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 مقاله پژوهشي 

 ناسازگار اوليه با در نظر گرفتن يهاوارهطرح يعل ريتأثزنان با سرطان بر اساس  يروان يسازگار ييابمدل
  ياواسطه ريمتغ عنوانبه يعلاسناد  يهاسبکنقش 

  
 ٤شاکر دولق ي، عل٣نيايمهين اعتماد، * ٢يخادم ي، عل١انويق يالهمحرم فتح

 
  08/09/1399تاریخ پذیرش  06/05/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يرو ياسناد عل يهاسبکمستقيم  ريتأثناسازگار اوليه و  يهاوارهطرح يهاحوزهمستقيم و باواسطه  ريتأثمشخص کردن  باهدفاين پژوهش  :هدف و زمينهپيش
  با سرطان صورت گرفت. يروان يسازگار

 يانگ وارهطرح يهاپرسشنامهکه با استفاده از  باشديم) SEM( ياز نوع معادالت ساختار ي: طرح پژوهش مطالعه حاضر يک طرح همبستگکار مواد و روش
)(SF-YSQ ياسناد، سبک )ASQسرطان (با  يروان ي) و سازگارMini-Mac( از زنان مبتال به سرطان شهرستان اروميه انجام شد و از  ينفر ۴۰۰نمونه  يرو

  استفاده گرديد. هادادهتحليل  يبرا PLS افزارنرم
). همچنين بين P>۰۰۱دارد (وجود  ۶۱۷/۰با ضريب مسير  يداريمعنرابطه مستقيم  ياسناد عل يهاسبکناسازگار اوليه و  يهاوارهطرح يهاحوزه: بين هايافته
 ريتأثو  ۰۷۹/۰با ضريب مسير  ميرمستقيغ، رابطه ۴۹۶/۰مستقيم با ضريب مسير  داريمعنبا سرطان رابطه  يروان يناسازگار اوليه و سازگار يهاوارهطرح يهاحوزه
). P>۰۰۱دارد (وجود  ۲۲۰/۰با ضريب مسير  يداريمعنبا سرطان نيز رابطه مستقيم  يروان يو سازگار ياسناد عل يهاسبک). بين P>۰۰۱دارد (وجود  ۵۷۵/۰کل 

  .باشديم ۲۰۴/۰با سرطان برابر  يروان يمتغير سازگار و ۲۵۲/۰ برابر ياسناد عل يهاسبکمتغير  يبرا آمدهدستبه CV REDمقدار 2Q در شاخص 
 ميرمستقيغو  مستقيم ريتأثو  ياسناد عل يهاسبک زاددرونبر متغير  مستقيم ريتأث يناسازگار اوليه دارا يهاوارهطرح يهاحوزه زادبرون: متغير گيريبحث و نتيجه

بر متغير  مستقيم ريتأث ينيز دارا ياسناد عل يهاسبک زاددرون. متغير باشنديمبا سرطان  يروان يسازگار زاددرونبر متغير  ياسناد عل يهاسبکاز طريق متغير 
  و برازش بوده و خوب ساخته شده است. ينيبشيپ يتواناي ياينکه مدل دارا ي. نتيجه کلباشديمبا سرطان  يروان يسازگار

 يعلاسناد  يهاسبکبا سرطان،  يروان يناسازگار اوليه، سازگار يهاوارهطرح يهاحوزه ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٩ بهمن، ٨٢٣-٨٣٥ ص، يازدهم شماره، و يکم يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  
  ۰۹۱۴۳۲۰۸۹۳۳: تلفن .ايران، اروميه، اروميه واحد ياسالم آزاد دانشگاه يروانشناس تحقيقات مرکز: آدرس مکاتبه

Email: dr_ali_khademi@yahoo.com 

  
  مقدمه

فرايند حفظ نگرش مثبت نسبت به  عنوانبه يبا بيمار يسازگار
؛ باشديم يمشکالت جسمان يفرد دارا کهيدرحالخود و جهان؛ 
شخص بيمار و  يدر موفقيت درمان و بهزيست ياهميت به سزاي

گاهي از داشتن بيماري بـدخيم تهديدكننـده دارد. با آ ياطرافيان و
 ندکيم و بيمـار تـالش کنديمحيـات، درك افراد از زندگي تغيير 
تحقيقات نشان  کهينحوبه. بـا ايـن وضـعيت سـازگار گـردد

؛ با استفاده بيشتر از خدمات و يضعيف با بيمار يسازگار دهنديم

                                                             
 رانيه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالميواحد اروم ،ي، گروه روانشناسيتخصص يدکترا يدانشجو ١
  سنده مسئول)ينو( ايران ،هي، اروميدانشگاه آزاد اسالمه، يواحد اروم، يقات روانشناسيمرکز تحق، اريدانش ٢
 رانيا، هياروم، ياسالم آزاد دانشگاه، هياروم واحد، يروانشناس گروه، ارياستاد ٣
  رانيه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالميواحد اروم ،يگروه روانشناس ،ارياستاد ٤

را کاهش  يضعيف سالمت ارتباط دارد و ميزان بهبود يپيامدها
 يقرن حاضر بيمار مزمن و مهم يهايماريباز  ي). يک۲و  ۱( دهديم

بعد از  ريوممرگسومين علت  عنوانبهکه  باشديمسرطان 
 يو سوانح شناخته شده است. اين بيمار يعروق - يقلب يهايماريب

عوارض  يوتراپيراد و يدرمانيميش، ينظير عمل جراح ييهادرمانبا 
مثل ريزش مو، حالت تهوع و  يناخوشايند يو روان يجسم يجانب

ارد و بر مبتاليان د ينامطلوب يشناختروان راتيتأث، يمشکالت جنس
 يدگسرطان کيفيت زن يبا افزايش بقا تواننديمنامطلوب  يرتأثاين 
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 و همکاران انويق الهيفتح محرم  ... هاي ناسازگار اوليهوارهعلي طرح يرزنان با سرطان بر اساس تأث يروان يسازگار ييابمدل
 

٨٢٤  

ه در سالمت جامعه داشت يباالي يمنف ريتأثآن  تبعبهرا کاهش داده و 
نامطلوب باعث کاهش  راتيتأث). عدم وجود کنترل بر اين ۳باشد (
و  هنيپرهز يهادرمان. از طرف ديگر شوديم يزندگ کيفيت بيشتر

افراد  يتواناي باشنديم هم بلندمدت يشرايط درمان سرطان که گاه
در زنان  ژهيوبهو يا اشتغال  يدارخانه، ينقش اجتماع يرا در ايفا

از اين افراد  ي). هرچند که بر خ۶و  ۵، ۴( دهنديممورد تهديد قرار 
 يمختلف يسازگار ييهاسميمکان حفظ تعادل و سالمت خود از يبرا

نظيـر بازسـازي شناختي مثبـت، بيـان عـاطفي، پـذيرش بيمـاري، 
اسـتفاده از اعمـال مـذهبي، حمايـت اجتمــاعي و خــانوادگي، 

مت بر سال يمتفاوت راتيتأثکه  کننديمسـتفاده ايوگــا و ورزش 
به  ادرق و بسياري از زنان در اين زمينه مشكل داشته يزنان دارد؛ ول

. بنابراين در کنار مشکالت باشندينمسازگاري بـا بيمـاري خـود 
رنـج  زين يروانز مشـكالت از سرطان و درمان آن ا يناش يجسم

 يمزمن دارا ييک بيمار عنوانبهسرطان  چراکه). ۸و  ۷( برنديم
 ريأثتفرد را تحت  يو سازگار يزياد، بهزيست يشناختروانمشکالت 

ر د يمتفاوت راتيتأثو باعث ايجاد تغييرات، فشارها و  دهديمقرار 
 دهديمنشان  هايبررس کهينحوبه. گردديم يبيمار و خانواده و

 يو خودکارآمد ي، سبک زندگيبين نمرات نگران يتفاوت معنادار
با  يو افراد سالم وجود دارد. بنابراين نحوه سازگار يبيماران سرطان

بيمار اثر بگذارد.  يهاتيفعالبه تمام سطوح  توانديمسرطان 
 مثبت در موفقيت درمان ريتأثمناسب باعث  يسازگار کهينحوبه

