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Abstract
Objective: This study aimed to investigate quality psychological

چکیده

Method: A

 مطالعه حاضر که با هدف بررسی کیفیت و انواع راهکارهای روانشناختی:مقدمه

phenomenological approach was adopted using a qualitative method and

، یک پژوهش کیفی: روش.مورد استفاده در مبتالیان به ام اس صورت پذیرفت

15 participants were chosen none randomly on the basis of their

 آزمودنی به صورت نمونهگیری51 به این منظور.به شیوه پدیدارشناسی است

strategies which were applied by MS patients.

availability. Deep interviews were carried out with fifteen MS patients
and detailed information obtained from these interviews was analyzed

 اطالعات با استفاده از مصاحبه عمیق و تفسیر دادهها به.هدفمند انتخاب شدند

using the Colizzi and the Interpretative Phenomenological Analysis

 دو خوشه به دست: یافتهها. جمع آوری شدندIPA روش کالیزی و رویکرد

methods. Result: Result of the present study indicated that two major

 چهار. مکانیسمهای دفاعی و راهبردهای انطباقی:آمده در این حیطه عبارتند از

categories in applied psychological strategies can be identified. Each of

.5 خوشه فرعی مرتبط با خوشه اصلی اول شامل مکانیسمهای دفاعی؛

which was consist of several sub-categories. These were labeled as

 سه خوشه فرعی مرتبط با. پخته میباشد.4 نپخته و.3 ، نوروتیک.2 ،پاتولوژیک

follows: 1. Defense mechanisms; “pathologic”, “neurotic”, “immature”
and “mature”. 2. Coping strategies; “problem-focused coping”,

.3 هیجانمدار و.2 ،مسالهمدار.5 خوشه اصلی دوم شامل راهبردهای انطباقی؛

“emotion-focused coping” and “coping based on spirituality and

 استفاده از مکانیسم دفاعی انکار به عنوان: نتیجهگیری.مبتنی بر معنویت ومذهب

religion”. Conclusion: Use “denial” as a most common defense

فراوانترین مکانیسمدفاعی به همراه استفاده از مکانیسمهای نوروتیک و نپخته

mechanism with the “neurotic” and “immature” defense mechanism lead

 به عالوه،منجر به کاهش سطح توانایی فرد در رویارویی با بیماری میشود

to reduce the level of individual ability in dealing with disease. Although

اگرچه آزمودنی ها از هر سه دسته راهبردهای انطباقی برای سازگاری با بیماری

each of the three categories of coping strategies was used but often the
participants use the emotion-focused coping. In most common case,
using of “denial” as a defense mechanism was viewed in relation with

 استفاده از.بهره بردهاند اما راهبردهای هیجانمدار راهبرد غالب این افراد میباشد
مکانیسم دفاعی انکار در ارتباط با بهکارگیری راهبردهای انطباقی جستجوی

“seeking social support” and “avoidance – escape” as a coping strategy.

 راهبردهای انطباقی.حمایت اجتماعی و اجتناب – فرار مشاهده میشود

Adaptive coping and religion/ spirituality strategies was used in patients

 مذهبی بیشتر در افرادی مورد استفاده قرار می/سازگارانه و راهبردهای معنوی

with higher levels of self-integrity.
Keywords: Psychological strategies, multiple sclerosis, Defense
mechanism, Coping strategy, Phenomenological Analysis.
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مقدمه

ناراحتی در هر فرد میتواند با مکانیسمهای دفاعی

مولتیپاال اسااکلروزیس ،کااه بااه عنااوان یکاای از

که مورد استفاده قارار مایدهاد و یاا راهبردهاای

بیماریهای ناتوان کنناده و مازمن سیساتم ایمنای

انطباقی کاه در برابار بحارانهاای زنادگی اتخاار

باادن شااناخته شااده اساات پومپیلی و همکاااران،

می نماید ،در رابطه باشد استپانچوک و همکااران،

2152؛ کروکاوکوا و همکاران )2112 ،یک بیماری

 .)2153ویژگی هاای شخصایتی و مکانیسام هاای

التهابی با ماهیت تحلیل برنده مرباوط باه سیساتم

دفاعی به شادت باا میازان تحمال پاذیری فشاار

اعصاااب مرکاازی ماایباشااد هیااوز و همکاااران،

روانی و نوع انطباقهایی کاه هار فارد در شارایط

 .)2153ام اس با اتیولوژی گسترده ،چند عااملی و

استرس زا انتخاب می کند در ارتباط است هایفنتیز

نامشااخ( کوسااتا و همکاااران ،)2153 ،یااک

و همکاران2153 ،؛ ایمیاک و همکااران )2155،از

بیماری پیش رونده و برگشت ناپذیر محسوب شده

سوی دیگر اغلب مطالعات بر این باورند کاه ناوع

بااا تظاااهرات بااالینی متعاادد

راهبردهایی که افراد در مواجهاه باا اساترسهاای

مشاهده می شود .عمده تارین تظااهرات باالینی آن

زندگی اتخار می نمایند در اباتال باه بیمااریهاای

شامل؛ خستگی  13تاا  ،)%22اخاتالالت حرکتای،

مزمن همچنین روند آنها نقش قابل تاوجهی دارد،

نواق( بینایی ،اختالالت حسی ،نواق( شاناختی،

بهطوری که اساتپان چاوک و همکااران  )2153در

تغییرات مخچه ،تغییر در سیستم خودکار عصبی و

ماااورد سااارطان معتقدناااد؛ شااادت اساااتفاده از

تغییرات روانی می باشد آلبیوکیورکیو و همکاران،

مکانیسم های دفاعی در بیماران مباتال باه سارطان

 .)2151شیوع آن به سرعت در حال پیشرفت بوده

بیش از افاراد ساالم اسات ،همچناین راهبردهاای

به طوریکه اطلس ام اس  )2152میزان شیوع ایان

انطباقی که این بیماران مورد استفاده قرار داده اناد

بیماری در دنیا را حدود دو نیم میلیون نفر برآورد

پیشبینی کننده روند بیماری در آنها اسات ،طبیعتاا

نموده است .در ایران نیز از هر صدهزار نفر1772 ،

این راه کارها در ابتال به عود نیز نقش قابل توجهی

نفاار مبااتال بااه اماس گاازارش شاادهاند حسااینی و

ایفا خواهند نمود .در مرحلاه عاود مکانیسامهاای

همکاران.)2152 ،

دفاعی و راهبردهای انطباقی با یک تفااوت عماده

و در افااراد مختل ا

از آنجاییکااه ام اس بخااش قاباال تااوجهی از

نقش ایفا مینمایند؛ راهبردهای انطبااقی در ایجااد

تحات تااریر قارار

برنامه های پیشگیری از عود حایز اهمیات هساتند

می دهد استرس شدیدی به بیماار وارد ماینمایاد

در حالیکه مکانیسمهای دفاعی باه عناوان عالیام

پاکنهام و همکاران )2153 ،تا جایی که بیماار باه

هشدار دهنده یک مرحله عاود بایاد ماورد توجاه

طور جدی نیازمناد اتخاار راهبردهاای ارربخشای

قاارار گیرنااد حلیم و صاابری .)2153 ،اگرچااه

برای انطباق با بیماری جهت ادامه زنادگی اسات.

مکانیساامهااای دفاااعی و راهبردهااای انطباااقی بااه

عوامل متعددی بر روی انتخاب شیوه رویارویی با

عنوان راه کارهای مشابهی برای رویارویی با مساله

بیماری در فرد تاریرگذار است احدی و همکاران،

شااناخته شاادهانااد امااا باار مبنااای فرآیناادهای

 .)2154بااه طااور خااات نااوع تجربااه اسااترس و

روانشناختی متفاوتی بروز میکنند استپان چاوک و

زندگی فرد را در ابعاد مختل
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همکاران .)2153 ،مکانیسام دفااعی باه مجموعاه

فولکمن  )5224دو دسته راهبرد انطباقی را عنوان

تالش های گسترده ،ناخودآگاه و خودکاری اطالق

نمودهاند که عبارتند؛ از راهبردهای مساالهمادار 5و

می شود که فرد در مواجهه با عوامال اساترسزای

هیجانمدار 2همان منابع) .همانگونه که رکار شاد

درونی و بیرونی جهت حفا رباات روانشاناختی

عوامل متعددی بر روی ناوع راهبردهاای انطبااقی

خود ،از طریاق جارو و تعادیل چگاونگی ادراک

که فرد اتخار می نماید تاریرگذار هستند .کیمهای و

واقعیت ،استفاده مایکناد .عملکارد ایان دفااعهاا

همکاران  )2151معتقدناد عاواملی مانناد ساطح

می تواند سازگارانه و یا ناسازگارانه باشند مالون و

فرهنگ فرد ،ساطح توانمنادی اقتصاادی ،تواناایی

همکاااااران .)2153،باااار اساااااس دیاااادگاه

دستیابی به سرویسهای خدمت رسانی ،جنسایت،

روان تحلیل گری ،عملکرد دفاعی بهنجار ایگاو باه

طول دوره ابتال به بیمااری ،ساطح نااتوانی ایجااد

ربااات شخصاایتی و خااود تنظیماای کفایتمنااد در

شده ،نوع بیماری و میازان فشاار روانای ناشای از

شرایط ناامطلوب هماراه باا تعارضاات هیجاانی،

شرایط سیاسی همچنان که بر روی رفاه روانی فرد

کمک می کناد پرویچکو و زینچنکاو  .)2154 ،در

تاریر میگذارد راهبردهای انطباقی وی را نیز متاارر

واقع دفاعهای سازگارانه تار باا رواباط بهتار و باا

میسازد .همچنین بین فاکتورهای شخصیتی و نوع

کیفیت تار ،رضاامندی شاغلی بیشاتر ،رضاایت از

راهبردهای انطباقی نیز ارتباط وجاود دارد .برخای

زندگی بیشتر ،سالمت روانی و رفاه فاردی هماراه

از مطالعات باه ارتبااط باین طاول دروه اباتال باه

است .در حالی که دفاع هایی که کمتار ساازگارانه

بیماری در ام اس و سطح نااتوانی ایجااد شاده و

هستند با ساالمت روانای ضاعی تار ،مشاکالت

همچنین نوع راهبردهاای انطبااقی ماورد اساتفاده

کاری و دشواری هایی در زندگی و روابط و حتای

اشاره کرده اند .برخی دیگر بر این باورند کاه باین

اختالالتی مانند افسردگی و اختالل در خوردن در

نوع بیمااری ام اس و راهبردهاای انطبااقی ماورد

ارتباط هستند مالون و همکاران2153،؛ ایماانزاد و

اسااتفاده در فاارد رابطااه وجااود دارد گااورتی و

همکااااااران5322 ،؛ شاااااهیدی شاااااادکام و

همکاااران ،2151 ،فاااران و همکاااران.)2152 ،

همکاران.)5322،

ارزیابی این راهبردهای بسیار حایز اهمیات اسات

از سااوی دیگاار انطباااق بااه عنااوان یااک

تا اندازه ای که بساته و همکااران  )2157باراین

تسااهیلکننااده مهاام رفاااه روانشااناختی محسااوب

باورند نوع راهبردهای انطبااقی ماورد اساتفاده در

می شود که در بیماریهای مزمن ماورد اساتفاده باه

مبتالیان به ام اس در انتخاب راهبردهاای درماانی

کمک بیمار می آید احادی و همکااران.)2154 ،

آنها ،چه پزشکی و چه روانشاناختی ،بایاد لحاا

راهبردهای انطباقی به مجموعه تالشهای آگاهاناه

شود.

