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Abstract
Background and Objectives: Currently, cancer is one of the most
common chronic diseases worldwide. Spiritual health and optimistic
feeling increase adjustment of cancer patients to this disease.
Researchers consider perfectionism to be involved in the development
of many types of physical-psychological damages. The aim of this
study was to compare perfectionism, optimism, and spiritual spiritual
well-being between women with thyroid cancer and healthy women.
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 96
women (48 women with thyroid cancer and 48 patient companions) in
the Nuclear Medicine Ward of the Shariati Hospital, Tehran, 20162017. Data collection tool was Scheier's Life Orientation Test, Frost
Perfectionism Scale, and Ellison’s Spiritual Well-Being questionnaires.
Data analysis was performed using multivariate analysis of variance
and independent t-test.

*

Corresponding Author:
Khadijeh
AlipourNodoushan, Qom
University of Medical
Sciences, Qom, Iran.
Email:
alipour@muq.ac.ir

Results: Among the parameters of perfectionism, “parental
expectation”, “personal standards”, and “organization”, had higher
scores in women with thyroid cancer compared to the healthy women.
The mean score for “optimistic and pessimistic attitudes" toward life
was approximately equal in the two groups. The mean scores for
“existential well-being” and “religious well-being” were slightly higher
in healthy women than in women with thyroid cancer.
Conclusion: According to the results of this study, perfectionism can
be associated with development of thyroid cancer. It is therefore
important for treatment teams to take into account to provide
psychotherapeutic services and to improve the treatment process.
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مقاله پژوهشي
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مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه
سالم
3

گوهر تاجقبادی ،1خدیجه علیپور ندوشن ،*2آذر پاکدامن

ایران.

زمینه و هدف :سرطان ،یکی از شایعترین بیماریهای مزمن در جهان امروز شناخته شده است.

2دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

سالمت معنوی و احساس خوشبینی ،سازگاری بیماران مبتال به سرطان را در برابر این بیماری
افزایش میدهد .پژوهشگران ،کمالگرایی را در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب جسمی  -روانی

3واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد

دخیل میدانند .هدف از این مطالعه مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان

اسالمی ،تهران ،ایران.

مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم بود.
روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصیفی از نوع همبستگی بر روی  96نفر ( 48نفر از زنان
مبتال به سرطان تیروئید و  48نفر از همراهان بیمار) در بخش هستهای بیمارستان دکتر شریعتی
تهران در سال  1395انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای "جهتگیری زندگی
شییر"" ،کمالگرایی فراست" و "سالمت معنوی الیسون" بود .دادهها بهوسیله آزمون تحلیل
واریانس چند متغیره و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :از بین مؤلفههای متغیر کمالگرایی" ،انتظارات والدین"" ،استانداردهای شخصی" و
"سازماندهی" زنان مبتال به سرطان تیروئید؛ نمره باالتری نسبت به زنان سالم به دست آوردند.
میانگین "تلقی خوشبینانه و بدبینانه" نسبت به زندگی در دو گروه تقریباً یکسان بود .میانگین

*

مؤلفههای "سالمت وجودی" و "سالمت مذهبی" در زنان سالم ،اندکی باالتر از زنان مبتال به
نویسنده مسئول مکاتبات:

خدیجه علیپور ندوشن ،دانشگاه
علوم پزشکی قم ،قم ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
alipour@muq.ac.ir

سرطان تیروئید به دست آمد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،کمالگرایی میتواند با بروز بیماری سرطان تیروئید
مرتبط باشد .بنابراین ،توجه کادر درمان جهت ارائه خدمات رواندرمانی و پیشبرد بهتر فرآیند
درمان ،حایز اهمیت است.
کلید واژهها :سرطان؛ سرطان تیروئید؛ کمالگرایی؛ سالمت معنوی؛ خوشبینی.

تاریخ دریافت95/6/13:
تاریخ پذیرش95/11/21:
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1واحد ساوه ،دانشگاه آزاداسالمی ،ساوه،

چکیده

مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم

گوهر تاجقبادی و همکاران

سرطان ،یکی از شایعترین بیماریهای مزمن در جهان امروز است.