 در موفقيت درمان ينامناسب با سرطان مشکالت يو سازگار گردديم
 يدرمان، مشکالت روان يهانهيهزايجاد کرده و ضمن افزايش 

ميزان  يو اطرافيان داشته و حت هاخانوادهبيمار،  يرا برا يمتعدد
، با در حالنيباا). ۱۱و  ۱۰، ۹( دهديم ها را هم افزايشريوممرگ

 يبا سرطان در کيفيت زندگ يروان ينظر گرفتن اهميت سازگار
در اين راستا  ي؛ مطالعات متمرکزهاآنو اطرافيان  يبيماران سرطان

 يدارا شدهانجاممحدود  صورتبههم که  يصورت نگرفته و مطالعات
و انسجام الزم برخوردار  يکپارچگيبوده و از  يشکاف و پراکندگ

 يروان يسازگار يدر مدل ياب يتحقيقات خأل. بنابراين يک باشندينم
تار رف يزيربناي يهامؤلفه ريتأث يبا سرطان وجود داشت و آن بررس

اد د رشد يآن فرد را طور يهاافتهيکه با استفاده از  باشديمانسان 
 ينظير سرطان يا هر بيمار ييهايماريبمانند ابتال به  يکه در مواقع

بهينه بوده و در سايه اين  يو سازگار يتواناي ينوظهور ديگر دارا
، موفقيت درمان و کاهش يبهينه از حداکثر بهزيست يسازگار

 يبرخوردار باشد. لذا اين پژوهش در راستا يو غيرمال يمال يهانهيهز

                                                             
1. psychological adjustment with cancer 
2. Greer 
3.Watson  
4. Lazarus 
5. Folkman 

يم نمونه و تعم يدر اعضا ادشدهي يزيربنائ يهامؤلفه ريتأث يبررس
 يسازگار يآن برا يهاافتهياستفاده از  تيدرنهاو  يآن به جامعه آمار

 يسازگار عدم يو مال ي، روانيبهينه و کاهش اثرات سوء جسمان
 ددهيمنشان  يمناسب با سرطان اجرا گرديد. ادبيات پژوهش يروان

د ر ارتباط  ٣و واتسون ٢گرير توسط ١با سرطان يروان يمتغير سازگار
و عبارت است از  شدهارائهدر رابطه با مقابله  ٥و فولکمن ٤با نظريه

ابقاء سالمت،  يو عملکردهايي که فرد برا هانگرشمجموعه 
ر ب جادشدهيا يهااسترسو غلبه بر  ي، احساس خوشبختيتندرست

ج پن يو واتسون دارا . مدل گريرکنديماثر ابتال به سرطان اتخاذ 
نمونه گرايش به  يبرا( ٦از روحيه مبارزه اندعبارتکه باشد يم بعد

 ٧دهکنننگران يمشغولدل)، يفعاالنه با بيمار يهاهيروروبرو شدن و 
از  ييک منبع رويداد عنوانبه ينمونه گرايش به تجربه بيمار ي(برا

نمونه گرايش  ي(برا ٨اضطراب و تنش مشخص)، تفکر تقديرگرايانه
 ٩يدرماندگ -ي)، نااميديبيمار يبه تسليم شدن و پذيرش جبر

) ينمونه گرايش به پذيرش يک نگرش بدبينانه در مورد بيمار ي(برا
نمونه گرايش به اجتناب از مواجهه  ي(برا ١٠يو اجتناب شناخت

. عالوه بر مدل گرير )۱۲و  ۱۱))يمستقيم با مسائل مرتبط با بيمار
نيز در اين رابطه صورت گرفته  يمطالعات محدود ديگرو واتسون، 

از پژوهشگران  ي. برخدهديم خود را ارائه مدنظرکه هرکدام مدل 
با سرطان مطرح کرده و بر  يرا در سازگار يپزشک -يمدل زيست

 کننديمرا مطرح  ياجتماع -يروان مدل يدارند؛ برخ ديتأک يبيمار
و  کنديم ديتأکبا سرطان  يسازگار ينيبشيپکه بر سالمت در 

 يسازگار ينيبشيپرا در  ياجتماع -يروان -يهم مدل زيست يبرخ
 ينواقص يدارا هامدل. هرکدام از اين اندکردهبا سرطان مطرح  يروان

در مدل  يبيمار يصرف بر عوامل زيست ديتأک ازجمله. باشديم
  .ياجتماع -يروان يو ناديده گرفتن متغيرها يپزشک -يزيست

که  اندشدهنيز در حوزه سالمت مطرح  يديگر مشابه يهامدل
ل و مد شدهيزيربرنامهاز مدل رفتار سالمت، نظريه رفتار  اندعبارت

اين است که بيشتر  هامدلخودتنظيم گر. مشکل عمده اين 
ر فرايند ب يهستند تا توضيح دکنندهيتهدو  يعوامل رفتار يپاسخگو
مانند سرطان. همچنين اين  يمزمن يسالمت. در بيمار يرفتارها

يا تهديد يک  يبه بيمار يفرد يهاپاسخ مؤلفهتنها به يک  هامدل
در  رگذاريتأث يمتغيرها ازجمله. )۱۳(کننديمتوجه  يبيمار

 يهاوارهطرح يهاحوزهبه  توانيمبا سرطان  يروان يسازگار

6. Fighting Sprit 
7. Anxious Preoccupation 
8. Fatalism 
9. Helplessness 
10. Cognitive avoidance 
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 ۱۳۹۹بهمن ، ۱۱، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٢٥  

اشاره کرد که تحقيقات  ٢يعلاسناد  يهاسبکو  ١ناسازگار اوليه
 يرا در موفقيت يا عدم موفقيت زندگ هاآن ريتأث شدهانجام
از اين متغيرها در نوع قضاوت  هرکدام انددادهنشان  ساليبزرگ
 يهاحوزه. گذارنديم ريتأث هاشکستو  هاتيموفقاز  هاانسان
 فرد، در يمستقيم در سازگار ريتأثناسازگار عالوه بر  يهاوارهطرح

نوع  ۱۸ناسازگار که  يهاوارهطرح. باشديم مؤثرفرد هم  يعلاسناد 
ثابت و  يشده است، الگو يشناساي ٣حوزه توسط يانگ ۵آن در 

و در  افتهيتوسعه يکه در کودکاست  ياز رفتار آدم يانهيريد
 يو زيربناها هاسازه عنوانبه . بنابراينادامه دارد يزن ساليبزرگ
افات و انحر هاينارسائدر بروز رفتار مطلوب،  يبه سزاي ريتأث ياساس
و شخصيت و کنارآمدن با مشکالت و  ي، اختالالت روانيرفتار
از  کنندهاستفادهافراد  کهينحوبهافراد دارند.  يهاينارسائ
اشته د يمقابله با فشار روان يبرا يبهتر يسازگار تواناي يهاوارهطرح

 مواجه يفشارزا مثل بيمار ياحادثهبا  يکه در زندگ يو زمان

 ۱۵، ۱۴(شوند ي، کمتر احتمال دارد که دچار مشکالت روانشونديم
پژوهش و مدل  ياواسطهمتغير  ياسناد عل يهاسبک. متغير )۱۶و 

ناسازگار اوليه عالوه بر  يهاوارهطرح يو به نحو باشديم شدهارائه
 يبا سرطان، ابتدا در کودک يروان يمستقيم بر شيوه سازگار ريتأث

فرد نيز  يعل ياسنادها يماهيت خود رو تناسببهو  شونديمايجاد 
 ميرمستقيغ صورتبهبا سرطان را هم  يروان يو سازگار گذارنديماثر 
. کننديمتأثر م ياسناد عل يهاسبک ياواسطهمتغير  يگرواسطهو با 

در نحوه کنار آمدن ما با حوادث  يبه سزاي ريتأث ياسناد يهاسبک
 ريثتأفرد  نفسعزتو  يعاطف يپيامدها يداشته و در چگونگ يمنف

 يبدبينانه باعث نوع ياسناد يهاسبک کهينحوبه). ۱۶و  ۱۴دارد (
 دتوانيمو  شونديمدر انسان  ياختالالت عديده رفتار يبرا يآمادگ
 يانرو يبهزيست کالمکيانسان را با چالش مواجه نموده و در  يزندگ

