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The results also showed personality traits (neuroticism, extraversion, pleasantness,
flexibility and responsibility), coping styles (avoidance and emotion-oriented),
attachment style (safe and unsafe ambivalent) and source of control through social
exchange style mediation Fairness is related to the perception of disease

Abstract
The aim of this study was to present an exploratory model to express the relationships between
personality factors, attachment styles, control source, coping strategies and perceived stress
with disease perception in patients with hemophilia, emphasizing the mediating role of social
exchange styles. The present study is a correlational study based on path analysis. In order to
conduct the study, 450 patients from the Hemophilia Support Center in Isfahan were randomly
selected. The instruments used in this study included Neo Five Personality Factor
Questionnaire, Hazen and Shaver Attachment Styles Scale, Rutter Control Scale, Andler and
Parker Stress Coping Questionnaire, Cohen Perceived Stress Questionnaire, Disease
Perception Questionnaire and Libman Social Learning Exchange Questionnaire. The results
indicate the linear relationship between neurotic personality traits, responsibility, extraversion
and flexibility, two coping styles (emotion-oriented, problem-oriented and avoidance) and
secure attachment style with disease perception. The results also showed personality traits
(neuroticism, extraversion, pleasantness, flexibility and responsibility), coping styles
(avoidance and emotion-oriented), attachment style (safe and unsafe ambivalent) and source
of control through social exchange style mediation Fairness is related to the perception of
disease. Therefore, in order to provide measures to improve the perception of patients with
hemophilia, it is necessary in addition to paying special attention to personality traits, coping
styles, attachment style, source of control and perceived stress, also pay attention to fair social
exchange style.
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ارائۀ مدل اکتشافی جهت بیان روابط بین عوامل شخصیتی ،سبکهای دلبستگی ،منبع کنترل،
راهبردهای مقابلهای و استرس ادراک شده با ادراک بیماری در مبتالیان به هموفیلی :با تأکید بر
نقش میانجیِ سبکهای تبادل اجتماعی
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نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری ،برونگرایی ،دلپذیر بودن ،انعطافپذیری
و مسئولیتپذیری) ،سبکهای مقابلهای (اجتنابی و هیجانمدار) ،سبک دلبستگی (ایمن و ناایمن
دوسوگرا) و منبع کنترل از طریق میانجیگری سبک تبادل اجتماعی انصاف با ادراک بیماری
ارتباط دارند.

چکیده
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هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل اکتشافی جهت بیان روابط بین عوامل شخصیتی ،سبکهای
تاریخ پذیرش
دلبستگی ،منبع کنترل ،راهبردهای مقابلهای و استرس ادراک شده با ادراک بیماری در مبتالیان به
1333/11/3
هموفیلی ،با تأکید بر نقش میانجی سبکهای تبادل اجتماعی بود .پژوهش حاضر از نوع همبستگی
مبتنی بر تحلیل مسیر است .به منظور اجرای پژوهش از بیماران عضو کانون حمایت از هموفیلی در
ی ساده انتخاب شدند .ابزارهای بهکار رفته در این پژوهش
شهر اصفهان 051 ،نفر ،به شیوۀ تصادف ِ
واژگان کلیدی
شامل پرسشنامۀ پنجعاملی شخصیتی نئو ،مقیاس سبکهای دلبستگی هازن و شیور ،مقیاس کنترل
عوامل شخصیتی،
سبکهای دلبستگی ،منبع راتر ،پرسشنامۀ سبکهای مقابله با استرس اندلر و پارکر ،پرسشنامۀ استرس ادراکشدۀ کوهن،
ی لیبمن بود .نتایج پژوهش حاکی
پرسشنامۀ ادراک بیماری و پرسشنامۀ سبکهای تبادل اجتماع ِ
کنترل ،راهبردهای
از رابطۀ خطی ویژگیهای شخصیتی روانرنجوری ،مسئولیتپذیری ،برونگرایی و انعطافپذیری ،دو
مقابلهای ،استرس ادراک
سبک مقابلهای (هیجانمدار ،مسئلهمدار و اجتنابی) و سبک دلبستگی ایمن با ادراک بیماری است.
شده ،ادراک بیماری،
سبکهای تبادل اجتماعی ،همچنین نتایج نشان داد ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری ،برونگرایی ،دلپذیر بودن،
انعطافپذیری و مسئولیتپذیری) ،سبکهای مقابلهای (اجتنابی و هیجانمدار) ،سبک دلبستگی
هموفیلی
(ایمن و ناایمن دوسوگرا) و منبع کنترل از طریق میانجیگری سبک تبادل اجتماعی انصاف با ادراک
بیماری ارتباط دارند .بنابراین به منظور ارائۀ اقدامات ،جهت بهبود ادراک بیمارانِ مبتال به هموفیلی،
الزم است عالوه بر توجه ویژه به ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای مقابلهای ،سبک دلبستگی ،منبع
کنترل و استرس ادراکشده ،متوجه سبک تبادل اجتماعی انصاف نیز بود.
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 .1استاد گروه روانشناسی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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وجدانی بودن تقسیم میکند .برونر و سودارتس ()11
گزارش کردند ،عوامل شخصیتی میتوانند بر ادراک بیماری
اثر بگذارند؛ به طوریکه با افزایش یا کاهش برونگرایی،
ادراک مثبت از بیماری افزایش مییابد .نتایج پژوهش
باقریان و همکاران ( )11حاکی از ارتباط معنادار بین
روانرنجوری و برونگرایی با ادراک بیماری بود .ویلیامز،
اکانر ،گروب و اکارول ( )12نیز این ارتباط را تأیید کردند.

