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Abstract
Background and Objectives: Cancer is one of the most important
diseases of the present century and the second cause of death. This
study aimed to determine the correlation between general health with
life expectancy and quality of life in Patients with leukemia.
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Methods: This study was conducted as a descriptive-correlational
study on 100 leukemia patients selected by convenience sampling in
Zahedan city, 2015. Demographic characteristics, general health, life
expectancy, and quality of life questionnaires, were filled in by the
patients. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson
correlation coefficient, and step-by-step regression Analysis.
Results: Among the dimensions of general health, physical symptoms,
and disruption in social functioning, had a significant negative
relationship with life expectancy of these patients (p<0.01). Also,
dimensions of physical symptoms, disruption in social functioning, and
depression had a significant negative relationship with quality of life of
these patients (p<0.01). The dimensions of physical symptoms (17.9%)
and disruption in social functioning (5.2%) predicted the variance of
life expectancy in patients with leukemia (p<0.01). Meanwhile, the
dimensions of physical symptoms made the most contribution to the
prediction of life expectancy (p<0.001). Also, the dimensions of
physical symptoms (20.3%) and disruption in social functioning (3.3%)
predicted the variance of quality of life in the patients with leukemia
(p<0.01). The dimension of physical symptoms had the most
contribution to the prediction of quality of life (p<0.001).
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Conclusion: The results of this study indicated that general health
promotion can increase life expectancy and quality of life in the cancer
patients.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان
خون
فرهاد کهرازئی ،1بهزاد ریگی کوته ،2امیر اکبری اصفهانی

*3

و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و

زمینه و هدف :سرطان بهعنوان یکی از مهمترین بیماریهای قرن حاضر و دومین علت

بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

مرگ ومیر مطرح است .این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین سالمت عمومی و امید به زندگی

2گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم

با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان خون انجام گرفت.

پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه به روش توصیفی  -همبستگی بر روی  100بیمار مبتال به سرطان

3گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده
روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی

خون شهر زاهدان ،در سال  1394به روش نمونهگیری آسان انجام شد .برگه مشخصات
جمعیت شناختی ،پرسشنامه سالمت عمومی ،امید به زندگی و کیفیت زندگی توسط بیماران
تکمیل گردید .دادهها با استفاده از آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون

و توانبخشی تهران ،تهران ،ایران.

گامبهگام تحلیل شدند.
یافتهها :از میان ابعاد سالمت عمومی؛ ابعاد عالئم جسمانی و اختالل در عملکرد اجتماعی با امید
به زندگی بیماران دچار سرطان خون ،رابطه منفی و معنیداری داشتند (  .)p>0/01همچنین ابعاد
عالئم جسمانی ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی با کیفیت زندگی این بیماران ،رابطه
منفی و معنیداری داشت (  .)p>0/01بُعد عالئم جسمانی (به میزان  )%17/9و بُعد اختالل در
*

عملکرد اجتماعی (به میزان  )%5/2توانست واریانس امید به زندگی بیماران دچار سرطان خون را

نویسنده مسئول مکاتبات:

امیر

اکبری

اصفهانی،

گروه

روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی

پیشبینی کند (  .)p>0/01در این میان ،بُعد عالئم جسمانی ،بیشترین نقش را در پیشبینی امید به
زندگی داشت ( .)p>0/01همچنین بُعد عالئم جسمانی (به میزان  )%20/3و بُعد اختالل در

بالینی ،دانشگاه علوم بهزیستی و

عملکرد اجتماعی (به میزان  )%3/3توانست واریانس کیفیت به زندگی بیماران دچار سرطان خون

توانبخشی ،تهران ،ایران؛

را پیشبینی کند ( .)p>0/01در این میان ،بُعد عالئم جسمانی ،بیشترین نقش را در پیشبینی

آدرس پست الکترونیکی:
amak1348@yahoo.com
تاریخ دریافت95/5/5:

کیفیت به زندگی داشت (.)p>0/01
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد ارتقای سطح سالمت عمومی میتواند امید به زندگی و
کیفیت زندگی را در بیماران دچار سرطان افزایش دهد.
کلید واژهها :سالمت عمومی؛ امید به زندگی؛ کیفیت زندگی؛ سرطان خون.