نداشته باشد  يمناسب يکه اسناد عل ياو را به خطر اندازد. فرد
موفقيت دچار شده و  يو عدم تالش برا يجبرگراي ينوعبه توانديم

من اي ياست برا يعلت شکست را به عوامل ديگر ربط دهد. لذا ضرور
 يندگمختلف ز يهادورهدر  هايينارساماندن فرد از عواقب شديد اين 

، به او کمک يو رضايت از زندگ يمندبهرهبه  يانسان و رساندن و
 يحوادث و رخدادها يمثبت و مطابق با واقعيت برا يکرد تا اسناد

  ).۱۷باشد (داشته  يزندگ
با سرطان در  يروان يسازگار ريتأثو  ذکرشدهبا توجه به موارد 

، افزايش عود سرطان به علت يو اجتماع يمختل شدن عملکرد شغل
، ايجاد ريوممرگآن افزايش ميزان  تبعبهناموفق بودن درمان و 

 جهيدرنتو  يو رضايت از کار و زندگ يدر زمينه خانوادگ يمشکالت
 ي، پيدا کردن مدل عليزياد به جوامع بشر يهانهيهزتحميل 

                                                             
1. Early maladaptive schemas 
2. Causal attribution styles 

 يدگدر سبک زن رگذاريتأث يبيمار عنوانبهبا سرطان  يروان يسازگار
مناسب در افراد  يايجاد هرچه بيشتر سازگار يو سالمت و راهکارها
 عنوانبه ادشدهي يمصون ماندن از تبعات منف يمبتال به سرطان برا

است.  موردتوجه يحوزه روانشناس نشدهحل يهامسئلهاز  ييک
انواع سرطان در ايران و جهان،  روزافزونبه علت بروز  گريدعبارتبه

و  يانجام اين پژوهش و رسيدن به اهداف آن از دو بعد مال
  دارد. ياهميت به سزاي يشناختروان

 يهاحوزهمستقيم  ريتأثپژوهش حاضر با اهداف مشخص کردن 
با سرطان، مشخص  يروان يسازگار يناسازگار اوليه رو يهاوارهطرح

 يهاسبک يناسازگار اوليه رو يهاوارهطرح يهاحوزه ريتأثکردن 
 يهاوارهطرح يهاحوزه ميرمستقيغ ريتأث، مشخص کردن ياسناد عل

 يسازگار يرو ياسناد عل يهاسبک يگريانجيمناسازگار اوليه با 
 يرو ياسناد عل يهاسبک ريتأثبا سرطان و مشخص کردن  يروان

 يبا سرطان انجام پذيرفت. بنابراين پژوهش دارا يروان يسازگار
  چهار فرضيه به شرح زير بود که مورد آزمون قرار گرفتند.

مستقيم بر  ريتأثناسازگار اوليه  يهاوارهطرح يهاحوزه -۱
  با سرطان دارند. يروان يسازگار
مستقيم بر  ريتأث ناسازگار اوليه يهاوارهطرح يهاحوزه -۲
  دارند. ياسناد يهاسبک
 يهاسبکبر  ريتأثناسازگار اوليه با  يهاوارهطرح يهاحوزه -۳

  با سرطان دارند. يروان يبر سازگار ميرمستقيغ ريتأث ياسناد عل
با  يروان يمستقيم بر سازگار ريتأث ياسناد عل يهاسبک -۴

  سرطان دارند.
  

  مواد و روش کار
 يساختاراز نوع معادالت  يطرح پژوهش يک طرح همبستگ

)SEM(يساختار يهامدلبوده و  ياست که يک طرح چند متغير ٤ 
. در اين طرح کنديم يارزياب زمانهم صورتبهرا  يريگاندازهو 

ر علت ساي عنوانبهمتغيرها  يبرخ ميرمستقيغمستقيم و  ياثرها
 يدارا يموردبررس يو مدل عل رنديگيمقرار  موردسنجشمتغيرها 
 يبرا يمربعات جزئ حداقل يآمار . روشباشديممکنون  يمتغيرها

اين کار از  يقرار گرفت. برا مورداستفاده هاداده ليوتحلهيتجز
 مدل اول مرحله استفاده گرديد. در Smart PLS 2 افزارنرم

 چه با سازه هر ينشانگرها شود مشخص تا شد پياده يريگاندازه

 بر هاسازهاثر  دوم مرحله در و کننديم يريگاندازه را سازه آن يدقت

 همديگر يرو هاآن يعلٌ اثرات تا گرفت قرار تحليل مورد يکديگر يرو

  شود. يبررس

3. Young 
4. Structural Equation Modeling 
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 و همکاران انويق الهيفتح محرم  ... هاي ناسازگار اوليهوارهعلي طرح يرزنان با سرطان بر اساس تأث يروان يسازگار ييابمدل
 

٨٢٦  

 کنندهمراجعهتحقيق تمام زنان مبتال به سرطان  يجامعه آمار
 سالبزرگ يفعال در درمان بيماران سرطان يهامارستانيببه 

(ره)،  ياميد و امام خمين يهامارستانيبشهرستان اروميه شامل 
پزشکان متخصص سرطان  يهاکينيکلتدبير و  يکلينيک دولت

. مالک ورود به پژوهش دريافت تشخيص باشديمشهرستان اروميه 
پستان، رحم، خون، لنفوم و  يهاسرطانابتال به انواع سرطان شامل 

 يدرمانيميش ين در مراحل درمان... و همچنين در حال درمان بود
بود. مالک خروج از  ۱۳۹۸اول سال  ماههششدر  يو راديوتراپ

پژوهش توسط هرکدام از  يهاپرسشنامهمطالعه نيز شامل تکميل 
 يآورجمع، بهبود کامل، فوت و ترک درمان در هنگام هايآزمودن

ارتباط پژوهشگر با بيماران محدود به  زمانمدتبود. چون  هاداده
پژوهش توسط هرکدام از بيماران  يهاپرسشنامهزمان تکميل 

از خروج به علل بهبود کامل،  يدر پژوهش بود، مورد کنندهشرکت
با تکميل  هاآنفوت و ترک درمان مشاهده نگرديد و همه 

ر د يجامعه آمار ياز مطالعه خارج شدند. تعداد اعضا هاپرسشنامه
 پذيرش و درمان بيمار يهاگزارشبر اساس  ۹۸اول سال  ماههشش

 يگذشته و در نظر گرفتن روند افزايش يهاسالدر  يمراکز درمان
. تعداد نمونه شديمنفر تخمين زده  ۲۰۰۰ابتال به سرطان حدود 

. باشديمنفر  ۳۲۲ ١جدول مورگان بر اساسپژوهش حاضر  يالزم برا
 يحالت معلوم نبودن تعداد اعضا يهم برا ٢بر اساس فرمول کوکران

، نياز به شوديمنفر تخمين زده  ۲۰۰۰که در اينجا  يجامعه آمار
اين پژوهش تعداد  يوجود داشت. برا مدنظرنفر نمونه از جامعه  ۳۸۴

از  يتعداد کهيدرصورتنفر در نظر گرفتيم تا  ۴۰۰نمونه را 
نتوانند  يو روان يبه علت شرايط نامساعد جسم هايآزمودن

را تکميل و برگردانند، با کاهش حجم نمونه به کمتر از  هاپرسشنامه
 ينفر از اعضا ۴۰۰ن تعداد يمواجه نشويم. بنابرا شدهمحاسبهميزان 

اينکه نتايج  ينمونه انتخاب گرديدند. برا ياعضا عنوانبهجامعه 
 برخوردار باشند و يمناسب يبيرون يو رواي يريپذميتعمپژوهش از 

جامعه تعميم دهيم، در  يرا به اعضا آمدهدستبهبتوانيم نتايج 
 ياچندمرحله ياخوشه يريگنمونهپژوهش از روش  يريگنمونه

  استفاده گرديد.
و با استفاده از ابزار  يميدان صورتبه هاداده يآورجمعروش 

اين کار از سه پرسشنامه شامل فرم کوتاه  يپرسشنامه بود. برا
-Mini( سرطان واتسون، گرير و بليس با يروان يمقياس سازگار

Mac( با سرطان،  يروان يسنجش سازگار يبرا يدر بيماران سرطان
سنجش  يبرا SF-YSQ)يانگ ( وارهطرحفرم کوتاه پرسشنامه 

