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Abstract
Aim and Background: Cancer is considered to be one of the most important health and therapy issues in the
world and in our country, especially among men, and is usually associated with significant clinical and
psychological discomfort in the optimal use of coping strategies. The aim of this study was thus to analyze the
structural model of spiritual health based on health anxiety, positive meta-emotion, pain self-efficacy mediated
by the source of internal health control in men with cancer.
Methods and Materials: The research method is descriptive-correlational type of structural equation modeling.
The statistical population consisted of men aged 45 to 65 years old with gastrointestinal cancers living in
Golestan province in 1400. The sample size was estimated to be 230 people using Krejcie Morgan table. The
convenience sampling method was used. The instruments of this research were in the form of questionnaires
including health anxiety by Salkowski and Warwick (2002), metacognition and meta-emotion by Biro Montea
(2010), pain self-efficacy by Nicholas (1980), spiritual health by Delman and Free (2004), source of health
control by Wallston et al. 1978). To analyze the data, structural equation modeling technique was used in the
LISREL8.71 software.
Findings: The results showed that health anxiety had a significant negative effect, and positive meta-emotion
and self-efficacy had a significant positive effect on spiritual health (P <0.001). The source of internal health
control mediated the effect of pain self-efficacy on spiritual health in a significant positive way (P <0.01). The
source of internal health control has a negative effect on health anxiety and a significant positive effect on
positive meta-emotion and pain self-efficacy (P <0.005).
Conclusions: The results of the present study support the hypothesis that health anxiety, positive meta-emotion,
and pain self-efficacy are related to spiritual health and can affect spiritual health through the mediation of health
control source.
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تحلیل مدل ساختاری سالمت معنوی بر اساس اضطراب سالمت ،فراهیجان مثبت ،خودکارآمدی
درد با میانجیگری منبع کنترل سالمت درونی در مردان مبتال به سرطان
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چکیده