مقدمه

از جمله متغیرهای مورد بررسی به عنوان اولین سازۀ
احتمالی مرتبط با ادراک بیماری در پژوهش حاضر عوامل
شخصیتی 3در نظر گرفته شده است ( .)1مدل پنجعاملی
مک کرا و کاستا ( ،)3شخصیت افراد را به پنج بُعد
روانرنجوری ،برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافقپذیری و
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منبع کنترل 5نیز از جمله سازههای مرتبط با رفتارهای
سالمتی است ( .)17منبع کنترل به تفسیر و تبیینی که
فرد برای علل رویدادها و نتایج اعمال برمیگزیند ،اشاره
دارد .نظریۀ اسناد بر این فرض استوار است که انسانها،
موفقیتها و شکستهای زندگی خویش را به عوامل قابل
کنترل یا به عوامل غیرقابل کنترل نسبت میدهند (.)11
به بیانی دیگر منبع کنترل به دو دسته منبع کنترل درونی6
و منبع کنترل بیرونی 7دستهبندی میشوند .افرادی که
دارای منبع کنترل درونی هستند ،کنترل جدی بر زندگی
دارند و طبق آن نیز رفتار میکنند .در حیطۀ سالمتی ،منبع
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از دیگر سازههای احتمالی مرتبط با ادراک بیماری،
سبکهای دلبستگ ی 0است ( 13و  .)10سبکهای
دلبستگی ،یکی از مهمترین عوامل مﺆثر در تعامالت
بینفردی است که در دوران کودکی شکل گرفته و با توجه
به محیطی که در آن تحول یافته ،در سنین بعدی ادامه
مییابد ( .)15به نظر بالبی الگوهای درونیسازی شده به
شکل الگوهای فعال از خود ارزشمندی در حافظه ذخیره
میشود ( )16که میتواند در ادراک بیماری نقش داشته
باشد .بزازیان و بشارت ( )13دریافتند رابطۀ سبکهای
دلبستگی با کیفیت زندگی ،متأثر از زیرمقیاسهای ادراکِ
بیماری است .سبکهای دلبستگیِ ایمن ،دوسوگرا و
اجتنابی و زیرمقیاسهای ادراک بیماری در حد قابل قبولی
واریانس کیفیت زندگی را در بیماران مبتال به دیابت تبیین
کردند .تیمورپور و همکاران ( )10گزارش نمودند بین
سبکهای دلبستگیِ اجتنابی و دوسوگرا با سازگاری در
موقعیتهای استرسزا مانند بیماری ،رابطۀ منفی وجود
دارد.
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اختالالت انعقادی ،یک درصد از جمعیت جهان را درگیر
کرده که شایعترین آنها ،هموفیلی 1است .این بیماری از
دستۀ بیماریهای مزمن است که به واسطۀ کمبود
فاکتورهای انعقادی ،شخص را در معرض انواع مشکالت
جسمانی قرار میدهد ( .)1دورۀ مزمن ،نامطمئن ،غیرقابل
پیشبینی و دردِ ناشی از آسیب مفصلی ،در این بیماری،
ضمن اینکه عملکرد بیمار را تحت تأثیر قرار داده و منجر
به ناتوانی وی میگردد ،ابعاد مختلف زندگی او را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)2متاسفانه هموفیلی در حال حاضر
درمان قطعی ندارد و بیماران بایستی هنگام ایجاد خونریزی،
به صورت خودکار و یا برای پیشگیری از خونریزی حین
عمل ،چند روز متوالی به مراکز درمانی مراجعه نموده و
مبادرت به تزریق فاکتور نمایند .این مراجعات مکرر برای
بیماران قابل پذیرش نیست و آنان را تحت فشارهای روحی
سنگین قرار میدهد ()3؛ لیکن مطالعات انجام شده در این
زمینه نشان داده است که داشتن درک از بیماری میتواند
از طریق افزایش پیروی از دستورات مراقبتی ،تطابق بیمار
با بیماریاش را تحت تأثیر قرار دهد ( )0که این موضوع
در هدایت شیوههای سازگاری و رفتارهای خاص مرتبط با
بیماری مانند تبعیت از درمان اهمیت دارد ( .)5ادراک
بیماری 2شامل پنج عنصر هویت بیماری ،علت بیماری،
سیر بیماری ،پیامدهای بیماری و درمان/کنترلپذیری
بیماری است ( .)6باورهای غلط یا ناهنجار در مورد این پنج
عنصر سبب اتخاذ راهبردهای سازگاریِ ناهنجاری میشود
و چنین راهبردهایی میتواند اثرات مضری بر روی زندگی
و تجربه داشته باشد ( .)5مطالعات نشان دادهاند که ادراک
منفی از بیماری میتواند پیامدهایی نظیر افسردگی،
اضطراب و مشکالت رفتاری را در پی داشته باشد (.)7
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متفاوتی از دامنۀ بهنجار تا نابهنجار را در پی دارد که نتایج
متفاوتی برای افراد در بر خواهد داشت؛ بنابراین برای فردی
که تحت شرایط استرسزا قرار دارد ،ارزیابی سطح استرس
حائز اهمیت است .در پاسخ به شدت استرس ادراک شده،
اگر استرس تجربه شده به وسیلۀ بیمار به طرز مناسبی
پاسخ داده نشود ،تأثیر زیادی بر سالمت وی خواهد داشت
(.)25

کنترل به صورت اعتقاد بیمار به اینکه سالمتش توسط
رفتارهای خود او و یا توسط نیروهای خارجی کنترل
میشود ،تعریف میگردد ( .)11صفوی بیان و طاهر ()17
گزارش نمودند میان منبع کنترل با نحوۀ مراقبت از خود و
پیروی از رژیم غذایی درمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
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پژوهشها نشان دادهاند که سبکهای مقابلهای در ادراکِ
استرس ،دارای اهمیت است ( .)20با توجه به آنکه
راهبردهای ناکارآمدِ مقابله با استرس با ادراک منفی از
بیماری ،ارتباط منفی دارد؛ میتوان گفت شدت استرس
ادراک شده 5نیز یکی دیگر از سازههای احتمالی مرتبط با
ادراک بیماری است .استرس ادراک شده به ناتوانی برای
سازگاری با شرایط استرس اشاره دارد و واکنشهای
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همچنین در بیان این روابط ممکن است ،سبکهای تبادل
اجتماع ی ، 6با تأکیدی که بر مفاهیمی چون پاداشها،
تنبیهها دارند و تأثیری که این سیستم در شکلگیری
رفتارها دارد ،میتواند نقش میانجی را در روابط بین عوامل
شخصیتی ،سبکهای دلبستگی ،منبع کنترل ،راهبردهای
مقابلهای و استرس ادراک شده با ادراک بیماری در مبتالیان
به هموفیلی داشته باشد .لیبمن و همکاران طی مطالعهای
نشان دادند که تبادل اجتماعی دارای پنج خردهمقیاس
پیگیری (پایش مکرر سود و هزینه) ،انصاف ،فردگرایی،
منفعتطلبی و سرمایهگذاری افراطی است .به نظر میرسد
در شکلگیری این ارزشها عوامل شخصیتی ،سبکهای
دلبستگی ،منبع کنترل ،راهبردهای مقابلهای و ادراک
استرس موقعیتی دخیل باشند ( .)26پژوهشهای انجام
شده بر روی بیماران نشان دادهاند که راهبردهای مقابلهای
میتواند از بروز عوارض نامطلوب فیزیولوژیکی بیماری
جلوگیری نموده ،میزان مراقبت از خود و اعتماد به نفس
را افزایش دهد و تأثیر مثبتی بر وضعیت جسمی ،روانی
و اجتماعی فرد بر جای گذارد ( .)27آگاهی از عوامل روانی
– اجتماعی که خود شامل ترکیبی از اعمال ،افکار ،هیجانات
و سبکهای مقابلهای است ،به پیشبینی بیماری کمک
ارزندهای خواهد نمود .از اینرو˛ از آنجایی که
تعیینکنندههای ساختاری قدرت ،انصاف و عدالت در
شکلگیری تعهد میان پزشک و بیمار مﺆثر است ،میتواند
با ادراک بیماری مرتبط باشد ،میتوان انتظار داشت این
سیستم در پژوهش حاضر نقش میانجی را داشته باشد.
بنابراین با توجه به شیوع هموفیلی و پیامدهای ادراک منفی
بیماری از جمله عدم پیروی از درمان و عدم بررسیهای
جامع در این زمینه ،شناسایی مﺆلفههای مرتبط با این سازه

