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Abstract
Introduction: Self-efficacy emphasizes on skills and abilities to carry out
successful worthy performance. The aim of this study was to evaluate the symptom-management’s self-efficacy associated with chemotherapy and its related factors in women referred to academic centers of Urmia in 2016.
Methods: This study was a descriptive-analytical cross-sectional study conducted on 150 patients with breast cancer referred to academic centers of Urmia in 2016
and sampling method was convenience. The collecting data instrument was the
symptom-management’s self-efficacy scale-breast cancer (SMSES-BC) questionnaire with three subscales including acquiring problem-solving, managing chemotherapy-related symptoms and managing emotional and interpersonal disorders. The
data was analyzed using SPSS20.
Results: Most of the patients were in the age range of 41-49. The Lowest scores were in the area of emotional and interpersonal disorders and
the highest scores were in the a r ea of  managing chemotherapy-related symptoms. The mean score of s e lf-effi c acy chemotherapy-related symptoms was 167.96±25.40. There was a signi f icant relationship between age
(P=0.024), economic status (P= 0 . 006), e d ucation, marital status, and life status
(P=0.001) and self-efficacy chemotherapy-related symptoms.
Conclusion: Interventional efforts to promote the function of symptom management self-efficacy, especially managing emotional and interpersonal disturbance in
these patients are important and necessary.
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مقدمه :ﺧودﮐارآمدی به درك ﻓرد از مهارتها و توانايیهايﺶ در انجام موﻓقیﺖآمیﺰ عملکردی شايﺴته ،تاﮐید
دارد .اين مﻄالﻌه با هدف بررسی ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با شیمی درمانی و عوامﻞ مرتﺒﻂ با آن در
زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان انجام شد.
روش کار :مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر به شیوة توصیفی ـ تﺤلیلی از نوع مقﻄﻌی و با ﺣجﻢ نمونۀ  150نفر به روش نمونهﮔیری
آسان ،در زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395
انجام شد .ابﺰار ﮔردآوری دادهها شامﻞ پرسﺶنامۀ ﺧﺼوصیات دموﮔراﻓیﮏ و ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ سرطان
پﺴتان مرتﺒﻂ با شیمی درمانی ) (SMSES-BCﮐه ﺣاوی ﺧرده مقیاسهای دستیابی به ﺣﻞ مﺴﺌله ،مديريﺖ
عاليﻢ مربوط به شیمی درمانی و مديريﺖ اﺧتالﻻت عاطفی و بین ﻓردی بود .تجﺰيه و تﺤلیﻞ دادهها با استفاده از
نرم اﻓﺰار  SPSSنﺴﺨۀ  20انجام شد.
یافتهها :بیشترين تﻌداد بیماران در مﺤدودة سنی  41-49سال بودند .ﮐمترين نمرات در ﺣیﻄۀ اﺧتالﻻت عاطفی
و بین ﻓردی و بیشترين نمرات در ﺣیﻄۀ مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با شیمی درمانی به دسﺖ آمد .میانﮕین ﮐﻞ نمرة
ﺧودﮐارآمدی مرتﺒﻂ با شیمی درمانی  167/96±25/40به دسﺖ آمد .رابﻄۀ مﻌنیداری بین سن )،(P =0/024
وﺿﻌیﺖ اﻗتﺼادی ) ،(P=0/006میﺰان تﺤﺼیالت ،وﺿﻌیﺖ تاهﻞ و وﺿﻌیﺖ زندﮔی) (P=0/001با ﺧودﮐارآمدی
مديريﺖ عاليﻢ مشاهده شد.
نتیجهگیری :تالشهای مداﺧلهای برای ارتقای میﺰان ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ و بهويژه مديريﺖ اﺧتالﻻت
عاطفی و بین ﻓردی در اين بیماران مهﻢ و ﺿروری اسﺖ.
واژههای کلیدی :سرطان پﺴتان ،ﺧودﮐارآمدی ،مديريﺖ عالﺋﻢ