زمینه و هدف :سرطان یکی از مسائل مهم بهداشتی درمانی جهان و کشور ما بهویژه در میان مردان محسوو مویشوود و معموو ا بوا نواراحتیهوای
چشمگیر بالینی و روانشناختی در استفاده مطلو از راهبردهای مقابلهای همراه است از اینرو؛ پژوهش حاضر با هدف تحلیل مودل سواختاری سوالمت
معنوی بر اساس اضطرا سالمت ،فراهیجان مثبت ،خودکارآمدی درد با میانجیگری منبع کنترل سالمت درونی در مردان مبتال به سرطان انجام شد.
مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی -همبستگی از نوع معاد ت ساختاری است .جامعه آمار ،متشکل از مردان  61تا  41سال مبتال به سرطانهای
دستگاه گوارش ساکن در استان گلستان در سال  1611بود .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 231 ،نفر بورآورد شود .روش نمونوهگیوری
بهصورت در دسترس انجام شد .ابزار تحقیق بهصورت پرسشنامههای پژوهش شامل اضطرا سالمت سالکوسکیس و واروویوک ( ،)2112فراشوناخت و
فراهیجان بیرو مونته آ ( ،)2111خودکارامدی درد نیکو س ( ،)1991سالمت معنوی دلمن و فری ( ،)2116منبع کنتورل سوالمت والسوتون و همکواران
( ،)1949بودند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،از تکنیک مدلیابی معاد ت ساختاری در محیط نرمافزار  LISREL8.71استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که اضطرا سالمت به صورت منفی و فراهیجان مثبت و خودکارامدی بهصورت مثبت و معنادار بر سالمت معنوی اثر دارنود
( .)P> 1/111منبع کنترل سالمت درونی اثر خودکارآمدی درد را بر سالمت معنوی بهصورت مثبت و معناداری میوانجیگوری کورد ( .)P> 1/11منبوع
کنترل سالمت درونی بر اضطرا سالمت بهصورت منفی و بر فراهیجان مثبت و خودکارآمدی درد بهصورت مثبت و معناداری اثر دارد (.)P>1/111
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر از این فرض حمایت می کند که اضطرا سالمت ،فراهیجان مثبت ،خودکارآمدی درد ،با سالمت معنوی رابطه داشته
و از طریق میانجیگری منبع کنترل سالمت میتوانند سالمت معنوی را تحت تأثیر قرار دهند.
واژههای کلیدی :سالمت معنوی ،اضطرا سالمت ،فراهیجان مثبت ،خودکارامدی درد ،منبع کنترل سالمت.
ارجاع :سلیمانی فاطمه ،عبدالهزاده حسن ،اسدی جوانشیر .تحلیل مدل ساختاری سالمت معنوی برر اسراا ارربراال سرالمت ،فراهیجرات م برت،
خودکارآمدی درد با میانجیگری منبع کنترل سالمت در مردات مبتال به سرطات .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1611؛ .464-433 :)6(19
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مقدمه
در حال حاضر سرطان یکوی از مسوائل مهوم بهداشوتی درموانی
جهان و کشور ما محسو میشود .بر اساس تمام شواهد علمی،
تجربی و پژوهشی ،سرطان بعد از بیماریهوای قلبوی عروقوی و
حوادث و سوانح در ردیف یکی از اساسیترین و خطرنوا تورین
بیماریهای مزمن و از عوامل تهدیدکنندة جامعه به شمار میرود
( .)1در این مابین سرطانهای دستگاه گووارش بوه دلیول رشود
جمعیت ،افزایش میانگین سنی ،تغییر در نحووه تغییوه و سوبک
زنوودگی افووراد (مصوورف مووواد م وودر ،آلووودگی محوویط ،وجووود
هلیکوباکتر پیلوری) ،عوامل ژنتیکی و ارثی در چند دهه اخیور در
کشور ایران به ویژه استان گلستان به نحوو چشومگیری افوزایش
یافته است ( .)2سامانه جامع سورطان اسوتان گلسوتان در سوال
 ،1399میزان بروز استانداردشده سرطانهای گوارشی در موردان
را بهمراتب بیشتر از بروز سرطانهای دستگاه گووارش در میوان
زنان اعالم کرد .از سویی در مبتالیان به سورطانهوای دسوتگاه
گوارش ،جنبههای فرهنگی ،تجربیوات زنودگی ،رفتارهوا ،سوبک
زندگی ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،تعیینکننده معنای سورطان
برای مبتالیان و خانوادهها میباشد ( .)3به همین جهت ،عوالوه
بر درمان جسمی نیاز به حمایتهوای روانشوناختی و اجتمواعی
برای مبتالیوان بوه ایون نووع سورطان احسواس مویشوود (.)6
پژوهشهای متعددی ارتبوا سورطان را بوا تورس ایرواقعوی از
مرگ ،فوبی اجتماعی ،اختال ت هوراس ،اخوتال ت اضوطرابی،
افسردگی ،حساسیت بین فردی ( ،)1کاهش خودکارآمودی ( )4و
هیجانهای منفی ( )4تأیید کردهاند.
در این راستا یکی از رایجترین واکنشهای روانشناختی که
بیماران در طی تش یص و درمان سرطان از خود نشان میدهند
و باعث رنج فراوان ،بستریهای مکرر و نگرانیهای مداوم برای
بیماران و همراهان ایشان و پرداخت هزینههوای گوزاف درموانی
می گردد ،اضطرا سوالمت اسوت ( .)9ایون اضوطرا عملکورد
شغلی ،تحصیلی و روابط میانفردی ،میزان سوازگاری و کیفیوت
زندگی افراد را بهطور چشمگیری تحت تأثیر قورار مویدهود (.)9
برای افرادی که از سرطان رنج میبرند ،اینگونه نگرانیها باعث
توجه بیش ازحد به هرگونه عالئم بودنی شوده توا بورای درموان
بهموقع اقدام نمایند ( .)11دلواپسویهوای دائموی دربواره عالئوم
بدنی ،موجبات فکر کردن به موضوعات ناخوشایند بهعنوان مثال
فکر کردن دربارة تجربه سرطان ،به طور مداوم احساسات و افکار
منفی مرتبط با سرطان را به ذهن میآورد و از میوزان سوالمتی
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افراد میکاهد ( .)11ازجمله عواملی که به نظر میرسد با سرطان
و اضطرا رابطه داشته باشد فراهیجان مثبت اسوت .پیوامهوایی
که افراد درباره آمار روزافزون مبتالیان به سرطان مویگیرنود ،از
طریق تهدید امنیت و آرامش افراد باعث افزایش نگرانی سالمتی
در آنان میشود ( .)4فراهیجان واکنشهوای هیجوانی افوراد بوه
هیجانهای تجربه شده است که نقش مهموی در سوازماندهوی
افکووار و احساسووات بیموواران دارنوود ( .)12فراهیجووان مثبووت بووا
بهرهگیری از ذهنآگاهی و پییرش روانشوناختی ،زمینوه بهبوود
سالمتی را در مبتالیان به سرطان تضومین مویکنود ( .)13ایون
سازه با عملکرد شناختی مطلو هموراه اسوت و بوه رضوایت از
زندگی منجر میشود ( )16و باعث میشود بیمواران سورطانی از
راهبردهای مقابله ای مطلو و سازگار در جهت مقابله با شورایط
بحرانی استفاده نمایند ( .)11از سویی افراد با فراهیجان منفی در
مواجهه با شرایط تنیدگیزا از راهبردهای منفوی شوامل نشو وار
منفی ،سرزنش خود ،سرزنش دیگران و تلقی فاجعهآمیز اسوتفاده
میکنند ( .)14این راهبردهای منفی و ناسازگارانه توأثیر م ربوی
بر سالمت روان و کیفیت زندگی مبتالیان بر سرطان میگیارنود
(.)14
در میان تأثیرات سرطان ،مؤلفة دیگری که آسیب جدی بوه
کیفیت زندگی بیماران سرطانی وارد میکند ،درد است ( .)19درد
به عنوان یک عامول جسومانی در بسویاری از ابعواد و رفتارهوای
زندگی فرد اثر دارد ،بهطوریکه درد مستمر بهتدریج اثرات منفی
و زیانباری را بر سالمت عمومی ،روانی و عملکردهای جسومانی
و اجتماعی افراد بر جای میگویارد و االوب در توانوایی شو ص
برای انجام فعالیتهای گوناگون زندگی تداخل ایجاد مویکنود و
آنها را برای انجام فعالیتهای معمول روزانه کمتوان یا نواتوان
میکند ( .)19از عوامل روان شناختی مؤثر بور میوزان دردی کوه
بیمار سرطانی تجربه میکند ،خودکارآمودی اسوت .در چوارچو
نظریه یادگیری اجتماعی ( )21خودکارآمدی منعکسکنندة اعتماد
فرد به تواناییاش برای دستیابی به نتیجوهای دل وواه اسوت؛ در
این دیدگاه خودکارآمدی ،تعیینکننوده میوزان مقاوموت افوراد در
برابر موانوع و تجربیوات ناخوشوایند اسوت و بوا ارزیوابی میوزان
اطمینان ش ص از توانایی فرد برای انجام فعالیوتهوایی خواص
مویتوووان عملکوورد وی را بووه هنگووام انجووام واقعووی آن اعمووال
پیشبینی کرد ( .)21از سویی خودکارآمدی درد عبوارت اسوت از
میزان اطمینان فرد به تواناییاش برای حفظ عملکورد ،علیورام
وجود درد است .در چند بررسی در بیماران مبتال بوه سورطان بوا
درد مزمن نشان داده شده است که افزایش خودکارآمدی حاصل
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از رفتار درمانی شناختی درد مزمن میتواند با نتایج درمانی بهتر،
ازجمله کاهش شدت ناتوانی جسمی ،همراه باشد ( .)22لیا سطح
توانایی و استقالل در انجام فعالیتهای روزمره میتواند شاخص
مهمی در تعیین سازگاری بیماران مبتال به سورطان بوا بیمواری
خود ،کاهش مشکالت روان شناختی و بهتر شدن حا ت عاطفی
مبتالیان به سرطان باشد .چراکه افراد مبتال به سرطان ،در طوی
مراحل بیماری تغییراتی را در کیفیت زندگی خود تجربه میکنند
( .)23به طوری که اثرات بیماری بر روی ابعاد روانوی ،اجتمواعی،
معنوووی و جسوومانی آنهووا مشووهود اسووت ( .)26پووژوهشهووای
متعددی نشان داده است که سالمت معنوی ازجمله عوامل مؤثر
در افزایش میزان سازگاری ،سالمت روانی اجتماعی ،اسوتفاده از
راهبردهای مقابله ای بهتر ،عملکرد ایمنی بهتر و بسوتری شودن
کمتر بیماران سرطانی بوده است ( .)21چراکه این سوازه ارتبوا
هماهنگ و یکپارچه ای را بین نیروهای درونی انسان ایجاد کرده
و زمینهای را فراهم میکند کوه از طریوق آن انسوان مویتوانود
معنی ،هدف و ارزشهای متعالی زندگی خود را در کنود (.)24
بهعبارتدیگر سوالمت معنووی نیورو یگانوهای اسوت کوه ابعواد
جسمانی ،روانی و اجتماعی را هماهنگ موینمایود .هنگوامیکوه
سالمت معنوی بهطور جدی به خطر بیفتد فرد ممکن است دچار
اختال ت روحی مانند احساس تنهایی ،افسردگی و از دسوت داد
معنا در زندگی شود ( .)24درواقع سالمت معنوی نقش حیاتی در
سازگاری با اضطرا ایفا میکند و تأثیر مثبتی بور ارتقواذ ذهنوی
ش ص و کاهش اختال ت ذهنی دارد ،زیرا اعتقوادات معنووی و
میهبی ارتبا قابل توجهی با نشانههوای سوالمت ذهنوی ماننود
افزایش اعتمادبه نفس و کنتورل خوود دارد و راهکواری مطلوو
برای مشکالت محسو میگردد ( .)29بهگونهای که مویتوانود
سازگاری با مشکالت و هم آهنگی سواختارهای درونوی بودن را
ارتقاذ ب شد ( .)29به همین دلیل میتواند گفت سالمت معنووی
میتواند اثرات مثبتی بر سالمت روانوی و جسومی داشوته باشود
(.)24
عالوه بر این از میان متغیرهای شوناختی موؤثر بور کیفیوت
زندگی و فعالیتهای روزمره ،میتوان به منبوع کنتورل سوالمت
اشاره کرد که در ارتقاذ رفتارهای بهداشتی بیماران سرطانی نقش
اساسی دارد ( .)31درواقع یکی از ابعادی که افراد سورطانی را در
درمان از هم متمایز میکند درجة کنترلی است که تصور میکنند
بر رویدادهای زندگی خود دارند ( .)31جایگاه مهار یا منبع کنترل
که ن ستین بار توسط راتر مطرح شد به ادراکی گفته میشود که
انسان از علیت نتایج رفتار خود دارد .بور اسواس نظریوه جایگواه