 يعلسناد ناسازگار اوليه و پرسشنامه سبک ا يهاوارهطرح يهاحوزه
 ي) براASQ(٣يپيترسون، سليگمن، سمل، باير، آبرامسون و متالسک

                                                             
1. Morgan 
2. Cochran 

دست پرسشنامه  ۴۰۰استفاده گرديد. از  يسنجش سبک اسناد عل
 کامل برگردانده شد. صورتبه هاآندست  ۳۶۰ شدهعيتوز

 با سرطان يروان يپرسشنامه فرم کوتاه مقياس سازگار
اين پرسشنامه توسط  ):Mini-Macواتسون، گرير و بليس (

 يهاپژوهش) ساخته شده و در ۱۹۸۹( واتسون، گرير و بليس
قرار گرفته است. فرم کوتاه مقياس  مورداستفاده) ٤يآنکولوژ -سايکو
Mac )Mini-Mac( و به  باشديمگويه  ۲۹ ييک پرسشنامه دارا

 يمشغولدلاز: روحيه مبارزه،  اندعبارتکه  شوديم يپنج بعد منته
اب و اجتن يدرماندگ -ي، تفکر تقدير گرايانه، نااميدکنندهنگران
. اشدبيمپنج خرده مقياس  يپرسشنامه دارا گريدعبارتبه. يشناخت

 از آن ياست که آزمودن يباالتر در هر خرده مقياس به اين معن نمره
با سرطان بيشتر  يسبک يا راهبرد سازگار عنوانبهخرده مقياس 

ليکرت شامل  يانقطه ۴گويه ها در يک مقياس   .کنديماستفاده 
(در مورد من درست نيست)، ۲در مورد من درست نيست)،  قطعاً(۱
در مورد من درست است) نمره  قطعاً(۴(در مورد من درست است)، ۳

در هر   و نمره باالتر ندارد ي. اين مقياس نمره منفشونديم يگزار
. ددهيمرا نشان  يامقابلهاز آن راهبرد  تريقوخرده مقياس، استفاده 

مربوط به خرده  يتسهيل بايد در فايل مرتب شده، گويه ها يبرا
  .به ترتيب زير پشت سرهم قرار داده شده باشند هااسيمق

  
  :هااسيمقخرده  يگويه ها

 ۱-۸ ي: گويه هاينااميد-يدرماندگ  
 ۹-۱۶ ي: گويه هاياضطراب يدلمشغول  
 ۱۷-۲۰ يگويه ها: ياجتناب شناخت  
 ۲۱-۲۵ يها: گويه يتقديرگراي  
 ۲۶-۲۹ ي: گويه هايمبارزه روان 

ترجمه  يرا به فارس Mini-Mac)۱۳۹۴همکاران (پاتو و 
آن به دست آمده  يدر نسخه فارس يخوب يو اعتبار و رواي اندکرده

، ۷۷/۰ يابعاد تقديرگراي يکرونباخ آن برا يآلفا کهينحوبهاست. 
/ ي، نااميد۹۰/۰ کنندهنگران يمشغولدل، ۸۰/۰روحيه مبارزه 

به  ۸۴/۰و کل پرسشنامه  ۷۶/۰ ي، اجتناب شناخت۹۴/۰ يدرماندگ
  دست آمده است.

): SF-YSQ( يانگ وارهطرحفرم کوتاه پرسشنامه 
خودگزارش  يبرا ي) ابزار۲۰۰۵ (يانگ وارهطرحپرسشنامه فرم کوتاه 

بر اساس توصيف از هر  يهاست. آزمودن وارهطرحسنجش  در يده
. در سنجديم يادرجهجمله، خودش را در يک مقياس ليکرت شش 

 نوشته شده و به يسئواالت پرسشنامه پس از چند جمله کد دو رقم
ا . بباشنديم وارهطرحسئوال ها مربوط به کدام  دهديممحقق نشان 

3. Peterson, Seligman, Sammel, Bayer, Abramson & Metalski 
4. Psycho-Oncology 
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 ۱۳۹۹بهمن ، ۱۱، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٢٧  

ذکر نشده است. بلکه  هاپرسشنامهدر  وارهطرحاز  ياين وجود اسم
پژوهشگر  ديآيمکه پس از چند جمله  يبر اساس کد دو حرف

  مربوطند. وارهطرحتشخيص دهد که سئوال ها به کدام  توانديم
 يادرجه ۶ يسئوال با مقياس پاسخگوي ۷۵ ياين پرسشنامه دارا

خرده مقياس  ۱۵و  )۶درست =  کامالًتا  ۱نادرست =  کامالً(ليکرت 
 يشدگ)، طرد/ رها ed( يهيجاناز: محروميت  اندعبارتکه  باشديم
)ab( يبدرفتار/ ياعتماد ي)، بma( يبيگانگ/ياجتماع ي)، انزواsi ،(

)، آسيب di( يکفايت ي/ ب يوابستگ )،faشکست ()، dsشرم (نقص/ 
)، em( يافتادگ/ در دام ي)، گرفتارvh( يبيماردر برابر ضرر و  يپذير

 ي)، معيارهاei( يهيجان ي)، بازدارss( يگذشتگ)، از خود sbاطاعت (
و خود انضباط  ي)، خويشتن دارetاستحقاق ()، usسرسختانه (

  يانگ تهيه شده است. يکه توسط جفر باشديم) is( يناکاف
تفسير نتايج اين پرسشنامه  يپژوهشگر و درمانگر برا معموالً 

. کندينم را جمع وارهطرحهر فرد يا ميانگين نمرات هر  ينمرات کل
و  کنديمجداگانه توجه  صورتبه وارهطرحبلکه به سئواالت هر 

تا  ۵ معموالًاست (گرفته  ينمره باالي هاآنکه بيمار در  يسئوال هاي
. هر پنج سئوال اين پرسشنامه مربوط به يک دينمايم) را مشخص ۶

ها، ميانگين نمره  وارهطرحبه دست آوردن نمره  يبوده و برا وارهطرح
ها که فرد  وارهطرح. در هرکدام از گردديمسئوال محاسبه  ۵در هر 

 يترجيح وارهطرح عنوانبه وارهطرحکسب کند، آن  ينمره بيشتر
 ياين پرسشنامه برا کهيدرصورت). ۱۵( شوديمدر نظر گرفته  يو

به کار برود، درمانگر اطالعات پرسشنامه تکميل  يدرمان وارهطرح
که بيمار  يگذاد و در مورد سئوال هاي يشده را با بيمار در ميان م

 ييمار. اگر بپردازديمنمره باال گرفته است با او به بحث و تبادل نظر 
 معموالًداشته باشد،  وارهطرح) در يک ۱۸يا  ۱۵يا چهار نمره باال ( سه

در ذهن بيمار وجود  وارهطرحه اين معناست که اين ب ياز نظر بالين
  ت.نياز اس يمشخص شدن اين مسئله به کاوش بيشتر يدارد و برا

خرده  يبرا يکرونباخ در جمعيت غير بالين يضريب آلفا
به دست آمده است.  ۸۲/۰تا  ۵/۰اين پرسشنامه بين  يهااسيمق

 يز هنجارياب) ترجمه و پس ا۱۳۸۳( يآهاين پرسشنامه را در ايران 
 مؤنثکرونباخ در گروه  يآن بر حسب آلفا يآماده اجرا کرد و همسان

  ).۱۵است (گزارش نموده  ۹۸/۰و در گروه مذکر  ۹۷/۰
پرسشنامه سبک پيترسون، سليگمن، سمل، باير، 

اين پرسشنامه يک وسيله خود ): ASQ( يآبرامسون و متالسک
 و يمنف يا مثبت تفکر يهاسبک يگيراندازه ياست. برا يگزارش

)، ي/ بيرونيدرونکنترل (منبع  يافراد يعن يتعيين سبک اسناد
) و ي/ اختصاصيعمومعموميت (ثبات)،  يباثبات/ ب( يپايدارميزان 
-يم رارق استفاده کنترل پذير/ کنترل ناپذير) موردکنترل (قابليت 

 يگيرد و توسط پيترسون، سليگمن، سمل، باير، آبرامسون و متالسک
) اين ۱۳۸۲موحد (ييالق و  ي). شهن۱۸( ساخته شده است )۱۹۸۳(

