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نشريه پرستاري ايران (مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران)
دوره  ،31شماره  ،114آبان ماه 6- 16 ،1397

پیشبینی فشار مراقبتی بر اساس مقابلهی مذهبی در مراقبین بیماران مبتال به سرطان
مراحل انتهایی

چکیده
زمينه و هدف :سرطان پیشرفته نه تنها منجر به مشکالتی برای بیماران میشود ،بلکه برای مراقبین بیمار نیز دشواریهایی بهه همهراد دارد .پهوهه
حاضر با هدف تعیین نق
روش بررسي :پوهه
 1396به بخ

مقابلهی مذهبی در پی بینی فشار مراقبتی در مراقبین بیماران مبتال به سرطان مراحل انتهایی انجام گرفت.
حاضر از نوع مقطعی -همبستگی میباشد .تعداد  146نفر از مراقبین بیماران مبتال به سهرطان ههه از فهرهردین تها شههریور

طب تسکینی بیمارستان فیرهزگر تهران مراجعه هردد بودند ،به رهش نمونهگیری در دسترس هارد مطالعهه شهدند .بهرای گهردرهری

اطالعات از سیاههی فشار مراقبتی  Novakه  Guestه پرسشنامهی مقابلهی مذهبی  Pargamentاستفادد شهد .داددهها بها اسهتفادد از نهرمافهزار
 SPSSنسخه  16ه رهشهای رماری همبستگی پیرسون ه رگرسیون چندگانه به رهش همزمان مورد بررسی ه رزمون قرار گرفت.
يافتهها :یافتهها نشان داد هه میان سبک مقابلهی مذهبی مثبت با فشار مراقبتی رابطهی معنیداری هجود ندارد اما سهبک مقابلههی مهذهبی منفهی بها
فشار مراقبتی دارای رابطهی مستقیم ه معنیدار میباشد ه میزان همبستگی رن برابر با  34درصهد اسهت .همننهین ،سهبک مقابلههی مهذهبی منفهی
( )β=0/352( ،)t=4/444به طور معنیداری ،فشار مراقبتی را پی بینی میهند هلی سبک مقابلههی مهذهبی مثبهت ( )β=0/035( ،)t=0/438تبیهین
معنیداری از فشار مراقبتی ندارد.
نتيجهگيري کلي :با توجه به نتایج مطالعه ،سبک مقابلهی مذهبی مثبت بر خالف سبک مقابلهی منفی ،قادر به پهی بینهی تحمهل فشهار در مهراقبین
نمیباشد .بنابراین ،رموزش مهارتهای مقابلهای با تمرهز بر هاه
به سرطان ،میتواند در هاه

ه اصالح استفادد از راهبردهای مقابلهی مذهبی منفی در مراقبین بیمهاران مبهتال

فشار مراقبتی رنها مناسب باشد.

کلید واژهها :فشار مراقبتي ،مقابله مذهبي ،مراقبين ،سرطان
تضاد منافع :ندارد
تاریخ دریافت97/4/16 :
تاریخ پذیرش97/7/14 :

 .1کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،مرکز کنترل و پیشگری سرطان آال (مكسا) ،بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،تهران ،ایران.
 .5استادیار ،مرکز تحقیقات گوارش و کبد ،بیمارستان فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،تهران ،ایران*( .نویسنده مسئول)
Email: ghanbari.b@iums.ac.ir
09123480128
 .6دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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پیشبینی فشار مراقبتی بر اساس مقابلهی مذهبی در مراقبین بیماران...
مقدمه

