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Integrative self-knowledge, due to its important effects on the cohesiveness and
psychological integration of individuals, can play an important role in improving
quality of life among cancer patients by affecting their perception of suffering.

Abstract
Cancer makes various changes in quality of life and identifying the influential components
in this variable can significantly influence patients' quality of life. This study aimed to
investigate the structural association between integrative self-knowledge, perception of
suffering and quality of life regarding cancer patients. This research was a correlational
study and participants were 340 patients selected via available non-random sampling from
Karaj medical centres. Patients completed the quality of life (sf-36), self-knowledge and
perception of suffering questionnaires. Data were analysed using structural equations model
(LISREL) version 8.5 and SPSS version 19. The results showed that there was a significant
relationship between integrative self-knowledge and physical suffering, psychological
suffering and existential suffering with patients' quality of life. Moreover, the equationstructural relationship between integrative self-knowledge with the components of
perceiving suffering and quality of life were significant. In other words, integrative selfknowledge can predict quality of life in the case of cancer patients directly with the
meditating role of physical and existential suffering. Fitness indices showed that the
proposed model is suitable for explaining the quality of life through the variables of
integrative self-knowledge and perception of suffering. Integrative self-knowledge has
significant effects on people's cohesiveness and psychological integrity and has a significant
impact on improving the quality of life of patients by affecting how they perceive suffering.
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خودشناسی انسجامی بهواسطۀ تأثيرات مهمی كه در انسجامبخشی و يکپارچگی روانی افراد دارد،
میتواند با اثرگذاري بر ادراک رنج بيماران سرطانی نقش مهمی را در بهبود كيفيت زندگی اين
بيماران داشته باشد.
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خودشناسی انسجامی،
ادراک رنج ،كيفيت
زندگی ،سرطان.

بيماري سرطان موجب تغييرات متعدد در كيفيت زندگی بيماران میگردد و تشخيص مؤلفههاي
اثرگذار در اين متغير میتواند نقش مهمی در بهبود كيفيت زندگی بيماران داشته باشد .هدف
پژوهش حاضر تعيين رابطۀ ساختاري خودشناسیِ انسجامی و ادراک رنج با كيفيت زندگی بيماران
ش شامل كليۀ بيماران سرطانی
سرطانی بود .اين پژوهش از نوع همبستگی ،و با جامعۀ پژوه ِ
مراجعهكننده به مراكز درمانی شهر كرج بود .از بين اين افراد  343نفر به صورت نمونهگيري
دردسترس انتخاب شدند .بيماران پرسشنامههاي خودشناسی ،ادراک رنج و كيفيت زندگی را
تکميل نمودند .دادهها با استفاده از  SPSS-19و مدلسازي معادالت ساختاري (ليزرل) نسخه 8/5
تحليل شدند .نتايج نشان داد بين خودشناسیِ انسجامی و رنجِ جسمانی ،رنج روانی و رنج وجودي
با كيفيت زندگی بيماران ،رابطۀ معنادار وجود دارد و روابط علی-ساختاريِ خودشناسیِ انسجامی با
مؤلفههاي ادراک رنج و كيفيت زندگی معنادار بود .بهعبارتی خودشناسی انسجامی به طور مستقيم
و غيرمستقيم بهواسطۀ رنج جسمانی و رنج وجودي قادر به پيشبينی كيفيت زندگی در بيماران
سرطانی بود .شاخصهاي برازندگی حاكی از مطلوبيت مدل مفروض در تبيين كيفيت زندگی از
طريق متغيرهاي خودشناسی انسجامی و ادراک رنج بود .خودشناسی انسجامی بهواسطۀ تأثيرات
مهمی كه در انسجامبخشی و يکپارچگی روانی افراد دارد ،میتواند با اثرگذاري بر ادراک رنج
بيماران سرطانی نقش مهمی را در بهبود كيفيت زندگی اين بيماران داشته باشد.
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میتواند به صورت جراحی ،3شيمیدرمانی ،4اشعهدرمانی،5

مقدمه

درمان هورمونی  6يا ايمونوتراپ ی 5باشد .در نتيجه اين

سرطان يکی از بيماريهاي شايع در دنياي متمدن امروزي

پيشرفتهاي پزشکی ،به جاي اين كه بيماري سرطان يک

است كه تعداد افراد مبتال به آن روز به روز افزايش میيابد.

حالت حاد و كشنده باشد میتواند براي برخی از مبتاليان

مؤسسۀ ملی سرطان )2314( 1سرطان را اينگونه تعريف

قابل درمان باشد و براي برخی ديگر به يک حالت مزمن

بيماري است كه علت آن تکثير غيرقابل كنترل سلولهايی
سرطان میتواند عوامل بيرونی (تنباكو ،اشعههاي مضر يا مواد

مصيبتبار بوده و پيامدهاي جسمی ،روانی و كاركردي

شيميايی) يا درونی (جهش ژنتيکی ،هورمونها ،شرايط

مختلفی را براي آنها به دنبال خواهد داشت .هرچند درمان-

ايمنی بدن) باشد ( .)1آژانس بينالمللی تحقيقات سرطان

هاي جديد موجب افزايش طول عمر بيماران مبتال میشود؛

( )2314در صفحۀ رسمی خود گزارش داد كه  14/1ميليون

اما اغلب نقايص جسمی يا نورولوژيکی براي بيمار به همراه

مورد سرطان در سال  2313در دنيا تشخيص داده شد و در

خواهد داشت كه ممکن است ،اثرات طوالنی مدت جسمی،

همين سال  8/2ميليون نفر جان خود را بر اثر اين بيماري از

روانی  -اجتماعی ،وجودي و اقتصادي بر روي بيمار داشته

دست دادهاند .در ايران نيز ساالنه حدود  55هزار مورد جديد

باشد ( .)5به علت اينكه نرخ بقاي سرطان در حال افزايش

سرطان شناسايی میشود و به عنوان سومين علت مرگ در

است و هر ساله به تعداد افراد مبتال به سرطان افزوده خواهد

كشور به حساب میآيد ( .)2همچنين گزارش شده است كه

شد ،ضروري است كه براي افزايش كيفيت زندگی بيماران

در سال  2313ميزان بروز سرطان در ايران به ازاي هر 133

سرطانی ،به نيازهاي جسمی و روانی -اجتماعی بيماران توجه

هزار نفر بيش از  125مورد يا به عبارت ديگر  84/821مورد

شود .امروزه تنها زنده ماندن مدنظر نيست و افراد خواهان

در جمعيت عمومی بوده است ( .)3البته در كنار اين آمار

زندگی با كيفيت مطلوب هستند و بيماران سرطانی نيز در

تعجببرانگيز مرگ و مير سرطان ،هوالدر 2و همکاران

هر سه بعد جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی كيفيت

( )2314تخمين زدند كه ميزان بازماندگان سرطان در اياالت

زندگی داراي محدوديتهايی هستند و استفاده از مداخله-

متحده از  3ميليون نفر در سال  1151به  1مليون و 833

هاي روانشناختی همراه با درمان پزشکی ،میتواند در بهبود

هزار نفر در سال  2331و  13ميليون و  351هزار نفر در

كيفيت زندگی آنها مؤثر باشد .سرطان ابعاد گستردهاي از

سال  2312افزايش يافتهاست .عدهاي از اين بازماندگان

كيفيت زندگی مبتاليان را تحت تأثير قرار میدهد و بيماران

ممکن است مداواي كامل شده باشند و عدهاي تحت درمان

ن كيفيت زندگی را تجربه میكنند (.)6
سرطانی سطوح پايي ِ

باشند و اين افزايش عمر بيماران به علت پيشرفتهاي

كيفيت زندگی مفهوم گستردهاي است كه به شکل پيچيده-

پزشکی در معاينه دقيقتر ،روشهاي تشخيصی پيشرفته،

اي از سالمت جسمی ،حالت روانشناختی ،سطح استقالل و
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روشهاي درمان مؤثر و پيگيري بيماري است .درمان
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است كه به بافتهاي بدن آسيب میرساند .علت بيماري

تشخيص سرطان براي بسياري از بيماران واقعهاي ترسناک و
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تبديل شود (.)4
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هايی كه در نتيجۀ بيماري تحت تأثير قرار گرفته و میتواند

مراقبت تسکينی و حمايتی ارتقاء يا حفظ كيفيت زندگی

در نتيجۀ بيماري دچار نوسان شود و سپس به نوبۀ خود

بيماران در مراحل پيشرفته سرطان و تسکين نشانهها و

تداوم رنج را به همراه داشته باشد ،كيفيت زندگی است.