و  ييو پايا اندکردهترجمه  يبه فارس يپرسشنامه را از زبان انگليس
  ).۱۹( باشديمرضايت بخش  يآن در بين جامعه دانشجوي يرواي

 يوقايع ناخوشايند درون يکرونباخ را برا يضريب آلفا هاپژوهش
، ۵۱/۰، وقايع ناخوشايند پايدار ۵۵/۰ ي، وقايع خوشايند درون۵۳/۰

، وقايع ۴۸/۰ ي، وقايع ناخوشايند عموم۴۹/۰وقايع خوشايند پايدار 
کل  يکرونباخ برا يو آلفا اندآوردهبه دست  ۵۰/۰ يخوشايند عموم

. با توجه به اين که اندکردهگزارش  ۷۴/۰پرسشنامه را  يهاپرسش
 %۷۰بين  يکاف يايدارند ضريب رو يکه هدف پژوهش يدر تحقيقات

)، ۷۴/۰(به دست آمده  يگفت با ضريب رواي توانيماست،  %۸۰تا 
 .است يسنجش سبک اسناد يبرا ياين پرسشنامه ابزار مناسب

شش ( يفرضدر برگيرنده دوازده موقعيت  يپرسشنامه سبک اسناد
هر رويداد چهار پرسش  يرويداد خوب و شش رويداد بد) است. برا

موقعيت، شش رويداد مربوط به موقعيت  ۱۲مطرح شده است. از اين 
. است يپيوند جوي يهاتيموقعپيشرفت و شش رويداد مربوط به 

اجرا  توانيم يگروه صورتبهو هم  يفرد صورتبهپرسشنامه را هم 
 دههر يک از رويدادها را با دقت خوان شوديمخواسته  يکرد. از آزمودن

 يو در ذهن خود به وضوح مجسم کند که خودشان در چنين موقعيت
لّت ترين ع. اولين پرسش اين پرسشنامه در مورد عمدهاندگرفتهقرار 

-يمورد استفاده قرار نم يدر نمره گذار يول کنديميک واقعه سؤال 
 هاآنيک دليل را که به اعتقاد  شوديم خواسته يگيرد. از آزمودن

را در محل در نظر  باشديمدليل آن رويداد  نيترياصلو  نيترمهم
 يبه سه پرسش بعد ياست آزمودن يگرفته شده بنويسد. ضرور

، با ييا بيرون يآيا علت رويداد درون .برحسب موارد زير پاسخ دهد
 ينمرات برا  است؟ و سپس  ييا اختصاص يثبات، کل يثبات يا ب

 ۷ تا ۱ از ماده هر پرسشنامه، شود. اينيهريک از سه بعد محاسبه م
 ۱ مثبت، موقعيت ۶ از يک هر يبرا. است شده يبند درجه

. ستا مثبت بعد يبرا گزينه بهترين يا باالترين ۷و  رتبه نيترنييپا
 بنابر. است معکوس صورتبه يگذار نمره ،يمنف موقعيت ۶ يبرا

و  نهيزن گيا بهتري باالترين يک رتبه يمنف يهاموقعيت يبرا اين،
 يد. برايآينه به حساب مين گزيا بدترين يترنييپا ۷نمره 

 يهاموقعيت تمام يهانمره ابتدا مثبت، تجارب کل نمره   محاسبه
. يمکنيم تقسيم هاآن تعداد بر بعد و کنيميم جمع هم با را مثبت

 يبرا کل نمره. است ۳ آن کمترين و ۲۱ مثبت تجارب نمره باالترين
و با  يمنف يهاتيموقع يهابا جمع کردن نمره ،يمنف يهادادروي

 ين نمره برايشود. باالتريمحاسبه م هاآنم آن برتعداد يتقس
محاسبه  ي) است. برا-۲۱ن آن (يترنيي) و پا-۳( يمنف يدادهايرو

 يدادها، نمره کل تجارب مثبت از نمره کل تجارب منفينمره کل رو
آن ن ي+) و بدتر۱۸دادها (يکل رو ين نمره برايشود. بهتريکسر م

  ).۱۹و  ۱۸است () -۱۸(
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٨٢٨  

  هايافته
 يسازگار يرا برا هاپرسشنامهکرونباخ  يپژوهش آلفا يهاافتهي

ناسازگار  يهاوارهطرح يهاحوزه ي، برا۷۳۷/۰با سرطان  يروان
نشان داد که در حد  ۵۲۹/۰ ياسناد عل يهاسبک يو برا ۸۴۲/۰

 يپاياي پژوهش از يريگاندازه مدل بودند. بنابراين يقابل قبول
 يبرا (CR)مرکب  ي. همچنين پايايباشديم برخوردار يمناسب

ناسازگار  يهاوارهطرح يهاحوزه، ۸۲۵/۰با سرطان  يروان يسازگار
به دست آمد. بنابراين  ۸۰۴/۰ يعلاسناد  يهاسبک يو برا ۸۸۷/۰

نيز  يمناسب يهمگرا ياز رواي هاپرسشنامهگفت که  توانيم
با  يروان يسازگار ي) متغيرها براAVEهمگرا ( يبرخوردارند. رواي

 ۶۱۰/۰ناسازگار اوليه  يهاوارهطرح يهاحوزه ي، برا۵۸۶/۰سرطان 
 يباال يبه دست آمده که همگ ۶۷۴/۰ ياسناد عل يهاسبک يو برا

يا  يتشخيص يرواي يبررس ي. براباشنديمبوده و قابل قبول  ۵/۰
آزمون مذکور نشان  يهاافتهيواگرا از آزمون فرنل الرکر استفاده شد. 

 متغير پنهان يافتراق مشاهده پذيرها يتواناي يداد که مدل پژوهش
الزم بين  يپنهان پژوهش پراکندگ ياز همديگر را دارد و متغيرها

پنهان ديگر  يمتغيرها يخود و مشاهده پذيرها يمشاهده پذيرها
را  يتفکيک مناسب تيدرنهاهر سازه  ينشانگرها گريدعبارتبهدارد. 

. اندآوردهديگر مدل فراهم  يهاسازهنسبت به  يريگاندازهبه لحاظ 
کرده و  يريگاندازهتر هر نشانگر فقط سازه خود را به بيان ساده

 از يکديگر يبه خوب هاسازهاست که تمام  ياگونهبه  هاآنترکيب 
 ييمکمل روا عنوانبهپژوهش  يصيتشخ ييروا .اندشدهتفکيک 

 يرهاگ نشانپنهان از  يهاريمتغ ينشانگرها داد که بينهمگرا نشان 
  تمايز وجود دارد. يدر مدل ساختار گريد

کيفيت مدل  يارزياب ي، برايريگاندازهدر آزمون کيفيت مدل 
 يمتغيرها مسير ينيبشيپدر  مدل يو سنجش تواناي يريگاندازه

از شاخص  پنهان متناظرشان متغير مقادير طريق از پذير مشاهده
 يمتقاطع استفاده گرديد. مقادير به دست آمده برا ياشتراک با رواي

و  ۵۲۵/۰ ياسناد عل يهاسبک ،۵۰۹/۰با سرطان  يروان يسازگار
 يبود که اين مقادير همگ ۵۰۱/۰ناسازگار اوليه  يهاوارهطرح يبرا

 از کيفيت مدل اين که ميريگيم . بنابراين نتيجهباشنديممثبت 

  .است برخوردار يمناسب
 مکنون يمتغيرها بين روابط آن در که يدر آزمون مدل ساختار

 گيرد سهيم قرار زا) مورد توجه (درون وابسته و زا) برون يا (مستقل
) 2Rتعيين ( ضريب قرار گرفت. شاخص يشاخص مورد بررس

آن و شاخص  يزا، ضريب مسير بتا و معنادار درون مکنون يمتغيرها
  ).2Qارتباط پيش بين (

 يمتغير درون زا ي) به دست آمده برا2Rضريب تعيين (
 خوشبينانه يبا دو خرده مقياس سبک اسناد عل ياسناد يهاسبک

بدبينانه که  ينشان داده شده و سبک اسناد عل q9که در نمودار با 
.. همچنين باشديم ٣٨١/٠نشان داده شده برابر  q10در نمودار با 