و ارادی شناختی و رفتااری باه منظاور مادیریت،

طبق نظریه فولکمن و الزاروس اغلب افراد در

کاهش و یا تحمل حوزه های درونی و بیرونی کاه

مواجهه با شرایط استرس زا از ترکیبی از دو دساته

یا تهدید آمیز هستند و یا منابع شخصی را سرکوب
مینمایناد ،اطاالق مایشاود گورتی و همکااران،

)1. Problem focused coping (PFC

 ،2151فااااران و همکااااران .)2152 ،الزاروس و

)2. Emotional-focused coping (EFC
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راهبردها استفاده میکنند .اغلب مطالعات بار روی

بااه ام اس ماایباشااد بااه روش پدیاادار شناساای

مبتالیان به ام اس نشان دادهاند که این افراد بیشاتر

هوسرلی 5انجام شد .با استفاده از مصاحبه عمیاق،

از راهبردهااای هیجااان ماادار اسااتفاده مااینماینااد

دادههااا گااردآوری شااده ،مصاااحبههااای صااورت

همان) .اما از این میان احدی و همکاران )2154

پذیرفتااه پیاااده و مااورد تحلیاال و ارزیااابی قاارار

نیز ادعا کردند که طبق بررسیهای ایشان مبتالیاان

گرفتند .جامعه آماری پژوهش شامل تمام بیمااران

به ام اس بیشتر از راهبردهای انطباقی مساله مادار

ام اس دارای پالک مغزی هستند .هیچ محادودیتی

استفاده می کنند .مطالعه ای مبنی بر بررسی کلای و

برای شرکت کنندگان از لحا سان ،جانس ،سان

تعاملی مکانیسم های دفاعی و راهبردهای انطباقی

ابااتال و درجااه  EDSS2درنظاار گرفتااه نشااد.

در مبتالیان باه ام اس مشااهده نشاد .بناابراین باا

مالک های خروج از طرو در این مطالعاه عبارتناد

توجه به اینکه نگارش بیمااار نسبت به بیماری و

از :وجااود پااالک نخاااعی بااه تنهااایی ،وجااود

روشهایی که برای رویاارویی باا مسااله بیمااری

بیماری های ساایکوتیک روانپزشاکی و یاا ساابقه

انتخاب مینمایاد میتوانااد در روناد بهباودی او

بسااتری در بیمارسااتان رواناای ،ابااتال بااه سااایر

نقش ماورری ایفاا نماید موسای زاده و همکااران،

اختالالت نورولوژیاک هماراه باا بیمااری ام اس.

 ،)5322همچنین شیوههایی که فرد در انطبااق باا

همچنااین شاارکت کنناادگان نبایااد در دورهای از

بیماری اتخاار مایکناد در کیفیات زنادگی ،امیاد

درمااانهااای روانشااناختی و روانپزشااکی شاارکت

زندگی و عملکرد بیمار ناریر حیاتی دارد احدی و

نمایند.

همکاران ،)2154 ،بررسی شایوه هاا و راهکارهاای

از بین  42نفر متقاضی شرکت در طارو نهایتاا

روانشناختی که مبتالیان باه ام اس در مواجهاه باا

 21نفر به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخااب شاد.

بیماری اتخار مینمایناد ،جهات کماک باه تغییار

از آنجایی که مالک اندازه نمونه به اشاباع رسایدن

سبک زندگی ایان بیمااران حاااز اهمیات اسات.

اطالعات بهدست آمده بود و بعد از مصاحبه با 52

مطالعه حاضر برآن است تا در یک مطالعاه کیفای

نفار اطالعاات باه اشااباع رساید ،جهات حصااول

به بررسای شایوههاایی روانشاناختی بپاردازد کاه

اطمینان ،مصاحبهها تا  51نفر ادامه یافت .بناابراین

بیماران بعد از دریافات تشاخی( بیمااری اتخاار

 51آزمودنی ماورد مصااحبه قارار گرفتناد .روناد

نمودهاند ،مطالعه حاضر به تبیین نحاوه باروز ایان

انتخاب شرکت کنندگان و خروج آنها از طرو باه

دو سیستم در مبتالیان به ام اس پرداخته است ،تاا

شرو زیر میباشد:

از طریق آگاهی به ایان راهکارهاا و ماهیات آنهاا،

برای جمع آوری گروه نمونه اطالعیههاایی در

بتااوان ایشااان را در اتخااار راهکارهااای مااوررتر در

مطااب متخصصااین مغااز و اعصاااب کااه پااذیرای

رویارویی با بیماری یاری نمود.

بیماااران ام اس بااودهانااد زده شااد و از مااراجعین
خواسته شد تا در طرو شرکت به عمل آورناد .از

روش
مطالعه کیفی حاضار کاه قسامتی از یاک مطالعاه

1. Husserl

گسترده در مورد دغدغه ها و نگرانی های مبتالیاان

2. Expanded Disability Status Scale
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سوی دیگر از آنجاییکه بیماران ام اس گروههاایی

در یک پیوستاری از توانایی راه رفتن بدون مشکل

در شبکه های اجتماعی برای به اشاتراک گذاشاتن

تا استفاده از ویلچیر قرار داشتند.

تجارب با همدیگر تشکیل دادهاند ،پیغامهایی مبنی

برای هر یک از آزمودنیها بر حسب مشکالتی که

بر تقاضای مشارکت در طرو برای بیماران گذاشته
شااد .باارای انتخاااب گااروه نمونااه ،بااا توجااه بااه
محدودیت های زمانی طارو ،دوره دو ماهاهای در
نظر گرفتاه شاد .طای ایان مادت  42نفار اعاالم
آمادگی نمودند .در مصاحبه غرباالگری  7نفار باه
دلیل داشتن پالک نخاعی از مطالعه خارج شادند،
4نفر به دلیل داشتن بیماریهای روانپزشکی همراه
و  2نفر به دلیل عدم توانایی شارکت در جلساات
مصاااحبه بااه صااورت حزااوری از طاارو خااارج
شدند .از این میان  21نفر برای شرکت در مطالعاه
انتخاب شدند .از آنجاییکه مشارکت کنندگان فقط
در محل اجرای طرو تهران) زندگی نمایکردناد،
بنابراین بر اساس زماانیکاه مایتوانساتند جهات
مراجعه به پزشک ،و یا به هار دلیال دیگاری ،باه
تهران بیایند حزور آنها در جلساات تعیاین شاد.
بدین ترتیب با  52مصااحبه اطالعاات گاردآوری
شده به اشباع رسید که برای اطمیناان از نتاایت تاا
 51نفر مصاحبه ها ادامه یافت .به دلیل دستیابی باه
اشباع  51نفر دیگر نیز از طرو خارج شادند ،و از
آنان درخواسات شاد تاا در مراحال دیگار طارو
همکاری به عمل بیاورند .میانگین سن آزمودنی ها
 35727سن بین  52تا  )42ساال باود و  2نفار از
آزمودنیها  )%1374زن بودند .میانگین دوره ابتال
به بیماری  2سال بین 2تا  )52باود 55 .آزماودنی
 )%7374از نااوع خاموشاای -عااود بودنااد 3 ،نفاار
 )%21از نوع پیشرونده رانویه بودناد و یاک نفار
پیش رونده اولیه در طارو قارار داشاتند 2 .نفار از
آزمودنی ها متاهل بودند و چهار نفر از آنهاا دارای
فرزند بودند .و به لحا استفاده از وسایل کمکای

با آن مواجه بودند ،توانایی فیزیولوژیکی و آمادگی
روانی آنها طی دو تا سه جلسه مصاحبه  31تاا 41
دقیقه ای برگزار شد .این جلسات شاامل مصااحبه
روانپزشکی ،مصاحبه تاریخچاه فاردی ومصااحبه
عمیق بود .نهایتا مصاحبههاای ضابط شاده ،پیااده
شده و موردبازخوانی ،بازخوانی مجدد و ارزیاابی
و تحلیل قرار گرفتند.
مصاحبه عمیق :مصاحبه عمیق یکی از تکنیکهای
تحقیق کیفی است که طای آن باه بررسای عمیاق
ریشه ای سوال و موضاوع ماورد تحقیاق از گاروه
اندکی از پاسخ دهندگان پرداخته خواهاد شاد .در
این شیوه شرکتکنندگان به بیان باورهاا ،عقایاد و
تجربیات خاات خاود مایپردازناد بویس و نال،
 .)2112بنابراین از آزمودنی ها خواسته شد تاا در
مورد اولین رویارویی خود در مواجهه باا بیمااری
توضیح دهند؛« چاه وقات و چاه طاوری متوجاه
شاادید کااه مبااتال بااه اماس شااده ایااد و عکااس
العملتان چه بود » ،در ادامه به روند مکانیسم ها و
راهبردها پرداخته شاده و اینکاه «بعاد از اینکاه از
اولین بار از بیمارستان مرخ( شدی چه کردیاد
تصمیم گرفتید با بیماری چطوری رفتار کنیاد در
مورد قزاتهایی که گفتید بیشتر بگویید؛ مثال اینکه
در قبال این قزاوتها چه کردید » و این روناد تاا
به امروز ماورد ارزیاابی قارار گرفات «چقادر باه
بیماری فکر می کنید » یاا «بارای کناار آمادن باا
بیماری چه کارهای بیشتر انجام می دهیاد»« ،چاه
راه کار یاا رفتااری بیشاتر باه شاما کماک کارده
است » ،الزم به رکر است که سواالت پای گیاری
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مطابق پاسخها آزمودنی هاا باوده اسات .بناابراین

در تحلیل داده ها کاه باه روش دساتی انجاام

عمده ترین ساوالها را نحاوه رویاارویی بیماار در

شد ،ابتدا مصاحبه ها پیاده شده ،چنادین باار ماتن

باا بیمااری ،عالیام و

مصاااحبههااا باارای دسااتیابی بااه ادراک کلاای از

قزاوتهای دیگران را تشاکیل داده اسات .در ایان

مشکالت آزمودنی مورد مطالعاه قارار گرفات .در

زمینه تالش شد تا آزمودنیهاا در فزاای عااری از

نهایت جمالتی که مهم و مرتبط باا پدیاده ماورد

قزاوت به بیان تجربیات خود بپردازند.