محدثه رجبی و همکاران

سرطان به عنوان یکی از مشکالت عمددی پزشکی ه از
مسائل مهم ه اصلی بهداشهت ه درمهان در تمهام نقها
جهان شناخته شدد است( .)1این بیماری حجم زیهادی از
تالش نظهامههای مراقبتهی را بهه خهود اخت هاد دادد
است( .)2در حالی هه ساالنه  12/4میلیهون مهورد جدیهد
سههرطان در دنیهها تشههخی دادد مههیشههودب بههر اسههاس
مطالعات انجام شدد در  20سال ریندد این رقم تقریباّ ده
برابر افزای خواهد یافهت ههه حهدهد  70درصهد ایهن
افزای  ،در هشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد(.)3
در ایران نیز به عنوان یکی از هشورهای در حال توسعه،
سرطان پس از بیماریهای قلبهی -عرهقهی ه حهواد،،
مهم ترین علت مرگ ه میر به حساب میرید(.)4
در این میان ،سرطان پیشرفته نه تنها برای فرد بیمار با
مشکالت جسمی ،رهانی ه اجتماعی همراد است ،بلکه
برای هر فردی هه با هی از نزدیک در ارتبا است،
دشواریهایی به همراد دارد( .)5از زمان تشخی سرطان
ه در طول فرریند درمان رن ،بیمار تنها یک دهردی هوتاد
توسط مراقبان رسمی در بیمارستان تحت مراقبت قرار
میگیرد()6ب در سایر موارد این هار توسط مراقبان
غیررسمی انجام میشود .مراقبان غیررسمی افراد
رموزش ندیددای هستند هه جهت ارائهی خدمات،
هجهی دریافت نمیهنند ه مراقبتهای خود را به
اعضای خانوادد ه نزدیکان ارائه میدهند( .)7در حالی هه
میانگین زمان مراقبت از بیمار مبتال به سرطان 8/8
ساعت در رهز بررهرد شدد است( ،)8این مراقبین
نیازمندند تا هارهای رهزانهی خود را انجام دهند ه به
تعهدات شغلی ه دیگر مسئولیتهای خود نیز رسیدگی
هنند( .)7در چنین شرایطی اگر مراقبتهنندد نتواند زمان
مراقبت از بیمار ه زمانهای مخت خود را مدیریت
نماید ،به سمت فشار مراقبتی ()caregiver burden
پی خواهد رفت( .)8اصطالح فشار مراقبتی عموماً
جهت توصیف ابعاد مختلفی از استرس هه نتیجهای از
عدم تعادل میان تقاضای مراقبتی ه دسترسی به منابع
جهت بررهردن رن تقاضا است ،به هار میرهد( .)9فشار
مراقبتی ماهیت پنهان ه هامالً فردی داشته ه شامل
مؤلفههایی همنون فشار مراقبتی هابسته به زمان،
تکاملی ،جسمی ،اجتماعی ه احساسی میشود( .)10این
مفهوم دارای ده بعد درهنی ه بیرهنی است .بعد بیرهنی
فشار مراقبتی شامل مواردی است هه به شخ بیمار
بستگی دارد مانند تالش بسیار در جهت توجه به
7
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نیازهای بیمار ،اخت اد زمان برای اه ه خدماتی هه در
جهت بهبود هی دادد میشودب ه فشار مراقبتی درهنی
شامل اعتقادات شخ ی ،خشمها ،احساسات درهنی ه
اهمیت فرد به نق مراقب است(.)5
شواهد نشان میدهند هه فشار در مراقبین بر سالمت
جسمی ،رهانی ،اجتماعی ه معنوی رنان اثرگذار است.
چناننه در بسیاری از پوهه ها همخوابی ،هاه اشتها
ه فشار خون باال در مراقبین گزارش شدد است( .)6در
هاقع ،مراقبین بیماران مبتال به سرطان درجاتی از
خستگی ،اضطراب ه فشار مراقبتی را تجربه میهنند هه
منجر به برهز مشکالت سالمتی جسمی ه رهانی ه
هیفیت زندگی رنها میشود(.)11-13
هاه
 Goldzweigه همکاران با بررسی مراقبین بیماران
مبتال به سرطان دریافتند هه رنها از فشار مراقبتی باال ه
حمایت هیجانی همی برخوردار هستند ه مهارتهای
سازگاری با این فشار را ندارند( .)14همننین ،نتایج
مطالعهای هه توسط احمدی ه همکاران جهت بررسی
بار مراقبتی هالدین هودهان مبتال به سرطان ه عوامل
مرتبط با رن انجام گرفت ،نشان داد هه میانگین بار
مراقبتی هالدین هودهان مبتال به سرطان 52/68 ± 9/83
است هه  71/8 ،17/6ه  10/6درصد از هالدین به
ترتیب بار مراقبتی هم ،متوسط ه شدید را گزارش
نمودند .نتایج این پوهه نشان داد هه سطح باالی
فشار مراقبتی با نوع سرطان ،افزای تعداد بستری
هودک ،دررمد پایین ه سن هم هالدین در ارتبا بود(.)15
در همین راستا ،مطالعاتی هه تاهنون در زمینهی فشار
مراقبتی صورت گرفته است ،عوامل مختلفی را در ایجاد
ه شدت ه ضعف رن دخیل دانستهاند .عواملی مانند
مدت زمان مراقبت ،هضعیت اقت ادی خانوادد ،حمایت
های اجتماعی ،تعداد مراقبتدهندگان ،نوع بیماری،
افزای طول مدت بیماری ه افزای عالیم بالینی
بیماری میتوانند بر فشار مراقبتی تأثیرگذار باشند(.)16-19
این موارد همگی از جمله عوامل بیرهنی مؤثر هستند،
در حالی هه راهبردهای مقابلهای به عنوان عاملی
درهنی ،میتوانند فرد را در مواجهه با این عوامل یاری
هنند .این راهبردها فرریندهایی هستند هه فرد در
مواجهه با تن های زندگی از رنها استفادد میهند(.)20
در این میان ،نق مذهب به عنوان شیودای برای مقابله
با استرس ،توسط برخی به عنوان شکلی از مقابله یا
مکانیزمی دفاعی نگریسته شدد است(Pargament .)21
معتقد است هه مدل نظری الگوی مقابلهی مذهبی می