با  يروان يمتغير سازگار ي) به دست آمده برا2Rضريب تعيين (
 ،ي، مبارزه منفياضطراب يسرطان با پنج خرده مقياس دلمشغول

ربه که در نمودا يرايو تقدير گ ي، اجتناب شناختينااميد -يدرماندگ
که در  باشديم ٤٢٩/٠برابر  اندشدهنشان داده  q13تا  q9ترتيب با 
  ) نشان داده شده است.١نمودار (

  
  

  تعيين) و ضريب مسير ضرايب دهنده نشان ( تحقيق يگرافيک مدل ):۱نمودار (
  

 استاندارد شده يبتا يا همان مسير در رابطه با شاخص ضرايب

) قابل ١جدول () و ٢نمودار (، همانطور که در يخط رگرسيون در
اثر  يبرا ٦١٧/٠مشاهده است، نتايج نشان دهنده ضريب مسير 

اسناد  يهاسبکناسازگار اوليه بر  يهاوارهطرح يهاحوزهمستقيم 
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 ۱۳۹۹بهمن ، ۱۱، شماره ۳۱دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٢٩  

. باشديم ٨٥٦/٢٠مربوط به اين اثر برابر  Tو نمره  باشديم يعل
 ياربه سازگ ياسناد عل يهاسبکضريب مسير اثر مستقيم متغير 

. همچنين باشديم ٠٨٩/٤آن  Tو نمره  ٢٢٠/٠با سرطان  يروان

ناسازگار اوليه به  يهاوارهطرح يهاحوزهضريب مسير اثر مستقيم 
  .باشديم ٠٢٥/١٠آن  Tو نمره  ٤٩٦/٠با سرطان  يروان يسازگار

  

  )مسير يمعنادار دهنده نشان ( تحقيق يگرافيک مدل ):۲نمودار (
  

متغير سبک  يهااسيمق) ضريب مسير خرده ٢نمودار (بر اساس 
 ٥/١٩بدبينانه  يو سبک اسناد عل ٤٨٢/٤٧خوشبينانه  ياسناد عل

 يهاحوزهمتغير  يهااسيمق. ضريب مسير خرده باشديم
برابر  يغير منطق يهاتيمحدود يناسازگار اوليه برا يهاوارهطرح
، ٤٤/٣٢طرد و  ي، بريدگ٦٦٨/٣٦ ي، ديگر جهت مند٤٠٧/٢٢

 ٣٣٥/٤٠مداوم  يو نگران يارو بازد ٣١٣/٢٩مختل  يخودگردان
 يمتغير سازگار يهااسيمق. همچنين ضريب مسير خرده باشديم

 ي، مبارزه منف٦٠٧/٢٠ ياضطراب يدلمشغول يبا سرطان برا يروان
 ٥٣٤/٢٠ ي، اجتناب شناخت٣٤٦/١٥ ينااميد -ي، درماندگ٨١٤/٢٥

  .باشديم ٠٢٢/١٧ يو تقديرگراي
  

  قيتحق يرهايمتغ Tآماره  ريمقاد ):١( جدول

  
  .باشديم زاددرون يبرون زاد بر متغيرها ياثر متغيرها دهنده ضريب مسير و آماره نشان )١در جدول ( ينتايج آزمون مدل ساختار

  
  يميانج ياستراپينگ پيرامون اثر متغيرها آزمون بوت ):٢جدول (

  

  T آماره ضريب مسير  بر متغير  اثر متغير

  ٠٢٥/١٠  ٤٩٦/٠ با سرطان يروان يسازگار ناسازگار اوليه يهاوارهطرح يهاحوزه
  ٠٨٩/٤  ٢٢٠/٠ با سرطان يروان يسازگار يعلاسناد  يهاسبک
  ٨٥٦/٢٠  ٦١٧/٠ يعلاسناد  يهاسبک ناسازگار اوليه يهاوارهطرح يهاحوزه

    اثر مستقيم ميرمستقيغاثر  اثر کل

 هيناسازگار اول يهاوارهطرح يهاحوزه با سرطان يروان يسازگار ٤٩٦/٠ ٠٧٩/٠ ٥٧٥/٠

 هيناسازگار اول يهاوارهطرح يهاحوزه يعلاسناد  يهاسبک ٦١٧/٠ - ٦١٧/٠

 يعلاسناد  يهاسبک با سرطان يروان يسازگار ٢٢٠/٠ - ٢٢٠/٠
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٨٣٠  

  
استراپينگ اثر مستقيم،  آزمون بوت آربه دست آمده  يهاداده
 بر اثر مستقيم عالوه .دهديمو اثر کل متغيرها را نشان  ياثر ميانج

استخراج اثر  يبوت استراپينگ برا پژوهش، از آزمون يرهايمتغ
) ۲جدول (پژوهش استفاده گرديد که نتايج آن در  يمتغير ميانج

 يرهايمتغبين  ۰۷۹/۰ يوجود اثر ميانج از نشان داده شده و حکايت
با سرطان با  يروان يناسازگار اوليه و سازگار يهاوارهطرح يهاحوزه

ه باعث شد يدارد و اين اثر ميانج ياسناد عل يهاسبک يگريانجيم
 يناسازگار اوليه بر سازگار يهاوارهطرح يهاحوزهاثر کل متغير 

  برسد. ۵۷۵/۰با سرطان به  يروان
 يانشانگره ينيبشيپدر  يمدل ساختار يتواناي يارزياب يبرا

گايسلر استفاده  استون Q2شاخص مکنون درون زا از  يمتغيرها
 Q2شاخص در  CV REDکه ميزان  دهديمنتايج نشان  گرديد.
، گردديم محاسبه زا درون مکنون يمتغيرها يگايسلر که برا استون

متغير  يو برا ۲۵۲/۰ ياسناد عل يهاسبکمتغير درون زاي  يبرا
  است. ۲۰۴/۰با سرطان  يروان يدرون زاي سازگار

استفاده  GOFبرازش  يمدل از شاخص نکوي يآزمون کل يبرا 
  دست آمد. اين شاخص به يبرا ۳۶۵/۰شد و عدد 

  
  يريگ يجهبحث و نت

 يبا مدل پيشنهاد يواقع يهادادهاز  يپژوهش ناش يهاافتهي
 دييتأ يارائه شده در مدل پيشنهاد يهاهيفرضمطابقت داشته و 

 يهاسبکناسازگار اوليه و  يهاوارهطرح يهاحوزهگرديدند. بين 
 يهاافتهيوجود دارد. اين يافته با  يداريمعنرابطه  ياسناد عل
قيم و مست ريتأثو ميرزائيان که نشان دهنده  ينيا، دوست ياسماعيل

 يناسازگار اوليه با ميانجيگر يهاوارهطرحمتغير  ميرمستقيغ
هماهنگ  باشديم ١بدن يبر اختالل بد شکل ياسناد يهاسبک
ناسازگار اوليه و  يهاوارهطرح يهاحوزهدر تبين بروز  .)۲۰(است

 نتوايم، گردديمنامناسب  ياسناد بدبينانه که منجر به سازگار
مناسب و اسناد خوشبينانه  وارهطرح يگفت؛ در صورتيکه فرد دارا

سرطان باشد،  ژهيوبه ينسبت به رخدادها، حوادث و بيمار يا
افزايش خواهد  يهم با آن داشته و احتمال بهبود يانهيبه يسازگار

و  يو يو رنج شخص يو معنو يماد يهانهيهزداشت و در مقابل 
مانند عدم ابراز عشق، محبت،  يخانواده کاهش خواهد داشت. موارد

احترام و پذيرش كافي از سوي والدين يا عدم کسب اين نيازها از 
از فوت والدين، طالق پدر و مادر و يا انتقاد  يناش يوالدين که گاه

 يهاحوزهبه بروز  توانديمنيز  هاخانوادهزياد والدين از کودک در 
 شوديمناسازگار اوله منجر گردد. اين موارد. باعث  يها  وارهطرح

                                                             
1. Body dysmorphic disorder 

شده و در چنين  ٢و طرد يناسازگار بريدگ وارهطرح يکودک دارا
کودک بريده، سرد، طرد كننده، منزوي، تكانشي، غير قابل  يفضاي

