگذاری آن به لیکرت  3درجهای تغییر نمود .سؤاالت  25 ،23 ،10 ،11 ،1 ،1و  28مربوط به زیر مقیاس چهارچوب و
سؤاالت  20 ،21 ،21 ،19 ،5 ،2و  21مربوط به زیر مقیاس تکمیل است .پایایی این مقیاس  1/90به دست آمده است و برای مقیاس چهارچوب (ذهنی) 1/10
و تکمیل (هدف)  1/16به دست آمده است .در ایران آلفای کرونباخ این مقیاس توسط براتی ثانی ( 1/86 )20به دست آمده است که برای مقیاس چهارچوب
(ذهنی)  1/16و تکمیل (هدف)  1/10بوده است (.)26
 -3مقیاس سازگاری با سرطان
مقیاس سازگاری با سرطان ( )Mini-Macتوسط  Watsonو همکاران ( )21تهیه گردیده است .این مقیاس یک ابزار  5بعدی و  29سؤالی است و به
سنجش مؤلفههایی همچون روحیه مبارزهطلبی ،دلمشغولی نگرانکننده ،تفکر تقدیرگرایانه ،ناامیدی ،درماندگی و اجتناب شناختی میپردازد .این ابزار در یک
مقیاس لیکرت  0گزینهای تهیه شده و نمره باال در آن نشاندهنده سازگاری با بیماری است .در خصوص اعتبار و روایی این آزمون نیز بررسیهای انجام شده
نشان میدهد این مقیاس دارای ضرایب بین  1/62تا  1/88بوده است .همچنین اعتبار و روایی این آزمون در پژوهش پاتو و همکاران ( )26بر اساس آلفای
کرونباخ مورد سنجش مجدد قرارگرفته است و نشان داده است که ترتیب ضرایب تقدیرگرایی  ،1/11روحیه مبارزهطلبی  ،1/81دلمشغولی نگرانکننده ،1/91
ناامیدی -درماندگی  1/90و اجتنابشناختی  1/16است (.)28

یافتهها
با توجه به اینکه نمونه آماری این پژوهش بیماران زن مبتال به سرطان پستان بوده که به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج به پژوهش
انتخاب گردیدهاند؛ مشخصات دموگرافیک اعضای نمونه در جدول  1قابل مشاهده میباشد.
جدول  .1مشخصات دموگرافیک اعضای نمونه
سن

مدت بیماری به روز

مرحله بیماری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین

05/16

10

2

انحراف استاندارد

3/11

1/12

-

همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت بیماری ارائه گردیده است .همچنین نتایج نشان میدهد که به صورت
میانگین این بیماران در مرحله  2بیماری قرار دارند .در ادامه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مرتبط با متغیرهای پژوهش در جدول  2قابلمشاهده است.

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

پایینترین

باالترین

سبک مقابله اسالمی

91/16

0/11

61

110

نگرش به زندگی

69/03

0/16

28

80

سازگاری با بیماری

83/95

0/58

65

113
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد هر یک از گویههای پژوهش
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همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای روشهای مقابله اسالمی ،انسجام روانی ،سازگاری با بیماریها و تحمل درد
قابلمشاهده است؛ به این صورت که میانگین و انحراف استاندارد سبک مقابله اسالمی به ترتیب  91/16و  ،0/11میانگین و انحراف استاندارد نگرش به زندگی
به ترتیب  69/03و  0/16و میانگین و انحراف استاندارد سازگاری با بیماری به ترتیب  83/95و  0/58میباشد.
در ادامه بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف و بهمنظور بررسی استقالل خطی بین متغیرها از آزمون دوربین واتسون
استفاده گردیده که نتایج نشان داد سطح معنیداری بر اساس ضریب کولموگراف -اسمیرنوف بیشتر از  1/15بوده و مقدار آماره دوربین واتسون در فاصلهی 1/5
تا  2/5قرار دارد ،به همین دلیل استفاده از رگرسیون بالمانع است.
برای تعیین همبستگی هر یک از متغیرهای نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط متغیرها
سبک مقابله اسالمی

متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نگرش به زندگی

1/351

1/110

سازگاری با بیماری

1/321

1/111

مطابق جدول  3مشاهده گردید که بین نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی در جهت مثبت ارتباط معنیدار وجود دارد؛ به این
صورت که ضریب همبستگی سبک مقابله اسالمی با نگرش به زندگی  1/351و همبستگی سبک مقابله اسالمی با سازگاری با بیماری  1/321میباشد.
در ادامه برای تعیین تأثیر هر یک از متغیرهای نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری بر واریانس سبک مقابله اسالمی ،متغیرهای نگرش به زندگی و
سازگاری با بیماری بهعنوان متغیرهای پیشبین و سبک مقابله اسالمی ،بهعنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند .نتایج آماری رگرسیون
در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .0تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی سبک مقابله اسالمی از روی نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری
مدل

متغیر مالک

1

سبک مقابله اسالمی

2

سبک مقابله اسالمی

متغیر پیشبین

مقدار ثابت
نگرش به زندگی

ضریب تعیین و ضریب

ضرایب

ضرایب

تعیین تعدیلشده

غیراستاندارد

استاندارد

R

R2

1/351

1/128

مقدار ثابت
نگرش به زندگی
سازگاری با بیماری

1/021

1/111

B

SE

Β

T

سطح
معنیداری

193/03

9/83

-

19/61

1/1111

1/03

1/386

1/351

3/129

1/1111

158/16

11/01

-

9/11

1/1111

1/031

1/311

1/351

3/816

1/1111

1/698

1/293

1/223

2/385

1/119

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 1-11

] [ Downloaded from iahj.ir on 2022-08-17

نتایج جدول فوق نشان میدهد که در بهترین مدل پیشبینی (مدل دوم) مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیشبین با متغیر مالک برابر با 1/021
بوده که نشاندهنده رابطه در حد باال بین متغیر پیشبین و متغیر مالک (سبک مقابله اسالمی) است .مقدار ضریب تعیین برابر با  1/111بوده و بیانگر این مطلب
است که  11درصد از تغییرات سبک مقابله اسالمی به متغیرهای پیشبین مربوط است .در مجموع شاخصهای تحلیل واریانس ،معنیدار بودن رگرسیون و
رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده که سطح معناداری کوچکتر از  1/11آن را تأیید میکند .آزمون نشان میدهند که مدل رگرسیون با متغیرهای پیشبین
و مالک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل ،واقعی بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست .همچنین نشان میدهد که متغیرهای
پیشبین توانستهاند تغییرات سبک مقابله اسالمی را پیشبینی کنند .با احتمال بیش از  99درصد این متغیرها در پیشبینی و تغییرات متغیر مالک سهیم هستند.
همچنین مقادیر ضرایب رگرسیون نشان میدهد به ترتیب نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری قویترین پیشبینها برای سبک مقابله اسالمی هستند.
بر اساس ضریب غیراستاندارد بتا ،در مدل اول با هر واحد تغییر در انحراف معیار نگرش به زندگی به میزان  1/12در انحراف معیار سبک مقابله اسالمی تغییر
مثبت ایجاد میکند .درحالی که در مدل دوم هر واحد تغییر در انحراف معیار نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری به میزان  1/11در انحراف معیار سبک مقابله
اسالمی تغییر ایجاد میکند و تمامی این تغییرات با توجه به مقدار احتمال آزمون رگرسیون معنادار است ( P>1/11و .)P>1/15