مقدمه

سرطان پﺴتان شايﻊترين سرطان شناﺧته شده بین زنان
اسﺖ [ .]1سرطان پﺴتان يکی از مهﻢترين عواملی اسﺖ ﮐه
سالمﺖ ﺟﺴمی ،روانی و اﺟتماعی زنان مﺒتال را به مﺨاطره
میاندازد .درد و رنﺞ ﺣاصﻞ از بیماری ،نﮕرانی از آيندة
اعﻀای ﺧانواده ،ترس از مرگ ،ﮐاهﺶ میﺰان عملکرد ﻓردی
و اﺟتماعی ،اﺧتالل در تﺼوير ذهنی ،استرس ،اﻓﺴردﮔی،
ﺧﺴتﮕی ،درد ،ادم لنفاوی ،ريﺰش مو ،اﺧتالﻻت ﺧواب،
مشکالت ﮔوارشی،ﮐاهﺶ اشتها و مشکالت ﺟنﺴی و عالﺋﻢ
ياﺋﺴﮕی ايجاد شده از ﺟمله عواملی هﺴتند ﮐه بهداشﺖ روانی
بیمار مﺒتال به سرطان پﺴتان را دچار اﺧتالل میسازند []2،4
در اﻏلﺐ ﺟوامﻊ و ﻓرهنﮓها ،ﺣفﻆ پﺴتانها از نﻈر ﻇاهری
بﺴیار ﺣايﺰ اهمیﺖ اسﺖ .از اين رو ،از دسﺖ دادن پﺴتان
بیشتر به مﻌنای از دسﺖ دادن هويﺖ زنانه تﻌﺒیر میشود [.]5
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

با وﺟود اينکه شیمی درمانی روش درمانی مهمی برای بیماران
سرطانی اسﺖ ،باعﺚ عوارض ﺟانﺒی متﻌددی میشود ﮐه بر
سﻄﺢ عملکرد بیمار و ﺣتی عدم پذيرش او برای تکمیﻞ دورة
درمان تاﺛیر میﮔذارد [ .]6سازﮔاری با اين تﻐییرات مشکﻞ به
نﻈر میرسد زيرا بر ابﻌاد مﺨتلﻒ زندﮔی ﻓرد تﺄﺛیر میﮔذارد
و نﮕرانیها و ترسهايی را ايجاد میﮐند .درمانهای طوﻻنی
و تنﺶ زياد ،تﺄﺛیر منفی طوﻻنی مدتی بر ﺧودمديريتی،
ﺧودباوری زنان و در نهايﺖ بر سﻄﺢ ﺧودﮐارآمدی آنها دارد
[ .]7ﺧودﮐارآمدی به درك ﻓرد از مهارتها و توانايیهايﺶ
در انجام موﻓقیﺖآمیﺰ عملکردی شايﺴته تاﮐید دارد .اين
مفهوم بر میﺰان تالش و سﻄﺢ عملکرد ﻓرد اﺛر میﮔذارد [.]8
تﺤقیقات نشان میدهد زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان ﮐه
به توانايیهای ﺧود اطمینان دارند ،ﻓﻌاﻻنه در برنامههای
دوره  25شماره  - 4آذر و دی 1396

سعیده علیزاده و همکاران165 .