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.1.6

پژوهش باقریان و همکاران ( )11تأکید میکند که
راهبردهای مقابلهای 1به شکل بارزی میتواند ادراک فرد از
بیماری را تحت تأثیر قرار دهد .منظور از راهبردهای
مقابلهای ،مجموعهای از تالشهای شناختی و رفتاری
است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصالح یک وضعیت
تنشزا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن
میشود ( .)13گارسیا ( )21معتقد است که مقابله ،ساختی
مهم در زمینۀ فهم چگونگی واکنش فرد به فشارهای روانیِ
فراوان و انطباقهایی است که تجربه میکند .و راهبردهای
مقابلهای را به سه نوع مسئلهمدا ر ،2هیجانمدا ر3و
اجتنابمدا ر 0تقسیم میکند ( .)21سبک مقابلهای
مسئلهمدار ،به رفتارها و شناختهایی که هدف آنها تغییر
موقعیت یا متغیر استرسزا است ،اطالق میشود .سبک
هیجانمدار ،رفتارها و شناختهایی را شامل میشود که
هدف آن ،تغییر پاسخ فرد به عامل تنشزا است .در سبک
اجتنابی ،فرد با فاصله گرفتن از مسئلۀ استرسزا ،از آن
فرار میکند و در جستجوی حمایت عاطفی و واگذاری
مسئولیت مقابله به اطرافیان است ( .)22سلیمانی و
همکاران ( )23دریافتند که بین راهبرد مقابلهایِ
هیجانمحور ،راهبرد مقابلۀ تکلیفمحور و راهبرد مقابلۀ
اجتنابی با ادراک بیماری و مﺆلفههای پیامدها ،کنترل
شخصی ،ماهیت بیماری ،نگرانی ،شناخت و پاسخ عاطفی به
بیماری رابطۀ معنیداری وجود دارد.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

تابستان  ،9311دوره  ،91شماره 2

با میانگین  1/11متغیر بوده است .پژوهش دیگری ،ثبات
درونی 1/63تا 1/31برای مقیاسهای آزمون گزارش نموده
است ( .)23اعتبار درازمدت این تست نیز مورد ارزیابی قرار
گرفته است .یک مطالعه طولی 6ساله روی مقیاسهای
 O,E,Nضریبهای اعتبار  1/61تا 1/13و ضرایب دو عامل
 Cو  Aبه فاصلۀ  3سال  1/73و  1/63بوده است (.)3

احساس میشود .لذا پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل
اکتشافی جهت بیان روابط بین عوامل شخصیتی ،سبکهای
دلبستگی ،منبع کنترل ،راهبردهای مقابلهای و استرس
ادراک شده با ادراک بیماری در مبتالیان به هموفیلی ،با
تأکید بر نقش میانجی سبکهای تبادل اجتماعی انجام شد.
روش

پرسشنامۀ پنجعاملی شخصیتی نئو :این مقیاس در سال
 1332توسط کاستا و مک کری جهت سنجش الگوی
پنجعاملیِ شخصیت (روانآزردهگرایی ،برونگرایی،
گشودگی ،موافق بودن و با وجدان بودن) تنظیم شد .فرم
کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو دارای  61سﺆال است و در
ایران حقشناس بر روی نمونۀ  512نفری جمعیت شیراز
دریافت که ضرایب آلفای کرونباخ برابر ،C=1/13 ،A=1/71
 N=1/11 ،E=1/71 ،O=1/57و اعتبار آزمون مجدد در
فاصلۀ  6ماه برابرE=1/70 ،O=1/76 ،A=1/61 ،N=1/53
است .ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان  1/70تا 1/13
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مقیاس کنترل راتر :پرسشنامۀ منبع کنترل راتر برای
سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل توسط راتر در سال
 1366تدوین شده است ،که دارای  23ماده که هر ماده
دارای یک جفت سﺆال (الف و ب) است .راتر  23ماده از
مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص ،جهت روشن شدن
انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و  6مادۀ
دیگر خنثی و ساختار اندازهگیری شده را برای آزمودنی
مبهم میسازد ..نمرۀ هر فرد نشاندهندۀ درجه و میزان
کنترل او میباشد و میانگین این مقیاس  1/10و میانه آن
 1میباشد .در  23مادهای که جهت نمرهگذاری تعیین
شدهاند .تنها آزمودنیهایی که نمرۀ  3یا بیشتر بگیرند دارای
منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمرۀ کمتر بگیرند دارای
منبع کنترل درونی خواهند بود .ضرایب روایی مقیاس
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در پژوهش حاضر از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر
استفاده شد .جامعۀ آماری این تحقیق را افراد را بیماران
عضو کانون حمایت از هموفیلی در شهر اصفهان در نیمه
اول سال  1331با تعداد  661نفر تشکیل دادند .از جامعۀ
مورد اشاره ،با توجه به نسبت آزمودنیها به متغیرها که از
نسبت «بزرگ  1به  »5تا نسبت «حداقل  1به  »2در
نوسان است ( )21و با احتساب احتمال ریزش ،تعداد 051
نفر به صورت تصادفی ساده با توجه در اختیار داشتن لیست
اعضای کانون حمایت از هموفیلی در شهر اصفهان ،انتخاب
شدند .در انتخاب افراد ،تمایل به شرکت در طرح پژوهش
در نظر گرفته شد و پس از جلب نظر و رضایت افراد برای
شرکت در پژوهش ،با همکاری کانون پرسشنامههای
پژوهش در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت .در این
پژوهش به بیماران و مسئولین کانون حمایت از هموفیلی
اطمینان داده شد که اطالعات فردی به دست آمده از آنان
محرمانه باقی خواهد ماند و نتایج به دست آمده بدون ذکر
نام و صرفا جهت مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد .جهت
انجام تجزیه و تحلیل آماری؛ در بخش توصیفی از
شاخصهای میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی
از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام با
استفاده از نرم افزار  SPSS-23استفاده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.1.6