. اين افراد با وجود اين که شوديمپيش بيني، بد رفتار و رهاكننده 
ينان پيدا كنند افرادي سالم، قوي، محكم نياز داشتند اطم يدر کودک

و با كفايت هستند و با مسئوليت پذير بار آمدن كارهاي مربوط به 
خود را خودشان بدون كمك گرفتن از ديگران انجام دهند، اعتماد 

و بيش از حد از او محافظت و مراقبت  انددادهاو را به خودش کاهش 
ظاهر شده است. والدين  هانآ. بنابراين خودگرداني مختل در اندکرده

اجازه استقالل و مسئوليت پذيري را به فرزند  ياين افراد در کودک
را به سمت استقالل تشويق  يو در تأمين محيطي كه و اندندادهخود 

که در  ياند. اين افراد همچنين با وجود نيازكند شكست خورده
دليل  يداشتند و والدين بايست هاتيمحدوددرک  يبرا يكودك
 يهاتيمحدودتا  نمودنديمرا به كودكان خود بيان  هاآن يمنطق
 پذيريدروني مانند مسئوليت يهاتيمحدودمنجر به رشد  يمنطق

نسبت به خود و ديگران شده و خودكنترلي و خودانضباطي را ياد 
بگيرند و به نيازها و همچنين توانايي خود و ديگران توجه معقول و 

غير واقع بينانه مواجه  يهاتيمحدودد، با منطقي داشته باشن
خود كنترلي و خود  يدرکودک هايآزمودناين  يهاخانواده. اندشده

 گيري از سويو كودك با آسان اندندادهانضباطي را به كودكان ياد 
 به جاي انضباط ياين افراد در كودك معموالًوالدين رو به روشده اند. 

واقع بينانه در قبول مسئوليت پذيري،  يهاتيمحدودمناسب، 
انگاري افراطي، فقدان جهت همكاري متقابل و هدف گزيني با سهل

منجر به  وارهطرحدهي درست از سوي والدين رو به رو هستند. اين 
شود. مشکل ديگر عدم رعايت حقوق ديگران و همكاري با ديگران مي

 يوجود اينکه در کودک اين باشد که اين افراد با توانديماين افراد 
ود خ يهاجانيهنيازها و  گرفتنديمرشد بهنجار ياد  يبرا ستيبايم

را  اهآن يرا بدون ترس و احساس گناه بيان كنند و والدين بايست
 يهاتيمحدوداحساسات و نيازهاي خود را بدون  کردنديمتشويق 

شديد و غير منطقي بيان نمايند، براي كودكان خود پذيرش غير 
بودن دوست  يرا به علت دوست داشتن هاآنمشروط فراهم نموده و 

 اند. والدينمشروط پذيرفته صورتبهداشته باشند، كودك خود را 
به تمايالت و احساسات ديگران  انددادهبه كودكان خود ياد  هاآن

به طوري كه باعث ناديده گرفتن نيازهاي  بيش از حد اهميت دهند،
هاي معموالً خشم و خواسته ياساسي فرد شود. اين افراد در کودک

و خود را با انتظارات ديگران وفق  اندکردهطبيعي خود را سركوب 
به نيازها و تمايالت عاطفي  ي. اغلب والدين اين افراد در کودکاندداده

ها و احساسات ويژه كودكانشان. تا نياز انددادهخود بيشتر اهميت 

2. Abandonment / instability 
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اينکه به نياز  يناسازگار به جا يهاوارهطرحدارندگان  يوالدين
 يهابانتخاها و بيان خود انگيخته احساسات، تكانه يکودکانشان برا

را تشويق کنند، به كودكان خود بياموزند  هاآنتوجه نموده و  هاآن
ز بر پيروي ا ديتأکو  يكه اشتباه كردن حق آنهاست، از کمال گراي

قوانين و اجتناب از اشتباه اجتناب نمايند و بر شادي کودکان تأكيد 
فرايند مهم است نه  هاآننمايند نه بر پيشرفت و موفقيت (براي 

اي هنتيجه عمل)، اقدام به تأكيد افراطي بر سركوبي احساسات، تكانه
. دنينمايم سبب بازداري و نگراني مداوم هاانتخابخود انگيخته و 

اين افراد والدينشان اغلب عبوس، خشك، سختگير و  يدر کودک
رايي، گهميشه بر وظيفه شناسي، كمال هاآن. اندبودهتنبيه كننده 

پيروي از قانون و اجتناب از اشتباه تأكيد داشتند. بر پيشرفت و 
موفقيت تأكيد داشتند تا شادي (نتيجه گرايي). والدين اين افراد 

ي از اتنبيه گر و پر توقع بودند و انتظارات غير واقع بينانه معموالً
كودكان خود داشتند. معموالً در چنين افرادي گرايشي نهفته به 

آيد. والدين اين افراد تنها راه ارائه عشق بدبيني و نگراني به وجود مي
به سطوحي خيلي باال و  هاآنو محبت به فرزندان را در دست يافتن 

  دانند.طراز اول مي
ناسازگار اوليه نه  يهاوارهطرح يهاحوزهگفت  توانيمهمچنين 

مستقيم دارد، بلکه اثر  ريتأثبا سرطان  يروان يسازگار يتنها رو
 يسازگار يرو ياسناد عل يهاسبک يگرواسطههم با  يميرمستقيغ

 ياسناد عل يهاسبکحضور  گريدعبارتبه با سرطان دارد. يروان
 يناسازگار اوليه رو يهاوارهطرح يهاحوزه ياثرگذار شوديمباعث 
با سرطان نسبت به حالت عدم حضور اين متغير  يروان يسازگار
ان با با سرط يروان يسازگار ينيبشيپافزايش يابد و قدرت  يميانج

ته است که اين ياف ي. طبيعشوديمبيشتر  يحضور متغير اسناد عل
افزايش  يبرا يدر مداخالت روان، يو آموزش يعالوه بر کاربرد نظر

است.  مؤثرنيز  يو غير ماد يماد يهانهيهزموفقيت درمان و کاهش 
 يناسازگار اوليه الگوها يهاوارهطرح) ۲۰۰۳يانگ (بر اساس تعريف 

 شونديمهستند که در جريان رشد آغاز  يو خودشکننده ا يهيجان
فرد در  ي. همچنين ناسازگارشونديمتکرار  يو در سرتاسر زندگ

باشد. چون اساس  يناسالم و يهاوارهطرحتوند بازتاب  يم يزندگ
تحريف  يهانگرش، هاتفاهمناسازگار موجب بروز سوء  يهاوارهطرح

غير واقع بينانه  يهاداشتنادرست، اهداف و چشم  يهافرضشده، 
 يهاپژوهش گفت اين يافته با توانيم. بنابراين شوديمدر افراد 

که  يو بهرام يدارد. اين يافته همچنين با يافته پيرو يوانيانگ همخ
ناسازگار اوليه و  يهاوارهطرحبين  داريمعننشان دهنده رابطه 

. در تبيين اين )۲۲و  ۲۱( دارد يهمخوان باشديم يزناشوي يسازگار
، يامنيت، محبت، همدل ينياز فرد برا يگفت؛ وقت توانيميافته 

                                                             
3. Covid-19 

ده ارضاء نش ياحترام به شيوه قابل قبولاحساس مشترک، پذيرش و 
 ينيبشيپ، تندخو و غير قابل يعاطفه، سرد، منزو يباشد، خانواده ب
  .)۲۳)دهديمو طرد رخ  يبريدگ وارهطرحيا رفتار باشد 

 ريأثتبا سرطان نيز  يروان يو سازگار ياسناد عل يهاسبکبين 
، يت، نوفرسيوجود دارد. اين يافته با يافته معين الغرباي مستقيم

قدرتمند  ريتأثدارد که نشان دهنده  يهمخوان يکرملو و گنج
و کنترل فرد بر رفتار، سالمت و  ينيبشيپ يبرا يعل ياسنادها

اگر  هاهافتياستنباط علت اتفاقات رخ داده بر فرد است. بر اساس اين 
، ندشويمباعث رفتار خاص توسط ديگران  يما بفهميم که چه عوامل