مطالعه ارزیابی شد در متن مشخ( شاد .بوسایله

مصاحبه روانپزشکی و بررسی تاریخچه :مصااحبه

حاشیه نویسی معانی اولیه رخیاره شاد .در مرحلاه

غربالگری مطاابق ماالکهاای  DSM Vصاورت

بعااد ااهااارات عمااده آزمااودنیهااا در جاادولی

پذیرفت .این مصاحبه جهت اطمینان از عدم اباتال

جداگانااه قاارار گرفاات و مطااابق رویکاارد )(IPA

آزمودنی ها به اخاتالالت ساایکوتیک ،یاا داشاتن

عبارات خات با محتویاات روانشاناختی ،و طباق

تاریخچه روانپزشکی اعم از بستری در بیمارساتان

روش کالیزی مفاهیم فرموله شده در روباروی آن

روانی ،همچنین بررسای وجاود ساایر اخاتالالت

آورده شااد .در همااین جاادول در روبااروی هاار

روانی و رفتاری صورت پذیرفت.

ااهارعماادهای کدبناادی مطااابق روش کالیاازی

الگوهای ارااه شاده در تحلیال دادههاای کیفای از

صورت پذیرفت جدول  .)5به دنبال ایان مرحلاه

یک روند خات تبعیت می کنند ،اما تفااوتهاایی

جاادولی متشااکل از چهااار سااتون تهیااه شااد.

با یکدیگر دارند که آنها را از هم متمایز میساازد.

کدبندیها به طور جداگانه وارد ستون اول گشتند،

در این مطالعه از ادغام دو شیوه تحلیال دادههاای

در ستون دوم کدبندیها به صورت تمهایی دساته

کیفی ،روش  IPA5که لیونس و کویل  )2112در

بناادی شااده و نهایتااا در سااتون سااوم و چهااارم

کتاب خود در مورد آن توضیح دادهاند و همچنین

خوشههای اصلی و فرعی از تجمیع تمها به دست

روش کالیزی 2مطابق روندی که کرساول )2117

آمدند جدول  .)2این مراحل مطابق روش کالیزی

و تبیین آن پرداخته است ،استفاده شد.

صورت گرفت و در نهایت خوشههاای مشخصای

اگرچه دو شیوه در مراحل اولیه همپوشاانی دارناد

ارااه شد .اما در ادامه تم هایی نیز از قسمت معنای

و روش کالیاازی در ایجاااد روناادی ماانظم باارای

فرمولااه شااده اسااتخراج شاادند کااه کیفاایتاار و

دستیابی به مقوالت بسیار توانمند است اما آنچه از

تحلیلی تر بودند .نهایتا برای ایجاد تمرکز بیشاتر و

مراحل روش ) (IPAبه دست میآیاد کیفایتار و

توانایی تفکیک و تمیز مطالب عنوان شده جادولی

تحلیلیتر به نظر میرسد .بنابراین برای باه دسات

ایجاد شد کاه باه طاور کلای مفااهیم موجاود در

آوردن تحلیل کامل و جامع در این پژوهش از هر

مصاحبه دسته بندی شاده اسات .جهات بررسای

دو شیوه استفاده شد.

پایایی اطالعات به دست آمده برای دو دانشاجوی

سطوو و زمانهای مختلا

به توصی

دکتری که با روش تحلیل کیفای آشانایی داشاتند
ارسال شد .کدها ،تم ها و خوشهها ماورد ارزیاابی
1 .Interpretative Phenomenological Analysis
2 .Colaizzi method
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به دست آمده برای هر یک از آزماودنیهاا ارساال

خوشه اصلی مکانیسم هاای دفااعی شاامل چهاار

شده و مورد تایید آنها قرار گرفت.

خوشه فرعای مکانیسامهاای دفااعی پاتولوژیاک،
نوروتیک ،نپخته و پخته می باشند و خوشه اصالی

یافتهها
مطالعه حاضر نشاان مایدهاد کاه باه طاور کلای
روشهای رویارویی مبتالیاان باه اماس باا مسااله
بیماااری را ماایتااوان تحاات دو خوشااه اصاالی
مکانسیمهای دفاعی و راهباردهاای انطبااقی قارار
داد.

راهبردهااای انطباااقی شااامل سااه خوشااه فرعاای
راهبردهای انطباقی مساله مدار ،هیجانمدار و مبتنی
بر معنویت و مذهب مای باشاند جدول  .)3اناواع
مکانیسم ها و راهبردهای مورد استفاده را می تاوان
در جدول  4مشاهده کرد.
در مورد مکانیسمهای دفاعی ،یافتههای
پژوهش حاضر حاکی از آن است که؛ اگرچه
آزمودنیها از هر چهار گروه مکانیسمهای دفاعی
استفاده میکنند اما میزان شیوع در سه خوشه
فرعی اول بیشتر است جدول .)2

جدول  .6نمونهای از اظهارات عمده ،معنای فرموله شده و کدبندی.
معنای فرموله شده

کدبندی

بیماری باعث میشود انگیزهای برای بیدار بودن

خوابیدن مدام

اظهارات عمده
 تا اهر همین طور هی تو جام از این پهلو
به اون پهلو میشم .اهر میام یه فست فودی

و زندگی کردن وجود نداشته باشد.

میخورم باز میرم تو رخت خواب.
 آرایشگاه رو مجبور شدم تعطیل کنم کسی

بی توجهی به تغذیه
افسردگی

بیماری مانع از ادامه کار کردن میشود.

رها کردن کار و عالیق گذشته

به کارش نمیتونست برسه.
 هر وقت خیلی پریشون میشم یک عالمه

زمان ناراحتی به خاطر اینکه هم صحبتی وجود

فرار از مشکالت

قرت خواب میخورم میخوابم .چون کسی

ندارد تا درددل بشنود به خواب و فرار از

حل مساله با خواب

رو ندارم باهاش درددل کنم.

مشکالت پناه برده میشود.

 نمیخوام قبول کنم .از زیر خوردن دارو در

دارو نخوردن وسیله ای برای نپذیرفتن بیماری

تنهایی
انکار بیماری
عدم پذیرش بیماری

میرم .میخوابم که به فلجی فکر نکنم .وقتی

است.

هم که بیدارم هی دعوا میکنم با خودم با

بیماری منجر ایجاد تعارضات شدید با خود،

تعارض شدید با خود ،خدا و دیگران

خدا با دنیا .تازگیها خیلی چیز هم

خدا و دیگران شده است .منجر به انجام

پرخاشگری کالمی

میشکونم .وقتی پام سنگین میشه خیلی

پرخاشگریهای کالمی ،غیرکالمی و منفعالنه

پرخاشگری غیر کالمی

اعصابم به هم میریزه .چهار تا چیز

میگردد .آنچه بیشتر به عصبانیت و پرخاشگری

نشخوار فکری

میشکونم داد و بیداد میکنم راحتتر

دامن میزند وخیم شدن بیماری و به خصوت

دریافت آرامش از شکاندن اشیا

میشم ...به زمینگیر شدن فکر میکنم ،به

تشدید عالیم حرکتی است که خبر از ناتوانی

تخلیه هیجانی ،پرخاشگری)

اینکه چقدر بدبختم.

بیشتر میدهد.
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مکانیسم های پاتولوژیک انکار) :مکانیسم دفااعی

روز میافتم خونه...بعد میشکنم اینطوری .»..و یاا

انکااار بااه عنااوان شااایعتاارین مکانیساام از گااروه

آزمودنی شماره  54نیز میگوید«:دوا بخاورم چای

پاتولوژیک و در تمام دوره ابتال مشاهده میشاود.

شه...االن  2ماهی هست که دکتار نمایرم تزریاق

اسااتفاده از ایاان مکانیساام در ابتاادای بیماااری در

ندارم..آخرش همونی میشه که باید بشه .»...خشم

اغلب آزمودنیها وجود دارد به طاوریکاه مکاررا

و پرخاشگری به صاورت فعاالناه و باارز نیاز باه

به تغییر پزشک ،رها کردن بیمارستان و درگیری با

عنوان یک مکانیسم دفااعی اقادام باه عمال قابال

خانواده و کاادر پزشاکی بار سار اقادامات اولیاه

مشاهده است که از خانواده و والدین آغااز شاده

درمااانی ماایپردازنااد .آزمااودنی شااماره  2اشاااره

تا پزشک ،دنیا ،دیگران و خدا اداماه ماییاباد .باه

میکند« :هی مایگفاتم ولام کناین هیچایم نایس

طوریکاه خاود آزماودنیهاا در برخای از ماوارد

بیخودی میخواین منو عذاب بدین ...فریاد کشیدم

ارعان دارند؛ پرخاش می کنند تاا خاانواده جارات

گفااتم ...فحااش و فحااش کاااری بااه دکتاار .فکاار

ااهار نظر در مقابل آنها نداشاته باشاند .آزماودنی

می کردم اشتباه تشخی( داده ...فریاد مایزدم مناو

شماره  2میگوید« :میدونه مادر) حارف بزناه یاا

ول کنیاااد »..و یاااا آزماااودنیهاااای شاااماره

میزنم یا میشکونم»..

 5،2،2،7،55،53،54و  51کااه بااه پزشااکهااای

مکانیسم های نوروتیاک توجیاه و دلیال تراشای،

متعددی برای دریافت تشخی( مراجعه کردهاند و

اجتناب ،فرار ،افسردگی ،گوشهگیری انزواطلبی):

در نهایت نیز ااهار میدارند که « :با اینکه همشون

آزمااودنیهااا بااه میاازان و تنااوع بیشااتر از گااروه

میگفاتن ام اس داری انگاار نمایخواساتم قباول

مکانیسمهای دفاعی نوروتیاک اساتفاده مایکنناد.