پرسشنامۀ سبکهای دلبستگی هازن و شیور :مقیاس
دلبستگی هازن و شیور یک آزمون  21سﺆالی است که در
سال  1317توسط هازن و شیور ساخته و بر روی
دانشآموزان به اجراء در آمده است .این ابزار یک پرسشنامه
دوقسمتی است .در قسمت اول سه سبک دلبستگی ایمن
( 1سﺆال) ،اجتنابی ( 6سﺆال) و دوسوگرا ( 7سﺆال) برحسب
 21سﺆال در مقیاس  5درجهای لیکرت (هیچ= 1تا خیلی
زیاد= )5از هم متمایز میشوند .در قسمت دوم ،آزمودنی با
انتخاب یک گزینه از سه گزینهای که سه نوع دلبستگی را
توصیف میکنند ،نوع سبک دلبستگی خود را مشخص
میکند .در تحقیقی که توسط پاکدامن بر روی یک نمونۀ
 111نفری ( 51دختر و  51پسر) انجام گرفت اعتبار آن
توسط آزمون -آزمون مجدد روی این نمونه به ترتیب برای
دلبستگی اضطرابی /دوسوگرا ،اجتنابی و ایمنی بخش ،./72
 ./56و  ./37و میزان آلفای کرونباخ نیز برابر  ./73به دست
آمد که میزان اعتبار نسبتا باالیی را نشان میدهد (.)31
نوربخش و میرنادری ( )31نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ پایایی این پرسشنامه را با یک نمونه  127نفری
دانشآموزان شهر اهواز  1/11گزارش کردهاند.
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ضریب آلفای کرونباخ  1/11را گزارش نموده است که در
حد قابل قبولی است.

کنترل درونی -بیرونی راتر در نمونههای ایرانی 1/71
محاسبه شده است .روایی مقیاس کنترل درونی-بیرونی راتر
را با روش کودر ریچاردسون  1/ 63به دست آمد (.)32

پرسشنامۀ سبکهای تبادل اجتماعی :این پرسشنامه توسط
لیبمن و همکاران ( )37طراحی شد .پرسشنامۀ مذکور در
مطالعۀ صفارینیا در سال 1335ابتدا به زبان فارسی ترجمه
و سپس نسخۀ ترجمه شدۀ فارسی به انگلیسی برگردانده
شد و پس از تأیید متخصصین روانشناسی بر روی  071زن
و مرد شهر تهران اجرا شد .این پرسشنامه که از نوع مداد-
کاغذی و خودگزارشدهی است ،مشتمل بر  01گویه و 5
خردهمقیاس پیگیری ،انصاف ،فردگرایی ،منفعتطلبی و
سرمایهگذاری افراطی است .گویهها در طیف لیکرت پنج
درجهای (کامال مخالفم= 1تا کامال موافقم= )5نمرهگذاری
میشوند .بنابراین حداقل و حداکثر نمره برابر با  50و 271
خواهد بود .در پژوهش صفارینیا ( )31پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با
 1/13به دست آمد که میزان رضایتبخشی است.
یافتهها
نتایج بررسیهای جمعیتشناختی پژوهش ،نشان داد
میانگین سنی گروه نمونه ،برابر با  32/73±7/12است .افراد
مشارکتکننده در طرح پژوهش مرد بودند و از میان این
افراد 117 ،نفر (معادل  26درصد) دارای تحصیالت زیر
دیپلم 113 ،نفر (معادل  20/2درصد) دارای مدرک دیپلم،
 161نفر (معادل  73/3درصد) دارای مدرک کارشناسی و
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پرسشنامۀ استرس ادراکشده :این پرسشنامه در سال 1313
توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای  3نسخۀ 11 ،0
و 10مادهای است که در این تحقیق از نسخۀ 10مادهای
استفاده شده است و برای سنجش استرس عمومی
درکشده در یک ماه گذشته ،به کار میرود .نحوۀ
نمرهگذاری براساس طیف 5درجهای لیکرت به هرگز 1 :تا
بسیاری از اوقات 0 :امتیاز تعلق میگیرد7 .گویه به طور
معکوس نمرهگذاری میشوند و کمترین امتیاز کسب شده
صفر و بیشترین نمره  56است .کوهن و همکاران ()1313
دریافتند که پرسشنامۀ مذکور پیشبینیهای بهتری را در
مقایسه با مقیاسهای رویداد زندگی در مورد نشانههای
روانی ،نشانههای جسمی و استفاده از خدمات بهداشتی در
اختیار میگذارد .امینپور ( )35طی پژوهشی در این مقیاس
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پرسشنامۀ سبکهای مقابله با استرس :این پرسشنامه را اندلر
و پارکر ( )1331تهیه کردهاند و اکبرزاده در سال 1376
ترجمه کرده است .مقیاس شامل  33ماده است که پاسخها
به روش لیکرت از هرگز ( )1تا همیشه ( )5مشخص شده
است .این پرسشنامه سه زمینۀ اصلی رفتارهای مقابلهای را
در برمیگیرد :مقابلۀ مسئلهمدار یا برخورد فعال با مسئله
در جهت مدیریت و حل آن ( 11سﺆال)؛ مقابله هیجانمدار
یا تمرکز بر پاسخهای هیجانی به مسئله ( 11سﺆال) و مقابله
اجتنابی یا فرار از مسئله ( 11سﺆال) .دامنه تغییرات سه نوع
رفتار رویارویی به این شکل است که نمرهی هر یک از
رفتارهای رویارویی سه گانه یعنی مسئلهمدار ،هیجانمدار
و اجتنابی از  16تا  11است .به عبارتی شیوۀ رویارویی غالب
فرد با توجه به نمرهای که در آزمون کسب میکند مشخص
میشود .یعنی هر کدام از رفتارها نمرۀ باالتری را کسب
کند ،آن رفتار به عنوان شیوۀ رویارویی فرد در نظر گرفته
میشود ( .)33برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه
سبکهای مقابله با استرس در گروه دانشجویان ،از آلفای
کرونباخ استفاده شده است که در مقابلۀ مسئلهمدار پسران
 1/32و دختران  1/15و هیجانمدار پسران  1/12و
دختران  1/15اجتنابی پسران  1/15و دختران  1/12به
دست آمد .روایی پرسشنامه مذکور نیز طی تحقیقاتی که
در ایران انجام شده ،ثابت گردیده است (.)30
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پرسشنامۀ ادراک بیماری :پرسشنامۀ کوتاه ادراک بیماری
یک مقیاس 3مادهای است که بازنمایی عاطفی و شناختی
فرد از بیماریاش را مورد سنجش قرار میدهد .سﺆالها به
ترتیبِ پیامدها ،طول مدت ،کنترل شخصی ،کنترل درمان،
ماهیت ،نگرانی ،شناخت بیماری ،پاسخ عاطفی و علت
بیماری را میسنجد .دامنۀ نمرات 1سﺆال اول از  1تا 11
است .سﺆال  3پاسخباز بوده و سه علت عمدۀ ابتال به بیماری
را به ترتیب مورد سﺆال قرار میدهد .نمرۀ پایین نشاندهندۀ
ادراک بهتر بیمار از بیماریاش است .برادبنت و همکاران
( ،)36ضریب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای
کرونباخ برابر با  1/11گزارش کردند و به روش بازآزمایی به
فاصلۀ 6هفته برای سﺆاالت مختلف از  1/02تا  1/75برآورد
شد .بزازیان و بشارت ( )13در پژوهش خود پایایی این
پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  1/53گزارش کردند.
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توزیع دادهها در هر یک از متغیرهای مورد بررسی ،نرمال
است ( .)p<1/15در ادامه ماتریس همبستگیِ متغیرهای
پژوهش ارائه شده است.