بهداشتی و درمانیشان شرﮐﺖ میﮐنند و اين مشارﮐﺖ سﺒﺐ
ارتقای سﻄﺢ توانايی سازﮔاری و مقابله با بیماری و در نهايﺖ
بهﺒود ﮐیفیﺖ زندﮔی آنها میشود .در واﻗﻊ بیماران مﺒتال به
سرطان پﺴتان ﮐه ﺧودﮐارآمدی باﻻيی دارند به ﺟای تمرﮐﺰ
بر موانﻊ ،روی ﻓرصﺖها تمرﮐﺰ میﮐنند .ﺧودﮐارآمدی باﻻ،
اﻓراد را ﻗادر به اﻓﺰايﺶ و ﺣفﻆ ﮐنترل بر زندﮔیشان ،در
زمان مواﺟهه با مﺴاﺋﻞ دشوار میﮐند [ .]9باور زنان مﺒتال به
سرطان پﺴتان به اين نکته ﮐه تا چه ﺣد ﮐنترل سالمﺖ بر
عهده ﺧودشان اسﺖ میتواند به عنوان انﮕیﺰهای درونی سﺒﺐ
بروز رﻓتار ﺧودﮐارآمدی مناسﺐ شود .تﺤقیقات نشان دادهاند
ﮐه ﺧودﮐارآمدی باﻻتر با آستانۀ درد باﻻتر و ﻗدرت تﺤمﻞ در ِد
بیشتر در بیماران سرطانی رابﻄه دارد [.]10،11
بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتان ﮐه انواع مﺨتلﻒ درمان
برای آنها انجام میشود با چالﺶهای مﺨتلفی مواﺟه
میشوند ﮐه عاليﻢ ايجاد شده به دنﺒال درمانهای مﺨتلﻒ،
میﺰان و توانايی ﺧودﮐارآمدی و مديريﺖ عاليﻢ را در اين
زنان تﺤﺖتاﺛیر ﻗرار میدهد .بنابراين با وﺟود اينکه مﻄالﻌاتی
در زمینۀ ﺧودﮐارآمدی در زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان در
ايران انجام شده [14ـ ]12ولی هیﭻ يﮏ از اين مﻄالﻌات به
نقﺶ توﺟهبرانﮕیﺰ عاليﻢ ايجادشده بﻌد از شیمی درمانی و
ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ نﭙرداﺧتهاند .بنابراين اين مﻄالﻌه
با هدف بررسی میﺰان ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با
شیمی درمانی و عوامﻞ مرتﺒﻂ با آن در زنان مﺒتال به سرطان
پﺴتان مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی
ارومیه در سال  1395طراﺣی و اﺟرا شد.

روش کار

اين پژوهﺶ مﻄالﻌهای توصیفی ـ تﺤلیلی از نوع مقﻄﻌی
اسﺖ ﮐه با هدف بررسی ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ
با شیمی درمانی و عوامﻞ مرتﺒﻂ با آن در زنان مراﺟﻌه ﮐننده
به مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه انجام شد.
اين بررسی روی  150زن مﺒتال به سرطان پﺴتان
مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه
با روش نمونهﮔیری آسان )Convenience or Accidental
 (samplingانجام شد .با توﺟه به مﻄالﻌۀ مشابهای ﮐه
 Shelbyو همکاران ) (2014انجام دادند [ ]15و سﻄﺢ
برابر با  1/96و انﺤراف
اطمینان 95%و ﺧﻄای  0/1و
مﻌیار نمرة ﺧودﮐارآمدی برابر با  ،0/56ﺣجﻢ نمونه با استفاده
از ﻓرمول زير  120نفر مﺤاسﺒه شد ﮐه با در نﻈر ﮔرﻓتن ﺧﻄر
اﺣتمالی ريﺰش نمونه يا به عﺒارتی تکمیﻞ ناﻗﺺ پرسﺶ نامه
ِ
دسﺖ شرﮐﺖ ﮐنندﮔان تﻌداد ﮐلی ﺣجﻢ نمونه مﻌادل با
به
ﺣجﻢ تقريﺒی  150نفر در نﻈر ﮔرﻓته شد.

داشتن 18 - 60سال ،آشنايی به
شامﻞ
مﻌیارهای ورود
ِ
ِ
زبان ﻓارسی ،تشﺨیﺺ سرطان پﺴتان ،انجام شیمی درمانی
و مرﺣلۀ  2 ،1و  3سرطان و نداشتن سرطانهای ديﮕر در
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