دوره  /31شماره  /114آبان ماه 1397

نشریه پرستاری ایران
تواند فرایند پینیدد ه مستمری را نشان دهد هه به
هاسطهی رن مذهب با زندگی افراد به هم میپیوندد ه
به رنها فرصت مقابله با فشارهای رهانی در زندگی را
میدهد( .)22در هاقع ،رننه توسط  Pargamentه
همکاران به عنوان هارهردهای هلیدی مذهب شناسایی
شدداند (یافتن معنا ،دستیابی به احساس هنترل ،رسای
معنوی ،تسهیل صمیمیت ه معنویت ه تسهیل تغییرات
عمیق زندگی) نشان دهنددی اهمیت راهبردهای مقابله
ی مذهبی هستند( .)23در همین راستا ،تحقیقات انجام
شدد بیانگر رن است هه به هارگیری این نوع رهش
مقابلهای در فرایند هنار رمدن با بیماری ،قدرت
سازگاری فرد را افزای دادد( )24ه میتواند شاخ های
سالمت رهانی ه جسمی را پی بینی هند(.)25
مطالعات انجام شدد در این زمینه ،ده جنبه (مثبت ه
منفی) از راهبردهای مقابلهی مذهبی را شناسایی هردد
اندب جنبههای مثبت (شامل بازنگری خیرخواهانه
مذهبی ،ارزیابی مجدد قدرت خدا ،جستجوی حمایت
معنوی ،مقابله مذهبی مشارهتی ،پاالی مذهبی ،رمرزش
مذهبی ،همک رسانی مذهبی ،تمرهز مذهبی ،ارتبا
معنوی ه جستجوی حمایت از رهحانیون) ه جنبههای
منفی (شامل ارزیابی مجدد خدای تنبیه هنندد ،تسلیم
فعاالنه ه منفعالنه ،مقابله مذهبی خودمدارانه ،ارزیابی
مجدد شیطانی ،ناخوشنودی معنوی ه ناخشنودی مذهبی
بین فردی)( .)23نتایج پوهه ها حاهی از رن است هه
مقابلهی مذهبی مثبت با افسردگی پایین ،هیفیت زندگی
باالتر ،رشد پس ضربهای ( posttraumatic
 )growthه تشریک مساعی بیشتر در میان بیماران
سالمند بستری در بیمارستان در ارتبا است(.)25
همننین ،مقابلهی مذهبی مثبت با خطر پایینتر مرگ ه
میر در میان بیماران تحت عمل جراحی قلب باز طی
دهردی ش ماهه ه تأثیرات مثبت در بیماران دارای
درد مزمن ،رابطه دارد( .)26از سوی دیگر ،شیودهای
مقابلهی مذهبی منفی با بهبودی جسمی ضعیفتر در
بیماران توان بخشی( ،)27سالمت جسمی ضعیفتر ه
خطر مرگ ه میر باالتر در بین بیماران سالمند طی دهرد
ی ده ساله ه هاه سالمتی( )26مرتبط است.
با توجه به رابطهی مثبت مقابلهی مذهبی با هیفیت
زندگی ه سالمت بیماران ،این متغیر در مورد مراقبین
بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان مثال
مطالعهای هه توسط شریفی ه فاتحی زادد انجام شد
نشان داد هه میان ابعاد مقابله مذهبی با افسردگی ه