 56نفر (معادل  12/0درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد
بودند .پیش از اجرای تحلیل مسیر ،در راستای بررسی
پیشفرض این نوع تحلیل ،آزمون شاپیرو-ویلک نشان داد

ماتریس همبستگی ارائه شده در شکل ،1نشاندهندۀ رابطۀ
مثبت و معنادارِ مسئولیتپذیری ( ،)r=1/511دلبستگی
ایمن ( )r=1/221و مقابلۀ مسئلهمدار ( )r=1/167و
همچنین رابطۀ منفی و معنادار روانرنجوری (،)r=-1/265
برونگرایی ( ،)r=-1/161دلبستگی ناایمن اجتنابی
( ،)r=-1/150دلبستگی ناایمن دوسوگرا (،)r=-1/111
منبع کنترل ( )r=-1/217و استرس ادراکشده (-1/111

جدول -1بررسی مسیرهای مدل ادراک بیماری در مبتالیان به هموفیلی

ردیف

1

B

SE

β

p

سبک مقابلۀ اجتنابی← ادراک بیماری

-1/133

1/112

-1/611

1/111

دلبستگی ایمن← ادراک بیماری

1/530

1/111

1/016

1/111

روانرنجوری← ادراک بیماری

-1/751

1/112

1/117

1/111

مسئولیتپذیری← ادراک بیماری

1/251

1/112

1/317

1/111

سبک مقابلۀ مسئلهمدار← ادراک بیماری

1/173

1/112

1/111

1/111

برونگرایی← ادراک بیماری

1/310

1/113

1/316

1/111

سبک مقابلۀ هیجانمدار← ادراک بیماری

-1/176

1/112

-1/105

1/15

انعطافپذیری← ادراک بیماری

1/101

1/111

1/163

1/11

مسیرهای مدل

2

R
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= )rبا ادراک بیماری است .رابطۀ مثبت و معنادار سبکهای
تبادل اجتماعی پیگیری ( ،)r=1/051انصاف (،)r=1/012
فردگرایی ( ،)r=1/036منفعتطلبی ( )r=1/023و
سرمایهگذاری افراطی ( )r=1/303نیز با ادراک بیماری،
قابل مالحظه است .در جدول ،1مسیرهای مدل ادراک
بیماری در مبتالیان به هموفیلی با تأکید بر نقش میانجی
سبکهای تبادل اجتماعی ارائه شده است.
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شکل  -1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
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2