نﻈر ﮔرﻓته شد .مﻌیارهای ﺧروج از مﻄالﻌه شامﻞ ابتال به
بیماریهای روانی ،بروز هرﮔونه ﺣادﺛۀ استرسزا برای بیمار يا
اﻓراد درﺟه يﮏ ﺧانوادة بیمار طی  6ماه ﮔذشته ،انجام دادن
راديوتراپی و سوء مﺼرف موادمﺨدر بود.
ابﺰار ﮔردآوری اطالعات در اين پژوهﺶ پرسﺶنامهای
شامﻞ دو بﺨﺶ زير بود .1 :پرسﺶنامۀ اطالعات ﻓردی شامﻞ
سن ،نوع ﺟراﺣی ،مرﺣلۀ بیماری ،وﺿﻌیﺖ تﺄهﻞ ،میﺰان
تﺤﺼیالت ،وﺿﻌیﺖ اﻗتﺼادی و نﺤوة زندﮔی بود ﮐه مﺤققان
طراﺣی ﮐردند .2 .پرسﺶنامۀ ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ
سرطان پﺴتان مرتﺒﻂ با شیمی درمانی :SMSES-BC1اين
شامﻞ ﺧرده
پرسﺶنامه  27سﺆال و  3ﺧرده مقیاس دارد ﮐه
ِ
مقیاس اول دستیابی به ﺣﻞ مﺴﺌله با  7سﺆال )سﺆالهای
 ،(26-25-22-20-18-11-9ﺧرده مقیاس دوم ،مديريﺖ
عاليﻢ مربوط به شیمی درمانی با 15سﺆال )سﺆالهای -4-3
و
(27-23-21-19-17-16-15-14-13-12-10-7-6
ﺧرده مقیاس سوم مديريﺖ اﺧتالﻻت عاطفی و بین ﻓردی ،با
 5سﺆال )سﺆالهای  (24-8-5-2-1اسﺖ .نمرهدهی به اين
پرسﺶنامه بدين صورت اسﺖ ﮐه  11نمره برای پاسخ دادن
وﺟود دارد ﮐه از عدد صفر تا  10را شامﻞ میشود .نمرة
نداشتن اعتماد به نفﺲ و نمرة 10بر ﺣداﮐﺜر
صفر بر وﺟود
ِ
نمرة اعتماد به نفﺲ دﻻلﺖ میﮐند .نمرات باﻻتر اﺧذ شده در
پرسﺶنامه نشان دهندة میﺰان باﻻی ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ
عاليﻢ در اين بیماران اسﺖ [.]16
پرسﺶنامۀ ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ سرطان پﺴتان
مرتﺒﻂ با شیمی درمانی در سال  2015را لیانﮓ و همکاران
طراﺣی ﮐردند .در مﻄالﻌۀ آنان همﺴانی درونی برای اين
پرسﺶنامه و بین  3ﺧرده مقیاس پرسﺶنامه  0/96و آلفای
ﮐرونﺒاخ بین اﺟﺰای ﺧرده مقیاس بین اعداد 0/88تا 0/95
مﺤاسﺒه شد [ .]16از اين پرسﺶنامه برای اولین بار در ايران
استفاده شد .در اين مﻄالﻌه پرسﺶنامه را دو نفر از پژوهشﮕران
به زبان ﻓارسی ترﺟمه ﮐردند ،سﭙﺲ دو نفر از آشنايان به
زبان انﮕلیﺴی دوباره به انﮕلیﺴی ترﺟمه ﮐردند)Backward-
 (Forwardو نﺰديﮏترين ترﺟمه به متن پرسﺶنامۀ اصلی
انتﺨاب شد .سﭙﺲ در يﮏ مﻄالﻌۀ پايلوت پرسﺶنامۀ مذﮐور
را  30نفر بیمار مﺒتال به سرطان پﺴتان تکمیﻞ ﮐردند .پايايی
) (Reliabilityپرسﺶنامه با استفاده از ﺿريﺐ ﮐرونﺒاخ برای
ﮐﻞ پرسﺶنامۀ ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با شیمی
درمانی مقدار پذيرﻓتنی  0/93و برای هريﮏ از ابﻌاد دستیابی
به ﺣﻞ مﺴﺌله ،مديريﺖ عاليﻢ مربوط به شیمی درمانی و
مديريﺖ اﺧتاللهای عاطفی و بین ﻓردی به ترتیﺐ اعداد
 0/86، 0/88و  0/92به دسﺖ آمد.
طﺒﻖ نﻈر ﮐمیتۀ تﺤقیقات دانشجويی دانشکدة پرستاری
مامايی ارومیه ،روايی مﺤتوای پرسﺶنامه در ﺟامﻌۀ مﻄالﻌه
ارزيابی شد .بدين منﻈور پرسﺶنامۀ مذﮐور ،به  10نفر
از متﺨﺼﺼان در زمینۀ سرطان و اعﻀای هیﺌﺖ علمی
دانشکدههای پرستاری مامايی ارومیه داده شد .ﺿريﺐ نﺴﺒی
روايی مﺤتوا ) (CVRو شاﺧﺺ روايی مﺤتوای ) (CVIبه
1. Symptom-Management Self-Efficacy Scale for Breast Cancer
Related to Chemotherapy
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دسﺖ آمده برای ﮐﻞ پرسﺶنامه به ترتیﺐ  89/33و 96/46
بود ﮐه میﺰانی پذيرﻓتنی اسﺖ.
پﺲ از اراﺋۀ اطالعات ﮐاﻓی به بیماران دربارة اهداف
مﻄالﻌه ،رﺿايﺖ ﮐتﺒی از آنان ﮐﺴﺐ میشد .پرسﺶنامه را
اﻓراد نمونه تکمیﻞ ﮐردند و در صورت نداشتن سواد ﮐاﻓی يا
توانايی نوشتن ،پرسشﮕر سﺆالها را برای آنها میﺧواند ﮐه با
ِ
پاسخ بیمار تکمیﻞ میشد.
در نهايﺖ دادهها با استفاده از نرماﻓﺰار آماری ﮐامﭙیوتری
 SPSS 20ويرايﺶ و ﺟمﻊ آوری شد .برای اراﺋۀ مشﺨﺼات
ﮐیفی از تﻌداد و درصد و از میانﮕین و انﺤراف مﻌیار برای
مشﺨﺼات ﮐمی استفاده شد .در اين مﻄالﻌه از آزمون آماری
ناپارامتری تﺤلیﻞ واريانﺲ ) (ANOVAو t-testبرای
سنجﺶ ارتﺒاط بین متﻐیرهای دموﮔراﻓیﮏ و ابﻌاد پرسﺶنامۀ
مذﮐور استفاده شد .براساس آزمون ﮐولموﮔروف اسمیرنوف
سﻄﺢ مﻌنیداری متﻐیر پیامد )ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ(
توزيﻊ نرمال  0/15داشﺖ.