مواد و روشها
پژوهش حاضور بوه لحوا هودف ،کواربردی و بوه لحوا روش
پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی از نوع معواد ت
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مهار ،انسان مجموعوه گسوتردهای از باورهوا را دربواره افوراد یوا
اشیایی که نقش مهارکنندگی بر پاداشها و تنبیههای خود دارند،
بهدست آورد ()32؛ بنابراین منبع کنترل سالمت میتواند پویش-
بینی ،برای رفتارهای بهداشتی بیمار سرطانی باشد ( .)31تئووری
منبع سالمت معتقد است افرادی که معتقد به منبع کنترل درونی
سالمت میباشند ،بور ایون باورنود کوه وضوعیت سوالمتیشوان
مستقیماا ناشی از رفتار و عملکورد خودشوان اسوت .درحوالیکوه
معتقدان به منبع کنترل بیرونی سالمتی را وابسته بوه پزشوکان،
شانس یا ب ت و اقبال و سرنوشت میدانند ( .)33اعتقاد به قابل
کنترل بودن درونی یک بیماری باعوث ایجواد نگورش مثبوت در
خصوص انجام رفتار پیشگیرانه توسوط فورد مویشوود و الگووی
کنتورل سووالمت ،ارتبوا تنگوواتنگی بوا منبووع کنتورل سووالمت،
رفتارهای بهداشتی و حس کنترل و مسئولیتپییری بیمواران در
روند مراقبت و درمان بیماری آنان دارد ( .)36افوراد بوا معنویوت
با تر باور دارند نیروهای برتر یا خداوند به آنها قدرت و اختیوار
میدهد تا بر شرایط و اوضاع پیرامون خود ازجمله سالمت خوود،
تأثیر بگیارند .در چنین شرایطی آنها خود را مسئول میداننود و
با بهکارگیری راهبردهای مقابلهای فعال و مسوالهمودار ،سوالمت
جسمی و روانی خود را ارتقاذ میدهند ( .)31بور اسواس مطالوب
مطرحشده احتمال می رود که اضطرا سالمت ،فراهیجان مثبت
و خودکارآمدی درد بوهطوور مسوتقیم و ایور مسوتقیم از طریوق
وساطت منبع کنترل سالمت درونی ،سوالمت معنووی را تحوت
تأثیر قرار دهند .بهویژه بررسی عوامل مستقیم و ایر مسوتقیم در
کنار هم در قالب یوک مودل مویتوانود اطالعوات جوامعی را در
راستای مطالعات روانشناختی فراهم نماید .بر هموین اسواس در
این پژوهش محقوق درصودد ایون اسوت کوه نقوش متغیرهوای
اضطرا سالمت ،فراهیجان مثبت ،خودکارآمدی درد را بوهطوور
مستقیم و همچنین نقش ایر مستقیم متغیر میانجی منبع کنترل
سالمت درونی را در پیشبینی سالمت معنوی موردبررسی قورار
دهد و به این سؤال اساسی پاسخ دهود کوه آیوا مودل مفوروض
پیش بینی سالمت معنوی بر اساس اضطرا سالمت ،فراهیجان
مثبت ،خودکارآمدی درد با میانجیگوری منبوع کنتورل سوالمت
درونی با دادهها برازش دارد؟
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ساختاری است .جامعه آماری ،متشکل از مردان  61توا  41سوال
مبتال به سرطانهای دستگاه گوارش سواکن اسوتان گلسوتان در
سال  1611بود .حجم نمونه برحسب جدول تعیین حجم نمونه از
روی حجم جامعه که بوه روش کرجسوی مورگوان شوهرت دارد
استفاده شد .بر این اساس و با توجه به اینکه تعداد کل مبتالیان
مرد به سرطانهای گوارشی در استان گلستان  111نفر میباشد،
نمونه موردبررسوی  231نفور محاسوبه شود .روش نمونوهگیوری
بهصورت در دسترس انجام شد و بدینصورت که از افراد مبوتال
به سرطان ساکن استان گلستان و تحت پوشش کوانون حمایوت
بیماران سرطانی و صعبالعالج شافی هیرکان گلستان و موسسه
انجمن حمایت از بیماران سرطانی (طب تسکینی) گلستان بودند،
خواسته شد تا با دقت به پرسشنامهها پاسخ دهنود .موال هوای
ورود برای انت ا افراد نمونه شوامل -1 :رضوایت افوراد بورای
شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامه  -2مردان  61تا  41سال
مبتال به سرطانهای گوارشی در استان گلستان -3مبتالیان بوه
دردهای مزمن حاصل از سرطانهای گوارشی .درنهایوت بعود از
تکمیل پرسشنامهها ،از نرم افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیول 231
پرسشنامه استفاده شد.
پرسشرنامه اررربراال سرالمت سالکوسررکی و

