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چکيده
 اين پژوهش از نوع شبهتجربي با طرح پيش. روانشناختي بر کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه انجام شد-پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي مداخله آموزشي
 از اين افراد. در مراکز درماني شهر اراک تحت درمان قرار داشتند1911  جامعه آماري شامل بيماران مبتال به سرطان سينه بود که در سال.آزمونـپس آزمون با گروه کنترل بود
11  گروه آزمايش. بيمار به گروه کنترل اختصاص داده شد18  بيمار در گروه آزمايشي و18  سپس به تصادف. بيمار به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند82
 براي سنجش کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن از پرسشنامه کيفيت زندگي.جلسه مداخله آموزشي روانشناختي دريافت کرد در حالي که گروه کنترل هيچ مداخلهاي دريافت نکرد
 به افزايش کيفيت زندگي و زيرمقياسهاي، روانشناختي- نتايج تحليل کوواريانس نشان دادند که مداخله آموزشي.) استفاده شد1119،بيماران سرطاني (آرنسون و ديگران
 ميتوان نتيجه گرفت مداخله آموزشي. روز نيز پايدار بود91  آموزشها پس از پيگيري با فاصله زماني.عملکردي آن در بيماران مبتال به سرطان سينه منجر ميشود
.روانشناختي در ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه نقش مؤثري دارد
 سرطان سينه، کيفيت زندگي، مداخله آموزشي ـ روانشناختي:واژههای کليدی
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Abstract

153

T

his study was conducted to investigate the effectiveness of psycho-educational intervention on the quality of life of patients
suffering from breast cancer. This research was pretest-posttest with control group. From patients referring to Arak medical

centers in 2012, 24 patients diagnosed with breast cancer were selected and randomly assigned to two experimental and control
(n=12) groups. The experimental group received 10 psycho-educational sessions and the control group did not. In order to measure
the quality of life and its components, the Quality of Life Questionnaire for patients with cancer (Aronson & et al., 1993) was
administered. The results obtained from covariance analysis indicated that psycho-educational intervention improved the patients'
quality of life measures and its performance subscales. The results also showed reliability after 30 days follow up for the
experimental group. Therefore, it could be concluded that psycho-educational intervention effectively improves the quality of life
of patients suffering from breast cancer.
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مقدمه
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نشانه کيفيت مراقبتهاي بهداشتي و به عنوان بخشي از

امروزه سرطان سينه 1مهمترين عامل نگرانکننده سالمتي

برنامههاي کنترل بيماري محسوب ميشود .بنابراين

در زنان است که سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي آنها را به