تاریخ پذیرش95/8/10:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Kahrazei F, Rigi Kooteh B, Akbari Esfahani A. Correlation between general
health with life expectancy and quality of life in patients with leukemia.
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1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی

چکیده

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون

فرهاد کهرازئی و همکاران

سرطان یکی از مهمترین بیماریهای قرن حاضر و دومین علت

بیماران سرطانی در سازگاری با این بیماری کمک کند (.)14

مرگ و میر در جهان است ( .)1در حال حاضر ،بیش از  7میلیون

بیمار مبتال به سرطان پس از اطالع از بیماری ،خود را نزدیک به

نفر در جهان در اثر ابتال به سرطان جان خود را از دست میدهند و

مرگ میبیند و امید به زندگی را از دست داده و حاالتی از

پیشبینی میشود تعداد موارد جدید ابتال تا سال  2020ساالنه از

افسردگی ،یأس عمیق درونی توأم با ناامیدی به آینده ،احساس

 10میلیون نفر به 15میلیون نفر برسد ( .)2در ایران نیز سرطان

خشم و ناراحتی از ابتال به این بیماری را تجربه میکند که این

سومین علت مرگ و میر میباشد ( .)3سرطان ،تجربه نسبتاً متداول

مسئله وی را بسیار آسیبپذیر میسازد (.)15

در بین افراد مسن بوده و  %43از مردان و  %38از زنان در طول عمر

از سویی دیگر ،امروزه بررسی کیفیت زندگی به دلیل

خود به سرطان دچار میشوند ( .)4سرطانهای خون یا لوکمیها

پیشرفتهای تشخیصی – درمانی و میزان بقای مبتالیان به سرطان

( )Leukemiaبهعنوان یکی از زیرگروههای سرطان ،حدود %8

بهعنوان یک موضوع مهم سالمت مورد توجه بسیاری از محققان

کل سرطانها را شامل میشود و پنجمین سرطان شایع در جهان

قرار گرفته است ( .)16سرطان و درمانهای مختلف آن ،تأثیرات

است ( .)5سلولهای لوکمی بر گلبولهای قرمز خون و

مهمی بر زندگی افراد مبتال و خانوادههای آنها برجای میگذارد و

پالکتهای خونی اثر میگذارد ( .)6این بیماری فقط مختص

باعث ایجاد تغییر در مسیر زندگی شخصی ،فعالیتهای روزانه،

کودکان نیست و براساس گزارش آمار سازمان درمان سرطان

شغل ،ارتباطات و نقشهای خانوادگی با سطح باالیی از استرس

خون ایاالت متحده ،در سنین بین  40-70سال نیز بروز باالیی دارد

میشود (.)17

( .)7امروزه ،تشخیص سرطان دیگر معادل مرگ حتمی و

از طرفی ،بین بیماری و کیفیت زندگی ،ارتباط متقابلی وجود

قریبالوقوع محسوب نمیشود و بسیاری از مطالعات نشان داده

داشته و اختالالت جسمانی و وجود عالئم مربوط به آن؛ اثری

چنین تشخیصی موجب مشکالت هیجانی و عاطفی عمیقی در

مستقیم روی تمام جنبههای کیفیت زندگی دارد ( .)18کیفیت

بیمار و خانواده وی میشود ( .)8نزدیک به یکسوم از بیماران

زندگی نیز به مثابه یکی از پیامدهای مهم درمان بیماریها مورد

سرطانی ،تجربه آسیبهای روانشناختی دارند که بر روی

توجه قرار میگیرد و به منزله یکی از شاخصهای تعیینکننده

غربالگری کارآمد ،شناسایی و مدیریت استرسهای آنان

تأثیر درمانها ،ارزیابی میشود (.)19

تأثیرگذار است (.)9

باتوجه به اهمیت مسئله سالمت روان در بیماران سرطان خون و

سرطان برای بیماران ،با استرس شدید همراه بوده و میتواند منجر

ارتباط آن با امید به زندگی و کیفیت زندگی ،پژوهش حاضر با

به افسردگی گردد و کیفیت زندگی آنها را در همه جنبهها

هدف بررسی همبستگی سالمت عمومی با امید به زندگی و