روش بررسی

مطالعهی حاضر یک مطالعهی مقطعی -همبستگی
است .جامعهی پوهه را تمام مراقبین بیماران مبتال به
سرطان در مرحلهی انتهایی هه از فرهردین تا شهریور
طب تسکینی بیمارستان فیرهزگر
 1396به بخ
مراجعه هردد بودند ،تشکیل دادند هه از میان رنها 146
نفر ( 75زن ه  71مرد) ،بر اساس مالکهای هرهد ه
خرهج به صورت در دسترس انتخاب شدند .تعداد
نمونه با استفادد از فرمول پیشنهادی حجم نمونه
 Tabakhnickه  Fidellبررهرد شد()30ب بر این
اساس ،حداقل حجم نمونه در مطالعات همبستگی از
فرمول  8M + 50 ≤ Nمحاسبه میشود ( Nحجم
نمونه ه  Mتعداد متغیرهای مستقل است).
معیارهای هرهد هه برای انتخاب افراد نمونه مورد توجه
قرار گرفت ،شامل زمان مراقبت از بیمار (حداقل یک
ماد از زمان مراقبت گذشته باشد) ،سیر بیماری ه درمان
(بیمار مرحلهی رخر در هضعیتی هه نیاز به یک مراقب
اصلی برای مراقبت شبانه رهزی داشته باشد) ،سطح
سواد (حداقل سواد خواندن ه نوشتن) ه سن (بین 15
8
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فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی رابطهی معنی
داری هجود داشت ه مراقبین سازگار در مقایسه با
مراقبین ناسازگار ،سطوح باالتری از مقابلهی مذهبی
مثبت ه سطوح پایینتری از مقابلهی مذهبی منفی را
گزارش نمودند(.)28
با توجه به این هه همراهی بیمار با تحمل فشار ه رنج،
هیفیت مراقبت از بیمار را هاه میدهد( )29شناسایی
عوامل مرتبط با رن برای هنترل ه هاه این فشار حائز
اهمیت میگردد .بنابراین ،با توجه به اهمیت راهکارهای
مقابلهای ه نق مذهب به عنوان شاخ هایی هه
هموارد در رهیارهیی با دشواریها ه نامالیمات مورد
تأهید قرار گرفتهاند ،این مسئله در ادبیات ه پیشینهی
پوهه مشخ نیست هه ریا مقابلهی مذهبی قادر به
پی بینی فشار مراقبتی همراهان بیماران مبتال به سرطان
خواهد بود .همننین ،با هجود پوهه های فراهان در
این حوزد ،به نظر میرسد نیاز به مطاالتی است هه به
بررسی بیماران مبتال به سرطان مرحلهی انتهایی ه
مراقبین رنها بپردازد .پوهه حاضر با هدف پی بینی
فشار مراقبتی در مراقبین بیماران مبتال به سرطان در
مرحلهی انتهایی بر اساس سبکهای مقابلهی مذهبی
صورت گرفت.

پیشبینی فشار مراقبتی بر اساس مقابلهی مذهبی در مراقبین بیماران...

ه سئواالت  8الی  14برای راهبردهای منفی در نظر
گرفته شدداند .شیودی نمردگذاری به صورت چهار
گزینهای از هیچهقت تا همیشه انجام میگیرد .ضریب
پایایی درهنی (رلفای هرهنباخ) مقیاس مقابلهی مذهبی
 80درصد گزارش شدد است( .)33همننین ،در فرم
فارسی این پرسشنامه ضریب رلفای هرهنباخ مقابلهی
مثبت ه منفی به ترتیب  0/95ه  0/93گزارش شدد( )34ه
در پوهه حاضر به ترتیب  0/84ه  0/72محاسبه
گردید.
داددها با استفادد از نرمافزار  ،SPSSهیرای  16ه
رهشهای رماری همبستگی پیرسون ه رگرسیون
چندگانه به رهش همزمان مورد بررسی ه رزمون قرار
گرفت .در این پوهه سطح معنیداری  0/001برای
معنیداری رزمونهای رماری لحاظ گردید.
این پوهه بخشی از طرح تحقیقاتی م وب در مرهز
توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فیرهزگر است ،هه در
همیته اخالق دانشگاد علوم پزشکی ایران با هد اخالق
 94-05-143-27692به ت ویب رسیدد است .از جمله
موارد اخالقی هه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت،
داشتن حق هناردگیری از پوهه در هر زمان بود.
همننین ،به شرهتهنندگان اطمینان دادد شد هه
اطالعات تنها در راستای اهداف مطالعه ه بدهن ذهر
مشخ ات هویتی مورد استفادد قرار خواهد گرفت .در
نهایت ،پس از توضیح اهداف پوهه ه هسب رضایت
رگاهانه از هاحدهای مورد مطالعه ،داددها جمعرهری
شدند .با توجه به این موارد ،مشارهت در این مطالعه
برای افراد ،حداقل خطر را داشته هه با این هجود،
مراقبینی هه به هاسطهی انجام این پوهه دارای فشار
دادد میشدند به رهانشناسان
مراقبتی تشخی
در بخ طب تسکینی ارجاع دادد میشدند.
متخ
یافتهها