اندازهگيري سالمت جسماني اين بيماران به تنهايي کافي


مخاطره انداخته است (اتو .)8111 ،بعد از سرطان ريه ،سرطان

نيست ،بلکه کيفيت زندگي مفهومي فراتر از سالمت جسماني

سينه شايعترين نوع سرطان در زنان است (کروک و ابولـانين،

را دربر ميگيرد و الزم است به عنوان يکي از پيامدهاي مهم،

 .)8112در سراسر دوره بيماري سرطان ،به خصوص در دوره

به صورت مستقل سنجيده شود .در بيماري سرطان مانند ديگر

درمان ،به دليل عوارض جانبي دارو ،احتمال به وجود آمدن

بيماريهاي مزمن ،به حداکثر رساندن کيفيت زندگي ،هدف

تغييرات جسمي وجود دارد .تغييرات ايجادشده ميتواند بر

اوليه مراقبت است و هدف تيم مراقبت سالمتي در درمان

خودآگاهي ،حرمتخود و احساس ارزشمندي و مقبوليت بيمار

مبتاليان ،به حداکثر رساندن تواناييهاي شغلي و بهبود

اثر گذارد .تأثيرات گوناگون جسمي بيماري سرطان ميتواند بر

وضعيت عملکرد و کيفيت زندگي است (رس و پکرف.)8119 ،

جنبههاي رواني و اجتماعي زندگي بيماران نيز تأثير بگذارد (ياربرو،


امروزه تأثير مثبت مداخالت روانشناختي در روند بهبود

فروگ و گودمن .)8112 ،با وجود اينکه شيميدرمانگري يک

بيماريهاي مزمن جسمي مورد تأييد قرار گرفته است (لچنر و

روش درمانگري مهم در بيماران سرطاني است ،اما باعث

روانشناسي
ديگران )8119 ،و با گسترش روزافزون رشته 

عوارض جانبي متعددي ميشود که بر سطح عملکرد جسماني،

سالمت ،روانشناسان نقش فعالتري را در فرايند درمانگري اين

رواني و اجتماعي بيمار و عدم پذيرش وي براي تکميل دوره

بيماري به عهده گرفتهاند (واتسون ،هوموود ،هاويلند و بليز،

درمان تأثير ميگذارد .بنابراين شيميدرمانگري به دنبال

8112؛ آنتوني و ديگران .)8111 ،در مداخلههايي که با هدف

سرطان سينه ،ميتواند عمدهترين تأثير را در کيفيت زندگي

ارتقاي کيفيت زندگي بيماران سرطان سينه صورت گرفته است

بيماران داشته باشد و سبب مختل شدن رفاه جسمي ،رواني و

رويآوردهاي متنوعي از جمله مشاوره حمايتي ،8درمانگري

اجتماعي در آنان شود و به عبارت ديگر ،سبب کاهش کيفيت

حمايتي-بيانگر ،9برنامههاي آموزشي ،2راهبردهاي رفتارينگر 2و

زندگي اين دسته از بيماران شود (چي ،هوانگ ،چن و چانگ،

درمانگري شناختينگر-رفتارينگر( 2شلبي ،)8112 ،مشاوره

 .)1111به همين داليل مهمترين جنبه مراقبت از اين بيماران

گروهي( 7هرويکريموي ،پوردهقان ،فقيهزاده ،منتظري و ميالني،

توجه ،ارزيابي و ارتقاي کيفيت زندگي است (گانز ،روالند،

 ،)1922مداخله شناخت درمانگري آموزشمحور 2و گروه

دسموند ،ميروويتس و وايت.)1112 ،

درمانگري شناختينگر-هستينگر( 1بهمني ،اعتمادي ،شفيعآبادي،

کيفيت زندگي مفهومي چندبعدي و بازنمايي معنايي است

دالور و قنبريمطلق )1921 ،مورد استفاده قرار گرفته است .در

از عقايد و تصورات فرد ،که به طور کلي بايد از طريق

اين ميان مداخلههاي آموزشي-روانشناختي ساختاريافته 11قوياً در

ادراکهاي بيماران مورد ارزيابي قرار گيرد (چرلي ،کوپمن و

ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به انواع سرطان تأثير بسزايي

وينينگهام .)8112 ،اين مفهوم سالمت جسماني ،حالت

دارند (بوسن ،راس و فردريکسن8112 ،؛ منيسز و ديگران8117 ،؛

روانشناختي ،استقالل ،روابط اجتماعي و باورهاي شخصي و

لوکنز و مک فارلين8112 ،؛ پارک ،بي ،جونگ و کيم.)8118 ،

معنوي را دربر ميگيرد (سوسا و کوک )8112 ،و متشکل از

در حالي که اغلب مداخلههاي رواني اجتماعي مبتني بر

سازههاي مختلفي مانند عملکرد اجتماعي ،جسماني ،رواني،

الگوي سنتي پزشکياند که براي درمانگري آسيب ،بيماري،

دريافـتهاي کلـي سـالمـت و فرصـتهاي اجتماعي است

ناتواني ،و بدکارکردي طراحي شدهاند ،مداخالت آموزشي

(پاتريک و اريکسون .)1119 ،کيفيت زندگي بيماران به عنوان

روانشناختي نشاندهنده يک تغيير پارادايم است که رويکردي

5. behavioral strategies
9. cognitive existential group therapy
6. cognitive-behavioral therapy
10. structured psychoeducational interventions
7. group counseling
8. cognitive-instructional therapy

1. breast cancer
2. supportive counseling
3. supportive-expressive therapy
4. educational programs

