JPS

3333 ) پاييز(مهر343-330  ص/ 63  شمارۀ/ دورۀ هفدهم/مجلۀ علوم روانشناختی
Journal of Psychological Science, 2018 Autumn(October) Vol. 17, Issue 67, p 345-350

ابعاد كيفيت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شيمیدرمانی و ارتباط آن با ويژگیهای جمعيت شناسی
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چكيده

 با توجه به ت ثیر این بیماری بر کیفیت زندگی. سرطان پستان در ایران دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است:زمينه
 این پژوهش با هدف: هدف. مس له این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی این گروه از بیماران میباشد،زنان مبتال
توصیف کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی و بررسی ارتباط آن با ویژگیهای جمعیتشناختی و کارکردهای
. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است: روش. شناختی و جنسی) افراد مبتال انجام شده است، اجتماعی، عاطفی،(جسمی
 مورد تجزیه، دادهها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام. زن مبتال به سرطان پستان بوده است007 نمونه این پژوهش شامل
) قویترین پیشبینی کنندههای کاهشP<1/10( ) و شدت دردP<1/10(  اختالل در کارکرد اجتماعی: يافتهها.و تحلیل قرار گرفتند
 وضعیت اشتغال و تحصیالت، والد بودن، همچنین از میان متغیرهای جمعیت شناسی سن.کیفیت زندگی در مبتالیان به سرطان پستان است
 بدین معنا حفظ کارکرد و روابط اجتماعی و مدیریت درد بر بهبود: نتيجهگيری.)P<1/15(با کیفیت زندگی ارتباط معنادار داشت
 عوامل جمعیت، نشانهها، کارکرد، سرطان پستان، کیفیت زندگی: واژه كليدها.کیفیت زندگی این گروه از بیماران مؤثر میباشد
شناسی
Background: Breast cancer is the second leading cause of cancer death among women in Iran.
Considering the effect of this disease on the quality of life of affected women, the issue of this
research is to identify the factors affecting the quality of life of this group of patients. Aims: This
study was performed to describe quality of life in patients with breast cancer undergoing
chemotherapy and its relationship with demographic characteristics and functionalities (physical,
emotional, social, Cognitive and sexual) have been done. Method: The research method is
descriptive and correlational. The sample included 116 women with breast cancer. Data were
analyzed using stepwise regression. Results: Disturbance in social function (P<0.01) and
intensity of pain (P<0.01) are the strongest predictors of quality of life in breast cancer patients.
Also, there was a significant relationship between demographic variables such as age, parenthood,
employment status and education with quality of life (P<0.05). Conclusions: In this sense,
preserving function and social relationships and managing pain are effective in improving the
quality of life of this group of patients. Key words: Quality of Life, Breast Cancer, Functioning,
Symptoms Demographic factors
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ابعاد کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی و...

مقدمه
روش

سرطان پستان در ایران دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان
در بین زنان است (عظیمی و عباسی .)2113 ،مبتالیان به سرطان

طرح پژوهش ،جامعة آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش

پستان 0در ایران در مقایسه با کشورهای غربی نسبتاً جوانترند و حدود

حاضر یك مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و مقطعی است .جامعه

یك دهه زودتر مبتال میشوند (فاضلی و همكاران .)210۱ ،جراحی،
شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و هورموندرمانی به عنوان رایجترین
روشهای درمانی سبب بروز عوارض جانبی متعددی میشوند
(جادون .)2101 ،وضع ظاهری اکثر بیماران به علت ریزش مو و یا

آماری این پژوهش شامل زنان  21تا  61ساله ایرانی مبتال به سرطان
پستان با امكان بهبودی که جراحی شدهاند و در مرحله شیمیدرمانی
هستند (قبل از شروع رادیوتراپی و درمان هورمونی) مراجعه کننده به
درمانگاه بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال  35میباشند.از
طریو نمونهگیری هدفمند  007نفر از افرادی که توسط متخصص،

برداشت عضو تغییر میکند ،تصویر بدنی فرد تغییر کرده ،حرمت

مبتال به سرطان پستان تشخیص داده شده بودند و جهت کنترل فاز

خود بیمار آسیب دیده و عملكرد جنسی دچار مشكل میشود (موریرا

درمانی در مرحله یاد شده قرار میگرفتند به محقو ارجاع داده شدند.