راهبردهای مثبت کنار آمدن برای مواجهه با این موقعیتها استفاده

آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،حاکی از آن است که هرساله

کرده و این مسئله میتواند به سالمت روانی و جسمانی آنان منجر

 10میلیون بیمار مبتال به سرطان شناسایی میشوند ( .)1سرطانها،

شود .همچنین محققین بیان کردهاند آموزش خوشبینی بر ارتقای

علت  %9از مرگ و میرها را در سراسر جهان تشکیل میدهند.

کیفیت زندگی در همه حیطهها بر افزایش سالمت روان تأثیرگذار

سرطان پس از بیماریهای قلبی – عروقی ،دومین عامل مرگومیر

است ( .)6،5کمالگرایی یکی دیگر از ویژگیهای شخصیت بوده

میباشد ( .)2به دلیل طبیعت تهدیدکننده سرطان ،تشخیص این

که بهصورت تالش برای بیعیببودن تعریف میشود (.)7

بیماری باعث شده تا نیازهای معنوی بیماران بهطور چشمگیری

کمالگرایی بهعنوان تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و

افزایش یابد .مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد

دست نیافتنی و تالش برای تحقق آنها که با ارزشیابیهای انتقادی

جسمی  -روانی و معنوی میشود ( .)3در زمان بروز بیماری ،فرد

از عملکرد شخصی همراه است ،تعریف میشود (.)8

بیشتر درپی معنا و هدف در زندگی خود میگردد .ابتال به سرطان

مطالعاتی در مورد اثر کمالگرایی بر بیماری انجام شده که

باعث از بین رفتن امیدها و آرزوهای فرد شده و نه تنها جسم؛ بلکه

نشاندهنده رابطه احتمالی بین ابعاد کمالگرایی ،سالمت و بیماری

روح او را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد ( ،)4سالمت معنوی،

جسمی است .از طرفی ،تاکنون پژوهشی که تأثیر وجود یا عدم

یکی از مفاهیم اساسی پیرامون چگونگی رویارویی با مشکالت و

وجود کمالگرایی در بروز بیماری سرطان را به اثبات برساند

تنش ناشی از بیماری محسوب میگردد و بهعنوان یکی از ابعاد

انجام نشده است .محققان کمالگرایی را بهعنوان عاملی در

سالمت سبب ایجاد یکپارچگی سایر ابعاد آن شده که خود

پیدایش بسیاری از اشکال آسیبهای روانی ،دخیل دانستهاند (.)9

دربرگیرنده دو بُعد وجودی و مذهبی است .وقتی سالمت معنوی

درحالیکه نتایج مطالعه بشارت نشان داد کمالگرایی خودمحور

بهطور جدی به خطر بیفتد ،فرد ممکن است دچار اختالالت

از طریق تقویت انگیزههای فردی ،بسیج نیروهای روانشناختی،

روحی مثل احساس تنهایی ،اضطراب و از دست دادن معنا در

آمادگیها و توانمندیهای جسمی؛ شاخص سالمت را بهبود

زندگی شود .بیمارانیکه سالمت معنوی آنها تقویت میشود،

میبخشد ( .)10همچنین در مطالعه اکبری ،کمالگرایی منفی و

بهطور مؤثری میتوانند با بیماری خود سازگار شوند و حتی

مثبت در بیماران مورد بررسی ،به ترتیب باال و پایین بود (.)11

مراحل آخر بیماری خود را نیز بهخوبی بگذرانند .در برخی

با توجه به اهمیت ابعاد کمالگرایی و سالمت معنوی در بیماران

مطالعات ،سطح سالمت معنوی بیماران سرطانی در محدوده باال

مبتال به سرطان و از طرفی ،شیوع باال و در حال افزایش سرطان و

قرار دارد ( .)2بنابراین ،حمایت ناشی از منابع معنوی یا مذهبی و

نبود سابقه پژوهشی کافی در کشور ،این مطالعه با هدف مقایسه

داشتن ارتباط با قدرتی باالتر ،سودمند بوده و میتواند برای بهبود

کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان

کیفیت زندگی ،کاهش و کنترل اختالالت سالمت روان ،حمایت

تیروئید با گروه سالم انجام گرفت.

بینفردی ،کاهش شدت عالئم بیماری و نتایج مثبت پزشکی
سودمند باشد ( .)2خوشبینی و مثبتاندیشی نیز میتواند سیستم

روش بررسی

ایمنی بدن و در نتیجه سالمتی را افزایش دهد ( .)5افراد خوشبین،

این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در سال  1395انجام شد.