مهديه شفيعيتبار ،محمدکريم خداپناهي ،محمود حيدري

جامع و مبتني بر صالحيت ،تأکيد بر سالمت ،مشارکت ،مقابله

ورزشي به طور قابل مالحظهاي به بهبود خستگي ،سطح

و توانمندسازي را در پيش ميگيرد (مارش .)1118 ،اين

انرژي و کاهش مشکالت جسماني و رواني بيماران مبتال به

رويکرد بر اين فرض مبتني است که هر چه دريافتکنندگان

سرطان سينه ميانجامد (فيليون و ديگران .)8112 ،اين

مراقبتهاي درمانگري و مراقبان غيررسمي بيماران اطالعات

مداخلههاي آموزشي مبتني بر فعاليتهاي جسماني به واسطه

بيشتري داشته باشند ،نتايج درمانگري مثبتتر خواهد بود؛ در

ارتقاي عملکرد قلبيـريوي و فعاليتهاي جسماني بيماران،

واقع بيمار ،مراجع و يا خانواده آنها به عنوان شرکاي ارائهدهندگان

نقش بسزايي در افزايش کيفيت زندگي ايفا ميکنند (مکنيلي

درمانگري در نظر گرفته ميشوند .فنون آموزشي روانشناختي

و ديگران.)8112 ،

نيز به منظور آمادهسازي هر چه بيشتر بيماران براي مشارکت

با وجـود تأييـد مکـرر اثربخـشي مداخالت آموزشي

در فرايند درمانگري مورد استفاده قرار ميگيرد .فنوني که به

روانشناختي بر ارتقاي ابعاد مختلف کيفيت زندگي ،اعتقاد بر

بيماران کمک ميکند اطالعات پزشکي و روانشناختي

اين است که يک روش مداخله مؤثر براي پاسخ به نيازهاي

بيشتري نسبت به موقعيت کنوني خود بيابند تا بتوانند نقش

اين بيماران بايد بتواند به طور همزمان نياز به وجود حمايت

فعالتري در بهبود خويش ايفا کنند .فرض ديگر اين رويکرد

اجتماعي ،پاسخ به احساس تنهايي ،ترسهاي ناشي از

اين است که عملکرد و تمرکز افراد هنگام مواجهه با چالشهاي

بياطالعي نسبت به شيوههاي درمانگري و پيامدهاي آن ،رنج

عمده و يا بيماري ،به طور طبيعي مختل ميشود (مکانيک،

ناشي از مواجه شدن با مرگ ،احتمال معلوليت و يا از دست

 ،)1112بنابراين مداخالت آموزشي روانشناختي ،توان شناختي

دادن فرصتهاي کاري ،تحصيل و روابط عاطفي و نيز درد و

و هيجاني بيماران را براي مواجهه با بيماري افزايش ميدهد و

رنج جسماني ناشي از اقدامهاي درمانگري ،را نيز پاسخگو

اطالعات دقيقي را که به اصالح اطالعات غلط قبلي و

باشد .به همين دليل با در نظر داشتن اين امر که مداخلههاي

جلوگيري از اشتباهات آتي کمک ميکند در اختيار بيماران قرار

آموزشي روانشناختي ميتوانند با تأمين نيازهاي اطالعاتي

مي دهد (کارترايت.)8117 ،

بيماران مبتال به سرطان سينه در حوزههاي مختلف به ارتقاي

مداخلههاي آموزشي-روانشناختي ،ميتواند با افزايش رضايت

کوشش شده است با نگاهي همهجانبه به مفهوم کيفيت زندگي

بيماران و کاهش پريشاني رواني آنها (اکامورا ،فوکويي،

که دربردارنده عملکردهاي جسماني ،هيجاني و اجتماعي بيماران

ناگاساکا ،کويکه و يوچيتومي8119،؛ کاپوزو ،مارتينس ،پليس

است ،اثربخشي آموزش مجموعهاي از مهارتهاي روانشناختي،

و گيرالدي ،)8111،بهزيستي هيجاني بيماران را در طول

اجتماعي و جسماني در قالب مداخلههاي آموزشي روانشناختي،

درمانگري افزايش دهد (شرمان ،هابر ،هاسکينز و بودين8118،؛

مورد بررسي قرار گيرد.

پارک و ديگران8118 ،؛ دولبيولت و ديگران .)8111 ،همچنين
مداخلههاي آموزشي روانشناختي با بهبود روابط بينفردي و

روش

ارتباط مؤثر بيماران با اطرافيان و به خصوص کادر درمانگري

پژوهـش حاضـر يک پـژوهـش شبـهتجـربي از نـوع

در ارتقاي عملکرد اجتماعي بيماران مبتال به سرطان سينه

پيشآزمونـپسآزمون با گروه کنترل است .اين پژوهش بر

(دولبيولت و ديگران8111 ،؛ لوکنز و مکفارلين )8112 ،نقش

روي  82بيمار مراکز درمانگري شهر اراک (سال  )11که مبتال

بهسزايي دارند .اثربخشي اين نوع مداخلهها نهتنها در حيطه

به سرطان سينه بودند و تحت درمانگريهاي تکميلي پس از

بهزيستي هيجاني و اجتماعي ،بلکه در حوزه جسماني نيز مورد

عمل جراحي برداشتن سينه 8قرار داشتند ،انجام گرفت .شرايط

تأييد قرار گرفته است .مداخلههاي آموزشي-روانشناختي

الزم جهت قرار گرفتن در گروه نمونه عبارت بود از :انجام

متمرکز بر آموزش راهبردهاي مقابلهاي فعال 1و فعاليتهاي

جراحي برداشتن سينه و شروع شيميدرمانگري حداقل در يک

2. mastectomy

1. active coping strategies
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ارائـه اطالعـات منـاسب پزشـکي و روانشنـاختي در

کيفيت زندگي اين گروه از بيماران کمک کنند ،در اين پژوهش

656

اثربخشي مداخله آموزشي روانشناختي در ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه

ماه گذشته ،عدم سابقه بيماري رواني ،دارا بودن حداقل

نفر محدود شد .ويژگيهاي جمعيتشناختي مربوط به گروه

تحصيالت ابتدايي ،عدم ابتالي به بيماري جسمي همزمان،

نمونه شامل وضعيت تأهل ،وضعيت تحصيلي ،وضعيت شغلي

دارا بودن سن بين  82تا  21سال و موافقت بيمار .با توجه به

و سن در جدول  1ارائه شده است .بيماران گروه نمونه پس از

آنکه لحاظ کردن مالکهاي گروه نمونه ،تعداد افراد واجد

پاسخ به مادّههاي پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان اروپايي

شرايط را محدود کرد و امکان انتخاب تصادفي وجود نداشت،

تحقيق و درمانگري سرطان 1به حکم قرعه ،به دو گروه آزمايشي

بنابراين گروه نمونه با روش نمونهبرداري در دسترس ،به 82

و گواه تقسيم شدند.