و کنیوارو)2101 ،؛ عالئم و نشانههای جسمی (تهوع ،استفراغ،

بعد از بیان هدف از انجام مطالعه برای بیماران و اخذ موافقت کتبی و

یبوست ،اسهال ،خستگی) و روانشناختی (افسردگی و اضطراب) از

اطمینان دادن به آنان جهت محرمانه ماندن اطالعات ،ایشان وارد

دیگر عوارض جانبی این روشهای درمانی است (دی جانگ،

پژوهش شدند.

 .)2112با توجه به ت ثیر چندجانبه تشخیص بیماری و عوارض جانبی

ابزار

درمان بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی بررسی کیفیت زندگی به

اطالعات جمعیتشناسی :شامل سن ،سطو تحصیالت ،وضعیت

عنوان یك موضوع مهم در مطالعة این بیماری مطرح است .کیفیت
زندگی ،2ساختاری چندبُعدی است که عموماً ادراکات انتزاعی از
ابعاد مثبت و منفی زندگی بیمار شامل عملكردهای جسمانی ،عاطفی،
اجتماعی و شناختی و نشانههای بیماری و درمان را در برمیگیرد؛ به
عبارتی کیفیت زندگی حاصل یك ارزشیابی ذهنی است و خود بیمار

اشتغال ،وضعیت ت هل ،تعداد فرزندان
پرسشنامه عمومیکیفیت زندگی مبتالیان

سرطان:9

شامل 91

سؤال در  9حوزة کیفیت زندگی کلی ،مقیاس عملكردی و مقیاس
نشانهها میباشد .نمرهگذاری دو سؤال مرتبط با کیفیت زندگی کلی
بر مبنای درجهبندی لیكرت  0تا  6و مابقی سؤالهای بر مینای لیكرت
 0تا  ۱نمره گذاری میشوند .مقیاس عملكردی از  5زیر گروه

بهتر از هر کس دیگری میتواند راجع به کیفیت زندگی خود

عملكرد جسمانی ،۱هیجانی ،5شناختی 7و اجتماعی 6و ایفای نقش ۹و

قضاوت کند (ساروخانی .)2107 ،با توجه به شیوع باالی سرطان

مقیاس نشانهها از  3حیطة خستگی ،تهوع و استفراغ ،درد ،تنگی نفس،

پستان و ت ثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی زنان مبتال ،شناسایی عوامل

اختالل خواب ،کاهش اشتها ،یبوست ،اسهال و مشكالت مالی تشكیل

مؤثر بر کیفیت زندگی ایشان اهمیت ویژهای دارد .همچنین شناسایی

شده است(فایرز و همكاران .)2110 ،در مورد مقیاس عملكردی و

این عوامل در طراحی مداخالت روانشناختی کارآمد ،مناسب

کیفیت زندگی کلی امتیازات باالتر بیانگر عملكرد بهتر و در مورد

خواهد بود .این پژوهش با هدف بررسی ارتباط کیفیت زندگی با

مقیاس نشانهها امتیازات باالتر بیانگر عملكرد ضعیفتر است.

متغیرهای عملكردی ( جسمی ،عاطفی ،اجتماعی ،شناختی ،جنسی)،

پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی مبتالیان به سرطان پستان:3

نشانههای جسمی بیماران و متغیرهای جمعیت شناسی ،انجام شده

شامل دو حوزة عملكردی و نشانههاست .حوزة عملكردی شامل ۱

است.

زیرگروه عملكرد جنسی ،لذت جنسی ،تصویر بدنی و دورنمای آینده
1.

6.

2.

7.

Breast cancer
Quality of life
3. Emotional functioning
4. Fisycal functioning
5. Emotional functioning

Cognitive functioning
Social functioning
8. Role functioning
9. EORTC QLQ-BR23

743

دنا عدیلی ،هادی بهرامی احسان ،فرهاد شاهی ،مهرزاد میرزانیا

و حوزة نشانهها شامل  ۱زیرگروه عالئم بازو ،عالئم پستان ،ناراحتی

 ۱5/3۹سال بود .همچنین  ۱6درصد زیردیپلم و  2۹درصد دیپلم5 ،

ناشی از ریزش مو و عوارض جانبی درمان میباشد (فایرز و همكاران،

درصد فوق دیپلم 06 ،درصد لیسانس و  9درصد دارای تحصیالت

 .)2110این پرسشنامه و پرسشنامه عمومیکیفیت زندگی مبتالیان

فوق لیسانس و باالتر بودهاند .طول مدت ابتال به بیماری از زمان

سرطان متعلو به سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان میباشد و

تشخیص حداکثر  7ماه بود .در زمینه وضعیت کیفیت زندگی،

توسط منتظری و همكاران ترجمه شده است .آلفای کرنباخ

میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کلی در این مطالعه به

پرسشنامههای کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی به ترتیب 1/۹2