سنی  41-49سال %31/3 ،بیشتر از  49سال و  %30ﮐمتر
از  41سال بودند .برﺧی مشﺨﺼات دموﮔراﻓیﮏ در ﺟدول
شمارة  1ذﮐر شده اسﺖ.
براساس ﺟدول شمارة  2نتايﺞ مﻄالﻌه نشان میدهدﮐه
ﮐمترين نمرهها در ﺣیﻄۀ اﺧتاللهای عاطفی و بین ﻓردی
با میانﮕین و انﺤراف مﻌیار  30/96±6/47و بیشترين نمرات
در ﺣیﻄۀ مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با شیمی درمانی با میانﮕین
و انﺤراف مﻌیار  101/2±14/88به دسﺖ آمد .میانﮕین ﮐﻞ
نمرة ﺧودﮐارآمدی مرتﺒﻂ با شیمی درمانی با میانﮕین و
انﺤراف مﻌیار  167/96±25/40به دسﺖ آمد.
ﺟدول شمارة  3میانﮕین و انﺤراف مﻌیار ﺧودﮐارآمدی
مديريﺖ عاليﻢ مرتﺒﻂ با شیمی درمانی در زنان مﺒتال به
سرطان پﺴتان با متﻐیرهای ﺟمﻌیﺖشناﺧتی را نشان
میدهد .رابﻄۀ مﻌنیداری بین سن ،میﺰان تﺤﺼیالت ،وﺿﻌیﺖ
اﻗتﺼادی ،وﺿﻌیﺖ تاهﻞ ،وﺿﻌیﺖ زندﮔی با ﺧودﮐارآمدی
مديريﺖ عاليﻢ به دسﺖ آمد .در ﺣالی ﮐه بین مدت بیماری،
نوع ﺟراﺣی و مرﺣلۀ بیماری با ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ
ارتﺒاط آماری مشاهده نشد.