جدول 1
ويژگيهاي جمعيتشناختي گروه نمونه بر اساس وضعيت تحصيلي ،سن ،وضعيت شغلي و
وضعيت تأهل
متغير
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وضعيت تحصيلي
ديپلم و باالتر
زير ديپلم
سن
پايينتر از  92سال
 92تا  21سال
باالتر از  21سال
وضعيت شغلي
شاغل
خانهدار
وضعيت تأهل
مجرد
متأهل
بيوه
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گروه آزمايش ()n=21
درصد
فراوانی

گروه گواه ()n=21
درصد
فراوانی

2
2

22/7
99/9

2
7

21/7
22/9

8
2
8

12/7
22/7
12/7

8
2
2

12/7
21/7
21/7

2
2

99/9
22/7

9
1

82
72

1
11
1

2/9
29/9
2/9

8
2
8

12/7
22/7
12/7

به اين دليل که هدف از مداخله آموزشي روانشناختي

بر ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه ،طي 11

ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه بود ،سعي

جلسه 11دقيقهاي در گروه آزمايش اجرا شد .اما گروه کنترل،

شد اهداف جزيي پژوهش يعني بهبود عملکرد هيجاني ،اجتماعي

هيچگونه آموزشي دريافت نکرد .اهداف آموزشي هر يک از

و جسماني در تدوين محتواي بسته آموزشي روانشناختي لحاظ

جلسهها به شرح زير بود.

شود .بدين منظور محتواي آموزشي جلسهها بر اساس منابع

9

جلسه اول (خودکارآمدي)  :آشنايي با ويژگيهاي افراد

نظري و پژوهشي موجود در زمينه مداخلههاي رواني اجتماعي

خودکارآمد ،آشنايي با عوامل سهگانه مؤثر در خودکارآمدي،

بيماران مبتال به سرطان (اندرسن )1118 ،و نتايج حاصل از

آگاهي از راهکارهاي مقابله با افکار غيرمنطقي ،آشنايي با

تشکيل گروه کانوني 8با گروهي از بيماران مبتال به سرطان

راهبردهاي ناکارآمد و کارآمد در مواجهه با موقعيتهاي

سينه جهت تأييد و نهايي کردن عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي،

پرتنيدگي.

در قالب  11فصل تدوين شد .سپس شش نفر از متخصصان

جلسه دوم (مديريت تنيدگي) :آشنايي با نشانههاي تنيدگي،

حوزه روانشناسي و پزشکي محتواي بسته آموزشي

آشنايي با عوامل ايجادکننده تنيدگي ،آشنايي با روشهاي

روانشناختي فوق را ارزيابي کردند .پس از تأييد روايي محتوايي

مقابله با تنيدگي ،آگاهي از رابطه تنيدگي با بيماري.
2

بسته فوق با ضريب توافق بين ارزيابيکنندگان ،r=1/21

جلسه سوم (تنشزدايي تدريجي عضالني)  :آگاهي از

 ،P<1/12بسته آموزشي روانشناختي به منظور تعيين اثربخشي

مؤلفههاي تنشزدايي تدريجي عضالني ،آشنايي با نقش و اهميت

)1. The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30
2. focus group
3. self-efficacy
4. muscle progressive relaxation

مهديه شفيعيتبار ،محمدکريم خداپناهي ،محمود حيدري

تنشزدايي تدريجي عضالني در کاهش اضطراب ،فراگيري ايجاد
تنش و استراحت منظم عضالني.

موضوع مطرحشده اختصاص مييابد.
سپس در جلسه يازدهم در مرحله پسآزمون ،پرسشنامه

جلسه چهارم (فعاليتهاي ورزشي) :آگاهي از فوايد ورزش

کيفيت زندگي بيماران سرطاني ،در مورد هر دو گروه مجدداً

در مبتاليان به سرطان سينه ،فراگيري تمرينهاي ورزشي

اجرا شد .يک ماه بعد نيز در مرحله پيگيري ،اعضاي هر دو

مناسب با مراحل بيماري.

گروه به مادّههاي پرسشنامه دوباره پاسخ دادند.

جلسه پنجم (نظمدهي هيجاني) :1آگاهي از چگونگي

پرسشنامه کيفيت زندگي بيماران سرطاني (آرنسون و

شناسايي هيجانها در ديگران و شيوههاي مختلف ابراز

ديگـران .)1119 ،ايـن پرسشنـامه  91مـادّهاي و از نوع

هيجان ،آگاهي از اهميت مديريت هيجانها در زندگي ،آشنايي

خودگزارشدهي است که به طور خاص به منظور مطالعه

با راهبردهاي رفتاري و شناختي مهار هيجانهاي ناخوشايند،

کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان تهيه شده است .اين

آشنايي با راهبردهاي افزايش مديريت هيجانها.