در پوهه حاضر  146شرهتهنندد مورد مطالعه قرار
گرفتند هه  71نفر ( 48/6درصد) از رنها مرد ه  75نفر
( 51/4درصد) را زنان تشکیل میدادند .از نظر سنی نیز
شرهتهنندگان در دامنهی سنی  15تا  72سال قرار
داشتند (میانگین برابر با  38/11ه انحراف استاندارد
برابر  )11/98ه  51/4درصد ( 75نفر) رنها به عنوان
فرزند بیمار 23/3 ،درصد ( 34نفر) همسر 9/6 ،درصد
( 14نفر) خواهر /برادر 6/8 ،درصد ( 10نفر) هالدین ه
 8/9درصد ( 13نفر) از اقوام یا دهستان بیمار بودند .از
9
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تا  )75بود .از دیگر معیارهای هرهد به پوهه ملیت
ایرانی ه تمایل به شرهت در پوهه در نظر گرفته شد.
معیارهای خرهج بیماران از این پوهه  ،ابتالی مراقب
به اختاللهای رهانپریشی بود هه انجام م احبه ه
درستی پاسخهای هی را تحت تأثیر قرار میداد .این
مورد ،از طریق م احبهی اهلیه با فرد مراقب مورد
بررسی قرار گرفت .همننین مراقبینی هه همزمان با
انجام پوهه  ،استفادد از دارههای ررامبخ داشتند یا
خدمات مشاهرد ه رهانشناسی دریافت میهردند از
مطالعه خارج شدند.
جهت گردرهری داددها از فرم اطالعات فردی ،سیاههی
فشار مراقبتی  Novakه  Guestه پرسشنامهی مقابله
ی مذهبی استفادد شد:
الف) پرسشنامهي اطالعات فردي :این پرسشنامه هه
توسط پوههشگران حاضر طراحی شدد شامل سئواالتی
در زمینهی جنسیت ،سن ،نسبت با بیمار ،هضعیت
اقت ادی ه بین بیمار نسبت به بیماری است.
ب) سياههي فشار مراقبتي  Novakو :Guest
سیاههی فشار مراقبتی  24گویه دارد هه در سال 1989
ابداع شدد است .این سیاهه از پنج خردد مقیاس فشار
مراقبتی هابسته به زمان ،فشار مراقبتی تکاملی ،فشار
مراقبتی جسمی ،فشار مراقبتی اجتماعی ه فشار مراقبتی
احساسی تشکیل شدد است .پاسخ مراقبین در یک
مقیاس لیکرت پنج گزینهای (هامالً نادرست تا هامالً
درست) اندازدگیری میشود( .)31عباسی ه همکاران
برای تعیین رهایی سیاهه ،از رهایی محتوا استفادد هردند.
این ابزار همننین توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفته
هه نتایج حاهی از مربو بودن ( 91/8درصد) ،هاضح
بودن ( 90/2درصد) ه سادد ه رهان بودن (91/86
درصد) رن است .سپس جهت سنج پایایی ،از رهش
انسجام درهنی استفادد شد .همننین ،ضریب رلفای هل
مقیاس  0/90ه ضریب رلفای خردد مقیاسها از  0/76تا
 0/82محاسبه گردیدد است( .)32در این مطالعه نیز پایایی
هل ابزار با استفادد از رلفای هرهنباخ  0/90بررهرد شد.
ج) پرسشنامهي مقابلهي مذهبي :متغیر مقابلهی مذهبی
با استفادد از مقیاس فرم هوتاد مقابلهی مذهبی
 Pargamentمورد سنج قرار گرفت .این ابزار
استاندارد دارای  14گویه جهت اندازدگیری راهبردهای
مقابلهی مذهبی مثبت ه منفی است .هر یک از
مقیاسهای مثبت ه منفی شامل هفت مادد از رزمون
هستند هه هفت سئوال اهل مربو به راهبردهای مثبت

محدثه رجبی و همکاران
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در مورد نوع

نظر هضعیت اقت ادی 32/2 ،درصد ( 47نفر) شرهت
هنندگان پوهه دارای هضعیت اقت ادی پایین65/7 ،
درصد ( 96نفر) رنها دارای هضعیت اقت ادی متوسط
ه  2/1درصد (سه نفر) دارای هضعیت اقت ادی باال
بودند .از نظر سطح بین  58/2درصد ( 85نفر) بیماران
دارای بین هامل 20/5 ،درصد ( 30نفر) دارای بین

جدول شماره  :1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت و مقابلهی مذهبی منفی با فشار
مراقبتی
SD

M

فشار مراقبتي

فشار مراقبتی

59/21

17/50

ضریب همبستگی پیرسون

P

مقابلهی مذهبی مثبت

16/40

4/31

-0/01

0/437

مقابلهی مذهبی منفی

1/15

1/37

***

0/001

0/34

***P<0/001

بیشتر از  0/01بود میتوان نسبت به نبود همخطی
اطمینان حاصل هرد.
برای بررسی سهم سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت ه
مقابلهی مذهبی منفی در تبیین هاریانس فشار مراقبتی،
ضرایب همبستگی چندمتغیری بین سبکهای مقابلهی
مذهبی مثبت ه مقابلهی مذهبی منفی با فشار مراقبتی
محاسبه گردید ( .)r=0/349در جداهل شمارد  2ه 3
ضرایب رگرسیون چندگانه به رهش همزمان بین
متغیرهای پی بین ه مالک ارائه شدد است .این جداهل
همننین شامل رماردهایی است هه بهبود برازش مدل با
داددها را نشان میدهد.