تار به چه صورت رف يدر چه مواقع هاآنکنيم که  ينيبشيپ ميتوانيم
 چراکه. )۲۴(بگذاريم ريتأثبر آن رفتار  ميتوانيمخواهند کرد و 
 يدنيا يو رمزگردان يرمزگذار يانسان برا يشناخت اجتماع

رار ق ريتأثتحت  يانگيزش يهايريسوگاز  يتوسط برخ ياجتماع
موضوع ديگر در رابطه با سرطان اين  گريدعبارتبه. )۲۵(رديگيم

بودن  يبودن و يا بيرون ياست که نحوه بينش و اعتقاد فرد به درون
ودن ب يو جزئ يمنبع کنترل، پايدار و ناپايدار بودن مشکل و يا کل

 يدر دو شکل خوشبينانه و بدبينانه آن با نوع سازگار يآن در زندگ
يط يک شرا عنوانبهسرطان  يبا سرطان مرتبط است. در بيمار يروان

ناخوشايند، اگر مردم آن را به عوامل خارج از خود نسبت دهند 
بدبينانه از آن خواهند  ياحساس عدم کنترل بر آن داشته و تلق

 بيشتر خواهد يو سازگار يمشکالت درمان يداشت. در چنين شرايط
 يردگو افس يدرماندگ يبرا يبود. سبک اسناد بدبينانه باعث آمادگ

سرطان  يکه برا ي. بيمارانباشديمسرطان  يدر مقابل بيمار
ه ک ي، بيش از بيماراندهنديمارائه  يو درون يپايدار، کل ياسنادها

. دشونيمافسرده  دهنديمارائه  يو بيرون يعلل ناپايدار، اختصاص
 يمانند ابتال به سرطان به چگونگ يما در برابر رويدادهاي يهاواکنش

. دارد ياين رخدادها بستگ يبرا يعل يتفسير ما از دنيا و اسنادها
 يما در زمان بيمار يهاجانيهو  هاداشتاسنادها نه تنها بر چشم 

قرار  ريتأثفرد را نيز تحت  ي، بلکه عملکرد درمانگذارنديم ريتأث
 نقش ياز بيمار يبه فشار ناش يدر پاسخ ده هاآن. از اين رو دهنديم

با  ياز سازگار يتابع عنوانبهافراد  ياطالعات ييازهانارند. د ياساس
با  يسرطان يمارانارائه اطالعات به ب يجهسرطان متفاوت است. در نت

  ).۲۶باشد ( ترمتفاوت توانديم يمارب يسازگارتوجه به نحوه 
آن با شيوع  ياجرا يپژوهش، همزمان يهاتيمحدوداز  ييک 
پژوهش در  ياجرا شهرستان محل ، قرار داشتن۱۹٣-کويد يبيمار

حضور در مراکز  ياعمال شده برا يهاتيمحدودوضعيت قرمز، 
 نوانعبه يبيماران سرطان ژهيوبهبا بيماران  يو ارتباط گير يدرمان

 به موقع يدر دسترس يافراد در معرض خطر بود که باعث مشکالت
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 ازجملهشدن فرايند تحقيق گرديد.  يو طوالن هايآزمودنبه 
به وجود  توانيمديگر موجود در پژوهش  يهاتيمحدود

و عدم  هاآناشاره کرد که به خاطر ماهيت  ياحتمال يهايريسوگ
، مشخص نمودن مقدار آن ميسر هاآن يوجود امکان کنترل و بررس

فت گ توانيمپژوهش  يسوگير ي. در رابطه با منابع احتمالباشدينم
ل تعداد قاب يدر مراکز درمان براپژوهش  يهاپرسشنامهنظر به اينکه 

 يآورجمعاز بيماران آن مراکز توزيع و پس از تکميل  يتوجه
را به خود  يزياد يروزها يگرديدند و اين فرايند از نظر زمان

را به خاطر  ياز بيمارا زمان زياد ياختصاص داد و از طرف ديگر برخ
خود به اين امر اختصاص دادند، اين  يو درمان يشرايط جسمان

از  هاپرسشنامهاز سئواالت  ياحتمال متصور است که در تکميل برخ
آگاهانه با ناآگاهانه داشته باشند و اين امر در  يپذير ريتأثهمديگر 

 ياحتمال يميزان اين سوگير يگردد ول ينوبه خود باعث سوگير
چنين با وجود . همباشدينم، تخمين يا برآورد يقابل ارزياب

ر د هاپرسشنامه يو هم در ابتدا يحضور صورتبهکه هم  يتوضيحات
داده شد، اين احتمال  هايآزمودنبه  هاپرسشنامهمورد نحوه تکميل 
به علت  هاپرسشنامهدر تکميل  ييهايريسوگمتصور است که 

به  يمربوط به نحوه پاسخده ياز ادراک فرد يناش يهاتفاوت
  وجود داشته باشد. هاپرسشنامه

ازش و بر ينيبشيپ يتواناي يپژوهش دارا يبرا يمدل پيشنهاد
بوده و خوب ساخته شده است. در عين حال هرچند اين پژوهش به 

 يروان يعلت تحديد موضوع و توجيهات مربوطه در مورد سازگار

، يبعد يهاپژوهشدر  شوديمزنان با سرطان انجام پذيرفت، توصيه 
انجام  ياجداگانه صورتبهمردان و کودکان نيز  ياين پژوهش رو

 أهلتمانند اشتغال، ميزان تحصيالت، قوميت،  يپذيرد و پارامترهاي
 ياجداگانه يهاپژوهشديگر در  يمتغيرها صورتبهو فرهنگ نيز 

 يروان يدر مورد سازگار يترجامعو  ترمنسجموارد شود تا به نتايج 
  با سرطان دست يافت.

  
  يتشکر و قدردان

از  ياز هر شخص و سازمان ياين مقاله بدون اخذ مساعدت مال
وميه واحد ار يدانشگاه آزاد اسالم يروانشناس يتخصص يرساله دکترا

  .باشديمتعارض منافع استخراج شده است و فاقد هرگونه 
شرکت کنندگان در پژوهش  يقبل از انجام پژوهش از تمام

کد اخالق در  يرضايت آگاهانه اخذ گرديد. در ضمن پژوهش دارا
 ياز کميته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالم يپژهش اختصاص

 IR.IAU.URMIA.REC.1398.021واحد اروميه به شماره 
  .باشديم

 فوق يعيش يدکتر عل يهامساعدتنويسندگان اين مقاله از 
، همکاران ايشان در يو هماتولوژ يتخصص مديکال آنکولوژ

کتر د يدرمانيميشاروميه، کارکنان موسسه  يبيمارستان امام خمين
 بودند کمال هاآنپژوهش ياريگر  يکه در اجرا يو تمام کسان يعيش

 .آورنديمرا به عمل  يامتنان و قدردان
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to determine the direct effect of early maladaptive 
schemas and the direct effect of causal attribution styles on psychological Adjustment to cancer. 
Materials & Methods: The study type is structural equation (SEM) and was conducted on a sample of 
400 women with cancer in Urmia using the Questionnaires of Young Schema (SF-YSQ), attributional 
Style (ASQ) and Adjustment to Cancer (Mini-Mac). PLS software was used for data analysis. 
Results: There is a significant direct relationship between the areas of early maladaptive schemas and 
causal attribution styles with the path coefficient of 0.617 (P <001). Also, there is a significant direct 
relationship between the areas of early maladaptive schemas and psychological adaptation to cancer 
with a path coefficient of 0.496, an indirect relationship with a path coefficient of 0.079 and a total effect 
of 0.575 (P <001). There is a significant direct relationship between causal attribution styles and 
psychological adaptation to cancer with a path coefficient of 0.20 (P <001). In the Q2 index, the value 
of Red CV obtained for the variable of causal attribution styles is equal to 0.252 and the variable of 
psychological compatibility with cancer is equal to 0.204. 
Conclusion: The exogenous variable of early maladaptive schema areas has a direct effect on the 
endogenous variable of causal attribution styles and a direct and indirect effect through the variable of 
causal attribution styles on the endogenous variable of psychological Adjustment to cancer. The 
endogenous variable of causal attribution styles also has a direct effect on the variable of psychological 
Adjustment to cancer. The general conclusion is that the model has the ability to predict and fit and is 
well made. 
KeyWords: areas of early maladaptive schemas, psychological adaptation to cancer, causal attribution 
styles 
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