کنم.»..

توجیه و دلیل تراشی چه برای اباتال باه بیمااری و

مکانیسم های نپخته پرخاشگری منفعالنه ،اقدام به

چه برای عدم استفاده از داروها مشاهده می شاود.

عماال ،پرخاشااگری نساابت بااه خاادا ،خااانواده،

در این راستا توجیهها و دلیلتراشایهاای ماذهبی

دیگران)):

نیااز در بااین افااراد وجااود دارد .ایاان گااروه از

پرخاشگری منفعالنه در ابتدای مواجه باا بیمااری

دلیلتراشیها بسته به سطح آگاهی فرد نسابت باه

مشاهده می شود .اما در بسیاری از ماوارد محادود

آنها می تواند هم در گروه مکانیسمهاای دفااعی و

به این دوره نشده و همچناان ایان رفتارهاا اداماه

هم در گروه راهبردهای انطباقی قرار گیرد.

می یابد .انجام رانندگی های پرخطر ،رفتارهاایی باا
هیجان باال ،پیاده روی طوالنی مدت در هوای گرم
و مرطوب ،استفاده از ساونا ،عادم رعایات رژیام
غذایی و عدم مصرف داروها از جمله ایان ماوارد

اساات .آزمااودنی شااماره  4ماایگویااد«:گاااهی بااا
خواهرم می رفتم خرید ولی االن نمای رم کاال ،یاا
نمیرم یا یه زمانی میرم که میدونام حاالم بادتر
می شه .مثال تو گرما و آفتاب .بعد میرم میاام ساه
54
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جدول  .2تحلیل دادهها خوشه مکانیسم های دفاعی.
خوشه اصلی

خوشه فرعی

تم

کدبندی

مکانیسمهای دفاعی

پاتولوژیک

انکار

عدم مصرف دارو

نوروتیک

توجیه و عقالنی سازی

عدم پیگیری درمان
عدم پذیرش درمان
عدم رعابت نکات بهداشتی و رژیم غذایی
استفاده از استداللهای بیش از حد عقالنی
توجیههای غیر منطقی
عقالنی سازی دینی
اجتناب -فرار

عدم مراجعه با پزشک
عدم رویارویی با افکار بیماری
عدم مصرف دارو برای اجتناب از مواجهه با بیماری
عدم تعویض دفرتچه بیمه
عدم پیگیری کارهای درمان

سرکوبی

فکر نکردن به بیماری
سعی در داشتن زندگی طبیعی
نادیده انگاشتن شرایط بیماری

افسردگی

خوابیدن ،وبگردی و ..
افکارمنفی
خانه نشینی

گوشه گیری و انزوا طلبی

کناره گیری از جمع
مشاجره با دیگران
تعارض با دیگران
خانه نشینی و کناره گیری از دوستان و فامیل

نپخته

پرخاشگریمنفعالنه

عدم رعایت نکات بهداشتی و رژیم غذایی به عمد
انجام رفتارهایی که منجر به تشدید عالیم میشود
زیر آفتاب ماندنهای طوالنی ،پیاده رویهای طوالنی

اقدام به عمل

پرخاشگری کالمی
ضرب و شتم
آسیب به اجسام ،خود و دیگران

پخته

فرونشانی

تالش برای لذت بردن از حال
تالش برای فکر نکردن به جوانب منفی بیماری
منحرف کردن افکار منفی

پیوندجویی

برقراری ارتباط با همنوعان
برقراری روابط با دیگران
برگزاری برنامه های دوستانه و تفریحات دسته جمعی

واالیش

ادامه تحصیل
کمک به افرادی که توانایی انجام کارهای مورد آرزوی آنها را دارند
اقدامهای رشد دهنده
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جدول  .9خوشه بندی اصلی و فرعی.
خوشه اصلی

خوشه فرعی

مکانیسمهای دفاعی.

پاتولوژیک
نوروتیک
پخته
نپخته

راهبردهای انطباقی

راهبردهای هیجان مدار
راهبردهای مساله مدار
راهبردهای مبتنی بر معنویت و مذهب

اجتناب از مواجهه با بیماری؛ اگرچه در اغلاب

که توقعی هم نداشته باشم .تنها باشم بهتر از

موارد عادم مصارف دارو یاک مکانیسام دفااعی

اینکه با این شرایط از بقیه ضربه بخورم».

پرخاشااگری منفعالنااه اساات امااا در برخاای از

مکانیساامهااای پختااه فرونشااانی  ،پیوناادجویی،

آزمودنی ها عدم استفاده یا فراموش کردن مصارف

واالیش):

دارو به عنوان یک مکانیسم دفاعی اجتنابی اسات.

فرونشااانی افکااار در مااورد بیماااری ،بعااد از

آزمودنی شماره  7می گوید«:داروهامو زیاد مصرف

گذشت مدتی از بیماری مکانیسام دفااعی اغلاب

نمی کنم..گاهی به همین خاطر بادتر مای شام اماا

آزمودنیهاست .آزمودنی شماره  3میگوید« :دیگه

نمی خوام یادم بیاد که ام اس دارم ...من نمیخاوام

می خوام با فکرام خودماو آزار نادم ،هماش فکار

قبول کنم مریزم .قبول کردنش خیلی حالم رو بد

نکنم من چرا اینطوری شدم چرا باید اینهمه بال

میکنه افسردهام میکنه ..دارو بخورم ،بخاواد یاادم

سرم بیاد  ....یا در حقم بایعادالتی شاده...کارمو

باشه تزریق کنم ،برم دنبال بیمه ،دکتر ایناا خاوب

خوب انجام بدم »...یا آزمودنی شماره  2میگویاد:

افسرده ام میکنه دیگه.»..

«دیدم اینکه هی فکر کنم ناتوان مایشام ،محتااج

افسردگی و رفتارهای افسردهوار مانند
مصرف قرت خوابآور ،کنارهگیری از جمع،

میشم خیلی داغونم میکنه سعی کردم بهش فکار
نکنم.»..

گریهکردن و از این قبیل موارد نیز به عنوان یک

واالیش اگرچه به صورت بسیار محدود اما در

مکانیسم دفاعی مورد استفاده قرار میگیرد .در

برخی از آزمودنی ها مورد استفاده قرار میگیرد .به

همین راستا گوشهگیری و انزوا طلبی یکی از

طور مثاال آزماودنی شاماره  52کاه ورزشاکار و

راهکارهای شایع در بین این آزمودنیهاست به

والیبالیست خوبی بوده است و هدفش حزاور در

طوریکه آزمودنی شماره  51میگوید « :بیرون

تیم ملی بودهاست ،بعد از اینکه بیماری منجار باه

میرم اما نه با بقیه سعی میکنم با کسی بُر نخورم
52
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کودک مستزعفی را بیابد که با وجاود عالقاه باه

و .)3اگرچه راهبردهای متمرکز بر مساله باه طاور

والیبال به دلیل عدم استطاعت مالی تاوان شارکت

متنوع تری مورد استفاده قرار می گیارد ،اساتفاده از

در کالسهاای والیباال و تقویات در آن رشاته را

راهبردهای هیجان مدار با فراوانی بیشتری به کاار

ندارد و از طریاق روانای و ماالی وی را حمایات

گرفته میشود.

نماید تا به سطح والیبال تیم ملی برسد.

راهبردهای متمرکز بر مساله :در ارزیاابی مجادد و

پیوندجویی به عنوان یک مکانیسام پختاه هام

مثبت بیماری ،دو دسته افراد هساتند؛ گروهای باه

به منظور گریز از تنهایی و هم برای کاهش تنهایی

ارزیابی مثبت شرایط ماادی موجاود مای پردازناد

و افزایش آرامش مورد استفاده قرار می گیارد ،کاه

ماننااد آزمااودنی شااماره  5در ایاان رابطااه چنااین

با توجه به نوع استفاده مکانیسم ارر متفاوتی در پی

می گوید« :مریزی اگار چیازی نداشات بارام یاه

خواهد داشت .برای نمونه اول میتاوان آزماودنی

همسر خوب برام داشت و یه خدا که بعاد از اون

شااماره  53را مطاارو نمااود کااه در ایاان رابطااه

با هم رابطماون خاوب شاد....رابطهام باا شاوهرم

میگوید« :هماه رو دعاوت مایکانم بارای ام اس

عالیه خدا خیلی به من سختی داده یکی از لطفایی

جون تولد می گیرم....بزن و بکوب میکنیم ،میگم

که به من کرده همین حزور آقای دکتره همسار)

امشب هماه خاوش باشاین...آخر هفتاه مهماونی

اون واقعا فرشته است .»...و گاروه دیگار فراتار از

میگیرم..شاب ساه شانبه مهماونی مایگیارم..کال

این بعد رفته و بیماری را عاملی برای ارتقا معنوی

می گم همه جمع شن بگن ،بخندن .»..،ولای بارای

و شخصاایتی در خااویش باارآورد ماایکننااد ،مااثال

نمونه دوم می توان باه آزماودنی شاماره  5اشااره

آزمودنی شماره  3ابتال به بیماری را اگرچه بسایار

نمود که به ارتباط عمیق با همسرش مایپاردازد و

دشوار و سخت است اما حکمت الهی میداند کاه

یا آزمودنی شماره  3که اوقاتی را با مادرش سپری

منجر به ارتقا شخصیت و رشاد وی وحرکات در

می کناد ،بارخالف گذشاته بیشاتر باا او صاحبت

مسیر تعالی شده است .وی به نکات جزیی اشااره

می کند و پای درددلهایش مای نشایند .در برخای

می کند که در زندگی روزماره اش رخ مای دهاد و

موارد ایان مکانیسام باه عناوان انتظاار کماک از

آنها را لط

خدا میداند « :مان باا ایان طارز راه

دیگران بروز مایکناد ،نیااز باه کماک خاواهی و

رفتنم میرم بیرون سالم بر مای گاردم خوناه یعنای

کمااک طلباای از سااایر افاارادی کااه از سااالمت

خدا هواماو هماه جاوره داره...مریزای ماماانم و

برخوردارنااد .آزمااودنی شااماره  5در ایاان رابطااه

اینکه دعا کنیم و خادا جاواب باده ،یاک کاالس

می گوید« :ببین من مثل یه گوشات افتاادم انتظاار

درسی شد برام ....،لط

خدا در جهت اینکاه مان

زیادیه که دیگرانی که سالمند وایفه دارن باه مان

خودمااو کاماال کاانم شاااملم شااده ...اگاار طااالق

برسن .واقعا به نظر من وایفه شونه»

نمی گرفتم بعدش ایان مرضای ساراغم مای اوماد

راهبردهای انطباقی در این مطالعه در سه گروه
عمده قابل دستهبندی هستند ،راهبردهاای متمرکاز
باار مساااله ،راهبردهااای متمرکااز باار هیجااان و
راهبردهای متمرکز بر معنویت و مذهب جداول 4

خیلی خوار و خفی

می شادم  ...مریزای باعاث

شد با خدا درگیری داشته باشم بعد خاودش مناو
هدایت کرد تو یه مسیری کاه آراماش بگیارم .یاه
جهش بود این مریزی برام.»...
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کسب اطالعات و مطالعه در ماورد بیمااری را

بالفاصله بعد از  1ماه مجبور شدم ساوار ویلچیار

برخی از آزمودنی ها به عنوان اولین راهبارد ماورر

شاام .امااا حقیقتااا از اون موقااع بااه بعااد حملااهای

بعد از بیرون آمدن از شوک اولیه ناشی از آگااهی

نداشتم .دیگه تحت کنترلم هست .خوب خستگی

از بیماری رکر نمودهاند .ماثال آزماودنی شاماره 1

تو ادامه تحصیلم ارر داره ولی....اینکارها رو انجاام

داشتن اطالعات در مواجهه با بیماری را تجرباهای

بدم عموما مانع از درس خوندن نمیشه ..مدیریت

مفید دانسته و میگوید« :من خیلی مطالعاه کاردم.