پرسشنامه شامل پنج مقياس کنشوري( 11جسماني ،ايفاي

جلسه ششم (حل مسئله)  :8آشنايي با فرايند حل مسئله و
اهميت آن ،آگاهي از عوامل بازدارنده حل مسئله.

نقش ،هيجاني ،ذهني و اجتماعي که به ترتيب  8 ،2 ،8 ،2و 8
مادّه را به خود اختصاص ميدهد)  ،سه مقـيـاس عالمـتي

جلسه هفتم (برقراري ارتباط مؤثر)  :9آگاهي از عناصر

(خستگي ،درد ،تهوع و استفراغ که به ترتيب  8 ،9و  8مادّه را

اصلي ارتباط ،آشنايي با روشهاي مؤثر در گوش دادن فعال،

به خود اختصاص ميدهد) ،يک مقياس کلي سالمت و کيفيت

آگاهي از موانع موجود در ارتباط مؤثر ،آشنايي با سبکهاي سالم

زندگي و شش مادّه واحد (تنفس دردناک ،اختالل در خواب ،از

و ناسالم برقراري ارتباط ،آشنايي با فنون رفتار جرأتمندانه.2

دست دادن اشتها ،يبوست ،اسهال و مشکالت اقتصادي) است.

جلسه هشتم (اميد) :2آشنايي با جنبههاي مختلف اميد و

نمرهگذاري  82مادّه در مقياس چهار درجهاي (به هيچ وجه،

نقش آن در بهبود بيماري ،آشنايي با نقش اهداف به عنوان

کمي ،زياد ،خيلي زياد) و نمرهگذاري دو مادّه در مقياس هفت

بخشي از فرايند افزايش اميد ،آگاهي از شيوههاي غلبه بر

درجهاي (بسيار بد تا عالي) انجام ميشود .صفايي ،دهکردي و

موانع و چالشها ،آشنايي با شيوههاي افزايش انگيزه و نيروي

طباطبايي ( )1922روايي و اعتبار پرسشنامه را در بيماران مبتال

اراده رواني و جسمي در پيگيري اهداف.

به سرطان قابل قبول گزارش کردهاند .افزون بر اين ،ضرايب

درمانگري بر اندامهاي جنسي و عواطف بيمار ،ايجاد خودياري 7در

در تمام حيطههاي چند مادّهاي (کمتر از  )1/2مناسب بوده

برقراري روابط زناشويي ،آشنايي با راهبردهاي مقابلهاي با تغييرات

است .مقايسه گروههاي شناختهشده نيز نشان داد نمره فرد در

بدني (ريزش مو ،يائسگي.)... ،

مقياس کيفيت زندگي با سطح عملکرد وي رابطه مثبت و با

جلسه دهم (راهبردهاي مقابلهاي) :آشنايي با انواع مقابله

نشانهها و شدت بيماري رابطه معکوس دارد (منتظري و

مسئـلهمـدار و هيجـانمـدار ،آشنـايي با مقـابله هيجـانمدار

ديگران .)1111 ،در پژوهش حاضر نيز اعتبار مقياس با استفاده

سازشيافته و سازشنايافته ،2آگاهي از پيشفرضهاي مقابله

از آلفاي کرونباخ براي مقياس کلي کيفيت زندگي  1/22به

مسئلهمدار سازنده ،1آشنايي با گامهاي مقابله مسئلهمدار.

دست آمد.

الزم به ذکر است بر اساس روش سيليسکا (،)1111

الزم به ذکر است براي رعايت اصول اخالقي مقرر شد تا

محتواي آموزشي هر جلسه در دو بخش  22دقيقهاي ارائه

اعضاي گروه کنترل که در ليست انتظار قرار داشتند ،پس از

ميشود .در بخش اول اطالعاتي در مورد يکي از موضوعات


اتمام پژوهش بتوانند در يک برنامه آموزشي روانشناختي

مورد نظر طرح ميشود و  22دقيقه دوم به بحث گروهي درباره

ارتقاي کيفيت زندگي شرکت کنند .براي تحليل دادهها از

5. hope
9. constructive emotion-focused coping
6. sexual performance
10. functional
7. self-management
8. adaptive and maladaptive emotion-focused coping

1. emotion regulation
2. problem-solving
3. effective communication
4. assertive behavior techniques
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جلسه نهم (عملکرد جنسي) :2آگاهي از عوارض جانبي

اعتبار در بيشتر حيطهها باالتر از  1/71و ضرايب روايي همگرا
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اثربخشي مداخله آموزشي روانشناختي در ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه

تحليل کوواريانس چندمتغيري استفاده شد تا با حذف اثر

بيانگر آن است که مقادير ميانگين کيفيت زندگي و مؤلفههاي

پيش آزمون ،ميانگين هاي تعديل شده دو گروه با يکديگر

عملکردي آن ،در گروه آزمايش از موقعيت پيشآزمون به

مقايسه شوند.