تظاهرات بيماري تا باالترين سطح ممکن میباشد ( .)1از

فشارهاي روانی ناشی از تشخيص سرطان و مشکالت جسمیِ

جمله حوزههايی كه طی سالهاي اخير مورد توجه و تمركز

ناشی از خود بيماري و عوارض جانبی ناشی از درمان ،بر

درمانهاي تسکينی بيماران سرطانی قرار گرفته ،رنج

كيفيت زندگی تأثير منفی دارد ( .)5تالش جهت ارتقاء

جسمانی ،رنج روانی و رنج وجودي است .در بيماران داراي

كيفيت زندگی مبتاليان به سرطان به عنوان يکی از نتايج

بيماريهاي صعبالعالج عالوه بر پيامدهاي جسمی كه منجر

مهم درمانی در سرطانشناسی 1سبب شده تا طی سالهاي

به رنج جسمانی میشود ،به دنبال تداوم درد و مشکالت

اخير توجه بيشتري از سوي تيم درمان به شناسايی ابعاد

متعاقب آن ،اختالالتی در زمينۀ عوامل روانشناختی،

مختلف كيفيت زندگی ،جستجوي راههاي مؤثر در ارتقاء و

اجتماعی و وجودي /معنوي نيز ايجاد میشود ،بنابراين در

بهبود كيفيت زندگی در اين بيماران شود .در همين راستا در

اين مواقع براي درمان درد بايد كل فرد 4درمان شود .اريک

سالهاي اخير مراقبتهاي حمايتی و تسکينی 2در مبتاليان

كاسل )2334( 5رنج را حالتی از اندوه و پريشانی شديد

به سرطان اهميت بسيار زيادي پيدا كرده به طوريكه اين

مرتبط با رويدادهايی میداند كه دستنخوردگی و كليت

مراقبتها يکی از مراقبتهاي رايج كنترل سرطان در هر

فرد 6را تهديد میكند و موجب كاهش كيفيت زندگی از

كشور محسوب میشوند و بدون وجود آنها ،دستيابی به

طريق نگرانیهاي جسمانی ،روانشناختی ،وجودي،

مراقبت جامع از بيمار مقدور نخواهد بود ( .)8تعريف سازمان

خانوادگی ،فردي يا مشکالت مرتبط با سالمت میشود (.)13

بهداشت جهانی از مراقبت تسکينی و حمايتی عبارت است از

هنگامیكه يک تخريب قريبالوقوع توسط فرد درک شود،

رويکردي كه كيفيت زندگی بيماران و خانواده آنها را كه در

رنج اتفاق میافتد و تا وقتی كه آسيب وجود دارد و و تا

واقع با نوعی مشکل تهديد كننده حيات روبرو شدهاند ،از

زمانی كه به روشهاي مختلف تماميت شخص برگردانده

طريق پيشگيري ،تسکين درد و رنج ،تشخيص زودرس،

شود ،ادامه دارد .ماهيت و علل رنج انسانها موضوع

ارزيابی كامل و درمان درد و ساير مشکالت جسمی و روانی

پژوهشهاي علمی زيادي در طول سالهاي اخير بوده است.

ارتقاء میدهد ( .)8سازمان اروپايی مراقبت

تسکينی3

پژوهشها وجود سه بعد را براي رنج شناسايی كرده است:

( )EAPCبر اين جنبه از مراقبتهاي حمايتی متمركز شده

 -بعد جسمانی :نشانههاي جسمانی رنج شامل فقدان

است كه ضمن تأييد و تصديق حق حيات بيماران ،به مرگ
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برجستۀ محيطیِ افراد تأثير میپذيرد .بنابراين يکی از حوزه-

با توجه به نکات مشترک در اين دو تعريف ،اهداف اوليه
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ارتباطات اجتماعی فرد و رابطۀ اين عوامل با ويژگیهاي

كيفيت زندگی را تا زمان مرگ براي اين بيماران فراهم نمود.

انرژي يا خستگی ،فقدان اشتها ،درد ،خشکی دهان ،تنگی

به عنوان يک فرايند عادي از زندگی مینگرد به طوريكه نه

نفس ،حالت تهوع ،مشکل در خواب ،يبوست و اسهال و غيره

به استقبال آن میشتابد و نه آن را به تعويق میاندازد بلکه به
دنبال راهکارهايی است كه بهواسطه آن بتوان بهترين سطح
1

4

2

5

whole person
Eric Cassel
6
intactness of the person
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3
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 -بعد روانی :نشانههاي روانیِ رنج شامل ترس ،نگرانی و

میشود .خودشناسی تجربهاي ،3پردازش اطالعات مرتبط با

اضطراب ،زودرنجی ،افسردگی ،نااميدي ،غمگينی ،احساس

خود است كه برحسب تغييرات لحظه به لحظه و پوياي آن

تنهايی ،و غيره است (.)11

در زمان حال صورت میپذيرد .خودشناسیِ تجربهاي،

دست دادن معنی و هدف در زندگی و حس تمامنشدنی

جلوگيري میكند .در مقابل ،خودشناسی تأمل ی 4يک

جهت پيدا كردن پاسخ براي پرسشهايی مانند «هدف

پردازش خبر فعال دربارۀ خود در تجربۀ گذشته است كه به

زندگی من چيست؟» «پس از مرگ چه اتفاقی براي من

تحليل تجربۀ خود از طريق كاركردهاي شناختی غنیتر و

خواهد افتاد؟» .ديگر موضوعات شامل موارد زير نيز میتوانند

عالیتر مربوط میشود و خلق مفاهيم ،تصاوير ،و روايتهاي

باشند :حس ارتباط و پيوستگی با نيرويی ماوراءالطبيعه ،اميد

غنیتر و منسجمتر از خود را تسهيل میكند و ديدگاهی

يا نااميدي در زندگی ،احساس انزوا و ترس و وحشت شديد از

گستردهتر براي هدايت رفتار فراهم میسازد (.)15

مرگ (.)12

خودشناسی تجربهاي و تأملی ،به عنوان فرايندهايی

همانگونه كه بيان شد يکی از حوزههايی كه اخيراً مورد توجه

درهمتنيده ،براي سازش با يکديگر كار میكنند و براساس

درمانهاي تسکينی و مراقبتی بيماران سرطانی قرار گرفته

شواهد پژوهشی ،به شکلی نسبتاً همانند ،با متغيرهاي ديگر

ادراک رنج (شامل ،رنج جسمانی ،رنج روانی و رنج وجودي)

مرتبطاند .خودشناسی انسجامی ،تلفيق خودشناسی تجربهاي

است كه به شکل تأثيرگذاري كيفيت زندگی بيماران

و تأملی با يکديگر است .اين دو فرايند از طريق فرايند

سرطانی را تحت تأثير قرار میدهد .هرچند از تجربۀ رنج به

خودنظمدهی ،همسانی درونی را ارتقاء میدهند و در تضاد

ويژه رنج وجودي به عنوان عامل برهمزنندۀ يکپارچگی فرد

با خودانتقادي قرار میگيرند .از اين رو انتظار میرود با

ياد میشود ،در مقابل از ديرباز تاكنون خودشناسی 2به

افزايش خودشناسی ،ميزان خودانتقادي و ديگر آسيبهاي

عنوان عامل يکپارچه كنندۀ فرد مورد توجه بودهاست (.)13

روانشناختیِ همراه با آن ،كاهش يابد .بنابراين در مجموع

خودشناسی عبارت است از آگاهی لحظه به لحظه نسبت به

خودشناسی انسجامی ،ناظر است بر كوشش سازشيافته براي

حاالت روانشناختی و توان تمايز نهادن و تحليل محتواي

فهم تجارب خود در خالل زمان و در جهت دستيابی به

تجارب كنونی و نيز پردازش شناختی فعال در مورد خود و

نتايج دلخواه و به بيان ديگر فهم بهتري از خويشتن .آنچه بر

معطوف به رويدادهاي گذشته كه نتيجۀ آن ايجاد ديد

خودشناسی انسجامی داللت میكند ،عبارت است از :توجه،

وسيعتر جهت هدايت رفتار و تشکيل طرحوارههاي فردي

آگاهی ،تحمل پردازش تجربۀ كنونی ،تأمل در تجربۀ كنونی و

پيچيدهتر و كاملتر است ( .)14بنابراين خودشناسی نوعی

گره زدن آن به تجربۀ گذشته ،بيدار شدن تجارب مسدود

فرايند روانشناختی پويا ،سازشيافته و انسجامبخش است،

شده از گذشته و معنا كردن آنها در سايۀ يک ديدگاه جديد،

كه در پژوهشهاي اوليه به دو وجه تجربهاي و تأملی تقسيم

خلق روايتی منسجم و تمام و كمال از آنچه زندگی شده ،و

existential suffering
self knowledge

1

experiential self-knowledge
reflective self-knowledge

2

5

3
4
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موضوعات مهمی را در بگيرد :مانند پيدا كردن معنی ،از