استرس می کنم ..من هم سعی کردم در همین حاد

در مورد بیماریم خیلای اطالعاات دارم...مایتوناه

کنترلش کنم.»..

خیلی هم بد نباشه یعنای اگار داروت رو و پالساا

شناسایی افکاار منفای و مقابلاه باا آنهاا ،یاک

شو به موقع بگیاری و رعایات بعزای نکاات رو

راهبرد انطباقی شناختی است .آزمودنیهاا پاس از

بکنی می تونه خیلی وضعیت بدی نداشته باشای...

آنکه به این بینش دسات ماییابناد کاه چاه ناوع

اینا خیلی تو وضعم ارر مثبت داشت.»..

افکاری منجر به ایجاد آزار و اریت آنهاا مایشاود

اسااتفاده از سااایر روشهااای درمااانی همااراه،

سعی مایکنناد از طارق مختلفای توجاه خاود را

اسااتفاده از داروهااای گیاااهی ،زنبااور درمااانی و

نساابت بااه آن افکااار منحاارف نماینااد ،در واقااع

مراجعه به روانشناس از جمله ایان روشهاسات.

انحراف توجه آگاهانه از موضوع بیمااری یکای از

مثال آزمودنی شماره  2به طاور جزیای باه درماان

این راهبردهاست

عالیم بیماری با استفاده از گیاهان دارویی پرداخته
است..

تالشی پویا برای زندهگی کاردن ،آزماودنی در
این راهبرد تالش می کند با حزور بیماری زندگی

هماهنگی با بیماری ،شناسایی بیماری ،عالیام،

را ارزنده تر سازد .به عنوان مثال آزمودنی شماره 1

عوامل و آگاهی از نحوه کنتارل آنهاا در برخای از

در این رابطه می گوید« :دوست دارم زندگی کانم.

موارد منجر به هماهنگ شادن فارد باا بیمااری و

دوست دارم خوب و راحت زندگی کانم .اصالش

تنظیم سبک زندگی بر همین اساس میشاود ماثال

که اینهمه دارم هر روز تزریق میکنم برای همینه

آزمودنی شماره  54مای گویاد« :خیلای کارهاا رو

که سالم زندگی کنم ..دوست دارم زنادگی کاردن

نمی کنم بهترم..سردی حالمو بد میکنه ،حتی سس

رو .»..آزمودنی شماره  1و شماره  52موارد بارز و

ساالد میخورم گزگزم شروع میشه...یا باقالی ،من

ارزشمند این تجربه هستند .آزمودنی های شماره 3

عاشق باقالی پلو بودم ،قطع کردم .یا سونا نمیرم..

و  55نیز به نوعی خفی تر ایان تجرباه را دارناد.

این کارا رو نکنم بهتر می شم...کال خیلی زندگیام

آزمودنی شاماره  3اگرچاه تادریس را باه خااطر

فرق کرده دیگه»

دشواری ایستادن و تا حدودی ضاع

اعتمااد باه

تسلط یافتن بر بیماری و تاالش بارای کنتارل

نفس رها کارده اسات اماا تاالش مایکناد تاا در

عالیم ،باور کنترلپذیری بیماری عاالوه بار اینکاه

مدرسه همچنان فعال بااقی بماناد و برناماه هاایی

در فرد ایجاد احساس اقتادار و اعتمااد باه نفاس

برای زمان بازنشستگیاش دارد.

می کند ،کیفیت زندگی او را نیز ارتقاا مایبخشاد.

پااذیرش فعاالنااه بیماااری :در ایاان راهباارد

آزمودنی شماره  52در این رابطه مایگویاد« :مان

آزمودنی تالش می کناد نگااهی متمرکاز بار حال
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مساله به بیماری داشته باشاد بناابراین راهکارهاای

جام این پهلو به اون پهلو می شام .اهار میاام یاه

منطقی در قبال پذیرش بیمااری اتخاار ماینمایاد.

فست فودی می خورم باز می رم تاو رختخاواب...

تغییر سبک زندگی راهبرد و مکانیسمی اسات کاه

هر وقت خیلی پریشون میشم یک عالماه قارت

در همه آزمودنی ها مورد استفاده قرار گرفته است.

خواب میخورم میخوابم.».

در برخی از آنهاا ایان تغییار یاک ناوع مکانیسام

دریافااات کماااک از دیگاااران و جساااتجوی

دفاعی اجتناب ،انکار و یا سارکوب بیمااری باوده

حمایتهای اجتماعی :این راهبرد به طور کلای دو

اساات .امااا در برخاای دیگاار در راسااتای پااذیرش

دسته؛ روابط دوستانه ،شامل؛ روابط با هم نوعان و

بیماری چه از نوع فعاالنه و چاه از ناوع منفعالناه

برقراری ارتباط با دوستانی جدید ،همچنین روابط

آن ،یک نوع راهبرد انطبااقی محساوب مایشاود.

با تیم متخص( را در برمیگیرد .ایجاد رواباط باا

میتواند این تغییرات باه صاورت خالصاه تحات

همنوعان اگرچاه در عادهای باه عناوان مکانیسام

عناوین زیر قرار گیرد؛ رها کردن عالیق ،اهداف و

انطباقی مورد استفاده قرار گرفته و ارربخش است،

فعالیت های گذشته ،ارزیابی مجدد مسایر زنادگی

اما برای عدهای خاالف آن اسات .باه طاور مثاال

گذشته ،کنار گذاشاتن اشاتباهات گذشاته ،هادف

آزمااودنی شااماره  1ایاان رخااداد را بساایار مثباات

گزینی جدید برای زنادگی باا توجاه باه شارایط

برآورد کارده و معتقاد اسات بعاد از ایان اتفااق

جدید.

دوستان زیادی پیدا کرده و توانسته اسات باه آنهاا

حل مساله «چرایی» :یکی از مساایل عماده ای

کمک نماید اما آزمودنی شاماره  2در ایان رابطاه

که منجر به افازایش تانش در مبتالیاان مایشاود

میگوید ..« :مان از اینکاه خاودم اینطاوری بشام

مساله چرایی ابتال به بیماری است .حل ارر بخاش

خیلی می ترسم ،از اینکه بخوام سوار ویلچیر بشم.

آن به عنوان یکی از راهبردهای انطباقی اسات کاه

اینا خیلای رو روحیاه ام ارار مایگذاشات .خیلای

افااراد جهاات کاااهش تاانش از آن بهااره باارداری

افسردهام میکردن .»..همچنین ارتبااط باا دوساتان

میکنند.

جدید که دارای شرایط روحی و اخالقای ساالمی

راهبردهااای مقابلااه بااا افسااردگی :اسااتفاده از

هستند به عنوان یک راهبرد انطباقی ساازگارانه باه

داروهای ضد افسردگی و مراجعه به روانشاناس و

شمار می آید .این افراد اغلاب رواباط خاود را باا

قرار گرفتن در محافل شاد و تفریح از راهکارهاایی

دوسااتان قباال محاادود و در مااواردی نیااز قطااع

اساات کااه باارای رویااارویی بااا افسااردگی انجااام

نمودهاند .اما در برخی موارد دوساتیهاای جدیاد

میشود.

آرار مثبتی برای ایشان به هماراه داشاته اسات .بار

راهبردهای متمرکز بر هیجاان :اجتنااب -فارار

خالف این راهبرد عدهای راهبرد گریز از جماع و

هیجانی در راه کارهایی مانند وبگاردی ،تلویزیاون

تنهایی را انتخاب مای کنناد .آزماودنی شاماره 51

دیاادن و یااا خوابیاادن بااه ماادت طااوالنی یااا در

میگوید« :تنها باشم ،بیشتر با خودم باشام راحات

رختخواب ماندن به مدت زیاد ،مشاهده مایشاود.

ترم ...تو جمع اضطراب دارم ..من بیشاتر دوسات

به عنوان مثال آزمودنی شماره  4خوابیدن را بارای

دارم تنها باشم .دوست نادارم تاو هیااهو باشام...

رهایی از افکار انتخاب کرده است« :تا اهر هی تو

اینکه حاال هر کی میخواد یه نظری در مورد کاار
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و آینده و مریزی من بده ..اصلش من که تو جمع

مشاهده میشود که شامل؛ نواختن موسیقی ،انجاام

می رم هیچ وقات نشاده تاا حااال اصاال موضاوع

ریلکسیشن ،ورزش ،تفریح ،مطالعه کتاب و دیادن

مریزی من در میون نیاد .خاب ایان حاالم و باد

فیلم میباشاد .آزماودنی شاماره  2در ایان رابطاه

می کنه ،ناراحتم می کنه ،با خودم شور دارم که االن

میگوید« :تنهایی ،بیکااری فکارای مختلا

آزارم

کی بخواد چی چی بگه ».