پسآزمون افزايش يافته است.
از آنجا که به منظور بررسي تأثير مداخله آموزشي

يافتهها


روانشناختي بر کيفيت زندگي از تحليل کوواريانس استفاده

شاخصهاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) کيفيت
زندگي و مؤلفههاي جسماني ،هيجاني و اجتماعي در جدول 8

شد ،در ابتدا مفروضههاي آزمون آماري تحليل کوواريانس
مورد بررسي قرار گرفت.

جدول 8
ميانگين و انحراف استاندارد کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن در مرحلههاي پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري به تفکيک گروه
پيشآزمون

گروه
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کيفيت زندگي
آزمايش
گواه
عملکرد جسماني
آزمايش
گواه
عملکرد هيجاني
آزمايش
گواه
عملکرد اجتماعي
آزمايش
گواه
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پيگيري

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

13/44
85/35

0/58
2/05

83/38
13/83

4/05
3/34

83/50
12/32

4/38
3/88

42/22
02/33

2/50
2/50

00/32
01/23

2/28
3/00

00/28
02/12

3/31
2/00

45/33
41/05

21/23
22/52

42/20
45/10

25/83
3/31

42/35
45/15

25/44
2/42

82/83
12/05

0/38
2/22

82/85
13/51

4/31
5/43

83/12
12/53

4/13
3/82

نتايج آزمون لون نشان داد در تمام متغيرها تفاوت معناداري

بنابراين با توجه به تأييد پيشفرضهاي آزمون تحليل کوواريانس

بين واريانسها وجود ندارد ( ،)P<1/12همچنين آزمون باکس به

(همساني ماتريس کوواريانسها و تساوي واريانسها) ،به منظور

منظور بررسي همساني ماتريس کوواريانسها نشان داد که

بررسي تأثير مداخله آموزشي روانشناختي بر کيفيت زندگي از

کوواريانسها در دو گروه برابر هستند (P=1/82؛ .)F=1/81

تحليل کوواريانس استفاده شد (جدول .)9

جدول 9
خالصه تحليل کوواريانس تأثير مداخله آموزشي روانشناختي بر کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن در مرحله پسآزمون
عوامل
کيفيت زندگي

عملکرد جسماني

عملکرد هيجاني

عملکرد اجتماعي

منابع تغيير
پيشآزمون

گروه

df
3
3

SS
511/13
010/11

MS
511/13
010/11

خطا

31

334/40

0/00

پيشآزمون

گروه

3
3

022/00
345/53

022/00
345/53

خطا
پيشآزمون

گروه
خطا
پيشآزمون

گروه
خطا

31
3
3
31
3
3
31

320/25
143/43
251/53
110/21
515/31
251/53
201/01

3/40
143/43
251/53
35/21
515/31
251/53
41/41

F
33/24
55/25
13/04
35/40

η2
0/31
0/35
0/34
0/21

30/33
45/03

0/50
0/00

35/02
2/23

0/52
0/43
P<1/12

مهديه شفيعيتبار ،محمدکريم خداپناهي ،محمود حيدري

بر اساس نتايج تحليل کوواريانس در کيفيت زندگي و

 ،)8کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن افزايش يافته است .به

مؤلفههاي عملکردي آن ،مقدار  Fدر سطح  1/12معنادار بود

عبارت ديگر ،مداخله آموزشي روانشناختي ،کيفيت زندگي و

(جدول .)9بنابراين ميتوان نتيجه گرفت مداخله آموزشي

مؤلفههاي عملکردي آن را افزايش داده است.

روانشناختي بر کيفيت زندگي و مؤلفههاي عملکردي آن تأثير

نتايج آزمون تحليل کوواريانس به منظور بررسي تغيير

ميگذارد .با توجه به آنکه ميانگينهاي پسآزمون کيفيت

کيفيت زندگي گروه آزمايش در مرحله پيگيري ،در جدول 2

زندگي و مؤلفههاي آن بيش از پيشآزمون بوده است (جدول

درج شده است.