همانطور هه مشاهدد میشود بین سبک مقابلهی
مذهبی مثبت با فشار مراقبتی رابطهی معنیداری هجود
ندارد اما سبک مقابلهی مذهبی منفی با فشار مراقبتی
دارای رابطهی مستقیم ه معنیدار است ،بطوری هه
میزان ضریب همبستگی رن برابر با  0/34این مقدار در
سطح  0/001معنیدار است .پی از اجرای رگرسیون،
مفرهضهی همخطی بین متغیرهای پی بین مقابلهی
مذهبی منفی ه مثبت از طریق ده شاخ عامل تورم
هاریانس ه شاخ تحمل بررسی گردید هه میزان رنها
به ترتیب برابر با  1/362ه  0/856بود هه چون مقدار
عامل تورم هاریانس همتر از  10ه مقدار شاخ تحمل

جدول شماره  .2خالصه الگوی رگرسیون بین سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت و مقابلهی مذهبی منفی با فشار مراقبتی
R square
R
خطاي استاندارد برآورد
شاخص
مقدار

0/349

0/121

بررسی جدهل شمارد  2نشان میدهد هه همبستگی
متغیرهای پی بین با متغیر مالک برابر با  0/34است.

16/520

برای بررسی معنیداری این مقدار نتایج رزمون تحلیل
هاریانس در جدهل شمارد  3گزارش شدد است.

جدول شماره  .3مقادیر مربوط به تحلیل واریانس بین سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت و مقابلهی مذهبی منفی با فشار مراقبتی
P
F
ميانگين مجذورات
درجات آزادي
مجموع مجذورات
آزمون
5397/925

2

2698/962

رگرسیون
باقیماندد

39030/493

143

272/941

هل

44428/418

145

10

9/888

0/001
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نسبی ه  21/3درصد ( 31نفر) فاقد بین
ه پی رگهی بیماری بودند.
جدهل شمارد  1نشانگر میانگین ه انحراف استاندارد
متغیرها ه ضرایب همبستگی متغیرهای پی بین
(سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت ه مقابلهی مذهبی
منفی) با متغیر مالک (فشار مراقبتی) است.

پیشبینی فشار مراقبتی بر اساس مقابلهی مذهبی در مراقبین بیماران...
بین

جدهل شمارد  3بیانگر این است هه متغیرهای پی
تبیین معنیداری از فشار مراقبتی ارائه میهنند.
جدهل شمارد  4سهم متغیرهای سبکهای مقابلهی
مذهبی مثبت ه مقابلهی مذهبی منفی را در پی بینی

محدثه رجبی و همکاران

فشار مراقبتی ه همننین معنیداری رنها را گزارش
هردد است.

B

SE

β

مقابلهی مذهبی مثبت

0/140

0/321

0/035

0/438

0/662

مقابلهی مذهبی منفی

4/488

1/010

0/352

4/444

0/001

جدهل شمارد  4نشان میدهد هه سبک مقابلهی مذهبی

رادیوتراپی دریافت میهردند نیز تأییدهننددی این

منفی ( )β= 0/352( ،)t= 4/444به طور معنیداری،

موضوع بود .در همین راستا در مطالعهای هه توسط
()37

فشار مراقبتی را پی بینی میهند هلی سبک مقابلهی

خنجری ه همکاران

مذهبی مثبت ( )β= 0/035( ،)t= 0/438تبیین معنی

درمانی در شهر تهران صورت گرفته است ،احساس

داری از فشار مراقبتی نداشته ه این متغیر قادر به

انسجام خود ،مقابله مذهبی منفی ه شدت بیماری به
عنوان هاه

پی بینی فشار مراقبتی نیست.

در سال  2012در ده مرهز

دهنددی هیفیت زندگی مراقبین بیماران

مبتال به سرطان در ده مرحله (ده تا سه هفته پس از
تشخی

بحث و نتیجهگیری

یافتههای پوهه

سرطان ه ش

ماد پس از تشخی

سرطان)

نشان داد هه میان سبک مقابلهی

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نیز نشان داد

مذهبی مثبت با فشار مراقبتی رابطهی معنیداری هجود

هه هیفیت زندگی مراقبینی با مقابلهی مذهبی منفی پایین

ندارد اما سبک مقابلهی مذهبی منفی دارای رابطهای

تر گزارش شدد است .با این حال ،در هیچ یک از

مستقیم ه معنیدار با فشار مراقبتی استب این بدان معنی

پوهه ها به رابطهی فشار مراقبتی ه سبکهای مقابلهی

است هه احتماالّ مراقبینی با سبک مقابلهی مذهبی منفی،

مذهبی (مثبت ه منفی) در مراقبین بیماران مراحل

فشار مراقبتی باالتری را تحمل هردد ه در معرض رسیب

انتهایی پرداخته نشدد است هه این پوهه

در جهت

بیشتری قرار دارند .بنابراین ،به هارگیری سبک مقابلهی

رفع این خأل ،بر رهی این جامعه صورت گرفت.