الزاميست و همچنين از پاسخدهی خودكار و بیاختيار
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ارزشها ( .)13با توجه به تجربۀ دردهاي متعدد جسمانی در

جسمانی ،رنج روانی و رنج وجودي بيماران براساس

بيماران مبتال به سرطان در نتيجۀ بيماري ،اعمال جراحی يا

مفاهيمی مانند شأن و منزلت بيمار ،معنابخشی به زندگی و

ساير فرايندهاي درمانی ،و تداوم درد منجر به رنج در ابعاد

 ...پيشنهاد نمودهاند كه نهايت ًا بهبود كيفيت زندگی اين

جسمانی ،روانشناختی و وجودي ،میتواند با اخالل در

بيماران را نيز به دنبال خواهد داشت .همانطور كه در مقدمه

هدفمندي و معناي زندگی شخص ،انسجام و يکپارچگی فرد

مطرح شد بيماري سرطان به علت مختصات و ويژگیهاي

را تحت تأثير قرار داده و كيفيت زندگی او را در حوزههاي

خود و همچنين پيامدهاي جسمی ،روانی و وجودي ناشی از

روانشناختی ،هيجانی و شناختی دچار مشکل كند.

بيماري يا درمانهاي به كارگرفته شده ،انسجام و يکپارچگی

بنابراين با توجه به اينکه كيفيت زندگی جنبههاي گسترده-

شخص و همچنين معنا و هدفمندي زندگی را با مشکالت
جدياي مواجه میكند كه میتوان انتظار داشت موفقيت و

اي از زندگی بيماران را دربرمیگيرد ( )16و عوامل و

كاميابی فرد در خودشناسی انسجامی به واسطه تأثير بر رنج

متغيرهاي روانشناختی بهم پيوستۀ بسياري در ابعاد كيفيت

جسمانی ،رنج روانی و رنج وجودي در كاهش اين مشکالت و

زندگی مؤثرند ( )6صحبت از اثرات مستقيم و واسطهاي

ارتقاي كيفيت زندگی فرد مؤثر باشد .بنابراين در پژوهش

متغيرهاي مختلف به ميان میآيد .تسکين رنج جسمانی ،رنج

حاضر به دنبال تدوين مدل ساختاري روابط بين خودشناسی

روانی و رنج وجودي در بيماران سرطانی داراي اهميت

انسجامی ،رنج جسمانی ،رنج روانی ،رنج وجودي ،و كيفيت

زيادي است؛ زيرا با كيفيت زندگی ،مرگ خوب ،تمايل به

زندگی بيماران مبتال به سرطان و بررسی روابط اين متغيرها

مرگ سريع ،افسردگی و افکار خودكشی به علت بیهدفی و

خواهيم بود (شکل .)1

بیمعنايی در زندگی مرتبط است .پژوهشهاي بسياري

رنج روانی

زندگی

رنج

خودشناسی
انسجامی
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در صورتبندي اهداف و انگيزههايی هماهنگ با نيازها و

راهکارهاي مؤثري را براي آرام كردن و تسکين رنج

وجودي

6

] [ DOI: 10.52547/rph.14.2.1

شکل  -1مدل روابط بين متغيرهاي پژوهش

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

تابستان  ،9911دوره  ،91شماره 2

بيمار و توانايی درک و فهم و پاسخ به سؤاالت؛  )4عدم

روش

وجود بيماري صعبالعالج ديگر در كنار بيماري سرطان؛ )5

از آنجايیكه هدف پژوهش ،تدوين مدل ساختاري روابط بين

سطح پيشرفت سرطان :ميزان پيشرفت سرطان براساس

خودشناسی انسجامی ،رنج جسمانی ،رنج روانی ،رنج

سيستم مرحلهبندي شامل پنج مرحله 1است .مرحلهي صفر:

وجودي ،و كيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان و بررسی

در اين مرحله ،سرطان هنوز منتشر نشدهاست و در بافت

همبستگی است؛ از اينرو از روش آماري الگويابی معادالت

كامل است كه معمو ًال با برداشتن كل تومور بهوسيلهي

ساختاري يا الگويابی علّی ،استفاده شد.

جراحی صورت میگيرد؛ مرحلهي  :1در اين مرحله سرطان

مراجعه كننده به مراكز درمانی تخصصی و بيمارستانهاي

همينطور هنوز به غدد لنفاوي و نقاط ديگر بدن گسترش

شهرستان كرج شامل بيمارستانهاي دولتی كوثر و شهيد

نيافتهاست؛ مرحله  2و  :3در اين مرحله سرطان بهطور

رجايی و مراكز خصوصی انستيتو كانسر البرز و درمانگاه

عميقی در بافتهاي كناري نفوذ كردهاست و وارد غدد

مركزي كرج در سه بخش شيمیدرمانی ،راديوتراپی و

لنفاوي شدهاست ،اما هنوز به ساير نقاط بدن گسترش

بستري بود .براساس بررسیهاي انجام شده جامعۀ آماري

نيافتهاست؛ مرحله  :4در اين مرحله سرطان به ساير اعضا و

اين مراكز درمانی شامل  2583نفر بود .تعيين حداقل حجم

نقاطی كه با تومور فاصلهي زيادي دارند گسترش يافتهاست.

نمونه الزم براي گردآوري دادههاي مربوط به مدليابی

به اين سرطان ،سرطان پيشرفته يا متازتاتيک گفته میشود.

معادالت ساختاري بسيار با اهميت است .با وجود آنکه در

با توجه به اهداف پژوهش ،نمونۀ مورد نظر از بين بيماران

مورد حجم نمونه الزم براي تحليل عاملی و مدلهاي

مراحل  3و  4انتخاب شد.

ساختاري توافق كلی وجود ندارد ،اما به زعم بسياري از

 -1پرسشنامه خودشناسی :اين پرسشنامه توسط قربانی

پژوهشگران حداقل حجم نمونۀ الزم در تحليل عامی

و همکاران ( )1385ساخته شدهاست و داراي  12ماده است

اكتشافی  233و در تحليل عاملی تأييدي نيز بر اساس تعداد

كه پاسخدهنده در مورد هر سؤال ،وضعيت خود را روي يک

عاملها (براي هر عامل يا متغير پنهان حدود  23نمونه)

پيوستار پنجدرجهاي از عمدت ًا نادرست تا عمدت ًا درست

است ( .)15بنابراين براساس متغيرهاي پژوهش ،حجم نمونه

مشخص میكند .سؤاالت  1،6،3به صورت مستقيم و بقيه

 343نفر و به روش نمونهگيري دردسترس از بين

سؤاالت به صورت وارونه نمرهگذاري میشود .سؤاالت ،5 ،1

مراجعهكنندگان به مراكز درمانی انتخاب شد .مالکهاي

 5و  8خودشناسی تجربهاي ،سؤاالت  6 ،3و  1خودشناسی

ورود كه بر اساس اهداف پژوهش تعيين شده عبارتند از)1 :
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جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليۀ بيماران سرطانی

بهطور عميق به بافتهاي اطراف خود نفوذ نکردهاست،
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روابط اين متغيرها است ،مطالعۀ حاضر از نوع پژوهشهاي

اوليه محدود است .در اين مرحله سرطان اغلب قابل درمان

تأملی و سؤاالت  11 ،13 ،4 ،2و  ،12خودشناسی انسجامی

قطعی بودن تشخيص سرطان؛ (با توجه اينكه مركز

را میسنجد .نمرات باالتر به معناي خودشناسی باالتر است.