جدول 2
خالصه تحليل کوواريانس تأثير مداخله آموزشي روانشناختي بر کيفيت زندگي و مؤلفههاي آن در مرحله پيگيري
عوامل
کيفيت زندگي

عملکرد جسماني

عملکرد هيجاني

عملکرد اجتماعي

منابع تغيير
پيشآزمون

گروه
خطا
پيشآزمون

گروه
خطا
پيشآزمون

گروه
خطا
پيشآزمون

گروه
خطا

df
3
3
31
3
3
31
3
3
31
3
3
31

SS
230/53
545/42
342/03
530/50
335/23
323/03
310/33
105/43
430/31
200/13
344/32
113/30

MS
230/53
545/42
1/45
530/50
335/23
3/45
310/33
105/43
34/10
200/13
344/32
35/33

F
50/35
14/52

η2
0/11
0/33

10/15
31/54

0/30
0/25

30/51
45/30

0/13
0/02

40/25
0/32

0/55
0/40
P<0/05

نتايج جدول  ،2حاکي از تفاوت نمره کيفيت زندگي و

و منيسز و ديگران ( )8117اثربخشي مداخلههاي آموزشي

مؤلفههاي آن در مرحله پيشآزمون و پيگيري است .بنابراين

روانشناختي را بر کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان سينه

ميتوان دريافت تأثير استفاده از مداخله آموزشي روانشناختي

نشان دادهاند.

بر کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان سينه از پايداري

در اين گروه از بيماران نداشتن احساس کنترل بر شرايط و به
طور کلي زندگي است که ضمن تشديد مشکالت رواني،

بحث

پيشبرد برنامههاي پزشکي را نيز مختل ميسازد .قاعده کلي

نتـايـج پـژوهـش حـاضـر نشـان دادنـد مـداخله آموزشي

مداخلههاي آموزشي روانشناختي نيز اين است که هر فردي

روانشناختي بر افزايش کيفيت زندگي زنان مبتال به سرطان

درک و شناخت بيشتري از موقعيت خود داشته باشد ،احساس

سينه و زيرمقياسهاي آن (عملکرد جسماني ،اجتماعي و

آرامش و کنترل بيشتري خواهد داشت و افرادي که دانش

هيجاني) مؤثر بوده است .افزون بر آن تأثير اين مداخله در

بيشتري در مورد وضعيت خود کسب کردهاند قطعاً به شکل

طول زمان مستمر بود .اين يافته که مداخله آموزشي

فعالتري در مديريت خود و پيشگيري از عود بيماري مشارکت

روانشناختي در بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان

دارند .به عبارت ديگر بهرهگيري از اين نوع مداخالت احساس

سينه مؤثر است با نتايج اکثر پژوهشهاي صورتگرفته در اين

کنترل و باور بر نقش تأثيرگذار فرد در سرنوشتخود را به

زمينه هماهنگ است ،چنانچه پژوهشهاي پارک و ديگران

عنوان يکي از مؤلفههاي مهم هدف قرار ميدهد .از اين رو

( ،)8118لوکنز و مکفارلين ( ،)8112بوسن و ديگران ()8112

مشارکت بيمار در فرايند درمان و تأکيد بر ايجاد مجموعهاي از
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مهارتها براي درمان مشکالت جسماني ،روانشناختي و اجتماعي

بيماران تأثيرگذار بوده است .فراگيري اين مهارتهاي شناختي،

ميتواند با گسترش مفهوم کنترل بر زندگي در اين گروه از

رفتاري و هيجاني ميتواند فرايند مقابله با بيماري را تحت تأثير

بيماران ،عدم قطعيت گستردهاي را که بخشي از تجربههاي

قرار داده و با افزايش حس خودکارآمدي ،به بيماران در مواجهه با

بيماران سرطاني است ،کنترل کند.

بيماري و عوارض درمان ياري رساند .مهارتهاي فوق به بيماران

در حيطه عملکرد جسماني ،ميتوان انتظار داشت آموزش

کمک ميکند تا مهار بيشتري بر تنيدگي ادراکشده ناشي از

فعاليتهاي بدني و ورزشي متناسب با شرايط بيماران مبتال به

زندگي با سرطان ،مشکالت جسماني بعد از عمل جراحي و

سرطان سينه در پژوهش حاضر توانسته است در بهبود عملکرد

شيميدرمانگري ،احساس ناتواني در انجام نقشهاي مورد انتظار،

جسماني بيماران نقش مؤثري ايفا کند .چرا که دريافت

کاهش جذابيت جسماني و نيز ادراکات منفي ناشي از تعاملهاي

تشخيص سرطان سطح فعاليت فيزيکي بيماران را نسبت به

بين فردي داشته باشند .اين مهار ادراکي در طول زمان پريشاني

قبل از بيماري کاهش ميدهد و مبتاليان به سرطان را در

روانشناختي را کاهش ميدهد و عملکرد هيجاني بيماران را

انجام فعاليتهاي طبيعي روزمره با مشکل مواجه ميسازد .اين

بهبود ميبخشد .به عبارت ديگر مداخالت آموزشي روانشناختي

ناتواني در انجام کارهاي ساده روزانه ،ميتواند به ناراحتيهاي

با هدف ارائه اطالعات مورد نياز بيماران و کاهش احساس

شديد روانشناختي و فيزيولوژيکي بينجامد و به طور قابل

درماندگي شناخت و احساس مهار و تسلط بر بيماري را در

توجهي منجر به کاهش کيفيت زندگي بيماران مبتال به

مبتاليان افزايش ميدهد.