تحتتأثیر قرار دهد ( .)10از اینرو باید به وضعیت سالمت

کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون شهرستان زاهدان

جسمانی و روانی بیماران مبتال به سرطان نه تنها در طول درمان

صورت گرفت.

بیماری؛ بلکه با در سراسر زنجیره بقای آنها رسیدگی شود (.)11
بین  %50-80از بیماران مبتال به سرطان بهطور همزمان ،از یک

روش بررسی

اختالل روانپزشکی رنج میبرند .طبق مطالعات صورتگرفته،

پژوهش حاضر مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی بود که در سال

فراوانترین اختالل روانپزشکی در این بیماران؛ اختالل انطباقی

 1394انجام شد .جامعه آماری این تحقیق را تمامی بیماران دچار

همراه با اضطراب ،افسردگی ،اضطراب  -افسردگی ،آسیب در

سرطان خون شهرستان زاهدان تشکیل میدادند .از این جامعه،

عملکردهای اجتماعی و بدکارکردی جسمی توأم است (.)12

تعداد  100نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

امید؛ یک عامل شفابخش چند بُعدی ،پویا و قدرتمند بوده و نقش

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :تشخیص قطعی بیماری

مهمی در سازگاری با بیماری و فقدان دارد (.)13

سرطان خون ،تمایل به شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامهها

120
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مقدمه

امید بهعنوان یکی از منابع بالقوه بهحساب میآید که میتواند به

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون

فرهاد کهرازئی و همکاران

برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ

در آزمون پایایی در بازآزمایی ،ضریب همبستگی اسپیرمن و

(سال  ،)1989پرسشنامه کیفیت زندگی ( )SF-36و پرسشنامه امید

ضریب توافق کل پرسشنامه به ترتیب  0/89و  0/88بود .در آزمون

به زندگی حالجیان (سال  )1388استفاده شد.

تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار عاملی پرسشنامه در اجرا بر نمونه

پرسشنامه سالمت عمومی :پرسشنامه  28عبارتی سالمت

مطالعه تکرار شده است (.)21

"پرسشنامه

غربالگری"

خودگزارشدهی است .این پرسشنامه دارای چهار زیرمقیاس

است که آزمودنیها براساس مقیاس لیکرت (کامالً ،تقریباً،

شامل :عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و

هرگز) به آن پاسخ میدهند .حداکثر نمره در این پرسشنامه 99

افسردگی میباشد .شیوه نمرهدهی در این پرسشنامه به ترتیب از 1

بوده و هرچه فرد نمره باالتری کسب کند ،نشاندهنده امید به

تا  4است .نمرات آزمودنی در هر زیرمقیاس میتواند حداقل  4و

زندگی بیشتر است .نقطه برش مقیاس امید به زندگی 45/5

حداکثر  28باشد .نمره باالتر از  14برای هر زیرمقیاس قابلبحث

میباشد .زیر  ،49/9نشاندهنده امید به زندگی پایین؛ باالی نقطه

بوده و احتمال وجود مشکل باالتر است .نمره برش برای کل

برش( ،)65-99امید به زندگی باال و امید به زندگی متوسط،

آزمون 23 ،میباشد .این آزمون توسط نورباال و همکاران

 49/5-65است .حالجیان در سال  ،1388اعتبار این شاخص را از

هنجاریابی شده است ( .)20ارزیابی پایایی و اعتبار بهدستآمده از

طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمونه ،0/89

این پرسشنامه داللت بر این دارد که این پرسشنامه میتواند

جنسیت زن و مرد به ترتیب 9/92 ،و  0/94اندازهگیری و ضریب

بهعنوان یک ابزار مناسب غربالگری در مطالعات اختالالت روانی

پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را  0/92گزارش کرد ( .)22دادهها