آموزشی -درمانی ويژۀ بيماران مبتال به سرطان است اين
شرط در مورد بيماران تحت درمان اين مركز محرز بوده و

تجربهاي و تأملی ساخته شده است و اين دو وجه را به

نيازي به نظر پزشک متخصص يا پرونده بيمار ندارد))2 .

صورتی درهمتنيده مورد سنجش قرار میدهد .پايايی اين

داشتن سن حداقل  33و حداكثر  63سال؛  )3هوشيار بودن

Stage

7

1
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عبارت بود از؛ آلفاي كرونباخ براي خودشناسی تجربهاي

گزارش شده ،براي ابعاد هشتگانۀ اين ابزار در دامنه  3/65تا

 ،3/13خودشناسی تأملی  3/84و خودشناسی انسجامی

 3/13قرار دارد .در ايران منتظري و همکاران ()1386

 .)18( 3/84قربانی و همکاران ( )2338در مطالعۀ خود بر

ضريب اعتبار اين مقياس را در زيرمقياسها از  3/55تا 3/15

روي سه نمونۀ ايرانی و سه نمونۀ آمريکايی ،آلفاي كرونباخ

گزارش دادند .در پژوهش حاضر نيز آلفاي كرونباخ مقياس

مقياس را به ترتيب در نمونۀ اول ايرانی  ،3/82نمونۀ دوم

 3/84به دست آمد.

ايرانی  3/81و نمونۀ سوم ايرانی  3/81و به ترتيب در نمونۀ

 -3مقياس ادراک رنج :اين مقياس به وسيلۀ اسچالز و

اول آمريکايی  ،3/58نمونۀ دوم آمريکايی  3/58و نمونۀ سوم

همکاران ( )2313طراحی شده است .مقياس تجربه و ادراک

آمريکايی  3/54گزارش دادند .اعتبار همگرا ،مالک ،افتراقی

رنج ،عدم رنج را مورد سنجش قرار میدهد :رنج جسمانی،

و افزايشی مقياس نيز در اين مطالعه مورد تأييد قرار گرفت.

رنج روانشناختی و رنج وجودي -معنوي .بعد جسمانی

در مطالعۀ قربانی ،كانينگهم و واتسن )2313( 1نيز آلفاي

شامل  1آيتم ،بعد روانشناختی با  15آيتم و رنج وجودي به

كرونباخ مقياس  3/51گزارش شده است .در پژوهش حاضر

وسيله  1آيتم سنجيده میشود .در اين مقياس ،آزمودنی

همسانی درونی مقياس  3/51به دست آمد.

پاسخ خود را بر اساس طيف ليکرت چهاردرجهاي از هرگز

واري و شربورنی ( )1112ساختهاند و يکی از ابزارهاي معتبر

ابعاد آن توسط اسچالز و همکاران ( )2313در سه گروه

و پركاربرد براي ارزيابی كيفيت زندگی است .اين پرسشنامه

آمريکايی -آفريقايی (جسمانی  ،3/63روانی  3/13و وجودي/

داراي  36گويه است كه وضعيت سالمتی را در  8بعد

معنوي)3/86؛ سفيدپوستان (جسمانی  ،3/43روانی  3/85و

جسمانی ،ايفاي نقش جسمی ،دردهاي بدنی ،سالمت

وجودي /معنوي  )3/84و اسپانيايیها (جسمانی ،3/63

عمومی ،انرژي نشاط ،عملکرد اجتماعی ،ايفاي نقش عاطفی

روانی 3/85و وجودي /معنوي  )3/83مورد تأييد قرار گرفته

و سالمت روانی اندازهگيري میكند .عالوه بر اين ،دو

است .در اين مقياس نمرۀ كل ،ادراک رنج و نمرۀ

ی
سنجش كلی را نيز از كاركرد فراهم میآورد؛ نمرۀ كل ِ

زيرمقياسها ،ابعاد رنج را مورد سنجش قرار میدهد .در

مؤلفۀ فيزيکی ( )PCSكه بعد فيزيکی سالمت را مورد

پژوهش حاضر ضريب پايايی مقياس با استفاده از آلفاي

ی مؤلفۀ روانی ( )MCSكه
سنجش قرار میدهد و نمرۀ كل ِ

كرونباخ  3/54به دست آمد.

بعد روانی اجتماعی سالمت را ارزشيابی میكند .نمرۀ

در اين پژوهش جهت اجراي پژوهش ،پس از كسب آمار

آزمودنی در هر يک از اين قلمروها بين  3تا  133متغير

دقيق از دانشگاه علوم پزشکی البرز ،تعيين حجم نمونۀ

است و نمرۀ باالتر به منزلۀ كيفيت زندگی بهتر است .اعتبار

پژوهش انجام و به تعداد آن ،پرسشنامهها تکثير و پژوهشگر

و پايايی اين پرسشنامه در جمعيت ايرانی مورد تأييد قرار

با هماهنگی معاونت درمانِ دانشگاه علوم پزشکی استان
البرز ،جهت اجراي پرسشنامهها به بيمارستانها و مراكز

هشتگانۀ آن بين  3/53تا  3/85و ضرايب بازآزمايی آنها با

درمانی مشخص شده معرفی گرديد .با توجه به تعداد اندک

فاصلۀ زمانی يک هفته بين  3/43تا  3/51گزارش شده

مراكز درمانی و بستري بيماران سرطانی ،تمامی مراكز تحت
پوشش پژوهش قرار گرفتند .در مرحلۀ جمعآوري دادهها و

1
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گرفته است ( )11و ضرايب همسانی درونی خردهمقياسهاي

Cunningham & Watson
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 -2پرسشنامه كيفيت زندگی  :SF-36اين پرسشنامه را

( )3تا هميشه ( )3مشخص میكند .پايايی اين آزمون و
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مقياس در يک گروه  233نفري از دانشجويان دانشگاه تهران

است .در پژوهشهاي انجام شده ضرايب آلفاي كرونباخ

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

تابستان  ،9911دوره  ،91شماره 2
اطالعات و تکميل پرسشنامهها ،به منظور جلوگيري از

پرداخته شد .براي تحليل مسير و بررسی روابط مستقيم و

هرگونه اشتباه و خطاي انسانی عمدي و غيرعمدي ،تمامی

غيرمستقيم متغيرها و برآورد كلی مدل نيز از نرمافزار

پرسشنامهها به صورت انفرادي و تحت نظر پژوهشگر اجرا و

 LISRELاستفاده و شاخصهاي برازش مدل ،بررسی شد.

تکميل گرديد .بنابراين در راستاي اجراي پژوهش ،محقق با

پژوهش حاضر توسط كميتۀ اخالق دانشگاه علوم پزشکی

دريافت معرفینامه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
البرز به مراكز درمانی و بيمارستانهاي هدف مراجعه و ضمن

( .)IR.ABZUMS.REC.1397.167همچنين در ابتدا

هماهنگی با بخش انکولوژي با در اختيار گرفتن پروندههاي

بيماران در خصوص اهداف و مراحل مطالعه آگاه شدند و به

درمانی بيماران در بخشهاي شيمی درمانی ،راديوتراپی و

آنها اطمينان داده شد كه شركت در مطالعۀ داوطلبانه و

بستري ،با در نظر گرفتن معيارهاي ورود پژوهش ،افراد مورد

اطالعات بيماران با تخصيص كد به هر بيمار محرمانه و

نظر را انتخاب و به صورت انفرادي و پس از كسب رضايت

غيرقابل شناسايی خواهد بود.

بيمار به تکميل پرسشنامهها پرداخت .در نهايت پس از
تکميل پرسشنامهها ،بازبينی آنها توسط محقق انجام و جهت

يافتهها

تجزيه و تحليل به رايانه منتقل گرديد .به منظور تجزيه و

دادههاي پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفی و

تحليل اطالعات ،پس از وارد كردن دادههاي جمعآوري

استنباطی تجزيه و تحليل شده است .مشخصات

شده ،با استفاده از نرمافزار  SPSSبه بررسی يافتههاي

جمعيتشناختی شركتكنندگانِ پژوهش در جدول 1آمده

توصيفی ،ضرايب همبستگی ،و تحليل عاملی تأييدي

است.
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البرز مورد تأييد قرار گرفته و داراي كد اخالق است.