پرسشنامه فراشرناخت فراهیجرات بیررو مونتره آ

واروویک ( :)2112ایون پرسشونامه در سوال  2112توسوط
سالکوسکیس و واروویک ساخته شد .مقیاس اضوطرا سوالمت
یووک آزمووون  19گویووه ای اسووت کووه از نوووع مووداد کااوویی و
خودسنجی است .هر گویه  6گزینه دارد و هر یوک از گزینوههوا
شامل توصیف فرد از مؤلفههای سالمتی و بیماری بهصورت یک
جمله خبری است که پاس گو باید یکی از جمالت را که بهتر او
را توصیف میکند انت ا نماید .نمرهگیاری برای هر آیوتم از 1
تا  3است و نمره با در آن نشانه اضطرا سوالمتی مویباشود.
ویژگیهای روان سنجی اضطرا سالمت در پژوهشهای متعدد
بررسی و تأیید شده است .در نس ه فارسی این مقیاس ضورایب
آلفای کرونباخ برای اضطرا سالمت کال  %99محاسبه شد کوه
نشانه همسانی درونی خو مقیاس است ( .)34ایون پرسشونامه
برای اولوین بوار در ایوران توسوط نرگسوی ( )1391بوه فارسوی
برگردانووده شوود و بوورای سوونجش روایووی آن از پرسشوونامه
خودبیمارانگاری اهواز ( )34استفاده گردیود .ضوریب همبسوتگی
بین این پرسشنامه و آزمون خودبیمارانگاری اهواز برابر با -1741
به دست آمد؛ بنوابراین پرسشونامه اضوطرا سوالمتی از روایوی
مناسبی برخوردار است (.)39

434

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-12-01

( :)2111پرسشوونامه فراشووناخت وفراهیجووان مثبووت در سووال
( )2111توسط بیر و مونته آ برای ارزیابی باورهای فراشناختی در
مووورد فراینوودهای شووناختی و هیجووانی بووه هنگووام مواجهووه بووا
موقعیتهای چالش برانگیز (اعتمواد بوه خواموشسوازی افکوار و
هیجانات پایدار ،اعتماد به تفسیر هیجانات خود بهعنووان نشوانه،
جلوگیری از واکنش فووری و تنظویم ذهون بورای حول مسوئله،
اعتماد به تنظیم سلسولهمراتوب اهوداف انعطوافپوییر و عملوی)
طراحی و تدوین شده است .این پرسشنامه دارای  19سوؤال و 3
بعد میباشد و بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت با سؤا تی به
سنجش فراشناخت وفراهیجان مثبوت مویپوردازد .ویژگویهوای
روان سنجی فراشناخت فراهیجان مثبت در پژوهش هوای متعودد
بررسی و تأیید شده است .در نس ه فارسی این مقیاس ضورایب
آلفای کرونباخ برای فراشناخت فراهیجان کوال  %93و سوه بعود
اعتماد به خاموش سازی افکار و هیجانات پایدار  ،%41اعتماد بوه
تفسیر هیجانات خود بهعنوان نشانه ،جلوگیری از واکنش فوری و
تنظیم ذهن برای حل مسئله  ،%43اعتماد به تنظیم سلسلهمراتب
اهداف انعطافپییر و عملی  ،%42محاسبه شد که نشانه همسانی
درونی خو مقیواس اسوت ( .)39روایوی محتووایی و صووری و
مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است (.)61
پرسشنامه خودکارامدی درد نیکروسا (:)1191
پرسشونامه خودکارآمودی درد ( )PSEQدر سوال  1991توسوط
نیکو س سواخته شوده اسوت .مقیواس خودکارمودی درد یوک
پرسشنامه ده سؤالی است که بر اسواس نظریوه بنودورا در موورد
خودکارآمدی میباشد و بهمنظور ارزیابی باور بیمار از توانواییاش
در انجام فعالیوت هوای گونواگون علیورام وجوود درد طراحوی و
تدوین شده است ( .)61دامنه نمرات این پرسشنامه از صفر تا 41
میباشد .نمره با تر بیانگر باور قدرتمندتر در انجام فعالیتهوای
روزمره علیرام وجود درد است؛ و نمره صفر یا نزدیک بوه صوفر
بیانگر عدم باور قوی در انجام فعالیتهای روزمره در حضوور درد
و رنج ناشی از بیماری است .اصغریمقودم و همکواران ضورایب
اعتبار آزمون را با اسوتفاده از روشهوای آلفوای کرونبواخ ،روش
تنصیف و روش بازآزموایی بوه ترتیوب  1/49 ،1/91و  1/44بوه
دست آوردند که بیانگر پایایی مطلوو و رضوایتب وش آزموون
است (.)62
پرسشنامه سالمت معنوی دلمن و فری (:)2110
مقیوواس  SIWBدر سووال  2116توسووط دلموون و فووری بوورای
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و «طرح زندگی» است .هر یک از ایون زیرمقیواسهوا شوامل 4
سؤال است .در اندازهگیری اولیه ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  ،%91زیرمقیاس خودکارآمدی  ،%94طورح زنودگی %99
محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خو مقیاس است (.)63

سنجش سالمت معنوی ساخته شوده اسوت و شوامل  12سوؤال
است که بور اسواس طیوف لیکورت پونج گزینوهای از ( 1کوامالا
موافقم) تا ( 1کامالا م الفم) طراحی شده است .دامنه نمرات کل
بر اساس آن از  12تا  41است که نمرات با تر سالمت معنووی
با تر را نشان میدهند .دو زیرمقیاس آن شامل «خودکارآمدی»

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگات
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
متغیر
21/1
21/1
69
 61تا  11ساله
سن
34/1
11/6
31
 11تا  11ساله
11/6
19/9
63
 11تا  41ساله
111
66/4
111
 41تا  41ساله
4/1
4/1
14
مجرد
وضعیت تأهل
91/9
46/9
141
متأهل
91
3/1
4
متارکه
94/9
12/9
29
فوت همسر
111
2/2
1
اعالم نکرده
11/1
11/1
114
زیر دیپلم
میزان تحصیالت
42/4
21/4
69
دیپلم
91/1
12/3
29
فوق دیپلم
94/9
11/9
24
لیسانس
111
3/1
4
فوق لیسانس و با تر
42/4
42/4
162
شاال
وضعیت شغلی
44/9
1/3
12
بیکار
111
32/1
43
بازنشسته