بهطور موفقیتآمیزی به کار برده شود .پایایی پرسشنامه با استفاده

با استفاده از آزمونهای آماری استنباطی ضریب همبستگی

از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یکهفته پس از اجرای اولیه

پیرسون ،رگرسیون گامبهگام و توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

عمومی

،Goldberg

مبتنی

مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت ،میزان همبستگی 0/85

═r

بهدست آمد که در سطح اطمینان %99 ،معنیدار بود (.)20

یافتهها

پرسشنامه  36عبارتی کیفیت زندگی ( :)SF-36این

نتایج ضریب همبستگی بین سطح سالمت عمومی ،امید به زندگی

پرسشنامه خودگزارشی توسط  Varshorbornدر کشور امریکا

و کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان خون در جدول شماره 1

طراحی شد و برای مصارفی چون کار بالینی ،ارزیابی سیاستهای

ارائه شده است %43 .افراد مورد پژوهش ،مرد و  %57زن بودند.

بهداشتی ،همچنین تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی؛ کارایی

 %75افراد ،سنین 16 -25سال داشتند %21 .بین سنین 26-35سال و

خود را ثابت کرده است .دارای  36عبارت است و نمره باالتر

 %4افراد در سنین باالی  36سال بودند.

بهمنزله کیفیت زندگی بهتر میباشد .شیوه نمرهگذاری هر آیتم

نمرات سطح سالمت عمومی افراد شرکتکننده 18/4±2/01 ،بود.

متفاوت بوده و پایینترین نمره در این پرسشنامه ،صفر و باالترین

افسردگی با میانگین  5/9±0/54و اضطراب با میانگین 5/8±0/73؛

نمره 100 ،در نظر گرفته شده است .این پرسشنامه توسط رفیعی و

باالترین نمره زیرمقیاسهای سالمت عمومی را داشتند .میانگین

همکاران برای گونه فارسی آن ،بهمنظور اندازهگیری کیفیت

نمرات کیفیت زندگی در آزمودنیهای پژوهش 32/8 ،و میانگین

زندگی از روایی و پایایی الزم برخوردار است .در تحلیل

نمرات امید به زندگی 27/3 ،بود که از نمره هنجار (نمره زیر 49/9

همخوانی درونی ،آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/934 ،به دست آمد.

امید به زندگی پایین) ،پایینتر است (جدول شماره .)1
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بر

پرسشنامه امید به زندگی :این پرسشنامه مشتمل بر  33ماده

فرهاد کهرازئی و همکاران

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون

جدول شماره  :1شاخص های توصیفی متغیرهای سطح سالمت عمومی ،امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران
میانگین±انحراف معیار

مقدار کمینه

مقدار بیشینه

عالئم جسمانی

5/68±0/48

2/57

6/39

اضطراب

5/78±0/73

3/75

6/75

اختالل در عملکرد اجتماعی

5/43±0/56

4/25

6/ 5

افسردگی

5/99±0/54

4/75

7

نمره کلی سالمت عمومی

18/48±2/01

50/75

28

امید به زندگی

32/81±1/09

15/13

20/94

کیفیت زندگی

27/33±12/45

9

49

شاخصها
مقیاسها
سطح سالمت عمومی

جسمانی و اختالل در عملکرد اجتماعی با امید به زندگی بهترتیب

اجتماعی و افسردگی بهترتیب با کیفیت زندگی (،-0/451

( )-0/269 ،-0/423در بیماران دچار سرطان خون ،رابطه منفی

 ،)-0/228 ،-0/226رابطه منفی (معکوس) معنیداری وجود

(معکوس) معنیداری وجود دارد (.)p<0/001

داشت (( )p<0/05جدول شماره .)2

جدول شماره  :2ضریب همبستگی بین سطح سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی بیماران
شاخصها