انتظار دارند در آینده پیامدهای مثبت برای آنها اتفاق بیفتد و همین

جامعه آماری شامل زنان مبتال به سرطان تیروئید در بخش هستهای

اطمینان به آینده ،باعث ایجاد احساس مثبت در فرد میشود .در

بیمارستان دکتر شریعتی تهران بود .نمونهها براساس جفتهای

نتیجه ،سازگاری روانشناختی باالیی را در فرد بهوجود میآورد.

همترازشده ،بهصورت نمونههای در دسترس انتخاب شدند .تعداد

چنین افرادی؛ حتی اگر با مشکالت و رخدادهای فشارزای زندگی

افراد گروه کنترل (افراد سالم) 48 ،نفر بود که این افراد از بین

نیز مواجه شوند از آنجا که نسبت به آینده خوشبین بوده و بر این

مالقاتکنندگان و همراهان بیماران انتخاب شدند.
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مقدمه

باورند که با تالش خود میتوانند مشکالت را حل کنند ،از

مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم

گوهر تاجقبادی و همکاران

پاسخگویی به پرسشنامهها ،داشتن سن حداقل  19سال و حداکثر

( .)13نسخه ویرایششده این آزمون ،ضریب آلفای  0/86را نشان

 60سال و دارابودن تحصیالت حداقل سوم راهنمایی بود .این

میدهد (.)14

افراد براساس متغیرهای سن ،وضعیت تأهل و تحصیالت با گروه

در ایران این آزمون نخستینبار توسط گودرزی ( ،)15سپس

نمونه اصلی ،همتاسازی شدند .در ابتدا با اخذ مجوز از مسئولین

حسنشاهی ( )16و در سال  1384نسخه ویرایششده آن توسط

بیمارستان ،پژوهشگر با ورود به محیط پژوهش ،پرسشنامهها را در

موسوینسب مورد استفاده قرار گرفت ( )17و سرانجام نسخه اولیه

اختیار نمونهها قرار داد تا تکمیل کنند .جهت رعایت مالحظات

آن توسط کجباف ( )1385در استان اصفهان ،هنجاریایی و

اخالقی ،شرکتکنندگان در پژوهش کامالاً توجیه شدند که

اعتباریابی گردید که از اعتبار و روایی باالیی برخوردار بود (.)18

شرکت در این پژوهش ،کامالً اختیاری بوده و هیچگونه

برای ارزیابی ابعاد عمودی و افقی سالمت معنوی ،از پرسشنامه

مشخصاتی از آنها خواسته نمیشود تا بهراحتی بتوانند به سؤاالت

سالمت معنوی  Palutzianو  Ellisonاستفاده شد ( .)19در این

پاسخ دهند.

پرسشنامه  20گزینهای؛  10گزینه ،سالمت مذهبی و  10گزینه

در این مطالعه از پرسشنامههای "جهتگیری زندگی شییر"،

دیگر سالمت وجودی را اندازهگیری میکند .گزینههای ،6 ،4 ،2

"کمالگرایی فراست" و "سالمت معنوی الیسون" استفاده شد.

 18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8و  20مربوط به بُعد وجودی و بقیه مربوط

همچنین مشخصات دموگرافیک نمونهها نیز در حین مطالعه

به بُعد مذهبی هستند ( .)20دامنه نمره سالمت معنوی برای هریک

استخراج گردید.

از زیرگروههای سالمت مذهبی و وجودی ،به تفکیک بین 10-60

مقیاس کمالگرایی چند بُعدی فراست در سال  1990توسط

میباشد .هرچه نمره بهدستآمده ،باالتر باشد ،نشانه سالمت

 Frostو همکاران برپایه مدل چند بُعدی کمالگرایی ساخته شده

مذهبی و وجودی باالتری است .نمره سالمت معنوی ،جمع این دو

و شامل 6 :مؤلفه نگرانی درباره اشتباهها ،شک درباره اعمال،

زیرگروه بوده که دامنه آن بین  20-120در نظر گرفته شده است.

انتظارات والدین ،انتقادگری والدین ،استانداردهای شخصی و

پاسخ گزینهها بهصورت لیکرت  6گزینهای (کامالً مخالفم تا

سازماندهی میباشد .این  6زیرمقیاس با استفاده از  35سؤال

کامالً موافقم) دستهبندی میشود .سالمت معنوی نیز در سه سطح

سنجیده میشوند که هریک از گویهها با طیف لیکرت (کامالً

پایین ( ،)20-40متوسط ( )41-99و باال ( )100-120قرار میگیرد.