می داد رفتم سانتور یااد گارفتم بعزای وقتاا کاه

پذیرش بیماری به عنوان یک راهبارد انطبااقی
به دو صورت مشااهده مایشاود؛ یکای تسالیم و

میزنم از فکر و خیال بیخود دور میکنه منو»..
راهبردهای معنوی و مذهبی:

پذیرش منفعالنه و دیگری پذیرش فعاالنه .تسالیم

به عنوان یکی از مطروترین راهبردهای مورد

و پذیرش منفعالنه ،اغلاب بعاد از گذشات زماان

استفاده در بین آزمودنیها بوده است .راهبردهایی

بروز میکند ،به طوریکه آزمودنی شماره  5بعد از

که درزمینه تعالیم دینی و مذهبی بوده ،منجر به

گذشت  51سال از بیماری مایگویاد« :االن دیگاه

ایجاد آرامش در آزمودنیها میگردد .این راهبردها

بهش فکر نمیکنم ،کااری نمایتاونم انجاام بادم،

در طی

وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند .به

تالشی برای بهباود هام نمایکانم ،ناشاکری هام

طور کلی در چهار محور عنوان شدهاند که

نمی کنم .»...افرادی که از پذیرش فعاالناه اساتفاده
میکنند در ابتادا مایپذیرناد کاه بیماار هساتند و
سپس برای مراقبت از خود و رویارویی با بیماری،
خود را به تجهیزاتی مجهز میکنناد .ازجملاه ایان
تجهیازات عبارتناد از؛ رعایاات نکاات سااالمتی و
بهداشتی ،استفاده از داروهای گیاهی ،پیااده روی،
تفریح ،ارتباط برقرار کردن با دیگاران ،مطالعاه در
مورد بیماری .یکی از مواردی که در این زمیناه در
بین مبتالیان به طور شایع و باا رویکاردی مثبات
مطرو می شود برقراری ارتباط با بیماری و دوستی
بااا بیماااری اساات و بنااابراین تالشاای پویااا باارای
زنده گی کردن است .بسته باه ناوع اساتفاده ،ایان
راهباارد ،ماایتوانااد در هاار دو گااروه راهبردهااای
انطباقی قرار گیرد .تالش هایی که بیشتر متمرکز بر
هیجانااات هسااتند ماننااد شاارکت در روابااط و
تفریحات سالم و نشاطآور ،روی آوردن به هنار و
از این قبال ماوارد در زماره راهبردهاای انطبااقی
متمرکز بر هیجان هستند .در همین راساتا راهبارد
اسااتفاده از تکنیااکهااای رفتاااری آرامااش بخااش
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جدول  .4راه کارهای روانشناختی رویارویی با بیماری.
مکانیسمهای دفاعی
مکانیسمهای پاتولوژیک
 انکار
مکانیسمهای نپخته
 پرخاشگری منفعالنه
 اقدام به عمل پرخاشگری نسبت به خدا ،خانواده ،دیگران)
مکانیسمهای نوروتیک
 توجیه و دلیل تراشی
 اجتناب ،فرار
 سرکوبی
 افسردگی
 گوشهگیری و انزواطلبی
مکانیسمهای پخته

 فرونشانی یا ساپرس
 پیوندجویی
 واالیش

راهکارهای انطباقی
راهبردهای متمرکز بر مساله
 ارزیابی مجدد و مثبت بیماری
 کسب اطالعات و مطالعه در مورد بیماری

 استفاده از سایر روشهای درمانی همراه زنبور درمانی ،داروهای
گیاهی ،مراجعه به روانشناس)
 هماهنگی با بیماری شناسایی عوامل تشدید کننده عالیم ،شناسایی نوع
بروز حمله در هر فرد و شناسایی عالیم ابتدایی حمالت ،نوع مواجهه
مورر اولیه با حمله ،رژیمها ،داروها ،رعایت نکات بهداشتی و رژیم
تغذیهای)
 تسلط یافتن بر بیماری و تالش برای کنترل عالیم
 شناسایی افکار منفی و مقابله با آنها
 تالشی پویا برای زندهگی کردن

 تغییر سبک زندگی رها کردن عالیق ،اهداف و فعالیتهای گذشته،
ارزیابی مجدد مسیر زندگی گذشته ،کنار گذاشتن اشتباهات گذشته،
هدف گزینی جدید برای زندگی با توجه به شرایط جدید)
 حل مساله «چرایی»

 پذیرش فعاالنه بیماری
 راهبردهای مقابله با افسردگی
راهبردهای متمرکز بر هیجان
 اجتناب

 دریافت کمک از دیگران و کسب حمایتهای اجتماعی
 ایجاد روابط با متخصصین
 ایجاد روابط با همنوعان و یا دوستان جدید

 گریز از جمع و تنهایی
 پذیرش بیماری

 پذیرش و تسلیم منفعالنه
 پذیرش فعاالنه
 تالشی پویا برای زندهگی کردن
 استفاده از تکنیکهای رفتاری
راهبردهای معنوی و مذهبی
 ارزشمند سازی تجربه درد و رنت
 رفتارهای معنوی و دینی
 افکار و عقاید دینی و معنوی
 برقراری روابط و سفرهای معنوی
ارتباط با خدا و اهل بیت ،اعتقاد به باورهایی مانند شفا ،اجر اخروی
بیماری ،جبران پذیر بودن کاستیهای دنیا در آخرت و توکل ،انجام مناسک
دینی مانند نماز ،پرداخت خمس ،دعا و توسل ،رفتن سفرهای زیارتی ،کمک
به والدین ،کمک به مستزعفین و بخشایشگری ،نوعدوستی و خوش
اخالقی ،مطالعه کتب مذهبی ،تفسیر قرآن و نهت البالغه و سایر کتب در این
زمینهها ،و شرکت در کالسهای اخالقی و تفسیری ،ارزشمند سازی تجربه
درد و رنت)
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نتیجهگیری و بحث

تنی اشاره میکند و عقیاده دارد رشاد نایاافتگی و

مکانیساامهااای دفاااعی و راهبردهااای انطباااقی بااه

استفاده غیار اصاولی از مکانیسامهاای دفااعی باا

عناوان دو اباازار عمااده رویااارویی بااا بیماااری در

افزایش نشانههای آسیب شناسای روانای ،مارگ و

مبتالیان به اماس بالفاصله بعد از اطاالع ایشاان از

میر و بیمااری هماراه اسات ،مطالعاه حاضار نیاز

بیماااری فعااال ماایگااردد .وجااه تمااایز اصاالی

همراستا با مطالعه آلبیوکوارکیو و همکاران )2155

راهبرد های انطباقی از مکانیسم های دفاعی آگاهانه

در مورد اختالل انسداد ریوی مزمن ،گویاای ایان

بااودن آنهاساات ،همچنااین بااه طااور کلاای واژه

واقعیت اسات کاه مبتالیاان باه ام اس باه میازان

راهبردهااای انطباااقی باارای راهکارهااایی اسااتفاده

متنوعی از مکانیسم های دفاعی نوروتیک و میازان

میشود که سازگارانه هساتند و منجار باه کااهش

زیااادی از دو دفاااع ناپختااه رکاار شااده ،اسااتفاده

سطح اضطراب فرد میشاوند .یافتاههاای مطالعاه

می کنند .به دنبال ابتال به بیماری پرخاشاگری باه

حاضر حاکی از آن است که مکانیسمهاای دفااعی

عنوان مکانیسم دفاعی ناپختاه رایات ،باه صاورت

در هر چهار گروه مورد استفاده قرار میگیرند ،اماا

فعاالنه و منفعالنه بروز مایکناد ،ایان ناوع باروز

در بااین آزمااودنیهااا ،دو گااروه مکانیساامهااای

خشم تایید کننده مطالعه گرانمایهپاور و همکااران

پاتولوژیک و ناپخته باا فراوانای بیشاتری باه کاار

 )2155اساات کااه بیااان ماایکنااد؛ افاارادی کااه از

گرفته می شوند .در واقع این نتایت مویاد مطالعاه

مکانیسم های دفاعی ناپخته استفاده می کنند بیشاتر

شاهیدی شاادکام و همکاااران  )5322اسات کااه؛

احتماال دارد مشااکالت و ناااراحتیهااای خااود را

افرادی که در ارار مواجهاه درازمادت باا اساترس

برونریزی نمایند.

دچار مجموعاه ای از بیمااری هاای فیزیولاوژیکی

از گااروه دفاعهااای نوروتیااک ،دو نااوع دفاااع

می شوند ،اغلب از مکانیسم های دفاعی پاتولوژیک

افسردگی ،گوشه گیری و انزواطلبی به طور شایعی

و ناپختااه اسااتفاده ماایکننااد .انکااار عماادهتاارین

مااورد اسااتفاده آزمااودنیهااا قاارار ماایگیاارد .از

مکانیسم دفاعی مورد اساتفاده و تنهاا مکانیسام از

آنجاییکاه افساردگی در باین مبتالیاان باه ام اس

گروه پاتولوژیاک ،اسات کاه در ابتادای دریافات

شاااایع اسااات ادواردس و همکااااران )2152 ،در

تشخی( بیمااری باه کاار مای رود و اغلاب باا

برخی از افراد به عنوان یک نوع مکانیسام دفااعی

گذشت زمان باه ساایر مکانیسامهاا تغییار شاکل

عمل کرده و منجر به جداسازی فرد از مواجهه باا

می دهد .این نتایت همراستا با نظریه کوبلر راس در

بیماری میشود .استفاده از راهکارهاای افساردهوار

مواجهه با سوگ و شرایط بسیار دشوار که از حاد

به انزواطلبی فرد دامان مای زناد .از ساوی دیگار

توان روانی فرد خارج است ،می باشد کوبلر راس،

اغلب آزمودنی هایی کاه ایان مکانیسام دفااعی را

.)5222

انتخاااب ماایکننااد ،از روابااط اجتماااعی بااه دلیاال

همچنان که مطالعات وایلنت  ،5222به نقل از

ماهیت این رواباط ،مانناد برچساب بیماار باودن،

شهیدی شادکام و همکااران )5322 ،و هاایفنتیز و

گریاازان هسااتند .ایاان نتااایت کااه هاامراسااتا بااا

همکاران  )2153به ارتباط بین الگوهای مختلا

دسااتاوردهای مااالون و همکاااران  )2153اساات

دفاعی با میزان سالمت جسمی و اخاتالالت روان

معتقد است چنین شرایطی بارای بیماار اضاطراب
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ایجاد مینماید .این درحالی است آزمودنیها بارای