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این پژوهش با هدف تعیین رابطه نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری با سبک مقابله اسالمی در بیماران سرطانی انجام گرفته که نتایج بهدستآمده
نشان داد بین نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری ،با سبک مقابله اسالمی در جهت مثبت ارتباط معنیدار وجود دارد.
این یافته میتواند با پژوهشهایی که به بررسی ارتباط بین سبک تفکر دینی با نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری پرداختهاند ،همسو باشد که در این
خصوص میتوان به پژوهشهای  Moellerو همکاران ( ،)5عظیمزاده و همکاران ( Pruksakorn ،)11( Watkins ،)9و همکاران ( ،)10حکیمی و همکاران
( Libby ،)15و همکاران ( Barton ،)16و همکاران ( )18و  Mahayatiو همکاران ( )22اشاره نمود .همچنین این یافته با نتایج پژوهش Thune-Boyle
و همکاران ( )11و  )23( Brennanناهمسو میباشد.
در تبیین ارتباط بین سبک مقابله اسالمی با نگرش به زندگی میتوان اینگونه عنوان داشت که برخورداری از سبک مقابله دینی میتواند با اثرگذاری بر
فرایندهای فکری و از طریق توسل به نیروی فرازمینی و ایجاد احساس حمایت از سوی پروردگار به مدیریت موفقتر فشار روانی کمک نموده و بهواسطه آن بر
نوع نگرش به زندگی تأثیر مثبت گذارد؛ چرا که افرادی که از این نوع سبک مقابلهای در برخورد با موقعیتهای فشارزا استفاده مینماید ،مقید به باورهای دینی
خود بوده و طبق رهنمودهایی که پیوسته صبر و شکیبایی را توصیه میکنند عمل مینمایند و این موضوع باعث میگردد تا بتوانند توانـایی پـذیرش و درک
شـرایط فشارزای زندگی را داشته باشند و بهجای اجتناب ،سعی در مدیریت موقعیت نمایند و این موضوع دور از انتظار نخواهد بود که دیدگاه مثبتی نسبت به
زندگی در آنها ایجاد گردد (.)5
برخورداری از سبک مقابله دینی با اثرگذاری بر رفع تنش با تأکید بر راهبردهای سازشیافته و رفتارهای سالمتمدار مبتنی بر باورهای دینی ،باعث میگردد
تا فرد بتواند با شرایط بحرانزا بهگونهای رفتار نماید که کمترین هیجـان منفـی را به دنبال داشته باشد که این موضوع بر روی نگرش به زندگی تأثیر میگذارد
( )11( Watkins .)16معتقد است بیمارانی که عمدتاً از سبکهای مقابلهای دینی استفاده مینماید ،به این دلیل که بینش رشدیافتهتری نسبت به خود و جهان
هستی دارند ،از احساس ارزشمندی باالتری برخوردارند و این مسئله باعث میگردد تا یک نظم اخالقی در آنان شکل گیرد و باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت
به زندگی گردد .وی معتقد است افراد دارای سبک مقابلهای دینی معموالً تکنیکهایی همچون صبر و استقامت و توسل به دعا را به کار میبرند که به آنها
کمک میکند تا نسبت به زندگی دید خوشبینانهتری داشته باشند و بهتر بتوانند مصائب و سختیها را تحمل کنند .همچنین مشخص و مبرهن است که
توانمندیهای دینی با سطوح باالی آسایش درونی مرتبط است و برخورداری از سبکهای مقابلهای دینی و مذهبی میتواند موجب ایجاد آرامش شود؛ زیرا این
افراد به این باور عمیق دست یافتهاند که وجود خداوند و توسل بر قدرت الیزال الهی میتواند بهترین روش برای مقابله با مشکالت زندگی باشد و چون این
افراد به کمک الهی ایماندارند ،دیدگاه مثبتتری نسبت به زندگی دارند؛ زیرا نگرش مثبت به زندگی با احساس توانمندی در حل مشکالت ارتباط دارد ( .)15با
توجه به اینکه در آموزههای دین اسالم ،زندگی بهعنوان نعمتی ارزشمند از جانب پروردگار شناخته میشود؛ کلیه اقداماتی که فرد مسلمان جهت مقابله با مشکالت