جدول  -1توزيع مشخصات دموگرافيک شركت كنندگان ()n=343

متغيرهاي زمينهاي

مرد

(158 )4635

33-43

(63 )1835

41-53

(185 )5435

51-63

(12 )25

داراي همسر

(281 )83

فوتشده

(13 )336

طالقگرفته

(15 )434

مجرد

(31 )1

بیسواد

(43 )1235

ابتدايی

(64 )1831

راهنمايی

(58 )15

ديپلم

(131 )3138

جنسيت

سن

تأهل

تحصيالت

9
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زن

(182)5335
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تعداد (درصد)
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كارشناسی

(44 )13

ارشد و دكتري

(13 )3

معده و روده

(132 )3838

سينه

(11 )2638

ريه

(8 )234

كبد

(11 )536

غدد لنفاوي

(31 )131

ساير

(51 )1534

مرحلۀ 3

(168 )4134

مرحلۀ 4

(152 )5336

نوع بيماري

مرحلۀ بيماري

براساس اطالعات جدول ،1بيشترين فراوانی در جنس مرد

به اهداف پژوهش و مالکهاي ورود (بيماران داراي مراحل 3

براي سرطان معده و روده و در جنس زن براي سرطان سينه

و  4سرطان) نتايج جدول 1نشان میدهد كه  4134درصد

بوده و در ساير انواع سرطان تقريباً فراوانی مشابهی در هر دو

در مرحلۀ  3و  5336درصد در مرحلۀ 4يا متاستاز سرطان به

جنس ديده میشود .همچنين از نظر مرحلۀ بيماري با توجه

سر میبرند.

متغيرهاي پژوهش

تعداد

حداقل نمرات

حداكثر نمرات

خودشناسي

343

2

23

ميانگين
1315

انحراف معيار
4321

انسجامي
رنج جسماني

343

3

25

12323

5333

رنج رواني

343

2

38

15351

5354

رنج وجودي

343

3

35

15312

5321

كيفيت زندگي

343

41

135

12331

15311
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جدول  -2آمارههاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش
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كاردانی

(12 )336
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جدول  -3آمارههاي توصيفي مربوط به توزيع طبيعي متغيرهاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

تعداد

چولگي
مقدار

كشيدگي

خطاي استاندارد

خودشناسي انسجامي

343

./13

./13

-./66

./26

رنج جسماني

343

3/12

3/13

-3/52

3/26

رنج رواني

343

./35

./13

-./64

./26

رنج وجودي

343

./13

./13

-./55

./26

كيفيت زندگي

343

./11

./13

-./44

./26

همانطوركه نتايج جدول 3نشان میدهد چون ميزان چولگی

كند و میتوان نتيجه گرفت كه تمام متغيرهاي مورد بررسی

و كشيدگی بدون توجه به عالمت مثبت و منفی كوچکتر از

داراي توزيع نرمال هستند .از آزمون كالموگروف -اسميرنف

يک هستند ،بنابراين بين توزيع نمرات با توزيع نرمال تفاوت

نيز براي بررسی معنادار بودن توزيع نرمال دادهها استفاده

معناداري وجود ندارد و بر روي پارامترها مشکلی ايجاد نمی

شد كه نتايج در جدول 4آمده است.
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مقدار

خطاي استاندارد

جدول -4آزمون كالموگروف -اسميرنف براي بررسي معناداري توزيع نمرات متغيرهاي پژوهش

343

343

343

343

343

ميانگين

1315

1232
3

15351

15312

12331

انحراف استاندارد

4321

5333

5354

5321

15311

مطلق

.352

.368

.361

.354

.356

مثبت

.352

.361

.362

.361

.356

منفی

-.361

-.353

-.361

-.354

-.343

 Zكالموگروف -اسميرنف

1332

1333

1326

1336

1333

معناداري (دوسويه)

/361
3

/351
3

3/383

3/351

3/235

تعداد
پارامترهاي
طبيعی بودن

تفاوتهاي
انتهايی توزيع

زندگی
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 = REFخودشناسی تأملی؛  = EXPخودشناسی تجربهاي؛  = INTخودشناسی انسجامی؛ = PHYرنج جسمانی؛  = PSYرنج روانی؛  = EXIرنج وجودي؛ = QULكيفيت
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INT

PHY

PSY

EXI

QUL
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جدول 5نشان داده شده است.

به منظور بررسی الگوهاي همبستگی بين متغيرها از روش
همبستگی پيرسون استفاده شد كه نتايج به دست آمده در

جدول -5ماتريس همبستگي متغيرهاي برونزا و درونزاي پژوهش

متغير
1

خودشناسي انسجامي

1

3

2

5

4

1

3

رنج رواني

**-./48

**./53

1

4

رنج وجودي

**-./51

**./55

**./56

1

5

كيفيت زندگي

**./58

**-./58

**-./53

**./55

1

*p<0/05

**p<0/01

مستقل پژوهش (خودشناسی انسجامی) و اثر غيرمستقيم

نتايج آزمون همبستگی جدول 5نشان میدهد كه بين

آنها با ميانجيگري متغيرهاي رنج جسمانی ،رنج روانی و رنج

متغيرهاي پژوهش همبستگی معناداري وجود دارد .شکل2

وجودي بر كيفيت زندگی را نشان میدهد.

مسيرهاي نظري فرض شده براي بررسی اثر مستقيم متغير
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2

رنج جسماني

**-./41

1
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شکل  -2مدل پژوهش .معادالت ساختاري ( )SEMاثرات مستقيم و غيرمستقيم متغير خودشناسي انسجامي با ميانجيگري متغيرهاي رنج جسماني ،رنج
=QULكيفيت زندگي

شاخصهاي برازش مدل نظري در جدول 6ارائه شده است.
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رواني و رنج وجودي بر كيفيت زندگي بيماران سرطاني = INT .خودشناسي انسجامي؛  =PHYرنج جسماني؛  =PSYرنج رواني؛  =EXIرنج وجودي؛
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جدول -6خالصه آمارههاي برازش براي مدل ساختاري

مدل

x2

df

p

RMSEA

CFI

IFI

SRMR

NFI

GFI

AGFI

RFI

256312

123

3/33

3/355

3/18

3/18

3/342

3/15

3/12

3/13

3/16

كنش و واكنش مربوط به خود ( .)18خودشناسی انسجامی،

يافتههاي پژوهش (شکل )2و بررسی شاخص tحاكی از

تلفيق خودشناسی تجربهاي و تأملی با يکديگر است ،اين دو

معنادار بودن اثر مستقيم متغير مستقل خودشناسی

فرايند از طريق فرايند خود نظمدهی ،همسانی درونی را ارتقاء

انسجامی بر متغيرهاي وابسته رنج جسمانی (p=./35؛ -./51

میدهند و باعث باال رفتن سالمت روان و بهبود كيفيت

= ،)βرنج روانی (p=./35؛  ،)β=-./61رنج وجودي (p=./35؛

زندگی میگردند (.)18

 )β=-./36و كيفيت زندگی (p=./35؛  )β=3/41بود .به
عبارتی خودشناسی انسجامی به تنهايی  34/81درصد از

در تبيين نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر يعنی

تغييرات رنج جسمانی ( 35/21 ،)R2=3/3481درصد از

معنادار شدن اثر مستقيم خودشناسی انسجامی بر كيفيت

تغييرات رنج روانی ( 12/16 ،)R2=3/3521درصد از

زندگی ،همانگونه كه در ادبيات پژوهشی اشاره شد،

تغييرات رنج وجودي ( ،)R2=3/1216و  16/81درصد از

خودشناسی انسجامی ناظر است بر كوششی سازمانيافته،

تغييرات كيفيت زندگی ( )R2=3/1681بيماران سرطانی را

براي فهم تجارب خود ،در خالل زمان و در جهت دستيابی
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عنوان تحليل تجارب گذشتۀ خود و تلفيق آن در طرحهاي

دادههاي جدول 6برازش مناسب مدل را نشان میدهد؛

به صورت مستقيم تبيين میكند .همچنين اثر غيرمستقيم

به نتايج دلخواه ،يا به بيان ديگر فهم بهتري از خويشتن.