ترتیب  79/50از  011و 27/92به دست آمده است .در بین مؤلفههای

و 1/61و درستی همگرا هر دو پرسشنامه باالی  1/۱1گزارش شده

کارکردی ،اختالل در کارکرد نقش و لذت جنسی و در بین نشانهها

است(صفایی و همكاران .)2116

خستگی ،درد و ریزش مو بیشترین ناراحتی را برای بیماران ایجاد

روش تجزیه و تحلیل :به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از

کرده است .در جدول زیر نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور

روشهای تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه ،پس

آزمون بررسی اثر همزمان متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک (کیفیت

از بررسی مفروضههای این آمارهها استفاده شد.

زندگی کلی) ارائه شده است .نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به

دادهها و يافتهها

گام در جدول زیر نشان داده شده است:

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،میانگین سنی نمونهها ±00/۱7
جدول  .3رگرسيون چندگانه به روش گام به گام پيشبينی كيفيت زندگی كلی از روی مؤلفه های كاركردی و نشانهها
(𝛃)
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بر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال ضرایب رگرسیونی

سطو اطمینان  35درصد ( )  =1/15معنیدار است .در مقیاس

محاسبه شده در خصوص تمامی مؤلفههای مقیاس کارکردی در

نشانهها ضرایب رگرسیونی محاسبه شده در خصوص مؤلفههای

ابعاد کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی و...
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«مشكالت اقتصادی»« ،کاهش اشتها» و «تهوع و استفراغ» در سطو

جنسی (با میانگینهای 03/5۱و  )0۹/36نامطلوب گزارش شده است.

اطمینان  35درصد ( )  =1/15معنیدار نیست .همچنین در رابطه با

اختالل جنسی یكی از بزرگترین مشكالت زنان مبتال به سرطان پستان

مؤلفههای کارکردی در ماژول سرطان پستان ضرایب رگرسیونی

است و در بیش از  31درصد این زنان گزارش شده است (پانجری،

محاسبه شده معنادار نمیباشد .در میان مؤلفههای کارکردی ماژول

 .)2100عملكرداجتماعی بیماران قویترین پیشبینی کنندة کیفیت

سرطان پستان تنها ضریب رگرسیونی معنادار عوارض جانبی درمان

زندگی کلی گزارش شده است .این یافته در پژوهشهایی که در

میباشد .در ادامه ضرایب همبستگی متغیرهای جمعیتشناسی (سطو

دوران درمان (فریدمن )2117 ،مدت کوتاهی پس از درمان (حداکثر

تحصیالت ،وضعیت اشتغال والد بودن و سن بیمار) با مقیاسهای

 0۹ماه) (چنگ )2109 ،و مدت طوالنی پس از اتمام درمان (لیم و

کارکردی و کیفیت زندگی کلی ارائه شده است .به منظور رابطه

همكاران ) 2113 ،انجام شدهاند ،نیز گزارش شده است .منظور از

کیفیت زندگی کلی با سطو تحصیالت بیمار از تحلیل واریانس یك-

کارکرد اجتماعی مطلوب عدم اختالل در زندگی خانوادگی و روابط

راهه استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یكراهه

اجتماعی گستردهتر بیمار میباشد .به عبارت دیگر این زیرمقیاس

نشان میدهد که بین بیماران با تحصیالت متفاوت بر حسب کیفیت

رضایت بیمار از روابط اجتماعی خود را مورد بررسی قرار میدهد.

زندگی کلی تفاوت معناداری در سطو اطمینان  35درصد وجود

بر اساس پژوهش چنگ ( )2109مكانیزم اثر این ارتباط در اهمیت

دارد .باالترین نمره کیفیت زندگی در بیماران با تحصیالت فوق

احساس با ارزش بودن و دوست داشته شدن توسط دیگران برای بیمار

لیسانس و دکتری ،تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و کمترین نمره