پرسشررنامه منبررع کنترررل سررالمت والسررتوت و
همکارات ( :)1199مقیاس چندوجهی منبع کنترل سالمت در
سال  1949توسط والستون و همکواران بوهمنظوور تعیوین منبوع
کنترل سالمت افراد ساخته شد .این موضوع کوه شو ص دارای
محور کنترل سالمتی (منبع کنترل سوالمت) از نووع درونوی یوا
بیرونی باشد ،بر اسواس یوک مجموعوه مش صوات اسوت .ایون
مش صات و ویژگیها بهصورت مقیاس بندی شده وجوود دارد و
بووه تعیووین نوووع محووور کنتوورل سووالمتی در افووراد موویپووردازد.
مقیاسهای تک بعدی در زمینه سنجش نوع کنترل ابتودا توسوط
والستون و همکاران طراحی شد .مقیواس  MHLCشوامل سوه
مؤلفه با معیار شش گانه لیکرت و م فف کلمات زیور اسوت-1 :
منبع کنترل سالمت مربو به افراد مؤثر ( :)PHLCشامل درجه
اعتقاد فرد به این امر که سالمت او بهوسیله افوراد دیگور تعیوین
میشود -2 .منبع کنترل سالمت درونی ( :)IHLCشامل درجوه
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اعتقاد فرد به این امر که عوامول داخلوی و رفتارهوایش مسوئول
بیماری و سالمت او است -3 .منبع کنترل سوالمت مربوو بوه
شانس ( :)CHLCشامل درجه اعتقاد فرد به این امر که سالمت
او وابسووته بووه شووانس ،ب ووت ،اقبووال و سرنوشووت اسووت .ایوون
پرسشنامه دارای سه فرم  B ،Aو  Cاست که هرکودام مشوتمل
بر هجده عبارت و هر مؤلفه دارای شش عبارت است .فورم  Aو
 Bدر سال  1949و فرم  Cکه میتواند برای بیماریهای خواص
یا شرایط معین مورد استفاده قرار گیورد ،در سوال  1996منتشور
شد .این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است .آزمودنی باید در
یک مقیاس لیکرت ششدرجهای از کامالا م الفم ( )1توا کوامالا
موافقم ( )4میزان موافقت یا م الفت خوود بوا هور یوک از آن را
بیان کند .شیوه نمورهگویاری پرسشونامه منبوع کنتورل سوالمت
بدینصورت است که برای بهدست آوردن نمره هر زیور مقیواس
کافی است امتیاز همه عبارات مربو به زیر مقیاس موردنظر بوا
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جدول  2میوانگین ،انحوراف اسوتاندارد ،چوولگی ،کشویدگی
متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .بر اساس آن ضرایب آلفوای
کرونباخ همه متغیرها و مؤلفهها با تر از  1/4است .این موضووع
بیانگر آن است که گویههای پرسشنامههای بهکوار گرفتوه شوده
برای سنجش متغیرهای پژوهش حاضر از همسانی درونی قابول
قبولی برخوردارند .همچنین ارزشهای کشیدگی و چولگی هموه
متغیرها در محدوده  ±2است .این مطلوب بیوانگر آن اسوت کوه
دادهها از توزیع متقارن برخوردارند.
جدول  ،3روابط همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشوان
میدهد .اضطرا سالمت بهصورت منفی و فراهیجوان مثبوت و
خودکارآموودی بووهصووورت مثبووت در سووطح معنوواداری  1/.1بووا
مؤلفههای سالمت معنوی همبسته بودند .همچنین منبع کنتورل
سالمت درونوی بوهصوورت مثبوت در سوطح معنواداری  1/.1بوا
مؤلفههای سالمت معنوی همبسته بودند .همچنین منبع کنتورل
سووالمت درونووی بووا اضووطرا سووالمت بووهصووورت منفووی و بووا
فراهیجان مثبت و خودکارآمدی درد بهصوورت مثبوت در سوطح
معناداری  1/.1همبسته بودند.

هم جمع شود .در پژوهش حاضر ضورایب همسوانی درونوی بوه
روش آلفای کرونباخ برای سالمت درونی  ،1/91سالمت مربوو
به افراد مؤثر  1/93و سالمت مربو به شانس  1/49بوه دسوت
آمد .روایی همزمان مقیاس منبع کنترل سالمت با مقیاس درونی
– بیرونی راتر مش ص شده است .همبستگی نمرات این آزمون
با وضعیت سالمتی آزمودنیها نیز حاکی از اعتبار مالکی مطلو
این آزمون است.
یافتهها
تجزیهوتحلیل داده ها در این پژوهش در دو ب ش آمار توصویفی
و استنباطی انجام شود .در ب وش آموار توصویفی ویژگوی هوای
جمعیت شناختی شرکتکننودگان توصویف و میوانگین ،انحوراف
استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش تحلیول و
گزارش شده است .در ب ش آمار استنباطی ،جهت نرموال بوودن
نمونه موردبررسی از شاخص کجوی و کشویدگی اسوتفاده شود و
جهت آزمون فرضیههای تحقیق از معاد ت ساختاری در محویط
نرمافزار لیزرل استفاده شد.

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی و رریب آلفای کرونباخ متغیرهای مورد مبالعه
آلفای کرونباخ
کشیدگی
کجی
انحراف معیار
میانگین
متغیرها
%99
-1/461
1/399
11/2
24/6
اضطرا سالمت
%93
1/914
-1/414
6/1
14/3
فراشناخت و فراهیجان مثبت
%91
-1/314
-1/139
9
24/3
خودکارآمدی درد
%91
-1/136
-1/144
3/9
21
کنترل سالمت درونی
%91
-1/163
-1/144
1/4
61/1
سالمت معنوی