زندگی به کار میگیرد ،می تواند او را در رسیدن به این ارزش یاری نماید؛ بر همین اساس فرد مسلمان با استناد به سفارشات اسالم که اعمالی همچون صبر،
بردباری ،مدار ،تحمل ،شکرگزاری و کنترل هیجانها را در ایجاد آرامش دخیل میداند ،از این توانمندی استفاده مینماید تا بتواند نگرش خود را به زندگی تغییر
داده و در زمان سختیها نیز نگرش مثبتی به زندگی داشته باشد (.)9
در تبیین ارتباط بین سبک مقابله اسالمی با سازگاری با بیماری ،میتوان اینگونه عنوان داشت که سازگاری با بیماری با تغییراتی در روش زندگی فرد
همراه است و نیازمند برنامهریزی و استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسبی است که بتواند هدایتگر بیمار در تحمل بیماری باشد؛ به همین دلیل مهارتهای
مقابلهای که تحمل افراد را در برخورد با مشکالت افزایش میدهد میتواند آنها را به سازگاری بهتر با بیماری برساند و چون استفاده از سبک مقابله دینی بر
این مقولهی تحملورزی تأکید دارد ،باعث افزایش سازگاری با بیماری میشود ( .)18افراد برخوردار از سبک مقابلهای دینی ضمن پذیرش باورهای دینی ،قواعد
خاص اخالقی را بهمنظور کنترل خویشتن و کنترل محیط به کار میگیرند و این مسئله باعث میگردد به نحو مناسبتری بتوانند با شرایط سخت کنار بیایند و
بهاصطالح تابآوری باالتری داشته باشند که وجود همین توانمندی به آنها کمک میکند تا با بیماری خود به سازگاری رسند .در واقع افراد برخوردار از سبک
مقابلهای دینی ،بهواسطه تکنیکهای افزایش تحمل ،مدارا ،بردباری و حمایتپذیری ،نقش مقابلهای مؤثری را در برابر فشار روانی از خود بروز میدهند و بدین
طریق بهتر با شرایط بیماری خود سازگار میشوند( .)9برخی از تحقیقات نیز نشان دادهاند توانمندی در استفاده از مهارتهای مرتبط با دین یا برخورداری از
سبک مقابلهای دینی به فرد بیمار کمک مینماید تا بیماری خود را قابلتحمل ببیند و مشکالت مرتبط با بیماری را بهتر درک نماید و ضمن استفاده از
تکنیکهایی که عمدتاً مبتنی بر صبر و استقامت است ،میزان تحمل مصائب را در خود افزایش دهند و بتوانند شرایط بیماری را بهتر تحمل کنند و با آن سازگار
گردند ( .)22هرچند که در ادیان مختلف درخصوص برباری و روشهای مقابله با مشکالت سفارشهای زیادی شده است؛ اما در دین مبین اسالم بهعنوان یکی
از کامل ترین ادیان الهی مسائلی همچون صبر و بردباری به صورت گسترده توصیه شده است و به توسل بر دعا و مناجات بهعنوان یک راهبرد هیجانمدار
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مبتنی بر باورهای دینی نگریسته شده است؛ به همین دلیل فرد مسلمان با تاکید بر این آموزههای اسالمی ،در مسیر مقابله با مصائب ،استقامت در برابر مشکالت
را سر لوحه کار خود قرار میدهد و این موضوع به او کمک مینماید تا بتواند با بیماری و مشکالت مرتبط با آن بهتر سازگار شود (.)9
پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از سبک مقابلهای اسالمی که مبتنی بر آموزههای دین مبین اسالم است با تأکید بر سه بعد مقابله شناختی ،مقابله
رفتاری و مقابله عاطفی میتواند بیمار مبتال به سرطان را قادر سازد تا روی سه بعد هیجانات ،رفتار و تفکر تمرکز نموده و ضمن مدیریت بهتر هیجانات ،تفکر
سنجیده داشته و رفتارهای مؤثری را بروز دهد و با توجه به اینکه نگرش به زندگی تحت تأثیر شناخت افراد و هیجانات قرار دارد ،میتواند به ایجاد نگرش مثبت