میباشد .به عبارت دیگر این احساس برای فردی که در ایفای نقش

کیفیت در بیماران با تحصیالت لیسانس مشاهده میشود .به منظور

در تعامالت بین فردی دچار اشكال شده است ،اهمیت ویژهای پیدا

t

میکند .همسو با یافتههای پژوهشهای پیشین در مقیاس نشانهها درد

استودنت مستقل استفاده شد .یافتههای به دست آمده حاکی از آن

قویترین پیشبینی کنندة منفی کیفیت زندگی است (دود .)2101 ،

است که میانگین مقیاسهای کارکردی در بین بیماران شاغل و

درد از طریو محدود کردن فعالیتهای بیمار کیفیت زندگی وی را

غیرشاغل صرفاً در بُعد کارکرد شناختی دارای تفاوت معنادار میباشد

کاهش میدهد .در ادامه ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناختی (ت هل،

و در سایر ابعاد بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .به منظور

وضعیت اقتصادی ،اشتغال ،تحصیالت ،مادر بودن و سن) و کیفیت

رابطه مقیاسهای کارکردی با والد بودن بیمار از  tاستودنت مستقل

زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان بررسی میشود .در ارتباط با

استفاده شد .یافتههای به دست آمده حاکی از آن است که میانگین

شرایط اشتغال و کیفیت زندگی ،بیماران شاغل در بعد شناختی

مقیاسهای کارکردی در بین بیماران والد و غیروالد صرفاً در بُعد

عملكرد بهتری نشان دادند .در ت یید این یافته بر اساس مطالعهای که

کارکرد نقش دارای تفاوت معنادار میباشد و در سایر ابعاد بین دو

صفایی و همكاران بر روی  003بیمار مبتال به سرطان پستان تحت

گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .بر اساس نتایج گزارش شده تنها

شیمیدرمانی انجام دادهاند ،میان متغیرهای جمعیت شناسی تنها بین

ضریب همبستگی بین متغیر سن و کیفیت زندگی کلی ( )r= 1/95و

وضعیت اشتغال و کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود داشت ،به

کارکرد عاطفی ( )r= 1/26در سطو اطمینان  33درصد معنیدار

طوری که کیفیت زندگی در زنان شاغل نسبت به غیرشاغل بیشتر بود

است.

(صفایی و همكاران .)211۹ ،همچنین نتایج مطالعات خارج از ایران

بررسی رابطه مقیاسهای کارکردی با وضعیت اشتغال بیمار از

بحث و نتيجهگيری

نشان داد که کیفیت زندگی در افراد شاغل باالتر است(آویس و

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،سرطان پستان در مقیاس

همكاران .) 2115 ،اشتغال و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

عملكردی بیشترین اختالل را در کارکردهای نقش (با میانگین

فرصتی برای تغییر توجه بر مسائلی به غیر از بیماری و نشانههای

 ) 55/۱7ایجاد کرده است .با توجه به اینكه در این پژوهش میانگین

جسمی آن فراهم می کند .همچنین اشتغال از طریو گسترش روابط

سنی نمونه  ۱5سال و  ۹5درصد نمونه مادر میباشند ،ایجاد هماهنگی

اجتماعی و بهبود شرایط مالی بر کیفیت زندگی ت ثیر مثبت دارد .در

بین اقتضائات درمانی در کنار رسیدگی به فعالیتهای روزمره

این مطالعه الگوی ارتباط تحصیالت با کیفیت زندگی خطی نیست.

کارکرد نقش را به شدت مختل کرده است .همچنین کارکرد و لذت

هماهنگ با پژوهشهای پیشین (اندرسون و همكاران)211۹ ،
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دنا عدیلی ،هادی بهرامی احسان  ،فرهاد شاهی ،مهرزاد میرزانیا

باالترین نمرة کیفیت زندگی در بیماران با تحصیالت فوق لیسانس و

کیفیت زندگی در بعد اجتماعی میگردد ،اما تشخیص بیماری در

دکتری مشاهده شده است و بعد از آن با اختالف کمی در بیماران با

سنین باال (بیش از  75سال) با کاهش معنیدار در بعد جسمانی کیفیت

تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم .بیماران با تحصیالت لیسانس کمترین

زندگی این بیماران همراه بوده است (سیمپریچ و همكاران.)2112 ،

نمرة کیفیت زندگی را گزارش کردهاند .میزان پذیرندگی درمان با

الزم به ذکر است مطالعة حاضر دارای محدودیتهایی است که از

کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ به طوریکه هر چه

آن جمله میتوان به محدودیت نمونة آماری و نوع پژوهش اشاره

میزان پیروی از دستورات درمانی باالتر باشد ،کیفیت زندگی بهتر

کرد که مالحظاتی را در تعمیم یافته ها ایجاد می کنند.

است.در تبیین یافته پژوهش حاضر دو گروه پذیرندگی درمان باالیی
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