نتایج جدول  1نشان میدهود کوه اثور متغیور درونگروهوی
(عامل زمان) بر ابعاد پرخاشگری ارتباطی پنهوان معنوادار اسوت
()p≤1/111؛ یعنی نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان بین گروه-
ها در پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون تفواوت معنوادار
وجود دارد .اثر متغیر بین گروهی مداخله نیوز در کواهش کنواره-
گیری عاطفی و خرا کردن وجهه اجتماعی معنادار است؛ یعنی
انجام مداخله آموزش مبتنی بر برنامه آموزش انیسازی ارتبا
توانسته است نمرات پرخاشگری ارتباطی پنهان را نسبت به گروه
کنترل کاهش دهند .همچنین عامل جنسویت و تعامول گوروه و
جنسیت معنادار نبودند نشاندهنده اثرب ش بودن آموزش مبتنی
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بر برنامه آموزش انیسازی ارتبا بوه یوک انودازه بور زوجوین
است.
جدول  2نشان میدهد که آموزش مبتنی بر برنامه آموزش
انیسازی ارتبا بر ابعاد پرخاشگری ارتباطی پنهوان در هور دو
مرحله پسآزمون و پیگیری تأثیر معنیداری داشته است .همان-
طور که نتایج جدول نشان میدهد «تفاوت میانگین پیشآزموون
با پسآزمون» و «تفاوت میانگین پیشآزمون با پیگیری» بیشوتر
و معنادارتر از «تفاوت میانگین پسآزمون و پیگیری» اسوت کوه
این نشاندهنده آن است که آموزش مبتنی بر برناموه آمووزش
انیسازی ارتبا بر ابعاد پرخاشگری ارتباطی پنهوان در مرحلوه
پسآزمون تأثیر داشته است و تداوم این تأثیر در مرحله پیگیوری
را نیز در برداشته است.
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جدول  :3ماتری همبستگی بین متغیرهای پژوهش
3
2
1
متغیرهای پژوهش
1
اضطرا سالمت
1
** 1/331
فراشناخت و فراهیجان مثبت
1
** 1/161
** -1/492
خودکارآمدی درد
1
** 1/469
** 1/696
** -1/14
کنترل سالمت درونی
** 1/19
** 1/191
** 1/613
** -1/64
سالمت معنوی
n =314
*P = 1/11
**P = 1/11
6

1
2
3
6
1

1

1

جدول  .0مقادیر  VIFو  Toleranceبرای بررسی مفروره همخبی چندگانه متغیرها
Tolerance
VIF
متغیر
1/39
2/146
اضطرا سالمت
1/19
1/491
فرا هیجان مثبت
1/316
2/924
خود کارآمدی درد
1/346
مرکز کنترل سالمت درونی 2/443

تحلیل مدل معاد ت ساختاری صورت گرفتوه اسوت .چگوونگی
برازش مدل اندازه گیری پژوهش با اسوتفاده از ایون نورمافوزار و
بوورآورد بیشووینه احتمووال مووورد ارزیووابی قوورار گرفووت .بررسووی
شاخص هوای برازنودگی بدسوت آموده نشوان داد کوه در االوب
شاخص های برازش مدل ساختاری برازنودگی بوهدسوتآموده از
برازش قابلقبول مدل اندازهگیری اولیه با دادههای گردآوریشده
حمایت می کند،NFI=1/00 ،CFI=1/00 ،2/df=1/331( .
.)RMSEA=0/001 ،AGFI=0/96 ،GFI=0/99

زم به توضیح است که بهمنظور ارزیابی نرمال بودن توزیع
داده های تک متغیری ،کشیدگی و چولگی و بوهمنظوور ارزیوابی
مفروضه عدم هم خطی ،عامل تورم واریوانس ( )VIFو ضوریب
تحمل تکتک متغیرها مطوابق بوا جودول  ،6موردبررسوی قورار
گرفت و نتایج نشان داد که دو مفروضه مزبور در بوین دادههوای
پژوهش حاضر برقرارند .بورای آزموون فرضویههوای پوژوهش از
روش مدل یابی معاد ت ساختاری استفاده شد .در ادامه با توجه
به اهمیت آزمون مودل نظوری پوژوهش متغیرهوای اصولی وارد
نرم افزار لیزرل ( )Lisrel8.71شده و از طریوق ایون نورم افوزار

دول  .5ررایب رگرسیوت استانداردشده و استاندارد نشده ،خبای معیار ررایب مدل ساختاری
مدل
1

سالمت معنوی

0/63

0/36

0/00

مرکز کنترل سالمت درونی

سالمت معنوی

0/63

0/53

0/11

5/65

اضطرا سالمت

مرکز کنترل سالمت درونی

-0/35

-0/10

0/03

-6/30

معنیدار است

فرا هیجان مثبت

مرکز کنترل سالمت درونی

0/31

0/31

0/05

6/36

معنیدار است

خودکارآمدی درد

مرکز کنترل سالمت درونی

0/63

0/13

0/06

0/35

معنیدار است

5/63

معنیدار است
معنیدار است

1/34

1/69

آمووواری معنووویدار اسوووت (،t= 1/31 ،Se = 1/11 ،β = 1/34
.)P> 1/111
ضریب مسیر رگرسیون استانداردشده از اضطرا سالمت به
مرکز کنترل سالمت درونی منفی بوده و به لحا آماری معنوی-
دار اسوووت (.)P> 1/111 ،t= -3/46 ،Se = 1/12 ،β = -1/21
ضریب مسیر رگرسیون استانداردشده از فورا هیجوان مثبوت بوه

جدول  1نشان مویدهود کوه ضوریب مسویر رگرسویون
استانداردشده از خودکارآمدی درد به سالمت معنوی مثبت بووده
و به لحا آماری معنیدار اسوت (1/34 ،Se = 1/16 ،β =1/34
= .)P> 1/111 ،tضریب مسیر رگرسیون استانداردشده از مرکوز
کنترل سالمت درونی به سالمت معنوی مثبت بوده و به لحوا
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2

متغیر پیشبین
خودکارآمدی درد

متغیر مالک

β

B

T

معنیداری
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مرکز کنترل سالمت درونی مثبت بوده و به لحا آماری معنوی-
دار اسووووووت (.)P>1/111 ،t= 3/43 ،Se = 1/11 ،β = 1/21
ضریب مسیر رگرسویون استانداردشوده از خودکارآمودی درد بوه
مرکز کنترل سالمت درونی مثبت بوده و به لحا آماری معنوی-
دار است (.)P> 1/111 ،t= 6/41 ،Se = 1/13 ،β = 1/34

اما همچنان کوه در شوکل  1مالحظوه مویشوود در مودل
پژوهش میانجی (منبع کنترل سالمت درونی) وجوود دارد .بورای
بررسی نقش واسطهای متغیر مرکز کنترل سالمت درونی ،اثرات
مسووتقیم و ایرمسووتقیم ،اثوور کوول و شوواخص شوومول واریووانس
( )VAFهریک از متغیرهای برونزا بر متغیر سالمت معنوی در
جدول  4آورده شده است.