زیرمقیاسها

متغیر
سطح سالمت عمومی

کیفیت زندگی

امید به زندگی
**r

*Sig

*r

**Sig

عالئم جسمانی

-0/423

0/001

-0/451

0/001

اضطراب

-0/093

0/359

-0/011

0/94

اختالل در عملکرد اجتماعی

-0/269

0/007

-0/226

0/006

افسردگی

-0/196

0/051

-0/228

0/024

نمره کلی سالمت عمومی

-0/036

0/718

-0/064

0/530

برای تعیین وزن متغیر مالک ،نمرات زیرمقیاسهای سالمت

ارتباط منفی و معنیداری با امید به زندگی بیماران دچار سرطان

عمومی (عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی،

خون داشتند که پیشبینیکننده منفی برای آن متغیر محسوب

افسردگی ،سطح کلی سالمت عمومی) بهعنوان متغیر پیشبین و

میشود .همچنین در تبیین کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان

نمره امید به زندگی و کیفیت زندگی بهعنوان متغیر مالک وارد

خون از روی سطح سالمت عمومی آنها ،زیرمقیاس عالئم

معادله رگرسیون شدند.

جسمانی (به میزان  )%20/3و زیرمقیاس اختالل در عملکرد

نتایج جدول شماره  2نشان داد در تبیین امید به زندگی بیماران

اجتماعی (به میزان  )%3/3توانست واریانس را برای کیفیت

دچار سرطان خون از روی سطح سالمت عمومی آنها؛ زیرمقیاس

زندگی در بیماران دچار سرطان خون تبیین کند .زیرمقیاس عالئم

عالئم جسمانی (به میزان  )%17/9و زیرمقیاس اختالل در عملکرد

جسمانی ( )β= -0/433 ،p<0/001و زیرمقیاس اختالل در

اجتماعی (به میزان  )%5/2میتوانند واریانس را برای امید به

عملکرد اجتماعی ( ،)β=-0/183 ،p<0/012ارتباط منفی و

زندگی در بیماران دچار سرطان خون تبیین کنند .زیرمقیاس

معنیداری با کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان خون داشت که

عالئم جسمانی ( )β= -0/400 ،p<0/001و زیرمقیاس اخـتـالل

پیشبینیکننده منفی برای آن متغیر محسوب میشود (جدول

در عملـکـرد اجتـمـاعـی (،)β= -0/230 ،p<0/012

شماره .)3

*در سطح  ** ،0/05در سطح  0/001معنیدار است
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نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین زیرمقیاسهای عالئم

همچنین بین زیرمقیاسهای عالئم جسمانی ،اختالل در عملکرد

فرهاد کهرازئی و همکاران

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون

جدول شماره  :3نتایج رگرسیون برای پیشبینی امید به زندگی و کیفیت زندگی بیماران از روی سطح سالمت عمومی
B

β

SD

t

R

R2

R2Change

F

Sig

-0/40

1/6

- 4/ 5

0/42

0/179

0/179

21/3

0/001

-0/23

1/4

- 2/ 6

0/48

0/23

0/052

14/6

0/012

2/1

- 4/ 9

0/45

0/20

0/203

25/002

0/001

1/8

-2/05

0/48

0/23

0/033

15/02

0/043

متغیر مالک

الگو (متغیر پیشبین)

امید به زندگی

عالئم جسمانی

-6/95

اختالل در عملکرد جسمانی

-3/46

عالئم جسمانی

-10/3

-0/433

اختالل در عملکرد جسمانی

- 3/ 8

-0/183

کیفیت زندگی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح سالمت عمومی

و اطالعرسانی برای سایر بیماران عمل کنند (.)29

با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران سرطان خون انجام

 Fehringو همکاران ،ارتباط مثبت بین روحیه باال و امید را نشانه

شد.