سبک مقابلۀ اجتنابی← پیگیری

-1/060

1/116

-1/032

1/111

استرس ادراک شده← پیگیری

-1/115

1/110

-1/122

1/111

سبک مقابلۀ هیجانمدار← پیگیری

-1/513

1/113

-1/363

1/111

دلپذیر بودن← پیگیری

1/002

1/116

1/715

1/111

سبک مقابلۀ مسئلهمدار← پیگیری

1/155

1/116

1/100

1/163

سبک دلبستگی ایمن← پیگیری

1/713

1/111

1/115

1/111

سبک دلبستگی دوسوگرا← پیگیری

-2/371

1/111

-1/717

1/111

منبع کنترل← پیگیری

-1/132

1/132

-1/037

1/111

روانرنجوری← پیگیری

-1/132

1/117

-1/726

1/111

برونگرایی← انصاف

1/363

1/112

1/332

1/111

سبک مقابلۀ اجتنابی← انصاف

-1/616

1/117

-1/106

1/111

روانرنجوری← انصاف

-1/753

1/111

-1/166

1/111

منبع کنترل← انصاف

1/155

1/116

1/571

1/111

سبک مقابلۀ هیجانمدار← انصاف

-1/505

1/113

-1/513

1/111

مسئولیتپذیری← انصاف

1/137

1/113

1/137

1/11

دلبستگی دوسوگرا← انصاف

-1/335

1/117

-1/157

1/111

دلپذیر بودن← انصاف

1/130

1/11

1/060

1/111

دلبستگی ایمن← انصاف

1/233

1/117

1/001

1/111

انعطافپذیری← انصاف

1/135

1/117

1/332

1/111

انعطافپذیری←فردگرایی

-1/131

1/11

-1/113

1/11

مقابلۀ اجتنابی←فردگرایی

1/115

1/11

1/115

1/111

دلبستگی ایمن←فردگرایی

-1/136

1/11

-1/132

1/111

دلبستگی دوسوگرا←فردگرایی

-2/351

1/11

-1/131

1/111

منبع کنترل←فردگرایی

1/121

1/11

1/003

1/111

مقابلۀ هیجانمدار←فردگرایی

-1/011

1/11

-1/311

1/111

دلپذیر بودن←فردگرایی

-1/313

1/11

-1/512

1/111

مسئولیتپذیری←فردگرایی

-1/066

1/11

-1/761

1/111

مقابلۀ مسئلهمدار←فردگرایی

-1/111

1/11

1/211

1/111

1/033

1/566
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0

برونگرایی← پیگیری

1/233

1/017

1/011

1/111
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6

روانرنجوری←منفعتطلبی

-1/130

1/11

-1/615

1/111

مسئولیتپذیری←منفعتطلبی

-1/532

1/11

-1/732

1/111

برونگرایی←منفعتطلبی

-1/377

1/11

-1/511

1/111

استرس ادراکشده←منفعتطلبی

-1/120

1/11

-1/122

1/111

مقابلۀ هیجانمدار←منفعتطلبی

1/267

1/11

1/165

1/111

دلپذیر بودن←منفعتطلبی

-1/153

1/11

-1/176

1/111

مقابلۀ اجتنابی←منفعتطلبی

1/361

1/11

1/211

1/111

دلبستگی ایمن←منفعتطلبی

-1/252

1/11

-1/272

1/111

منبع کنترل←←منفعتطلبی

-1/331

1/11

-1/102

1/111

انعطافپذیری←منفعتطلبی

-1/103

1/11

-1/201

1/111

دلبستگی دو سوگرا←منفعتطلبی

1/161

1/11

1/133

1/171

انعطافپذیری←سرمایه گذاری افراطی

1/372

1/11

1/012

1/111

مقابلۀ اجتنابی← سرمایهگذاری افراطی

-1/115

1/11

-.1/012

1/111

دلبستگی ایمن← سرمایهگذاری افراطی

-1/155

1/11

-1/630

1/111

دلبستگی دوسوگرا← سرمایهگذاری افراطی

-1/662

1/11

-1/111

1/111

منبع کنترل← سرمایهگذاری افراطی

1/323

1/11

1/133

1/111

مقابلۀ هیجانمدار← سرمایهگذاری افراطی

-1/070

1/11

-1/311

1/111

دلپذیر بودن←سرمایهگذاری افراطی

-1/323

1/11

1/235

1/111

مسئولیتپذیری← سرمایهگذاری افراطی

1/212

1/11

-1/572

1/111

مقابلۀ مسئله مدار← سرمایهگذاری افراطی

1/210

1/11

1/233

1/111

دلبستگی اجتنابی← سرمایهگذاری افراطی

-1/103

1/11

-1/116

1/106

انصاف←ادراک بیماری

1/035

1/177

1/316

1/111

1/616

1/613

1/316

چنانکه در جدول ،1مشاهده میشود ،سبک مقابلۀ اجتنابی
( ،)β= -1/61 ،p<1/111دلبستگی ایمن (،p<1/111
 ،)β= 1/016روانرنجوری (،)β= -1/117 ،p<1/111
مسئولیتپذیری ( ،)β= 1/317 ،p<1/111سبک مقابلۀ
مسئلهمدار ( ،)β= 1/111 ،p<1/111برونگرایی (-1/111
< ،)β=1/316 ،pسبک مقابلۀ هیجانمدار (،p<1/111

بر اساس نتایج به دست آمده از این جدول ،برونگرایی
( ،)β= 1/011 ،p<1/111سبک مقابلۀ اجتنابی (،p<1/111
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 )β= -1/105و انعطافپذیری ( )β= 1/163 ،p<1/111با
ادراک بیماری ارتباط دارند و در کل  52/1درصد از واریانس
ادراک بیماری را تبیین میکنند.
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دلبستگی اجتنابی←فردگرایی

1/153

1/11

-1/215

1/111
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 ،)β= -1/032استرس ادراک شده (= -1/122 ،p<1/111
 ،)βسبک مقابلۀ هیجانمدار (،)β= -1/363 ،p<1/111
دلپذیر بودن ( ،)β= 1/715 ،p<1/111سبک دلبستگی
ایمن ( ،)β= 1/115 ،p<1/111سبک دلبستگی دوسوگرا
( ،)β= -1/717 ،p<1/111منبع کنترل (،p<1/111
 )β= -1/037و روانرنجوری ( )β= -1/726 ،p<1/111با
سبک تبادل اجتماعی پیگیری رابطه دارند و در کل 03/3
درصد از واریانس سبک تبادل اجتماعی پیگیری را تبیین
میکنند.

مدل مدون ادراک بیماری مبتالیان به هموفیلی در شکل،2
آمده است .در کل با استناد به نتایج به دست آمده از
جدول 2و شکل ،1میتوان بیان نمود که ویژگیهای
شخصیتی (روانرنجوری ،مسئولیتپذیری ،برونگرایی،
انعطافپذیری) ،سبک مقابلهای (هیجانمدار ،مسئلهمدار و
اجتنابی) و سبک دلبستگیِ ایمن ،دارای ارتباط خطی با
ادراک بیماری هستند .همچنین ویژگیهای شخصیتی
(روانرنجوری ،برونگرایی ،دلپذیر بودن ،انعطافپذیری و
مسئولیتپذیری) ،سبکهای مقابلهای (اجتنابی و
هیجانمدار) ،سبک دلبستگی (ایمن و ناایمن دوسوگرا) و
منبع کنترل از طریق میانجیگری سبک تبادل اجتماعی
انصاف با ادراک بیماری ارتباط دارند .سایر سبکهای تبادل
اجتماعی نقش میانجی نداشتند.

67
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با توجه به ردیف  5این جدول ،روانرنجوری (،p<1/111
 ،)β= -1/615مسئولیتپذیری (،)β= -1/732 ،p<1/111
برونگرایی ( ،)β= -1/511 ،p<1/111استرس ادراک شده
( ،)β= -1/122 ،p<1/111سبک مقابلۀ هیجانمدار
( ،)β= 1/165 ،p<1/111دلپذیر بودن (،p<1/111
 ،)β= -1/176سبک مقابلۀ اجتنابی (= 1/211 ،p<1/111
 ،)βدلبستگی ایمن ( ،)β= -1/272 ،p<1/111منبع کنترل

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.1.6

چنانچه در ردیف 3مالحظه میشود ،برونگرایی (-1/111
< ،)β= 1/332 ،pسبک مقابلۀ اجتنابی (،p<1/111
 ،)β= -1/106روانرنجوری (،)β= -1/166 ،p<1/111
منبع کنترل ( ،)β= 1/571 ،p<1/111مقابلۀ هیجانمدار
( ،)β= -1/513 ،p<1/111مسئولیتپذیری (،p<1/111
 ،)β= 1/137دلبستگی دوسوگرا (،)β= -1/157 ،p<1/111
دلپذیر بودن ( ،)β= 1/060 ،p<1/111دلبستگی ایمن
( )β= 1/001 ،p<1/111و انعطافپذیری (،p<1/111
ی انصاف ارتباط داشته
 )β= 1/332با سبک تبادل اجتماع ِ
و در کل  56/6درصد از واریانس سبک تبادل اجتماعی
انصاف را تبیین میکنند .نتایج مندرج در ردیف 0نشان
میدهد ،انعطافپذیری ( ،)β= -1/113 ،p<1/111سبک
مقابلۀ اجتنابی( ،)β= 1/115 ،p<1/111دلبستگی ایمن
( ،)β= -1/132 ،p<1/111دلبستگی دوسوگرا (،p<1/111
 ،)β= -1/131منبع کنترل ( ،)β= 1/003 ،p<1/111سبک
مقابلۀ هیجانمدار ( ،)β= -1/311 ،p<1/111دلپذیر بودن
( ،)β= -1/512 ،p<1/111مسئولیتپذیری (،p<1/111
 ،)β= -1/761سبک مقابلۀ مسئلهمدار (1/211 ،p<1/111
= )βو سبک دلبستگی اجتنابی ()β= -1/215 ،p<1/111
با سبک تبادل اجتماعی فردگرایی رابطۀ معنادار داشته و
در کل  51/2درصد از واریانس سبک تبادل اجتماعی
فردگرایی را تبیین میکنند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

( )β= -1/102 ،p<1/111و انعطافپذیری (،p<1/111
 )β= -1/201با سبک تبادل اجتماعی منفعتطلبی رابطه
دارد و در کل  61/6درصد از آن را واریانس آن را پیشبینی
میکنند .همچنین ردیف 6جدول ،نشان میدهد دلبستگی
دوسوگرا ( ،)β= 1/012 ،p<1/111مسئولیتپذیری
( ،)β= -1/012 ،p<1/111برونگرایی (،p<1/111
 ،)β= -1/630سبک مقابلهای هیجانمدار (،p<1/111
 ،)β= -1/111انعطافپذیری (،)β= 1/133 ،p<1/111
دلپذیر بودن ( ،)β= 1/311 ،p<1/111منبع کنترل
( ،)β= 1/235 ،p<1/111روانرنجوری (،p<1/111
 )β= -1/572و سبک مقابله مسئلهمدار (،p<1/111
 )β= 1/233با سبک تبادل اجتماعی سرمایهگذاری افراطی
ارتباط داشته و در کل  61/3درصد از آن را پیشبینی
میکنند .در نهایت نتایج نشان میدهد که انصاف (،p<1/11
 )β=1/316با ادراک بیماری ارتباط داشته و قادر به تبیین
 31/6درصد از واریانس آن میباشد.
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ادراک شده با تأکید نقش میانجیِ سبکهای تبادل اجتماعی