موفق= 1تا کامالً مخالف= )5قابلاندازهگیری است.

پرسشنامه سالمت معنوی  Palutzianو  ،Ellisonیک پرسشنامه

روایی و پایایی این مقیاس توسط  Parkerو  Adkinsتأیید شده و

استاندارد بوده که در مطالعات مختلف علمی نیز ارزیابی شده

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/88 ،و در سطح  7خردهمقیاس،

است .در ایران سیدفاطمی و همکاران در پژوهش خود از آن

آن را بین  0/57-0/95گزارش کردهاند ( .)12روایی و پایایی این

استفاده کرده و ضریب آلفای کرونباخ آن را  %0/82گزارش

آزمون در ایران نیز توسط بیطرف و همکاران اثبات شده است

کردهاند (.)21

(.)13

برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی ،ضمن

جهت سنجش خوشبینی سرشتی ،از آزمون جهتگیری زندگی

توصیف و طبقهبندی دادهها از شاخصهای فراوانی،

( )LOTاستفاده شده است .این آزمون ابتدا توسط  Shiyerو

میانگین±انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل

 Carorساخته شد که تفاوتهای فردی در مورد خوشبینی و

واریانس چند متغیره و تی مستقل استفاده گردید.

بدبینی را میسنجد .این آزمون دارای  10ماده بوده که براساس
مقیاس لیکرت چهار نقطهای درجهبندی شده است .گزینههای

یافتهها

مورد نظر عبارتند از :کامالً موافقم (نمره  ،)4نسبتاً موافقم

میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه برابر با  35/4±9/7سال و

(نمره  ،)3نسبتاً مخالفم (نمره  )2و کامالً مخالفم (نمره .)1

میانگین مدت زمان بیماری 1/6±0/4 ،سال به دست آمد.
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معیار ورود افراد به مطالعه شامل :مؤنث بودن ،تمایل آنها برای

گزارههای  6 ،5 ،2و  8بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند

گوهر تاجقبادی و همکاران

مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم

بیش از  %59از شرکتکنندگان در مطالعه ،باالی دیپلم و تنها %1

مؤلفههای " انتقادگری والدین" نمره باالتری بهدست آورده

آنها بیسواد بودند .بیش از  %53زنان مورد مطالعه ،خانهدار و شغل

بودند .با این وجود ،از نظر مؤلفههای "نگرانی در برابر اشتباهات"

سایرین در درجات بعدی؛ شغل آزاد ،کارمند و پرستار بود.

و "تردید درباره اعمال" تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود

میانگین مؤلفههای "انتظارات والدین"" ،استانداردهای شخصی"

نداشت (جدول شماره .)1

و "سازماندهی"در زنان مبتال به سرطان تیروئید ،باالتر از
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زنان سالم گزارش شد؛ این درحالی بود که زنان سالم در
جدول شماره  :1مشخصههای آماری کمالگرایی ،سالمت معنوی و خوشبینی به تفکیک گروهها
متغیر
کمالگرایی

نگرانی در برابر اشتباهات

انتظارات والدین
انتقادگری والدین
استانداردهای شخصی
سازماندهی
سالمت وجودی
سالمت مذهبی
خوشبینی