سالمت رهان ه

در تبیین یافتههای پوههشی میتوان به این نکته اشارد

مذهبی منفی میتواند منجر به هاه

فشار مراقبتی گردد هه همسو با پوهه های

داشت هه مذهب به عنوان یکی از ابعاد معنویت ه به

پیشین است( .)35-37در پوههشی هه  Morganه

عنوان راهکاری مقابلهای میتواند در رهند درمان منجر

در سال  2012بر رهی زنان رفریقایی-

تن ها شود .از همین ره ،سازمان جهانی

افزای

همکاران()35

به هاه

رمریکایی مبتال به سرطان پستان در هشور رمریکا انجام

بهداشت نیز معنویت را به عنوان یک اصل برای ارتقای

دادند به این نتیجه رسیدند هه مقابلهی مذهبی منفی با

سالمت افراد پذیرفته است( .)38چناننه در مطالعهای هه

دارد .همننین ،نتایج

معنویت در مراقبین بیماران مراحل

هیفیت زندگی پایینتر ارتبا
تحقیقات  Vallurupalliه

همکاران()36

به بررسی نق

بر رهی

ابتدایی تومور مغزی در ایالت پنسیلوانیای رمریکا

بیماران مبتال به سرطان هه در مراهز رادیوتراپی بوستن

پرداخته شدد است ،مراقبینی هه عالئم اضطراب ه

رمریکا در فاصلهی سالهای  2006تا  2008خدمات

افسردگی بیشتری گزارش هردند ،سطح پایینتری از
11
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جدول شماره  .4ضرایب رگرسیون سبکهای مقابلهی مذهبی مثبت و مقابلهی مذهبی منفی در پیشبینی فشار مراقبتی
T
ضرايب استاندارد
ابعاد

P
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معنویت را دارا بودند( .)39در هاقع ،عدم هجود افکار

راهبردهای مقابلهای از جمله راهبردهای مقابلهای مثبت

مذهبی منفی (مانند داشتن تفکر خدای تنبیههنندد ،تسلیم

در نتیجه ،بر اساس یافتههای این مطالعه ،سبک مقابلهی

فعاالنه ه منفعالنه ،ناخشنودی معنوی ه  )...میتواند

مذهبی منفی تأثیر منفی بر تحمل فشار مراقبین بیماران

مانع معنادهی به مراقبتها ه مجموعه اقداماتی باشد هه

مبتال به سرطان مرحلهی انتهایی داشته ه این افراد را در

مراقبتهنندد نسبت به بیمار در طی مراحل بیماری تا

معرض احساس فشار باالتر قرار میدهد .بنابراین،

رسیدن به فاز انتهایی انجام میدهد ،هه خود موجب

رموزش مهارتهای مقابلهای به مراقبین بیماران مبتال به

افزای

از سوی دیگر ،در پوهه

سرطان با تمرهز بر بهبود راهبردهای مقابلهای مذهبی
مثبت ه هاه

حاضر برخالف پوهه

استفادد از راهکارهای منفی از همان

شریفی ه فاتحیزادد( ،)28سبک مقابلهی مذهبی مثبت

مراحل ابتدایی ،میتواند گامی مؤثر در جهت هاه

قادر به پی بینی فشار مراقبتی در مراقبین نبود .تفاهت

فشار مراقبتی هه این مراقبین طی فرایند درمان متحمل

در نتایج این مطالعه را میتوان در نمونهای هه اطالعات

میشوند ،باشد .در نهایت ،به نظر میرسد این اقدامات

از رن جمعرهری شدد جستهجو هرد .نمونهی پوهه

میتواند به صورت غیرمستقیم ،با تأثیر بر زندگی

حاضر ،مراقبین بیمارانی بودند هه در مرحلهی انتهایی

مراقبین ،در هیفیت همراهی ه مراقبت رنها ه همننین

بیماری خود قرار داشتند ه طول درمان ،شدت عالئم،

هضعیت بیماران مؤثر هاقع شود.