بحث و نتیجهگیری

ویلیامز و همکاران ( )12در این راستا بیان میکنند شخصیت
روانرنجوری اثرات منفی خود بر پیشآگهی بیماری عفونت
میوکاردیال را از طریق ادراک بیماری اعمال میکند .بیمارانِ
ی شخصیت روانرنجور احتماال بر این باورند که بیماری
با ویژگ ِ
آنها عوارض وخیمی را بـرای آنها به دنبال دارد و برای مدت
طوالنی ادامه خواهد یافت و درمان در آنها اثر زیادی نخواهد
داشت .و این باورها میتواند رفتارهای مربوط به سالمتی آنها
را نیز تغییر دهد .به نظر میرسد که بیماران مبتال به هموفیلی
که دارای شخصیت برونگرا هستند ،به دلیل محدودیتهایی
که عالئم بیماری در ابعاد مختلف زندگی آنان در حیطههای
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هدف از انجام پژوهش حاضر ارائۀ مدلی اکتشافی جهت بیان
روابط بین عوامل شخصیتی ،سبکهای دلبستگی ،منبع
کنترل ،راهبردهای مقابلهای و استرس ادراک شده با ادراک
بیماری در مبتالیان به هموفیلی ،با تأکید بر نقش میانجی
سبکهای تبادل اجتماعی بود .در این راستا ماتریس
همبستگی نشان داد که ویژگی شخصیت مسئولیتپذیری
دارای رابطۀ مثبت و ویژگیهای شخصیتی روانرنجوری و
برونگرایی دارای رابطۀ منفی با ادراک بیماری است؛ بدین
معنا که میتوان انتظار داشت بیماران هموفیلیای که
مسئولیتپذیری باال و روانرنجوری و برونگرایی پایینتری
دارند ،ادراک مطلوبتری از بیماری خود خواهند داشت .عالوه
بر ارتباط خطی مذکور ،ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری،
برونگرایی ،دلپذیربودن ،انعطافپذیری و مسئولیتپذیری) از
طریق میانجیگری سبکِ تبادلِ اجتماعیِ انصاف با ادراک
بیماری ارتباط دارند .هر چند پژوهشی که نقش میانجیِ
سبکهای تبادل اجتماعی در ارتباط بین عوامل شخصیتی با
ادراک بیماری بررسی نموده باشد ،یافت نشد تا استنادی به