در بیماران کمک کند .همچنین با توجه به اینکه در سبک مقابله اسالمی ،تأکید بر تحمل مشکالت و توسل بر دعا و مناجات را بهعنوان راهکاری مؤثر در
خصوص ایجاد آرامش در نظر میگیرد ،این مسئله جزو بعد هیجانی راهبرد مقابله اسالمی شناخته میشود که میتواند منجر به ایجاد آرامش و احساس مدیریت
بهتر شرایط گردد و چون نگرش مثبت به زندگی با احساس توانمندی در برابر مشکالت و توان تحمل مصائب در ارتباط است ،بین آنها ارتباط مثبت دیده
میشود .همچنین پژوهش حاضر نشان داد که سبکهای مقابله اسالمی در بیماران مبتال به سرطان که تحت فشار روانی باالیی قرار دارند میتواند منجر به
کاهش تنش و فشار روانی گردد و باعث حفظ بهزیستی روانی آنها شود که این موضوع نیز بهواسطه بعد عاطفی و شناختی این نوع سبک ایجاد میگردد.
تکنیکهای سبک مقابله اسالمی که مبتنی بر آمیزههای اعتقادی است ،توکل بر خداوند و صبر را توصیه مینماید و باعث میگردد تا بیماران مبتال به سرطان،
بیماری خود را بهعنوان یک آزمایش الهی در نظر گرفته و خداوند را بهعنوان تکیهگاهی مطمئن بدانند که این موضوع تحت عنوان بعد رفتاری باعث افزایش
تحمل بیماری و نهایتاً رسیدن به سازگاری با بیماری گردد.
هرچند این پژوهش به لحاظ زیربنای توصیفی و نظری ،نوآورانه است ،اما پژوهشگر در انجام این تحقیق با محدودیتهایی روبرو بوده است ،اول آنکه این
پژوهش تنها بر روی بیماران مبتال به سرطان پستان کلینیک آنکولوژی رضا (ع) در شهر مشهد انجام شده است؛ به همین دلیل نمیتوان در خصوص تعمیم
این نتایج به دیگر مناطق جغرافیایی و دیگر بیماران سرطانی اظهارنظر نمود .همچنین از دیگر محدودیتهای این تحقیق این است که این تحقیق از نوع
همبستگی بوده و نتایج حاصل از آن نمیتواند بهصورت علت و معلولی تبیین و تفسیر گردد و میبایست جهت رفع این محدودیت به طراحی مطالعات آزمایشی
پرداخته شود .درنهایت بر اساس یافتههای این پژوهش بهعنوان پیشنهاد کاربردی میتوان اینگونه عنوان داشت که چون بیماران مبتال به سرطان درصورتیکه
نتوانند دید مثبتی به زندگی داشته باشند و به سازگاری برسند ،تحمل بیماری برای آنان سخت میگردد ،پیشنهاد میگردد جهت انتخاب سبک مقابلهای اسالمی،
با هدف اثرگذاری بر نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری ،اقدامات روانشناختی فردی و گروهی توسط انجمن بیماریهای خاص انجام گردد .همچنین
پیشنهاد میشود چون بیماران سرطانی در شرایطی قرار دارند که عواملی همچون نگرش به زندگی و سازگاری با بیماری ،بر سالمت روان آنان تأثیر میگذارد،
به سبک مقابله اسالمی بهعنوان عاملی پیشگیرانه توجه شود و تأثیر این مؤلفه بهصورت نیمه آزمایشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مالحظات اخالقی :طرح این پژوهش در ابتدا مورد تأیید دانشگاه آزاد تربت جام قرار گرفت و کد پایاننامه  11821111911113به آن اختصاص یافت .قبل
از اجرای مداخله ،تمام بیماران فرم رضایت آگاهانهی شرکت در برنامهی درمانی را امضاء نمودند .پس از پایان اجرای برنامهی درمانی بر روی بیماران گروه
آزمون ،بیماران گروه شاهد نیز این برنامه را دریافت نمودند.
تضاد منافع :نویسندگان مقاله تضاد منافعی دربارهی این پژوهش گزارش نکردهاند.
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بر خود الزم میدانیم از همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام و مسئولین محترم کلینیک آنکولوژی و رادیوتراپی رضا (ع) شهر
مشهد تقدیر و تشکر داشته باشیم.
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