خودشناسی انسجامی بر كيفيت زندگی بيماران سرطانی به

بنابر تعاريف و كاركردهايی كه براي مؤلفههاي خودشناسی
مشخص شده است انتظار میرود كه خودشناسی تجربهاي

(p=./35؛  )β=-3/45معنادار بود ،به عبارتی خودشناسی

كه در تحليل تجربۀ جاري نقش دارد و فرد را براي چالش با

انسجامی از طريق كاهش رنج جسمانی و رنج وجودي

وقايع كنونی مهيا میكند ،نقش مهمتري در تنظيم هيجانات

بيماران سرطانی منجر به افزايش و بهبود كيفيت زندگی آنها

جاري داشته باشد و متعاقب ًا هيجانات مثبتتري را در زمان

میگردد.

حال براي فرد ايجاد كند؛ از طرف ديگر ،خودشناسی تأملی
پردازشِ شناختی اطالعات مربوط به خود است كه مرتبط با

بحث و نتيجهگيري

گذشته است .در خودشناسی تأملی فرد از طريق كنشهاي

هدف اصلی پژوهش حاضر تدوين مدل ساختاري روابط بين

شناختی عالی و پيچيدهتر به تحليل تجارب فردي میپردازد

خودشناسی انسجامی ،رنج جسمانی ،رنج روانی ،رنج وجودي

و از اين رهگذر به طرح ذهنی پيچيدهتري دست میيابد كه
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واسطۀ رنج جسمانی (p=./35؛  )β=-3/15و رنج وجودي

و كيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان و بررسی روابط

سازشيافتگی او را تسهيل میكند .خودشناسی انسجامی را

اين متغيرها بود .خودشناسی فرايندي پويشی ،انطباقی و

ادغام تجربههايش در طی زمان تعريف كرد .در اين تعريف

تشکيل شده است :خودشناسی تجربهاي به عنوان توجه و

«خودشناسی» عبارت است از تالش خود در ادغام تجربه-

حساسيت آنی به تجربۀ جاري خود و خودشناسی تأملی به

هاي گذشته با آگاهی تجربی كنونی و پيوستن آن به آيندۀ
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میتوان به عنوان تالش سازگارانۀ «خود» در جهت فهم و

انسجامی است كه به شکل زمانمند عمل میكند و از دو وجه
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همکاران ( ،)1314ويلياملی و همکاران ) ،)2313نف و

ديالکتيک تجربه و تأمل است؛ بدين صورت كه به مدد

همکارانش ( ،)2335جيريايی شراهی ( ،)1381انجدانی،

خودشناسی تجربهاي ،تجربۀ جاري فرد مورد توجه و آگاهی

قربانی ،فراهانی و حاتمی ( ،)1381و غريبی ( ،)1314نيز

روشنی قرار گرفته و افکار و احساسات مشابه و مربوط به

رابطۀ مثبتِ بين خودشناسی و سالمت روان و بهبود كيفيت

تجارب گذشته نيز بيدار شده و با تأمل در آنها ،تجارب

زندگی تأييد شده است .با توجه به نتايج به دست آمده،

مسدودشدۀ مشابه ديگري در گذشته به دامنۀ توجه و

میتوان اين نتيجه را گرفت كه فرد با شناخت خود در زمان

هشياري فرد كشانده شده و تأمل مجددي را فرا میخواند و

حال میتواند با مشکالت و چالشهاي پيش رو بهترين

تداوم اين چرخه ،در نهايت منجر به شناخت خود میگردد

واكنش را از خود نشان دهد و از سالمت بيشتر و كيفيت

( .)18 ،14اين همان چيزي است كه فرايند شفا را در

زندگی بهتري برخوردار باشد.

ی پويشی ،تبيين میكند .بنابراين میتوان اينگونه
رواندرمان ِ
بيان كرد كه خودشناسی انسجامی با توجه به كاركردي كه

همچنين در پژوهش حاضر اثر مستقيم خودشناسی

در تنظيم هيجان و فرايندهاي عالیترِ شناختی دارد ،توانسته

انسجامی بر ابعاد ادراک رنج (رنج جسمانی ،رنج روانی و رنج

است اثر مستقيمِ معناداري ،بر كيفيت زندگی بيماران داشته

وجودي) نيز معنادار به دست آمده است ،در تفسير يافتههاي

باشد .اين يافتۀ پژوهش ،با نتايج پژوهشهاي قبلی همسو

پژوهش میتوان اينگونه بيان داشت كه؛ رنج به صورت

است .از جمله :بهجتی و همکاران ( )2311در پژوهش خود

بنيادي با تجربه و معنی بيماري مرتبط است .رنج چندبعدي
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معناداري وجود دارد .همچنين ،در پژوهشهاي رستمی و

مطلوب مورد انتظار .در مجموع ،دو وجه خودشناسی،

نشان دادند كه فرايند خودشناسی با سالمت روان همبستگی

است و میتواند ماهيتهاي متفاوتی مانند جسمی،

مثبت و با مقياس افسردگی و اضطرابِ سالمت عمومی،

اجتماعی ،روانی و وجودي /معنوي داشته باشد .هر كس در
هر زمان و مکانی كه دچار گرفتاري ،بيماري ،مرگ نزديکان،

نشان داد كه مقياس خودشناسی پيشبينِ مثبتِ سالمت

انزوا و تنهايی ،نگرانی در مورد آينده ،اضطراب و ترس از

روان بود .قربانی ،كريستوفر ،كانينگام ،واتسون ( )2313در

مرگ قريبالوقوع میشود ،آن را تجربه میكند .كاسل

پيشينۀ مطالعاتی خود بيان كردند كه آگاهی از تجربۀ خود

( )2334بيان داشت كه منبع رنج تجربه شده توسط افراد،

(خودشناسی تجربهاي) يک منبع مقاومت در برابر استرس

چالشهايی است كه موجوديت يکپارچۀ يک فرد را مورد

است .آنها اظهار داشتند كه ديدگاههاي نظري گوناگونی

تهديد قرار میدهد و در واقع حالت پريشانی شديد ناشی از

آگاهی از تجربۀ خود را به عنوان يک فرايند هستهاي انطباقی

حوادثی است كه تهديدكنندۀ شخص هستند .در تحقيقات

روانشناختی معرفی كردهاند كه مؤيد نقش پيشبينیكنندۀ

نشان داده شده است كه بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن،

خودشناسی در سازگاري روانشناختی ( .)14همچنين

رنج شديدي را با از دست دادن جريان عادي زندگی روزانه و
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همبستگی منفی داشته است .تجزيه و تحليل رگرسيون

موسوي و قربانی ( )1386در پژوهش خود نشان دادند كه

نيز روابط خانوادگی ،تجربه میكنند .در قلمرو روانشناختی،

بين خودشناسی و سالمت روان رابطۀ معناداري وجود دارد و

كه با دردهاي مزمن زندگی میكنند ،اثرات روانی مانند

میباشد .مهري ،قربانی و سبزهآراي لنگرودي )1311( ،نشان

اضطراب ،افسردگی و ترس از درد آينده را تجربه میكنند.

دادند كه بين خودشناسی و سالمت روان ،رابطۀ مثبت و

بنابراين با توجه به اينکه خودشناسی انسجامی در سطوح
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تحقيقات بسياري به صورت مستند نشان دادهاند كه افرادي

خودشناسی قادر به پيشبينی سالمت روان در دانشجويان
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پرسشهايی مانند «هدف زندگی من چيست؟» «پس از

انسجامی ،شامل توجه دقيق به تجارب شخصی در زمان حال

مرگ چه اتفاقی براي من خواهد افتاد؟» را دربرگيرد (.)12

(خودشناسی تجربهاي) و بهرهگيري از تجارب شخصی در

در مجموع آنچه از تعاريف مرتبط با رنج وجودي برمیآيد

زمان گذشته (خودشناسی تأملی) در جهت فهم بيشتري از

اينست كه رنج وجودي به دنبال فروپاشی و از همگسستگی

خويشتن است ،میتواند از طريق كاركردهاي اشاره شده به

انسجام و وحدت و مشکل در حفظ يکپارچگی فرد درنتيجۀ

كاهش رنج در ابعاد جسمانی و روانی (مربوط به زمان حال و

تجربۀ حوادث برهمزنندۀ زندگی از جمله بيماريهاي

از طريق خودشناسی تجربهاي) و رنج وجودي (از طريق

صعبالعالج بروز پيدا میكند .خودشناسی انسجامی تالش

خودشناسی تأملی) منجر شود .در مورد اثر غيرمستقيم

سازگارانه و نيرومند خود در فهم تجاربی است كه در طول

خودشناسی انسجامی بر كيفيت زندگی نتايج پژوهش حاكی

زندگی براي رسيدن به نتايج مورد نظر صورت میگيرد .در

از معنادار بودن اثر غيرمستقيمِ خودشناسیِ انسجامی با

ارتباط با اين سازه فرض میشود كه خود تالش میكند تا

ميانجیگري رنج جسمانی و رنج وجودي و غيرمعنادار بودن

داستان زندگی منسجمی را با تالش در جهت يکپارچه

اثر غيرمستقيم آن با ميانجیگري رنج روانی بر كيفيت

كردن موقعيت فعلی و زمان حال به شکل روايتی پيوسته و

زندگی بيماران سرطانی بود .در تبيين اين يافتهها اينگونه

منسجم كه از گذشته تا آينده در جريان است ،حفظ نمايد.