سالمت روان معرفی کردهاند ،همچنین آنها ارتباط مثبت سالمت

نتایج نشان داد بین زیرمقیاسهای عالئم جسمانی و اختالل در

معنوی و امید را نشانه اتخاذ ساز و کارهای سازگاری مناسب

عملکرد اجتماعی با امید به زندگی و بین عالئم جسمانی ،اختالل

بیماران در رویارویی با وقایع تهدیدکننده حیات دانستهاند.

در عملکرد اجتماعی و افسردگی با کیفیت زندگی در بیماران

بنابراین ،امید بهعنوان یک منبع درونی تجربهشده به بیمار کمک

دچار سرطان خون؛ همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد که

میکند تا بتواند مشکالت ،درمانهای الزم و تغییرات بیماری را

این یافتهها با نتایج طاهری و امیری ( ،)23بالجانی و همکاران

کنترل کند و در شرایطیکه امید بیماران حفظ شود ،به رشد

( ،)24کهرازئی و همکاران (،)26( Cordella ،)25

بیمار ،یادگیری و توسعه خودآگاهی او نیز کمک میشود.

 Purushothamو همکاران ( )27و )28( Pinto & Trunzo

روحیه امیدوارانه از عوامل مهم و از عناصر ضروری در بیماران

همخوانی داشت.

دچار سرطان است که اثرات زیادی در سازگاری بیماران با

پیشرفتهای روزافزون علم پزشکی در بسیاری از این بیماریها؛

شرایط خود ،بهخصوص در روند درمانی دارد ( .)23محققان بر

قابلیت پیشگیری ،درمان و کند شدن روند ابتال پیدا کردهاند ،ولی

این باورند که فرد ابتدا ناامید ،سپس افسرده میشود .ناامیدی بر

مسئله مهمی که در کنار شیوههای درمانی میتواند در بهبود افراد

سالمتی و ابعاد روانشناختی افراد ،اثری منفی داشته و عامل

بیمار نقش زیادی داشته باشد ،روحیه و امید فرد بیمار است .امید

خطری برای اختالل در این ابعاد است .در بیماریهایی مانند

به زندگی باالتر باعث میشود افراد این بیماریها را به جای اینکه

سرطان ،امیدواری ،تالش فرد را برای مقابله و مبارزه با بیماری و

یک مصیبت بهنامند یک نعمت دانسته و با وجود سختیهای زیاد

تداوم درمان افزایش میدهد ( .)24سرطان و درمانهای آن

بتوانند سالیان دراز با امید و عشق در کنار عزیزانشان زندگی

ضمن ایجاد مشکالت جسمی برای مبتالیان سبب بروز مشکالت

کنند .تحقیقات مختلف و مشاهدات گوناگون نشان میدهد

روانی نیز میشود که در این میان ،عالئم افسردگی مشهود است؛

برخورداری از سالمت روانی مناسب و داشتن امید در افراد دچار

چراکه بسیاری از آنها تفکر افسرده دارند و در سطح امیدواری

بیماریهای مزمن ،به اندازه درمانهایی که روی آنها صورت

کاهش نشان میدهند (.)25

میگیرد ،در بهبودی آنها تأثیر داشته و در نتیجه سبب باال رفتن

بامشاد و همکاران با بررسی زنان دچار سرطان ،نشان دادند

کیفیت زندگی در آنان میشود ( Snider .)22در پژوهش خود

مبتالیانیکه از نظر شاخص روانی نسبت به جمعیت عادی در

به این نتیجه رسید که سالمت و امیدواری پایین یا کم ،نشانههای

سطح پایینتری هستند و ازنظر شاخصهای افسردگی ،حساسیت

افسردگی و کیفیت زندگی پایین را پیشبینی میکند.