زنان بیمار

27/6±7/4

13

45

زنان سالم

27/2±5/7

17

40

زنان بیمار

12/3±3/8

4

19

زنان سالم

12/4±3/2

7

20

زنان بیمار

17/05±4/7

6

25

زنان سالم

14/05±3/6

7

22

زنان بیمار

11/1±3/6

4

18

زنان سالم

13/6±3/1

6

19

زنان بیمار

26/2±4/6

7

33

زنان سالم

16/6±4/9

9

27

زنان بیمار

25/6±4/9

6

30

زنان سالم

11/3±4/9

6

30

زنان بیمار

39/5±12/4

10

60

زنان سالم

43/7±10

22

60

زنان بیمار

49/1±9/3

17

60

زنان سالم

50/02±8/9

25

60

زنان بیمار

9±2/7

2

12

زنان سالم

8/4±2/6

3

12

زنان بیمار

7/1±2/8

0

12

زنان سالم

6/4±2/5

1

11

مؤلفه

تردید درباره اعمال

سالمت معنوی

گروه

میانگین  ±انحراف معیار

کمینه

بیشینه

تلقی خوشبینانه

تلقی بدبینانه

میانگین "تلقی خوشبینانه و بدبینانه" نسبت به زندگی در دو

در این مطالعه ،شاخص الندای ویلکز ،در سطح  0/01معنیدار بود

گروه تقریباً یکسان بود .براساس آزمون تی مستقل؛ نمره کل

(.)   0/719 ،p= 0/01 ،f=31/5 ،Wilks Lambda =0/281

جهتگیری زندگی در افراد سالم ،باالتر از بیماران به دست آمد،

بهعبارت دیگر ،میتوان ادعا کرد دستکم در ترکیب یکی از

اما میانگین نمره جهتگیری زندگی تلقی خوشبینانه از زندگی و

مؤلفههای مربوط به "کمالگرایی" ،تفاوت معنیداری بین

تلقی بدبینانه از زندگی ،در دو گروه بیماران و افراد سالم مورد

گروهها وجود داشته است.

مطالعه ،اختالف آماری معنیداری با یکدیگر نشان نداد

با احتساب آلفای میزانشده بنفرونی ( )0/005در مؤلفههای

( .)p<0/05همچنین میانگین مؤلفههای "سالمت وجودی" و

2

"انتظارات والدین"" ،انتقادگری والدین"" ،استانداردهای

"سالمت مذهبی" در زنان سالم ،اندکی باالتر از زنان مبتال به

شخصی" و "سازماندهی" تفاوت معنیداری بین گروهها وجود

سرطان تیروئید به دست آمد .مقایسه نمره کل سالمت معنوی نیز

داشت (جدول شماره .)2

این نتایج را تأیید میکند.
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گوهر تاجقبادی و همکاران

مقایسه کمالگرایی ،خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم

جدول شماره  :2تحلیل واریانس یکراهه بین آزمودنی جهت مقایسه مؤلفههای کمالگرایی زنان مبتال به سرطان تیروئید و زنان سالم
منبع
تغییر

گروه

کل

نگرانی در برابر اشتباهات

3/ 4

1

3/ 4

0/08

0/78

0/01

تردید درباره اعمال

0/21

1

0/21

0/02

0/90

000

انتظارات والدین

180/8

1

180/8

10/3

0/002

0/116

انتقادگری والدین

118/06

1

118/06

10/4

0/002

0/116

استانداردهای شخصی

1959/9

1

1959/9

87/2

0/001

0/525

سازماندهی

4145/6

1

4145/6

170/6

0/001

0/683

نگرانی در برابر اشتباهات

3510/8

79

44/4

تردید درباره اعمال

1007/5

79

12/8

انتظارات والدین

1381/80

79

17/5

انتقادگری والدین

897/6

79

11/4

استانداردهای شخصی

1775/6

79

22/5

سازماندهی

1920

79

23/3

نگرانی در برابر اشتباهات

64688

80

تردید درباره اعمال

13502

80

انتظارات والدین

21381

80

انتقادگری والدین

13312

80

استانداردهای شخصی

42457

80

سازماندهی

35079

80

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

بحث

مثبت و منفی دارد ( .)29یافتههای بالینی نشان میدهند افراد

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد رابطه معنیداری بین سطح

کمالگرا ،واجد ویژگیهای روانشناختی از قبیل افسردگی،

کمالگرایی و ابتال به بیماری سرطان تیروئید وجود دارد .در این

اضطراب ،پرخاشگری ،کمالگرایی ،جاهطلبی ،نظم و دقت

راستا ،نتایج مطالعه لیاقت نیز نشان داد بین متغیرهای کمالگرایی و

افراطی در امور روزمره خود هستند ( .)24در تبیین نتیجه این

اضطراب امتحان ،رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود (.)22

تحقیق باید بیان کرد کمالگرایی منفی؛ یعنی تمایل افراطی به

نتایج پژوهش کیانپور قهفرخی نیز رابطه مثبت و معنیداری را بین

کسب تأیید از دیگران و انتقاد از خود که گاه موجب خشم و

کمالگرایی و اختالل وسواس فکری  -عملی نشان داد (.)23

پرخاشگری میشود ( ،)24و ممکن است منجر به بروز استرس و

سواری ( )24و داودی ( )25نیز در مطالعه خود دریافتند افراد مبتال

پایین آمدن سطح ایمنی بدن و در نتیجه بروز بیماری گردد.