میتوان بيان كرد كه ،رنج به صورت بنيادي با تجربه و معنی

اين سازه به تالشهاي فعال افراد براي يکپارچه كردن تجربۀ

بيماري مرتبط است و بيماران مبتال به سرطان بهويژه در

خود در گذشته ،حال و آينده در جهت سازش و ارتقاء خود

مراحل 3و  4بيماري ،به صورت مزمن دردهاي متعدد

اشاره دارد .انسانها همگی از ابتداي زندگی در معرض

جسمی را تجربه میكنند و تداوم درد مزمن نيز منجر به

رويدادهاي گوناگونی قرار دارند كه تعادل آنها را بر هم

تجربه رنج خواهد شد ( .)12به دنبال بروز بيماريهاي

میزند و برخی از اين رويدادها ممکن است آسيبزا هم

مهلک و تهديدكننده زندگی به ويژه براي بيمارانی كه درمان

باشند .هرچه اين رويدادهاي ضربهزا در سنين پايينتري

قطعی و اميدبخشی براي بيماري خود متصور نيستند ،عالوه

روي دهند يا هماهنگی و يکپارچگی درونی را بيشتر برهم

بر تجربۀ دردهاي جسمانی متعدد و فرايند درمانهايی كه

زند و دچار اختالل كند ،آسيبهاي وارد شده شديدتر و در

صرفاً با هدف به تأخير انداختن زمان مرگ آنها انجام

مواردي جبران ناپذير خواهد بود .چنين رويدادهايی با شدت

میشود ،به مرور زمان و به علت مزمن بودن بيماري و

و ضعف متفاوت در سراسر زندگی ما را تهديد میكنند و هر

مشکالت متعاقب آن ،اين افراد عالوه بر تجربۀ رنج جسمانی،

شخصی نيز بر اساس تجارب و توانايیها و منابع دردسترس

رنج روانی و فراتر از آن رنج وجودي را نيز تجربه كنند.

خود با اين رويدادها به مقابله بر میخيزد اين روش مقابله

همانگونه كه در مبانی نظري مطرح شد ،يکی از ابعاد رنج،

میتواند كارآمد و يا ناكارآمد باشد.

بعد معنوي يا وجودي است كه شامل اختالل در هماهنگی
درونی و نيز از دست دادن معنا و هدف در زندگی است .به

بنابراين میتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه بيماري سرطان

هر حال؛ رنج وجودي يا معنوي میتواند همراه با عالئم

به ويژه در مراحل  3و  4كه فرد بيمار مراحل پايانی عمر
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در زندگی و حس تمامنشدنی جهت پيدا كردن پاسخ براي

سيستم روانشناختی میشود و همچنين خودشناسی
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مهمی مانند پيدا كردن معنی ،از دست دادن معنی و هدف

اطالعات مختلف مرتبط با خود موجب انسجام در سطح
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جسمانی و روانی تجربه شود .اين رنج میتواند موضوعات

درونفردي نقش هماهنگكننده ايفا میكند و با پردازش
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و كيفيت زندگی بود .در مطالعۀ پيراسته مطلق ()1313

میكند .هر چه فرد توانايی بيشتري در شناخت خود داشته

نشان داده شد كه معنويت و مذهب يک روش مفيد براي

باشد و به عبارتی از طريق شناخت خود در گذشته و حال و

سازگاري و مقابله با احساس رنج ناشی از بيماري ايدز در

آينده قويتر باشد ،توانايی بيشتري نيز در حفظ يا بازگردانی

مبتاليان به اين بيماري به شمار میآيد .لين ويل ()1118

انسجام و يکپارچکی خود در برخورد و مواجهه با رويدادهاي

نشان داد اشخاص با پيچيدگی «خود باال» كمتر به

آسيبزننده و تهديدكنندۀ يکپارچگی و انسجام شخصيت و

تهديدهاي هويتی پاسخ میدهند .پيچيدگی خود ،بيانگر

حفظ يا بازيابی معنا و هدف زندگی خود را خواهد داشت.

تمايز ابعاد مختلف خود در شخص است .خودشناسی باال كه

بنابراين خودشناسیِ انسجامی به صورت مستقيم ،نقش

نشاندهندۀ آگاهی شخص از خودش است ،از مفهوم

مؤثري در كاهش رنج جسمانی و رنج وجودي و به صورت

پيچيدگی خود جدا نيست .از طرف ديگر در خصوص

غيرمستقيم از طريق نقش واسطهاي اين دو مؤلفه ،در بهبود

غيرمعنادار بودن اثر غيرمستقيم خودشناسی انسجامی بر

كيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان ايفا خواهد كرد .اين

كيفيت زندگی بيماران سرطانی با ميانجیگري رنج روانی

يافته همسو با نتايج پژوهشهاي ديگر است .از جمله :در

میتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه خودشناسی انسجامی

مطالعۀ ملکنيا ) (1394نشان داد كه اميد به زندگی در

توانسته در كاهش رنج روانی بيماران به طور مستقيم تأثير

ی بيماران مبتال به هموفيلی تأثير دارد و
بهبود كيفيت زندگ ِ

داشته باشد؛ ولی با توجه به ماهيت بيماري سرطان ،به ويژه

اميد به زندگی میتواند به عنوان روشی براي كاهش احساس

در نمونۀ مورد بررسی كه بيماران سرطانی مراحل 3و 4

رنج و بهبود كيفيت زندگی بيماران مورد استفاده قرار گيرد.

بيماري و به عبارتی مراحل پايانی زندگی خود را طی می-

آالرت ،سوبريان و كاوسون گليه )2312( 1در پژوهشی

كردند و حداقل از زمان تشخيص اوليه  6ماه گذشته بود،

مروري ،به اين نتيجه رسيدند كه عوامل روانشناختیِ

اين بيماران با توجه به گذشت مدت زمان طوالنی از

بسياري نظير افسردگی ،اضطراب ،نوع دوستی ،عزت نفس،

تشخيص بيماري و تجربۀ شوک اوليۀ مواجهه با بيماري و

منبع كنترل ،روحيه مبارزهطلبی ،نااميدي ،درماندگی،

اينکه در اين مرحله از بيماري به علت اينکه در انتظار مرگ

آشفتگی هيجانی ،حمايت اجتماعی ،ادراک سالمت كلی،

قريبالوقوع و تا حدود زيادي مرگ حتمی به سر میبردند،

درک معناي زندگی و معنويت در ابعاد كيفيت زندگی مؤثر

اين كاهش رنج روانی نتوانسته در كيفيت زندگی بيماران اثر

است .والوروپالی 2و همکاران ( )2312در پژوهشی با عنوان

معناداري داشته باشد؛ چراكه بيماران سرطانی بيش از آنکه

نقش معنويت و راهبردهاي معنوي در كيفيت زندگی بيماران

با رنج روانی درگير باشند ،رنج وجودي را تجربه میكنند و

مراحل پيشرفتۀ سرطان كه دريافتكنندۀ اشعه درمانی

كيفيت زندگی آنها بيشتر تحت تأثير رنج وجودي قرار دارد.