بینفردی ،اضطراب و روانپریشی دارای مشکل جدی بوده و نیاز

بیمـارانـیکـه از روحیـه امیـدوارکـنـنـدهای برخـوردار باشنـد،

به مراقبتهای روانشناختی دارند ،سرطان تأثیر منفی بیشتری بر

راههای مقابله با بیمـاری را سـریعتر از دیگـران یاد میگیـرنـد و

سـالمـت روان آنـان دارد و بهتبـع آن کـاهـش سالمـت روانـی و
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بحث

از این طریق در سیر درمان خود میتوانند بهعنوان منبع حمایتی

همبستگی بین سالمت عمومی با امید به زندگی و کیفیت زندگی در بیماران دچار سرطان خون

فرهاد کهرازئی و همکاران

زندگی فرد را دچار مشکالت زیادی کند ( .)31در واقع بیماران

همچنین بین میزان سالمت روان و کیفیت زندگی بیماران،

مبتال به سرطان ،اختالل عملکرد جسمانی داشته که این امر بر

همبستگی معنیداری وجود دارد که سطح سالمت روانی،

احساس سالمت جسمانی و کیفیت زندگی آنان سایه افکنده و

پیشبینیکننده منحصر بهفردی برای کیفیت زندگی بیماران

موجب اثر متقابل بر سالمت روان آنان میشود.

میباشد .از اینرو در پیشگرفتن شیوه و سبک زندگی سالم ،در

بیماران مبتال به سرطان دچار مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی

بهبود و ارتقابخشی سالمت روان بیماران سرطان خون ،نقش

زیادی میشوند که ممکن است این مشکالت باعث اختالل در

بهسزایی ایفا میکند و دریچههای امید را بهسوی زندگیشان

روند کیفیت زندگی آنان گردد .یافتهها نیز نشان داد بسیاری از

میگشاید .بنابراین توجه به کیفیت زندگی ،از مسائل مهم در این

حیطههای کیفیت زندگی با سالمت روان ،همبستگی معنیدار

بیماران است.

دارند .از اینرو دارا بودن روحیه مناسب و کنترل حاالت روحی

با توجه به مطالب گفتهشده ،پیشنهاد میگردد کلینیکهای

بههنگام روبرو شدن با این بیماری نه تنها سبب پاسخدهی مناسب

ویژهای برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان خون،

به بیماری خواهد بود؛ بلکه کیفیت زندگی را نیز باال میبرد.

ایجاد و تأسیس گردد .همچنین کلینیک بازتوانی ،قدم استواری

مهمترین محدودیت در پژوهش حاضر ،نوع روش نمونهگیری

در جهت کمک به بیماران مبتال به سرطان است .در بخش بهبود

(روش در دسترس) بود که این مسئله در بحث تعمیمپذیری باید

سبک زندگی نیز آن چیزی که باید مدنظر قرار گیرد تا مانع از

لحاظ گردد .از دیگر محدودیتها ،میتوان به بررسی پژوهش در

گسترش سرطان شود؛ تقویت سبک زندگی سالم در ابعاد

یک گروه از بیماران (مبتالیان به سرطان خون) اشاره کرد که

جسمانی ،روانی و روحی میباشد .در ابعاد جسمانی توجه به

امید است در پژوهشهای آتی به بررسی مطالعه در سایر

تغذیه سالم ،ورزش و فعالیتهای فیزیکی اهمیت شایانی دارد؛

زیرگروههای سرطان و مقایسه بیان آنـها نیز پرداخته شود.

چراکه توانمندسازی روانی باعث میگردد تا عالوه بر ارتقای
کیفیت زندگی ،از گسترش سرطان پیشگیری به عمل آید.

نتیجهگیری
براساس یافتههای این مطالعه ،بیماران مبتال به سرطان خون از

تشکر و قدردانی

لحاظ سطح سالمت عمومی در زیرمقیاسهای عالئم جسمانی و

بدینوسیله از تمامی بیماران شرکتکننده و مسئولینیکه در

اختالل در عملکرد اجتماعی دچار مشکل هستند و بین میزان

اجرای پژوهش نهایت همکاری را داشتند ،تقدیر و تشکر به عمل

سالمت روان و امید به زندگی در این بیماران ،همبستگی منفی

میآید.

معنیداری وجود دارد و سطح سـالمـت روانـی ،پیشبینیکنـنـده
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