به سندرم روده تحریکپذیر در مقایسه با افراد سالم ،کمالگراتر

براساس نتیجه این پژوهش و دیگر مطالعات بیانشده ،احتماالً

هستند .هوسپیان در مطالعه خود مشاهده کرد میانگین نمرات

میتوان گفت کمالگرایی بهعنوان یک صفت شخصیتی میتواند

کمالگرایی در بیماران پوستی بهصورت معنیداری باالتر از گروه

زمینهساز بروز یک بیماری شود .در پژوهش حاضر ،نمرات

سالم است ( .)26همچنین ابوالقاسمی در مطالعه خود نشان داد بین

انتظارات والدین ،استانداردهای شخصی و سازماندهی؛ در بیماران

متغیر کمالگرایی و سردرد میگرنی در دانشجویان مورد مطالعه،

باالتر بود و این در حالی است که )30( Frost؛ نگرانی درباره

همبستگی مثبت وجود دارد ( .)27فخاری در مطالعه خود همسو

اشتباهات ،تردید نسبت به اعمال ،انتظارات والدین و انتقادگرایی

با این مطالعه عنوان کرد کمالگرایی عامل آسیبپذیری افراد در

والدین را جنبههای منفی کمالگرایی برشمرده و معیارهای

مقابل بیماری مورد بررسی (اختالل وسواسی) است ( .)28نتایج

شخصی ،نظم و ترتیب وسازماندهی را جزء معیارهای کمالگرایی

پژوهش بشارت نیز نشان داد کمالگرایی خودمحور و

مثبت معرفی کرده است .همسو با نظریه  Frostدر این پژوهش،

جامعهمحـور با شـاخـصهای سالمـت جسمی به ترتیب همبستگی

بیمــاران مبتـال بـه سـرطـان تیـروئـیـد دارای نمـرات بـاالتـری در
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خطا

متغیر

مجموع

میانگین

F

pvalue

اندازه اثر
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زیرمقیاسهای انتظارات والدین ،استانداردهای شخصی و

به برنامهریزی میزنند ،فعاالنه عمل کرده و تالش میکنند تا

سازماندهی بود؛ درحالیکه لیاقت در پژوهش خود مشاهده کرد

بتوانند به بهترین شکل ممکن موقعیت استرسزا را تغییر دهند که

بین مؤلفههای کمالگرایی و اضطراب بجز دو مورد استاندارهای

این امر موجب میشود تا افراد خوشبین کمتر در معرض

فردی و نظم ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (.)22

خطرهای بعدی قرار گیرند و فشار ناشی از حوادث استرسزا نیز

نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین مؤلفههای "سالمت

برای آنها کمتر باشد (.)34

وجودی" و "سالمت مذهبی" در زنان سالم ،اندکی باالتر از زنان

الزم به ذکر است در مطالعه حاضر ،با توجه به اینکه بیماران از

مبتال به سرطان تیروئید است .مقایسه نمره کل سالمت معنوی نیز

مراجعین بخش درمانهای هستهای بودند و حضور در این بخش

این نتایج را تأیید میکند .درحالیکه مطالعه رضایی نشان داد

بهعلت خطرات و عوارض آن (حتی برای آزمونگر) دارای

میانگین نمره بُعد مذهبی بیماران مبتال به سرطان ،باالتر از نمره بُعد

محدودیت و شرایط خاصی بوده که مواجهه با این شرایط

وجودی آنها است ( .)2همچنین نتایج مطالعه  Leungنشان داد

بهخودیخود برای بیماران استرسآور است ،لذا انجام آزمون در

بیماران سرطانی ،از سالمت معنوی باالیی برخوردارند (.)31

این شرایط ،حساسیت ویژهای را دربرداشت و احتمال میرفت

بنابراین ،همانگونهکه مشاهده میشود نتایج مطالعات تا حدودی

حتی با توجه به توضیحات و نظارت دقیق آزمونگر ،تحت تأثیر

متناقض است .نکته مهم در یافتههای بهدستآمده ،بیانگر وجود

فضای حاکم ،احتماالً در برخی پاسخدهیها دقت الزم اعمال

تناقض در نتایج است که با توجه به اینکه بحث سالمت معنوی،

نشده باشد ،هرچند دقت و زمان الزم در جهت کنترل متغیرهای

منحصر به فرهنگ و محیط خاصی نبوده ،لذا در تبیین این

مزاحم و تعدیلکننده بهکار گرفته شده بود.