احتمال فوت قریب الوقوع ه خاتمهی درمانها ممکن

در انجام این پوهه

است استفادد ه هارایی مقابلهی مذهبی مثبت در این

انتخاب گرهد نمونه به صورت در دسترس به علت

افراد را تحت تأثیر قرار دادد باشد .از طرفی در

شرایط هیودی بیمارانی هه شرهتهنندگان مراقبت از رن

پوهه های گذشته فشار مراقبتی بیشتر در بیماریهای

ها را بر عهدد داشتند ه استفادد از مراقبین بیمارانی هه

دیگری همچون نارسایی هلیوی ،عقبماندگی ذهنی ه

در بیمارستان بستری هستند ،امکان تعمیم نتایج را با

به نگهداری سالمندان مورد

محدهدیت مواجه میسازد .همننین ،دشوار بودن

بررسی قرار گرفته است .در هاقع ،میتوان نتیجه گرفت

مراقبت از بیماران مراحل انتهایی ه قطع فرریند پر هردن

هه عوامل مرتبط با فشار مراقبتی مراقبین بیماران ،عالهد

پرسشنامهها به علت هضعیت جسمانی بیماران ،از جمله

بر این هه تحت تأثیر مؤلفههای فردی همراد بیمار

دیگر محدهدیتهای این مطالعه بود .از این ره پیشنهاد

است ،بلکه موارد مرتبط با بیمار مانند نوع بیماری،

میشود در پوهه های رتی به جهت اطمینان در تعمیم

مرحلهی بیماری ه حتی نوع مقابلهی خود بیمار نیز در

دهی ،این مطالعه با جمعیت مشابه (مراقبین بیماران

تجربهی فشار مراقب میتواند مؤثر باشد .بنابراین،

مبتال به سرطان مراحل انتهایی بستری در بیمارستان) ه

ممکن است هیوگیهای بیمار در رابطهی میان سبک

سایر مراقبین (مراقبین بیماران مبتال به سرطان مراحل

مقابلهی مذهبی ه فشار مراقبتی اثرگذار باشد هه این

انتهایی در منزل) تکرار شود .عالهد بر این ،پیشنهاد می

مورد نیازمند انجام پوهه های بیشتر است.

شود از نتایج بررسی حاضر در خدمات رهانشناختی

همننین ،مراقبتهای طوالنی ه گسترددای هه مراقبین

ارائه شدد به مراقبین بیماران مراحل انتهایی جهت

همننین مسائل مربو

محدهدیتهایی هجود داشت.

افراد مبتال به سرطان مرحلهی انتهایی به علت طوالنی

هاه

شدن فرریند درمان ه دهردی بیماری به صورت متناهب

قوت ه نورهری این پوهه

به رنها عرضه داشتهاند ،میتوانند اثربخشی ه هارایی

مراقبین بیماران مراحل انتهایی اشارد هرد هه به نظر می
12

فشار مراقبتی رنها استفادد شود .از جمله نقا
میتوان به مطالعهی
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معنوی ه به طور خاد استفادد از راهکارهای مقابلهای

را در جهت هنترل فشار مراقبتی هاه

فشار مراقبتی رنها میشود.

دهند.

محدثه رجبی و همکاران

...پیشبینی فشار مراقبتی بر اساس مقابلهی مذهبی در مراقبین بیماران
تقدیر و تشکر

رسد از جمله مواردی باشد هه نتایج را تحت تأثیر قرار

این مطالعه حاصل طرح م وب در مرهز توسعه

.دادد است

تحقیقات بالینی بیمارستان فیرهزگر بودد ه با حمایت
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 بدین هسیله از همکاری.این مرهز اجرا شدد است
طب تسکینی

 نویسندگان هینگونه تضاد منافعی را:تضاد منافع

صادقانه مدیریت ه هارهنان بخ

.گزارش نکردداند

 مرهز هنترل ه پیشگیری از سرطان،بیمارستان فیرهزگر
رالء (مکسا) ه حمایتهای خانم دهتر زینب قائم پناد
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Religious Coping as a Predictor of the Burden of Care in the Caregivers
of End-stage Cancer Patients
Mohaddeseh Rajabi1, Malek Bastami2, Neda Shahvaroughi Farahani3,
Amir Hossein Tavanaie4, *Behrouz Ghanbari5, Haniye Alasti6

Abstract
Background & Aims: Advanced cancer causes problems not only for the patients, but also for their
caregivers. The present study aimed to determine the role of religious coping in the prediction of the burden
of care in the caregivers of end-stage cancer patients.
Materials & Methods: This cross-sectional, correlational study was conducted on 146 cancer caregivers
referring to the palliative care center of Firoozgar Hospital in Tehran, Iran during April-September 2017.
The participants were selected via availability sampling. Data were collected using Novak and Guest’s
caregiver burden inventory (CBI) and Pargament’s religious coping questionnaire (RCOPE). Data analysis
was performed in SPSS-16 using Pearson’s correlation-coefficient and multiple regression analysis.
Results: No significant correlation was observed between the positive religious coping style and burden of
the caregivers. However, the negative religious coping style had a direct, significant correlation with the
burden of the caregivers (34%). Moreover, the negative religious coping style could significantly predict the
burden of the caregivers (t=4.444; β=0.352), while the positive religious coping style could not significantly
predict the burden of the caregivers (t=0.438; β=0.035).
Conclusion: According to the results, contrary to the negative religious coping style, the positive religious
coping style could not predict the burden of care in the caregivers of end-stage cancer patients. Therefore, it
is recommended that training be provided on coping skills focusing on the modification and reduction of
negative coping strategies in the caregivers of cancer patients in order to diminish the burden of care.
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