جدول  .6ررایب مستقیم و غیرمستقیم استانداردشده ،اثر کل و شمول واریان
متغیر بروتزا
خودکار آمدی
درد

متغیر میانجی

متغیر دروتزا

مرکز کنترل سالمت درونی

سالمت معنوی

همانطورکه در جدول  4مشاهده میشود اثورات ایرمسوتقیم
از اثر مستقیم بسیار کمتر است .به هموین منظوور بورای تعیوین
میزان جی کنندگی اثر متغیر میانجی در رابطه بوین متغیرهوای
برونزا و درونزا ،شاخص شمول واریانس ( )VAFمورداسوتفاده
قرار گرفت .با توجه به اینکه در مقدار  VAFبین دو حالت 1/21
و  1/91میانجیگری متوسطی را مویتووان انتظوار داشوت ()66
برای مسیر میانجیگری مرکز کنترل سوالمت درونوی در رابطوه

مدل ساختاری

اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

0/63

0/16

اثر کل

VAF

0/04

0/33

خودکارآمدی درد با سالمت معنوی ،مقدار شاخص  VAFبرابور
 1/24است پس میتوان گفت که متغیر میوانجی مرکوز کنتورل
سالمت درونی در هر دو مسیر رابطه بوین متغیرهوای بورونزا و
درونزا ،اثر میانجیگری دارد ..شکل  ،1نموودار مقوادیر  tبورای
بررسی پیشبینی سالمت معنوی بر اسواس اضوطرا سوالمت،
فراهیجان مثبت و خودکارآمودی درد بوا وسواطت منبوع کنتورل
سالمت درونی در مردان مبتال به سرطان را نشان میدهد.

پژوهش حاضر بوا هودف تحلیول معواد ت سواختاری سوالمت
معنوووی بوور اسوواس اضووطرا سووالمت ،فراهیجووان مثبووت و

بحث و نتیجهگیری
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خودکارآمدی درد با میانجی گری منبوع کنتورل سوالمت درونوی
انجام شد .آزموون فرضویه اول نتوایج نشوان داد کوه اضوطرا
سالمت بهصورت منفی و معناداری بر سالمت معنووی اثور دارد؛
که این یافته با یافته پژوهشهوای ظفریوان مقودم و همکواران
( )61و رحیمی و همکاران ( )64در یک راسوتا بووده اسوت و در
تبیین یافته بهدستآمده میتوان بیان نمود که احساس راحتی و
قدرت حاصل از اعتقادات دینی میتواند در سوالمتی و احسواس
خو بودن ش ص سهیم باشود .اعموال مویهبی ممکون اسوت
باعث معالجه کامل بیمار نشود اما میتواند به او کموک کنود توا
احساس خوبی داشته باشود و از بعضوی مشوکالت و نامالیموات
جلوگیری کند تا ش ص با بیماری راحتتر کنوار بیایود ( .)64در
مکانیسم عصب شناسی جسمی روانی نیز رضایتمندی ناشوی از
ثمرات معنوی از طریق تأثیر بر مکانیسمهای شناخته شده مغزی
و به وسیله سلسله اعصا پیامرسان روی سیستمها و اندامهوای
بدن مانند قلب و عروق ،سیستم ایمنی تأثیر تقویتکننده دارد که
نتیجه این تأثیرات پیشگیری از پیشرفت نگرانیهای مورتبط بوا
سالمت و بیماری ،افزایش تحمل بیمار و بهبود سریعتر بیمواری
است (.)69
بر اساس فرضیه دوم پژوهش فراهیجوان مثبوت بوهصوورت
مثبت و معناداری بر سالمت معنوی اثر دارد .این یافته با مطالعه
ظفریان مقدم و همکاران ( )61و اردکانی و همکاران ( )69همسو
بوده است .یافتههای پژوهشوی نشوان دادهانود سوالمت معنووی
بهعنوان ب ش زیر بنایی باورها نقش مهمی در کنشهای افوراد
ایفا میکند و به انسان توانوایی تغییور و تحوول را اعطوا کورده،
ظرفیت وی را برای رویارویی با دشواریها و س تیهوا و فوایق
آمدن بر آنها با میبرد ( .)11همچنین سالمت معنوی هودف
زندگی را برای فرد روشن و مایوه تسولی در شورایط دردنوا و
تهدیدکنندهای همچون ابتالی به سرطان است و باعث میشوود
فرد وقایع ایرمنتظره را بهعنوان رویودادهای کمتور تهدیدکننوده
ارزیابی کند و قادر باشد رویدادهای ایر قابل تغییور را بپوییرد .از
این دیدگاه ،فرد زمانی که با نیروی بزرگتری در ارتبا اسوت و
اهداف و ارزشهای وا تری دارد دارای قدرت تا آوری با تر و
عملکرد بهتر در کنترل حا ت و ارزیابی مثبتتر بیماری و عودم
نش وار فکری و فاجعه پنداری بیماری میباشد (.)11
فرضوویه سوووم پووژوهش کووه رابطووهی مثبووت و معنووادار
خودکارآمدی درد و سالمت معنوی را گزارش میکنود بوا نتوایج
پژوهش شعبانی ( ،)12خزاعی و همکواران ( )13و بانینوگ ()16
همسو موی باشود .سوالمت معنووی بوه عنووان سوپری در برابور
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مشکالت و ناراحتیهای افراد قرار گرفته و بهصورت ضوربهگیور
عمل میکند و موجب کاهش اختال ت روانی و بهزیستی ذهنی
می شود .از اینرو بیماران با بهزیسوتی بوا بورای حول مسوائل
زنوودگی پافشوواری بیشووتری م ویکننوود و در برابوور بازخوردهووای
نامطلوبی که از محیط اطرافشوان دریافوت مویکننود اسوتقامت
بیشتری دارند درنتیجه می تواننود سوطوح بوا تری از هیجانوات
مثبت را بروز دهند ( .)11همچنین سالمت معنوی ،افراد را قوادر
خواهد ساخت تا با پرورش آن در خود ،نسوبت بوه تنیودگیهوا و
سایر جنبه های منفی سالمت (اضوطرا  ،افسوردگی ،رفتارهوای
ناسازگارانه ناشی از بیماری ،فاجعه پنداری درد) مقاومت بیشتری
از خود نشان دهند ( .)11گومز و فیشر ( )14در تحقیق خوود بوه
این نتیجه رسیدند که سالمت معنوی باعث میشوود فورد دارای
هویت یکپارچه ،رضایت ،شادی ،احترام ،نگورش مثبوت ،آراموش
درونی و هدف و جهت در زندگی باشد.
در بررسی فرضیه چهارم پژوهش چنین نتیجهگیری شد کوه
منبع کنترل سالمت درونوی اثور خودکارامودی درد بور سوالمت
معنوی را بهصورت مثبت و معناداری میانجیگری میکنود؛ کوه
این با نتایج پژوهش حبیب الهی و همکاران ( )14همسوو اسوت.
مکانیسم هوای اثرگویاری سوالمت معنووی بور سوالمت روانوی
مبتالیان به سرطان را میتوان به دو دسوته فوردی و اجتمواعی
تقسیم نمود .بور ایون اسواس مکانیسوم هوای تأثیرگویار شوامل
سازگاری بیشتر با حوادث و پیامدهای نواگوار حاصول از بیمواری
سرطان ،استقامت بیشتر ،ایجاد امید و انگیزه در زندگی ،افوزایش
احساس کنترل بر بیماری سرطان و دردهای مزمن حاصل از آن
و کاهش اضطرا های مرتبط با موقعیتهای ناگوار سرطان کوه
نتیجه باور به کنترل شدن موقعیت بهوسویله خداونود یوا نیوروی
برتر میباشد ( .)19این مسئله باعث میشود افوراد معنووی بواور
داشته باشند می توانند از طریق اتکا به خداوند ،موقعیتهای ایر
قابل کنترل را تحت کنترل درآورند ()19؛ بنابراین هرچه افوراد از
سالمت معنوی با تری برخوردار باشند ،نوعی نگرش در زمینوه
در وقووایع و اعطووای قوودرت از جانووب خداونوود در فوورد ایجوواد
می گردد درنتیجه با ایجاد احساس کنترل بر زندگی خوود (منبوع
کنترل درونی) موجب این اعتقاد در خود میشود که میتوانود بوا
استقامت و پشتکار بیشتر ،رفتارهای اختیاری و قودرت و کفایوت
با تری برای حفظ سالمتی روانی و جسومانی و کنوار آمودن بوا
رویدادهای تهدیدکننده زندگی مانند درد و رنوجهوای حاصول از
بیماری مقابله نماید ( .)11بهاینترتیب بوه نظور مویرسود منبوع
کنترل سالمت در رابطه با سالمت معنوی و خودکارآمدی درد و
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علت شناختی متغیرهای موردبررسی مطرح میکنود کوه بایود در
نظر گرفته شود .به دلیل شیوع بیماری کرونا ،دسترسی حضوری
به افراد نمونه جهت تکمیول پرسشونامههوا امکوانپوییر نبوود و
نمونهگیری بهصورت ایرتصادفی انجام شد.
برای بررسی دقیق تر نتایج ،پیشنهاد میشود ،پوژوهشهوای
متنوعتری از نوع کیفی و آمی ته در زمینة بررسی نوع و کیفیوت
ارتبووا متغیرهووای اضووطرا سووالمت ،فراهیجووان مثبووت،
خودکارآمدی درد ،منبع کنترل سالمت با سالمت معنووی انجوام
شود .همچنین مطالعاتی از این دست در نمونههای بالینی شامل
نمونههای دچار اختاللهای روانشناختی ،اختاللهای ش صیت
و مشکالت خانوادگی و بین ش صی و سایر بیماریهای موزمن
دیگر نیز انجام گیرد.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد ،برنامههوای
آموزشی مداخالتی و سیستمهای حمایتی در زمینه ارتقاذ سالمت
معنوی ،فراهیجان مثبوت ،خودکارآمودی درد و کنتورل ش صوی
برای بیماران سرطانی ،خانوادههای آنها و کادر ت صصی درمان
در راستای ات اذ سازوکارهای مقابلوه ای مناسوبتور بوا بیمواری
سرطان در ب شها و نهادهای م تلوف جامعوه گنجانوده شوود.
پیشنهاد میگردد با ایجواد مراکوز پوژوهش و رواندرموانی ابعواد
ناتوانکننده اضطرا سالمت ،عدم مهار ش صی ،هیجوانهوای
منفی در مبتالیان به سرطان و در سطح جامعه موردمطالعه قورار
گیرد تا بتوان با ایجاد روشهوای جدیود تشو یص ،شناسوایی و
درمان متناسب میوزان آسویب پوییری مبتالیوان بوه سورطان را
کاهش داد.