استفاده میکنند به طور کلی کیفیت زندگی بهتاری

جلوگیری از برانگیختگی اضطراب از هر رفتااری

را تجربه می نمایند ،امید زندگی بیشاتری داشاته و

که به نحوی ایشاان را باا بیمااری روبارو نمایاد،

از شدت حمالت آنها کاسته شده اسات ،در واقاع

اجتناب می ورزند .اما استفاده از ایان مکانیسام در

این دسته از مکانیسم های دفاعی با شادت ادراک

درازمدت نه تنها منجر به ایجاد آرامش نمایشاود

درد ارتباط دارند .اگرچه برخی از مطالعاات ایان

بلکه باعث رکود ،رخوت ،سساتی و ایجااد خلاق

یافتااه مطالعااه حاضاار را تاییااد ماایکننااد ،مااثال

پایین در آنها می گردد .بر خالف ایان افاراد عاده

سلیمی نژاد و یوس پور  )2151معتقدناد افارادی

دیگاار از آزمااودنیهااا از طریااق بیااان توجیااه و

که از مکانیسم های دفاعی پخته بهاره مای برناد از

استدالل هایی برای اباتال باه بیمااری مساتقیما باه

آرامش و سالمت روانای بیشاتری برخوردارناد و

مساله بیماری می پردازند .این دسته از توجیهها در

این مکانیسامهاا باه فارد کماک مایکناد تاا در

برخی از موارد به حکمت و خواست خدا مارتبط

مدیریت و تنظیم هیجانات خود موفاقتار باشاند،

می گردد ،بنابراین این افراد کاه بیمااری را تقادیر

بناااابراین ساااطح اساااترس کمتاااری را تجرباااه

خدا دانسته که حتماا حکمتای در پاس آن نهفتاه

نمایناااد مالون و همکااااران ،2153 ،ایماااانزاد و

اساات ،سااعی در راضاای بااودن بااه رضااای خاادا

همکاران ،5322 ،هایفنیتز و همکاران .)2153 ،اماا

می کنند .در واقع راهبرد انطباقی پذیرش خواسات

الینتون و چانگ  )2155بار ایان باورناد کاه در

خدا که پیامد این مکانیسم توجیه است ،باه ایجااد

بیماااران مبااتال بااه خسااتگی ماازمن اسااتفاده از

آرامش در آنان کمک می کند .اما همین نوع تفکار

مکانیسمهای پخته در دراز مدت منجار باه بهباود

در برخی از افراد به صورت یک راهبارد انطبااقی

آنها نمی شود و چه بسا به ایشان آسایب نیاز وارد

هیجان محور؛ سلب مسئولیت ،عمل میکند.

می کند ،چراکه در طوالنی مدت منجر باه اجتنااب

از سوی دیگر مکانیسام پیونادجویی رفتااری

فرد از مواجهه و احساس واقعی دشواری بیمااری

قابال ارزیاابی اسات و

میگردد .اماا باه طاور کلای همراساتا باا مطالعاه

بسااته بااه نااوع اسااتفاده از آن ماایتوانااد در زمااره

هایفنتیز و همکاران  )2153کاه دریافتناد افارادی

مکانیسم های پخته ،ناپخته و یا اساساا راهبردهاای

کااه دارای عالیاام جساامانی هسااتند کمتاار از

انطباقی قارار گیارد .رفتاار پیونادجویی در زماره

مکانیسم های پخته استفاده میکنند ،مطالعه حاضار

مکانیسمهای دفااعی پختاه دساتهبنادی مایشاود

نیز بر این باور است که؛ اگرچاه باه میازان بسایار

چنانچه در راساتای مکانیسام اجتنااب از تنهاایی

محدود آزمودنی هاا از ایان مکانیسام هاا اساتفاده

نباشد .آزماودنیهاا باه طاور ناخودآگااه از رفتاار

میکنند ،اما باه ایجااد آراماش و تعاالی بیشاتر در

پیوندجویی آرامش کساب مای کنناد و باه حفا

ایشان کمک می نماید .بنابراین به نظر میرسد ،طبق

تمامیت «ایگوی» خویش کمک مای نمایناد .نکتاه

قاعده کلی استفاده از مکانیسم های دفااعی ،بهاره

حایز اهمیات در مطالعاه حاضار کاه مویاد یافتاه

گیری از این دسته از مکانیسم ها در کوتااه مادت

آلبرکیوارکیااو و همکاااران  )2151ماای باشااد ایاان

نسبت به سایر مکانیسامها بارای فارد ساودمندتر

است که؛ آزمودنی هایی که از مکانیسمهاای پختاه

است.

است که در ابعاد مختلا
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بااا اسااتفاده از مطالعااه حاضاار و در راسااتای

باارخالف مطالعااه احاادی و همکاااران  )2154و

مطالعاتی که بار روی ارتبااط باین مکانیسامهاای

همراستا با مطالعه های فارران و همکااران )2152

دفاااعی و آساایبپااذیری نساابت بااه اخااتالالت

و گورتتی و همکاران  ،)2151مطالعه حاضر نیاز

جسمانی و روانی صورت گرفته است ،شاید بتوان

به این نتیجه دست یافتاه اسات کاه؛ اگرچاه ایان

گفت استفاده از سابک خاصای از مکانیسامهاای

بیماران به طور متناوعتاری از راهبردهاای مسااله

دفاعی در رخدادهای استرسزای زندگی میتواناد

مدار استفاده میکنند ،اماا اغلاب در رویاارویی باا

فرد را نسبت به ابتال به بیماریهای مزمن مانناد ام

بیماری خود از راهبرد هیجان مدار بهره مای برناد،

اس آسیب پذیر نماید در عین اینکه احتماال عاود

اگرچه میزان استفاده از راهبرد معنوی -مذهبی نیز

حمالت در افارادی کاه از مکانیسامهاای دفااعی

بسیار گسترده اسات .راهبردهاای انطبااقی مسااله

نپخته و نوروتیک اساتفاده مای نمایناد نیاز بیشاتر

مدار بیشتر به فارد کماک مایکناد تاا باا شارایط

برآورد می شود .از سوی دیگار نقاش مازاج را در

استرسزا مواجه شود ،اوج بحران را درک کارده و

این رابطه نیز نمی توان نادیده انگاشت .همانطاور

ناراحتی ناشی از آن را احسااس نمایاد ،آنچاه در

کااه کاااروالهو و همکاااران  )2153بااه دساات

مکانیسم دفاعی پخته به دست نمیآید و ساعی در

آورده اند ،بین نوع مزاج خلقی فرد ،آسیب پاذیری

اجتناب از آن مای گاردد ،در حالیکاه راهبردهاای

نسبت به اختالالت روانای و همچناین اساتفاده از

هیجان مادار بیشاتر باه فارد در کنتارل پیامادهای

مکانیسمهای دفاعی رابطه معنادار و مثبات وجاود

هیجااانی ناشاای از فشااار رواناای اسااترس کمااک

دارد .از آنجایی که مکانیسامهاای دفااعی بعاد از

میکند احدی.)2154 ،

تولد و طی ساالهای اولیاه زنادگی در برخاورد و

افرادی که تالش میکنناد شارایط بیمااری را

مواجهه با شرایط محیطی اتخار میشوند ،میتاوان

بپذیرند ،بیشتر از راهبردهای مساله مادار اساتفاده

گفت مزاج آسیبپذیر در کنار شرایط محیطای پار

میکنند ،ارزیابی مجدد بیماری ،نگاه به ابعاد مثبت

اساااترس و تعاااارض خانوادگی عبدخااادایی و

آن ،معنابخشاای مثباات و ارزیااابی مثباات بیماااری

همکاران )5321 ،در این بیماران منجر به اساتفاده

راهبرد مساله مداری است که عدهای با اساتفاده از

از مکانیسم های ناپخته و نوروتیک می شود که در

آن به تجربهای از رشد و ارتقا شخصایتی در اباتال

ابتال به بیماری و سیر بیماری تااریر قابال تاوجهی

باه بیمااری دسات یافتاهاناد .از آنجاییکاه مسااله

دارد.

«چرایاای» ابااتال بااه بیماااری یکاای از عماادهتاارین

از سوی دیگر آزمودنی ها برای انطباق با مساله

دغدغههای همه مبتالیان است ،مادامی که به طارز

بیماری مجموعه راهبردهایی انطباقی را نیاز ماورد

شایسته ای حل نشود باعث ایجاد تعارض و تانش

استفاده قرار می دهند .ارربخشی تالشهای انطباقی

در آنها می گردد .بنابراین یکی از راهبردهای مساله

به نوع استرس و تعارض بوجود آمده ،ویژگیهای

مداری که آزمودنیها اتخاار نماودهاناد حال ایان

شخصاایتی فاارد و شاارایط محیطاای بسااتگی دارد.

مساله است ،که به طرق مختلفی انجام مای شاود.

همانطور که رکر شد مطالعه حاضر باه ساه گاروه

مطالعه در مورد بیماری و کسب اطالعات راهبارد

کلی از راهبردهای انطباقی دست یافت جدول .)3

مسالهمداری است کاه اغلاب بعاد از حال مسااله
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چرایی مفید خواهاد باود .فارد طای آن باه طاور

پژوهش حاضر گویای استفاده بیشتر مبتالیان به ام

مستقیم با بیماری روبارو شاده ،جواناب مثبات و

اس از راهبردهای هیجان مدار است.

منفی آنرا مشاهده و مورد ارزیابی قارار مایدهاد.