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.1.6

همسویی و یا ناهمسویی این بخش از یافتهها با مطالعات
پیشین انجام گردد ،لیکن همسو با نتایج این بخش از یافتهها،
دستآوردهای پژوهش برونر و سودارتس ( )11نشان داده
است با کاهش برونگرایی ،ادراک مثبت از بیماری افزایش
مییابد .نتایج پژوهش باقریان و همکاران ( )11نیز حاکی از
ارتباط معنادار بین ویژگی روانرنجوری و برونگرایی ،با ادراک
بیماری بود .یافتههای مطالعۀ ویلیامز و همکاران ( )12نیز
مﺆید نتایج این بخش از پژوهش است.
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شکل -2مدل اکتشافی ادراک بیماری مبتالیان به هموفیلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای دلبستگی ،منبع کنترل ،سبکهای مقابلهای و استرس
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توسعۀ روابط و شغل ایجاد میکند ،نگرشی نامطلوبی به
بیماریشان دارند که این موضوع قابل توجه بود .به عالوه
بیماران مبتال به هموفیلی که دارای ویژگی شخصیتی
مسئولیتپذیری بودند ،با این تفکر که میتوانند کنترل امور
را به درستی به عهده گیرند و در این زمینه اهتمام میورزند،
ادراک مطلوبتری از بیماری خواهند داشت ( .)1نتایج نشان
داد که افراد روانرنجور نسبت به افراد برونگرا ،دلپذیر و
انعطافپذیر و مسئولیتپذیر ،تمایل بیشتری به برقراری پیوند
و برابریخواهی در موقعیتهای استرسزایی نظیر بیماری
داشتهاند و این دسته از افراد تمام سعی خویش را بر این
داشتهاند تا به ادراک مثبتی از بیماری دست یابند .بنابراین
میتوان از طریق تقویت باورهای برابرخواهانه ،اثرات شخصیتی
فرد و تفاوتهای فردی شخصیتی باالخص انعطافپذیری و
دلپذیر بودن ،ادراک بیماری را در آنان افزایش داد.
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به عالوه یافتههای همبستگی نشان داد ،سبک اجتماعی
انصاف با ادراک بیماری ارتباط دارد .بیات اصغری و همکاران
( )01نشان دلبستگی ایمن دارای رابطۀ مثبت و سبک
دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا دارای رابطۀ منفی با
ادراک بیماری در مبتالیان به هموفیلی هستند .بدین معنا که
سبک دلبستگی ایمن به عنوان یک متغیر مثبت در تقویت
ادراک مطلوب از بیماری هموفیلی و سبکهای دلبستگی
ناایمن به عنوان زنگ خطری در بروز ادراک منفی از بیماری،
قابل توجه هستند .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان دادند،
سبک دلبستگی ایمن دارای ارتباط خطی با ادراک بیماری
است و سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمنِ دوسوگرا از طریق
نقش میانجیگری سبک تبادل اجتماعیِ انصاف ،با ادراک
بیماری ارتباط دارند .در این راستا نتایج پژوهش بزازیان و
بشارت ( )13نشان داده است که دو سبک دلبستگی ایمن و
دوسوگرا رابطۀ معناداری با ادراک بیماری دارند .تیمورپور و
همکاران ( )10نیز گزارش کردند ،سبکهای دلبستگی
اجتنابی و دوسوگرا با سازگاری در موقعیتهای استرسزا،
رابطۀ منفی دارد .نقش سبکهای دلبستگی بر ادراک بیماری
از طریق نقش این سازه در چگونگی مدیریت توجه به رویداد
استرسزا ،نظیر بیماری ،پردازش اطالعات آن و دسترسی به
منابع مقابلۀ اجتماعی ،قابل تبیین است ( .)7مدل دلبستگی،
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بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،سبک مقابلهای با
ادراک بیماری ارتباط معنادار دارند؛ به گونهای که بیماران
مبتال به هموفیلی که بیشتر از سبک مقابلۀ مسئلهمدار و کمتر
از سبک مقابلهایِ هیجانمدار و اجتنابی استفاده میکنند،
ادراک بیماری مطلوبتری دارند .سبکهای مقابلهای (اجتنابی
و هیجانمدار) ،از طریق میانجیگریِ سبک تبادل دادند
راهبردهای مقابلهای از جمله راهبردهای مسئلهمدار و
هیجانمدار میتوانند در روند درمان اثر بگذارند .سلیمانی و
همکاران ( )23نیز گزارش نمودند بین راهبرد مقابلۀ
هیجانمحور ،راهبرد مقابلۀ تکلیفمحور و راهبرد مقابلۀ
اجتنابی با ادراک بیماری ،پیامدها ،کنترل شخصی ،ماهیت
بیماری ،نگرانی ،شناخت بیماری و پاسخهای عاطفی به
بیماری ،رابطۀ معنیداری وجود دارد .به عبارتی افرادی که از
سبک مقابلهای مسئلهمدار استفاده میکنند ،به منظور تغییر
موقعیت استرسزا مانند بیماری هموفیلی ،تالش میکنند و
باور دارند خواهند توانست زندگیشان را بهوسیله بهکارگیری
راهبردهای درست و صحیح ،دوستداشتنیتر نمایند (،)01
ادراک بیماری مطلوبتری نیز خواهند داشت .به عبارتی
سبک مقابلهای مسئلهمدار به بیماران کمک میکند تا به
گونهای مﺆثر با وقایع استرسزا مانند بیماری مقابله کنند و
درماندگی و پریشانی را به حداقل برسانند ،این روشهای
سازگارانه عمدتا مشکلمدار هستند و فشارهای روانی را
کاهش میدهند و سیستم را به تعادل باز میگردانند که نتیجۀ
آن ادراک مثبت از بیماری است .در مقابل سبک مقابلهای
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بیان میکند افراد با سبک دلبستگی ایمن ،در روابط خود
پایدار و در نتیجه دسترسی باالیی به حمایت اجتماعی دارند،
خودباور بوده و دارای خودتنظیمی مطلوب هستند و در نتیجه
دارای نقشی پویا و فعال در ادراک بیماری خود هستند (.)33
افرادِ با سبکهای ناایمن اجتنابی و دوسوگرا نیز به واسطۀ
مشکل در تنظیم هیجانات خود ،به ترتیب در برقراری ارتباط
و حمایت اجتماعی مشکل داشته و بیمیل هستند .این افراد
اغلب در مورد همه چیز پریشان و آشفته بوده و باورهای منفی
در مورد موقعیتهای استرسزا مانند بیماری دارند و در نتیجه
سازگاری کمتر با بیماری و ادراک نامطلوب در مورد بیماری
هموفیلی خواهند داشت (.)10
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هیجانمدار موجب میشود ()01؛ بیمار بر خود متمرکز شده
و تمام تالش وی متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خود
شود .واکنشهای مقابلهای هیجانمدار شامل گریه کردن،
عصبانی و ناراحت شدن ،پرداختن به رفتارهای عیبجویانه،
اشتغال ذهنی و خیالپردازی میباشد که همگی تشدید
نگرانی در مورد بیماری و در نهایت ادراک منفی از بیماری را
به دنبال دارند .راهبرد مقابلهای اجتنابی مستلزم فعالیتها و
تغییراتی شناختی است که هدف آن اجتناب از موقعیت
استرسزاست؛ لیکن این شکل از مقابله ممکن است به شکل
روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه ظاهر شود که
به ادراک منفی از بیماری منجر شود .بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر ،میتوان از طریق آموزشِ ارزیابیهای سیستم
سود ،ادراک مطلوب از بیماری و هزینههای بیماری( ،با تقویت
باورهای برابریخواهانه از نقش منفی سبکهای مقابلهای
اجتنابی و هیجانمدار) بر ادراک بیماری کاست.
به عالوه نتایج حکایت از رابطۀ منفی و معنادار منبع کنترل با
ادراک بیماری را داشتند .این سازه عالوه بر ارتباط خطی از
طریق میانجیگریِ سبک تبادل اجتماعیِ انصاف با ادراک
بیماری ارتباط دارد .همسو با نتایج این بخش از پژوهش،
صفویبیان و طاهر ( )17نشان دادند بین منبع کنترل با نحوۀ
مراقبت از خود و پیروی از رژیم غذایی درمانی رابطۀ معناداری
وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش قرتپه و همکاران ()02
نشان داد که منبع کنترل نقش اساسی در سازگاری فردی و
اجتماعی با موقعیتهای استرسزا دارد .در تبیین این بخش
از یافتهها میتوان گفت در صورتی که بیماران دارای منبع
کنترل درونی باشند ،بر زندگی خود ،کنترل جدی داشته و
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بر اساس نتایج همبستگی ،استرس ادراکشده نیز دارای
ارتباط منفی با ادراک بیماری در مبتالیان به هموفیلی است.
به عبارتی شدت استرس ادراکشدۀ باالتر با ادراک نامطلوب
از بیماری دارای رابطۀ مثبت و معنادار است .این بخش از
نتایج با یافتههای پژوهش سلیمانی و همکاران ( )23مبنی بر
ارتباط شدت استرس با ادراک بیماری همسو است .هنگامی
که بیمار مبتال به هموفیلی ،استرس باالتری تجربه میکند،
در برابر سازگاری با شرایط استرسزا ناتوان بوده و نمیتواند
درک مناسبی از بیماری خود داشته باشد .بنابراین به منظور
ارائۀ اقدامات جهت بهبود ادراک بیماران مبتال به هموفیلی،
الزم است عالوه بر توجه ویژه به ویژگیهای شخصیتی،
سبکهای مقابلهای ،سبک دلبستگی ،منبع کنترل و استرس
ادراکشده ،متوجه سبک تبادل اجتماعی انصاف نیز بود؛ زیرا
از این سازه میتوان در جهت تشدید نقش مثبتِ ویژگیهای
شخصیتی ،سبکهای مقابلهای (اجتنابی و هیجانمدار) ،سبک
دلبستگی (ایمن و ناایمنِ دوسوگرا) و منبع کنترل بهره برد.
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طبق آن نیز رفتار کنند .افراد با منبع کنترل درونی ،خود را
مسئول زندگی خویش میدانند ،در نتیجه ارزش بیشتری برای
پیشرفتهای خود قائلاند و نسبت به نشانههای محیطی که
برای هدایت رفتار خود به کار میبرند ،هشیارترند ( .)03لذا
افراد با منبع کنترل درونی ،ادراک بیماری مثبتتری نسبت
به افراد با منبع کنترل بیرونی دارند .ارزیابیهای ادراک
مطلوب از بیماری و هزینههای بیماری از طریق تقویت
باورهای برابری خواهانه ،نقش میانجیگرِ ارتباط بین دو سازۀ
منبع کنترل و ادراک بیماری را به خوبی بیان می کند.
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