سالمت روانی به این صورت نقش میانجی ایفا میکند ،افرادی با
معنویت با تر باور دارند نیروهای برتر یا خداوند به آنها قودرت
و اختیار میدهد تا بور شورایط و اوضواع پیراموون خوود ازجملوه
سالمت خود ،تأثیر بگیارنود .در چنوین شورایطی آنهوا خوود را
مسئول میدانند و بوا بکوار گیوری راهبردهوای مقابلوهای فعوال
سالمت جسمی و روانی خود را ارتقاذ میدهند (.)31
درنهایت آزمون فرضیه پنجم نیز حاکی از اثر معنوادار منبوع
کنتوورل سووالمت درونووی بوور خودکاراموودی درد و فوورا هیجووان
بهصورت مثبت و اضطرا سالمت بهصورت منفی است؛ که این
یافتووه بووا نتووایج پووژوهشهووای فووتحآبووادی و همکوواران ( )36و
حسنزاده و همکاران ( )41در یک راسوتا اسوت .در تبیوین ایون
فرضیه میتوان گفت اعتقاد فرد بیمار به مهار (کنترل) ش صوی،
بر رفتارهایش تأثیر میگیارد .ازجمله ویژگی های بیشتر بیمواران
مبتال به سرطان با منبع کنترل سالمت درونی ممکون اسوت آن
باشد که در مواجهه با شکسوت ،مقاوموت و پافشواری بوه خورج
میدهند و بهتر میتوانند بورای اهوداف بلندمودت توالش کننود
( .)41درونیها گرایش دارند درباره هر موقعیتی کوه در آن قورار
میگیرند اطالعات بیشتری گورد آورنود و از آن اطالعوات بهتور
استفاده نمایند .درونیها بوا فشوار روانوی (اسوترس) بهتور کنوار
میآیند ،آنها مشوکالت روانشوناختی و فیزیولووژیکی کمتوری
داشته و تحت شرایط فشار روانی نسبت به بیرونیها بهتر عمول
میکنند و احتمال بیشتری وجود دارد که توالش کننود توا منبوع
فشار روانی را تحت اختیار خود درآورند ( .)42همچنین بوه نظور
میرسود ایون افوراد بورای پیشوگیری از پیشورفت بیمواری بوه
فعالیتهای ورزشی میپردازند و سعی میکنند رژیمهای اویایی
مناسبی را تنظیم کنند و استرسهایی را که در طول زنودگی بوه
آنها واردشده را نتیجه اعمال و سبک زنودگی خوود مویداننود،
درنتیجه برای کواهش آن از برناموه مودیریت اسوترس اسوتفاده
میکنند .همچنین بهنظر میرسد این افراد نهتنها در جنبوههوای
جسمانی و روانشناختی بلکه در جنبوههوای معنووی نیوز فعوال
هستند و به رشد همه جنبههای وجودی خویش اهمیت میدهند
(.)36
محوودودیت جامعووة آموواری پووژوهش و نوووع پووژوهش،
محدودیتهایی را در زمینة تعمیمیافتهها ،تفسویرها و اسونادهای
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