سرطان شود .افزون بر آن ،خستگي نيز ميتواند منجر به

در حيطه عملکرد اجتماعي ،اين نکته قابل ذکر است که

بدکارکردي شناختي و کاهش کيفيت زندگي شود (ديمو،

بيماران مبتال به سرطان سينه با محدود کردن روابط اجتماعي،

توماس ،راب-منسن ،پراپر و ماتياس .)8112 ،خستگي و

عدم عالقه به حضور در اجتماعات و فعاليتهاي اجتماعي ،به

کاهش سطح فعاليت در يک رابطه متناقض قرار ميگيرد چرا

انزواطلبي گرايش پيدا ميکنند .انزواي اجتماعي اين بيماران به

که عدم تحرک منجر به خستگي و خستگي منجر به عدم

صورت عدم ابراز احساسات ،ناراحت بودن از تغيير ظاهري و

فعاليت بيماران ميشود .اين عدم فعاليت بدني بهبودي را

عدم اعتماد به خود ،موجب ميشود آنان نتوانند در حد رضايت

تضعيف و کيفيت زندگي را کاهش ميدهد و پيشبينيکننده

از بخشي از فرصتها و منابعي که در اختيار دارند ،استفاده

سطح باالتر عود بيماري است (هولمز ،چن ،فسکانيچ ،فروئنک

کنند .بنابراين ،آموزش برقراري ارتباط مؤثر در پژوهش حاضر

و کلديز 8112؛ کورنيا ،کاتامارزيک و بيکن .)8112 ،بنابراين

ميتواند با در اختيار قرار دادن راهبردهاي دريافت حمايت از

ورزش و فعاليت بدني منظم خود به عنوان يک عامل

ديگران به مهارتهاي ارتباطي بيماران کمک کند تا به راحتي

مداخلهاي محسوب ميشود که ميتواند سازگاري با سرطان و

بتوانند از کادر درمانگري و مراقبتي خود حمايتهاي الزم را

عوارض ناشي از درمان را بهبود بخشد.

دريافت کنند .بهبود روابط جرأتورزانه ميتواند مزاياي

در تبيين اين يافته که مداخله آموزشي روانشناختي سبب

متعددي براي عملکرد بيماران دربر داشته باشد چرا که

افزايش عملکرد هيجاني بيماران مبتال به سرطان سينه ميشود،

مطالعات نشان ميدهند بيماران مبتال به سرطان که قادر به

ميتوان به اين نکته اشاره کرد که مداخله روانيـآموزشي پژوهش

بيان نيازهاي خود هستند از سازگاري هيجاني باالتري

حاضر با لحاظ کردن مؤلفههايي مانند تنظيم هيجاني ،تنشزدايي،1

برخوردارند ،شکايت جسماني کمتري گزارش ميکنند و از

مديـريت تنيـدگي و حـل مسئـله ،و اميد ،به طور مستقيم عملکرد

سطح اعتماد به خود باالتري برخوردارند (مسترز ،وندنبورن،

هيجاني بيماران را هدف قرار داده است و به طور غيرمستقيم با

مککورميک ،پروين و دبوئر .)1117 ،همچنين توجه و

مؤلفههايي مانند روابط بينفردي ،سبکهاي مقابله ،خودکارآمدي،

احترامي که افراد در خالل ارتباطات اجتماعي دريافت ميکنند

عملکرد جنسي و حتي فعاليتهاي ورزشي ،بر عملکرد هيجاني

و احساس رضايت و بهزيستي که از آن نتيجه ميشود،
1. relaxation

 محمود حيدري، محمدکريم خداپناهي،تبارمهديه شفيعي
Cancer QLQ-C30: A quality of life instrument for use

ميتواند به عنوان يک محافظ در مقابل مشکالت سالمت

in international clinical trials in oncology. Journal of

.)8117 ، روس و ايگلند،عمل کند (چنتل

the National Cancer Institute, 85, 365-376.

 نتايج حاصل از پژوهش حاضر مؤيد اين نکته،در مجموع

Andersen, B. L. (1992). Psychological interventions

روانشناختي با هدف اصالح-است که مداخلههاي آموزشي

for cancer patients to enhance quality of life. Journal

 تغـيير سبـک زنـدگـي و انطـباق با محـدوديـتها و،رفـتـار

of Consulting and Clinical Psychology, 60, 552-568.

 ميتوانند در ارتقاي کيفيت،چالشهاي حاصل از بيماري

Antoni, M. H., Lechner, S., Diaz, A., Vargas, S., Holley,

 بنابراين.زندگي بيماران مبتال به سرطان سينه مؤثر باشد

H., Phillips, K ., McGregor, B., Carver, Ch. S., &
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Blomberg, B. (2009). Cognitive-behavioral stress
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management effects on psychosocial and physiological
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