تفاوتها میتوان به این مسئله که تمامی پژوهشهای انجامشده
پیرامون سالمت معنوی ،حداقل در دو شرایط متفاوت (وجود و یا

نتیجهگیری

عدم وجود مداخالت درمانی) بوده اشاره کرد و چه بسا همین

نتایج این مطالعه نشان داد رابطه معنیداری بین سطح کمالگرایی

شرایط ،علت تفاوت نتایج میباشد .همچنین یافتههای این پژوهش

و ابتال به بیماری سرطان تیروئید وجود دارد؛ به این معنی که هرچه

نشان داد نمره کل جهتگیری زندگی افراد سالم ،باالتر از بیماران

فرد کمالگراتر باشد دچار آسیب جسمی بیشتری خواهد شد.

است .در این راستا ،نتایج مطالعات  )33( Smith )32( Colbyبا

برخی ابعاد کمالگرایی باعث میشود تا فرد استرس بیشتری را

این یافته همخوانی داشت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

تحمل کند که این تنش خود منجر به تحلیل رفتن قوای جسم شده

خوشبینی به ارتقای سالمت روان کمک میکند و افزایش

و در نتیجه موجب پیدایش اشکال مختلف بیماریهای جسمی و

سالمت روان نیز منجر به کاهش استرس فرد در امور زندگی شده

روانی میشود .بنابراین ،احتماالً میتوان نتیجه گرفت کمالگرایی

و در نتیجه سطح ایمنی افراد را در برابر بیماری افزایش میدهد که

با بروز بیماری سرطان تیروئید مرتبط است .لذا اطالعرسانی و

این خود ممکن است دلیل باالتربودن جهتگیری زندگی در افراد

آگاهی بخشیدن افراد جامعه و آموزش آنان نسبت به ابعاد

سالم در این مطالعه باشد .همچنین در نتایج برخی مطالعات نیز

گوناگون و تعیین مرزهای کمالگرایی مثبت و منفی همراه با

مشخص شده خوشبینی و مثبتاندیشی میتواند سیستم ایمنی بدن

جدیت ،تالش و پشتکار؛ از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیقات

را تقویت و در نتیجه سالمتی را افزایش دهد ( .)5براساس

خواهد بود .همچنین توجه کادر درمان جهت ارائه خدمات

تحقیقات موجود؛ سالمت معنوی در کنار خوشبینی و

رواندرمانی و مشاوره جهت پیشبرد بهتر فرآیند درمان ،حایز

جهتگیری زندگی ،ازجمله عوامل حمایتی هستند که منجر به

اهمیت است .براساس نتایج این تحقیق ،مداخالت روانشناختی

سازگاری افراد در شرایط ناگوار شده و در نتیجه موجب بهزیستی

قادرند تغییرات مهمی را در روند بیماری ایجاد کرده و نتایج این

فرد میشوند.

مطالعه از اثربخشی این درمانها حمایت میکند و از آنجا که این
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کمالگرایی نسبت به گروه سالم بودند و این نمرات مربوط به

افراد خوشبین در واقع فعال ،طراح و پرتالش هستند .آنها دست

گوهر تاجقبادی و همکاران

 خوشبینی و سالمت معنوی در زنان مبتال به سرطان تیروئید با گروه سالم،مقایسه کمالگرایی

تشکر و قدردانی

درمانها متناسب با نیازهای جسمانی و روانشناختی این بیماران

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 میتوانند باعث کاهش تجارب منفی و افزایش،طراحی شده

 نویسندگان مقاله برخود الزم. واحد ساوه میباشد،اسالمی

.تجارب مثبت ناشی از بیماری شوند

،میدانند از همکاری و مساعدت مسئولین بیمارستان شریعتی

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 4:20 IRDT on Friday June 22nd 2018

تمامی بیماران و خانواده ایشان که پژوهشگر را در انجام این
.پژوهش یاری رساندند تشکر و قدرانی کنند
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