دریافت کمک از دیگران و کسب حمایتهای

همین مطالعات می تواند احساس تسالط و کنتارل

اجتماعی جز این دسته از راهبردها محساوب مای

بر بیماری را افزایش دهد .کنترل کاردن عالیام و

گردد .حمایتهای اجتماعی دامنه وسیعی دارد که از

حمله ها ،دستیابی به این باور که خود فرد میتواند

خانواده ،جامعه ،دوستان و همکاران ،کادر پزشکی

باعث بهبود بیماری شود ،منجر به بازگشت عازت

تاا هام نوعاان گساترده شاده اسات .و بساته باه

نفااس و اعتماااد بااه نفااس از دساات رفتااه بیمااار،

اطرافیان و نوع قزاوتی که بیمار از آنهاا دریافات

همچنااین ایجاااد احساااس قدرتمناادی در فاارد

می نماید این ارتباطاات مای تواناد جنباه راهبارد

می شود .آزماودنی هاایی کاه کنتارل عالیام را در

انطباقی بیابد یا منبع تعارض و تنش باشد .به طور

دست خاود مای دانناد و خاود را عامال ایجااد و

مثال؛ ایجاد روابط با همنوعان ،اگرچاه در عادهای

کااهش عالیاام و پااالکهااا ماایپندارنااد ،خااود را

به عنوان راهبرد انطبااقی ارار بخشای در راساتای

مساائول بالواسااطه بهبااود و تشاادید بیماااری نیااز

کاهش درد تحمل تنهایی مشکل اسات ،اماا بارای

قلمااداد مااینماینااد .بنااابراین نساابت بااه درمااان

عده ای مشاهده هم نوعانی با شارایط دشاوارتر ،از

مسئولیت پذیرتر هستند .اغلب آزمودنیهاایی کاه

آنجاییکه برای آنهاا تاداعی کنناده آیناده بیمااری

بیماری را پذیرفتهاند تالش می کنند خود را باا آن

میباشااد ،ناامیااد کننااده اساات .همچنااین در مااورد

هماهنگ سازند .ایان شارایط فارد را در راساتای

حزور در جمع؛ برخالف افارادی کاه از راهبارد

تالش برای زنده گی کردن ترغیب میکند .تالشای

انطباقی دریافت حمایت اجتماعی بهره می برند در

پویا برای زندهگای کاردن راهبارد انطبااقی بسایار

نظر برخی از آزمودنیها جمع و دیگاران بایش از

مورری است که هم میتواند از منظر مسالهماداری

آنکااه یاااری دهنااده باشااند ،آزاردهنااده ارزیااابی

مورد توجه قرار گیرد و هم هیجانمداری ،اگرچاه

می شوند .احساس ترحم ،نگاه هایی که تحقیرآمیاز

به طور محدود مورد استفاده قرار گرفته اسات اماا

ادراک ماایشااوند و مشاااهده فاارد تحاات عنااوان

به طرز حیرت انگیزی به نشاط و زندگی پربار در

«بیمار» ،از جمله عواملی است کاه آزماودنیهاا را

آزمودنیها کمک مینماید .که همه راهبردهایی که

بااه اسااتفاده از راهباارد انطباااقی گریااز از جمااع و

جهت گیری مثبات دارناد را مای تاوان گاامی در

تنهایی هدایت مینماید.

راستای چنین راهبردی دانست.

به طور کلی از میان راهبردهاای هیجاان مادار

به طور کلی در مرور پیشینه ،مدارک مساتدلی

دو راهبرد اجتناب-فرار و جلب حمایت اجتماعی

مشاااهده شااده اساات مبناای باار اینکااه اسااتفاده از

شایعترین راهبردهای مورد استفاده در آزمودنیهاا

راهبردهای انطباقی مسالهمدار به جای راهبردهاای

میباشد .این یافته همسو است با یافتههاای فااران

انطباقی هیجاان مادار منجار باه انطبااق بهتار باا

و همکاران  )2152و گروتی و همکاران )2151

مشااکالت ماارتبط بااا بیماااری ماایگردد فاااران و

که به ترتیب بیشترین راهبردهای مورد اساتفاده در

همکاران .)2152 ،اما همان طور که رکر شد نتاایت

مبتالیااان بااه ام اس را راهباارد اجتناااب -فاارار و
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جسااتجوی حمایاات اجتماااعی رکاار نمااودهانااد.

خدا ،رفتن به مجالس و مکانهای مذهبی و از این

همچنین مطالعه استپان چوک و همکااران )2153

قبیاال مااوارد .از سااوی دیگاار جهااتدهاای ساایر

که این دو راهبرد را به همراه راهبارد خاودکنترلی

مطالعاتی به سمت مطالعه کتب مذهبی ،شرکت در

بیشترین راهبردهای مورد استفاده در مبتالیاان باه

کالس های اخالقی و تفسیری ،راهبردهایی مذهبی

لوسمی مزمن 5برآورد نمودهاند.

هستند که از آنجایی که به آزمودنیهاا در راساتای

همانطور زینعلیزاده و همکاران  )2154اشاره

پذیرش درد و رنت بیماری کمک نمودهاناد منجار

میکنند مطالعات دهههای اخیر بر این باورناد کاه

به ایجاد احساس بهباود کیفیات زنادگی در آنهاا

انسان عالوه بر ابعااد بیولاوژیکی ،روانشاناختی و

شده اند .ارزشامند ساازی تجرباه درد و رنات باه

اجتماعی دارای بعد معنوی نیاز مایباشاد کاه باه

عنااوان یااک راهباارد معنااوی انطباااقی محسااوب

اندازه سایر ابعاد در زندگی انسان تاریرگذار است،

می شود که بیشتر از طریق ارجااع باه وعادههاای

و بر مبنای همین بعد مهم طبیعتا راهبردهایی برای

دیناای و مااذهبی اتفاااق ماایافتااد .شااعاع کاااامی

رویارویی با بحران های زنادگی خاود نیاز اتخاار

 )2151در بررساای راهبردهااای انطباااقی بیماااران

می نماید .ارتباط با خادا و اهال بیات ،اعتقااد باه

مبتال به ام اس نیز به یافته مشابهی دست یافت که

باورهایی مانند شفا ،اجر اخروی بیمااری ،جباران

باورها و رفتارهای مذهبی مایتوانناد راهبردهاای

پذیر بودن کاستی هاای دنیاا در آخارت ،توکال و

مورر و مناسبی برای انطباق باا بیمااری محساوب

رفتارهایی مانند انجام مناسک دینی ،صدقه ،دعاا و

شوند .اگر آزمودنیها دارای عقاید مذهبی باشند و

توسل ،سفرهای زیارتی ،کمک به والادین ،کماک

همزمااان از درمااانهااای دارویاای اسااتفاده نماینااد

بااه مستزااعفین و بخشایشااگری ،نااوعدوسااتی و

راحتتر با بیماری سازگار شده و سالمت عمومی

خااوش اخالقاای از جملااه مفاااهیم ،باورهااا .

باالتری را نشان میدهند .عملکرد ماذهبی ناهتنهاا

رفتارهایی هستند کاه منجار باه ایجااد آراماش و

بر روی آزمودنی تاریر مثبات دارد کاه خاانواده و

کاستن اضطراب در آزمودنیها شاده اسات .نتاایت

اطرافیان وی را نیز تحت تاریر قرار میدهد.

مطالعه حاضر نشان داد افارادی کاه حتای قبال از

به طور کلی استفاده از راهبردهای انطباقی

ابتال به بیماری به باورهای دینی پایبناد نباودهاناد

سازگار و متمرکز بر مساله که میتواند به رفاه

بعد از اباتال تجاارب مثبات و متفااوتی را کساب

روانشناختی فرد کمک شایان رکری نماید اغلب

نموده اند که در راساتای انطبااق باا بیمااری آنهاا

در پیوند با مکانیسمهای دفاعی پخته مشاهده

سودمند بوده است .به عالوه برخی از آزمودنیهاا

میگردد که به عنوان زیر مجموعهای از یک

کااه بااه رفتارهااای مااذهبی پایبنااد نیسااتند نیااز از

«خود» انسجام یافته است .آزمودنیهایی که از این

راهکارهااای مااذهبی باارای آرامااش خااود اسااتفاده
می کنند ،راهبردهایی مثل خلوت کردن باا خاود و
خدا ،قرار دادن زمان هایی در روز برای درد دل باا
1 .Chronic Leukemia
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راهبردهای رویارویی با مساله استفاده میکنند
افراد معدودی هستند که از اعتماد به نفس مناسبی
برخوردارند و خودپنداره آنها تا حدودی تحت
تاریر بیماری قرار گرفته است .اما از آنجاییکه
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بیماری به طور مستقیم بر روی خودپنداره فرد

آرامش بخشی و کاهش تنش و اتصال با منبع

تاریر میگذارد در اغلب موارد مشاهده میشود که

قدرت به فرد آرامش میدهد .استفاده از راهبرد

احساس و ادراک فرد نسبت به خود مخدوش

ارزشمند ساختن تجربه درد و رنت در آزمودنیها

شده و تحت تاریر این مساله از مکانیسمهای

عالوه بر ایجاد آرامش به بهبود خودپنداره و

دفاعی پاتولوژیک ،نوروتیک و نپخته و راهبردهای

احساس ارتقا شخصیت فرد نیز کمک مینماید.

انطباقی ناسازگارانه و اغلب هیجانمدار برای

به طور خات استفاده از راهبردهای معنوی،

رویارویی با بیماری استفاده میکنند .بنابراین بین

احساس ارتقا شخصیت و دستیابی به مراحل

استفاده از مکانیسم دفاعی انکار با راهبرد انطباقی

کمال را به فرد میدهد .به این ترتیب عالوه بر

جستجوی حمایت اجتماعی و فرار و اجتناب

اینکه راهبردهای سازگارانه و معنوی از یک

ارتباط وجود دارد .بسته به میزان پختگی «خود»

«خود» منسجم بر میخیزد ،به صورت یک پیکان

در بین آزمودنیها استفاده از راهبردهای انطباقی

دوسویه ،به کار بردن آنها به انسجام و یکپارچگی

نیز میتواند سازگارانه و یا ناسازگارانه باشد .هر

بیشتر «خود» نیز میانجامد .بنابراین انسجام «خود»

چه میزان پختگی فرد بیشتر باشد ،بیشتر میتواند

مخدوش شده در این بیماران بر روی انتخاب و

از برقراری روابط اجتماعی ،راهبردهای معنوی،

استفاده از راهبردهای انطباقی و مکانیسمهای

راهکارهای رفتاری و مکانیسم حل مساله در

دفاعی آنها به شدت تاریرگذار است.

راستای پذیرش بیماری و کنار آمدن با بحران
بیماری بهره برداری نماید .این افراد کمتر از
هرگونه مکانیسم دفاعی استفاده کرده و اغلب از
راهبردهایی مانند ارزیابی مجدد بیماری ،تسلط
یابی بر بیماری و سایر راهبردهای سازگارانه بهره
میبرند .در حالیکه ،افرادی که از سطح پختگی
پایینتر و انسجام «خود» کمتری برخوردارند،
بیشتر به پذیرش منفعالنه بیماری تن میدهند که
با مکانیسمهایی مانند پرخاشگری منفعالنه،
گوشهگیری و انزواطلبی ،افسردگی و سرکوب در
ارتباط است ،که البته این شرایط در اغلب
آزمودنیها مشاهده میگردد .همچنین راهبردهای
معنوی به عنوان یک گروه از راهبردهای انطباقی
توانسته سطح سازگاری فرد را با بیماری به طور
کلی افزایش دهد ،این دسته از راهبردها از طریق
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