بودند ،نشان دادند كه اكثر شركتكنندگان ( )%84براي

به همين علت همانگونه كه در يافتههاي مدل ديده میشود

مقابله با شرايط به راهبردهاي مذهبی اتکا كردند .در اين

اگرچه رنج روانی اثري بر كيفيت زندگی بيماران ندارد ولی
اثر رنج روانی بر رنج وجودي میتواند حاكی از آن باشد كه

1
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2
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مورد معنويت و كيفيت زندگی قويتر از راهبردهاي مذهبی

هدف از زندگی خود ،رنج وجودي عظيمی را براي او ايجاد
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زندگی بيماران رابطهاي مستقيم يافت شد كه اين رابطه در

درونی فرد بوده و به علت از دست دادن معناي زندگی و
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پژوهش بين معنويت و راهبردهاي مذهبی با سطوح كيفيت

خود را میگذراند ،به شدت آسيبزا و برهمزنندۀ انسجام
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موضوع پرداخت .در اين پژوهش ،محقق ضمن فراهم آوردن

در اين نمونه از بيماران رنج روانی تجربه شده به علت مزمن

دانش بنيادي ،دانش كاربردي مناسبی براي روانشناسان و

بودن بيماري و همچنين مرگ قريب الوقوع و حتمی ،در

متخصصان حوزۀ سالمت ارائه داده است كه باعث افزايش

تجربه رنج وجودي اثرگذار بوده و به شکل غيرمستقيم بر

درک و شناخت ،نسبت به شرايط روانشناختی اين بيماران

كيفيت زندگی بيماران اثر منفی و معناداري دارد؛ بنابراين

خواهد شد.

میتوان انتظار داشت با كاهش رنج روانی ،رنج وجودي

در اين زمينه هرچند پژوهشگر تالش كرده است تا با انتخاب

بهبود كيفيت زندگی بيماران شود.

نمونه اي هدفمند و بررسی متغيرها با توجه به شرايط بيمار،
دست آورد ،اما چون پژوهشهايی از اين قبيل و با رويکرد

تهديدكنندۀ زندگی و كليت فرد است كه در برخی موارد به

روانشناختی در تعيين عوامل اثرگذار بر بيماري سرطان در

ويژه مواقعی كه بيماري در مرحلۀ متاستاز (انتشار گسترده

مراحل 3و  ،4نوپا بوده و هنوز شواهد بيشتري براي نتيجه-

به اعضاي ديگر) باشد و در مراحل  3و  4بيماري باشد ،به

گيريهاي قطعی الزم است ،ضرورت دارد ،احتياطهايی

سختی قابل درمان و در اكثر موارد بدون درمان خواهد بود.

صورت گيرد و ساير پژوهشگران اين حوزه به بازآزمودن اين

به همين علت عالوه بر شوک و ضربۀ اوليه به بيمار و

مدل يا ساير نتايج به دست آمده بپردازند .به هر حال شرايط

خانوادۀ او ،مشکالت اقتصادي ،جسمی ،روانشناختی و

اجراي آزمون ،تفاوتهاي بيماران از نظر نوع درمان ،شرايط

وجودي متعددي را براي بيمار و اطرافيان او به همراه خواهد

روانشناختی ،مراحل بيماري ،نوع بيماري ،منابع حمايتی و

داشت .از آنجا كه درمان براي اين بيماران صرف ًا رويکردهاي

عوامل خانوادگی ،متفاوت بوده ،بنابراين تعميم نتايج بايد با

نگهدارنده و به تأخيراندازندۀ مرگ است و درمان قطعی

در نظر گرفتن همۀ جوانب و با احتياط صورت گيرد.

خاصی براي رهايی و خالصی از بيماري متصور نيست ،در
بسياري از موارد بيماران روزهاي سختی را در انتظار

به طور خالصه نتايج پژوهش حاضر نشان داد خودشناسیِ

فرارسيدن مرگ حتمی و قريبالوقوع سپري میكنند كه

انسجامی به طور مستقيم و غيرمستقيم بر بهبود كيفيت

قطعاً كيفيت زندگی پايينی را تجربه خواهند كرد و به همين

زندگی بيمارانِ سرطانی اثر داشته است .كاهش و تعديل

علت در برخی موارد به علت شرايط روانی نامناسب براي

نمرۀ رنج جسمانی و رنج وجودي ،تحت تأثير خودشناسیِ

جلو انداختن زمان مرگ ،از پيگيري درمانهاي پزشکی نيز

انسجامی در ارتقا و بهتر شدن كيفيت زندگی بيماران

خودداري میكنند .در همين راستا در سالهاي اخير

سرطانی نقشی مؤثر داشته است .بنابراين به عنوان نتيجه-

پژوهشهاي متعددي با بررسی و پيشنهاد درمانهاي مکمل

گيري نهايی میتوان اينگونه بيان كرد كه بيماران سرطانی

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.4.9

خطاي اندازهگيري را به حداقل برساند و نتايج معتبري به

در نهايت ،بيماري سرطان ،بيماري مزمن ،ناتوانكننده و

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

بيماران نيز كاهش يافته و به شکل غيرمستقيم منجر به

به دنبال بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با اين بيماري

در نمونۀ حاضر و در مقياسی وسيعتر در جامعۀ آماري ،به

بودهاند؛ اما تاكنون پژوهشی در زمينۀ نقش عوامل

علت اينکه در مراحل پايانی زندگی خود به سر میبرند و در
انتظار مرگ حتمی و قريبالوقوع هستند ،عالوه بر مواجهه با

پايانی زندگی خود به سر میبرند و مرگ حتمی و

مشکالت جسمی و روانشناختی متعدد ،متعاقب اين

قريبالوقوعی را انتظار میكشند ،در قالب يک مدل صورت

بيماري ،با از دست دادن معناي زندگی ،نداشتن هدف براي

نگرفته است .بنابراين محقق با اين هدف به بررسی اين

ادامۀ زندگی ،عدم پيوستگی در زندگی و مرگ پيش رو،
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روانشناختی و به طور خاص با نمونۀ بيمارانی كه در مراحل

[ DOI: 10.52547/rph.14.2.1 ]
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انسجام و يکپارچگی زندگی خود را از دست خواهد داد و از

هيجان و انگيزش و يکپارچه كردن منحصر به فرد ساختار

 با.منظر وجودي و ماهيتی نيز مشکالتی را تجربه میكنند

 میتوان نتيجه گرفت كه خودشناسی از،شخصيت نقش دارد

،اين شرايط و با همزمانی مشکالت در ابعاد مختلف جسمی

 همچنين حفظ،طريق ايجاد انسجام در تجارب فرد

 كيفيت زندگی بيمار دچار افت و كاهش،روانی و وجودي

 و مديريت هيجانات جاري،يکپارچگی شخصيت از طرفی

خواهد شد و شرايط ناخوشايندي را براي بيمار ايجاد خواهد

 عالوه بر اثر مستقيم،فرد در مواجهه با بيماري از طرف ديگر

 بنابراين در كنار درمانهاي پزشکی و حتی براي.كرد

 رنج روانی، با كاهش رنج جسمانی،بر كيفيت زندگی بيماران

 كاهش مشکالت،نتيجهبخشی بيشتر اين درمانها

و رنج وجودي بيماران به طور غيرمستقيم بر بهبود كيفيت

روانشناختی و همچنين مشکالت وجودي بيماران به منظور

 البته بايد توجه داشت كه.زندگی آنها اثرگذار خواهد بود

 در اين.بهبود كيفيت زندگی آنها ضروري به نظر میرسد

دادههاي پژوهش حاضر از طريق خودگزارشدهی آزمودنیها

راستا انسجامبخشی و بازيابی يکپارچگیِ شخصيت در

 بنابراين با محدوديتهايی مثل تأثير گرايش،جمعآوري شده

 نقش اثرگذار داشته،واكنش به بيماريِ سرطان میتواند

.پاسخدهندگان به ارائۀ پاسخهاي جامعهپسند روبرو است

 بنابراين از آنجايی كه هدف خودشناسی به ويژه.باشد

عالوه بر اين استفاده از روش نمونهگيري و محدود شدن

 ايجاد يکپارچگی و انسجام بين،خودشناسی انسجامی

اجراي پژوهش به نمونهگيريِ دردسترس و نيز عدم كنترل

 براي دستيابی به يک كليت واحد از،تجارب گذشته و حال

، اقتصاديِ آزمودنیها- متغيرهايی مانند وضعيت اجتماعی

،فرد است و خرد نيز در يکپارچگی و انسجام بين شناخت

.تعميم يافتههاي پژوهش را با محدوديت مواجه میسازد
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