یافتهها
براساس ﺟدول شمارة  1میﺰان  %38/7بیماران در مﺤدودة

جدول .1خصوصیات جمعیتشناختی مبتالیان به سرطان پستان

مشﺨصات دموگرافیک
سن

میزان تحصیالت

وضعیت اقتصادی

وضعیت تاهﻞ

وضعیت زندگی

مدت بیماری

نوع جراحی
مرحله بیماری

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

تعداد

درصد

<41
41-49
>49

45
58
47

30
38/7
31/3

بی سواد
زير ديﭙلﻢ
ديﭙلﻢ
دانشﮕاهی

18
71
40
21

12
47/3
26/7
14

دﺧﻞ ﮐمتر از ﺧرج
دﺧﻞ برابر با ﺧرج
دﺧﻞ بیشتر از ﺧرج

40
101
9

26/7
67/3
6

مجرد
متاهﻞ
مﻄلقه
بیوه

5
130
9
6

3/3
86/7
9
6

همﺴر و ﻓرزند
پدر و مادر
تنها

134
12
4

89/3
8
2/7

1-4
5-6
7-8

48
64
38

32
42/7
25/3

ماستکتومی ﮐامﻞ
ماستکتومی نﺴﺒی

116
34

77/3
22/7

مرﺣله 1
مرﺣله 2
مرﺣله 3

31
71
48

20/7
47/3
32
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جدول شماره  .2پراکندگی ،میانگین و انحراف معیار هر یک از ابعاد خودکارآمدی مدیریت عالیم مرتبﻂ با شیمی درمانی در زنان مبتال به
سرطان پستان
متﻐیر

تعداد

دستیابی به حﻞ مسئله

150

15

69

150

12

48

مدیریت عالﺋم مرتبﻂ با شیمی درمانی

150

نمرۀکﻞ خودکارآمدی مدیریت عالیم مرتبﻂ با شیمی درمانی

150

مدیریت اختالالت عاطفی و بین فردی

حداقﻞ نمره

حداکﺜر نمره

46

82

میانگین
42/54

انحراف معیار
9/49

148

101/20

14/88

236

167/96

25/40

30/96

6/47

جدول شماره  .3ارتباط خودکارآمدی مدیریت عالﺋم مرتبﻂ با شیمی درمانی در زنان مبتال به سرطان پستان با متﻐیرهای جمعیتشناختی
متﻐیر

سن

172/51±21/49

Total

167/96±25/4

>49

دانشﮕاهی

181/23±21/99

دﺧﻞ ﮐمتر از ﺧرج

159/15±24/4

دﺧﻞ بیشتر از ﺧرج

186/22±28/34

ديﭙلﻢ

دﺧﻞ برابر با ﺧرج

مدت بیماری

متاهﻞ
بیوه

144/33±22/87

همﺴر و ﻓرزند

170/87±22/68

تنها

137/5±33/43

137/20±41/51

Total

167/96±25/40

5-6

168/65±23/8

1-4

169/22±27/04

7-8

165/21±26/35

9/31

0/30

*0/001

0/73

167/96±25/40
166/97±25/67

ماستکتومی نﺴﺒی

171/35±24/51

مرﺣله 1

165/64±27/27

مرﺣله 3

163/02±29/27

0/78

0/12

167/96±25/4

مرﺣله 2

172/32±21

Total

167/96±25/4

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

6/30

*0/001

167/96±25/4

پدر و مادر

ماستکتومی ﮐامﻞ

5/29

*0/006

154/55±33

145/66±35/15

Total

مرﺣلۀ بیماری

169/83±24/50

171/16±22/77

Total

نوع ﺟراﺣی

167/96±25/40

Total

مﻄلقه

5/50

*0/001

169/42±32/06

167/96±25/40

Total

وﺿﻌیﺖ زندﮔی

149/72±19/52

زير ديﭙلﻢ

مجرد

وﺿﻌیﺖ تﺄهﻞ

159/72±26/06

167/84±20/75

Total

وﺿﻌیﺖ اﻗتﺼادی

170/71±27/81

3/80

*0/024

<41
41-49

بی سواد

میﺰان تﺤﺼیالت

میانگین±انحراف معیار

F

سطﺢ معنی داری

2/11

0/92

* Statistically significant (P < 0.05).
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بحث

اين مﻄالﻌه به بررسی میﺰان ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ
مرتﺒﻂ با شیمی درمانی و عوامﻞ مرتﺒﻂ با آن در زنان مﺒتال
به سرطان پﺴتان ،مراﺟﻌه ﮐننده به مراﮐﺰ آموزشی درمانی
و پژوهشی ارومیه پرداﺧته اسﺖ .پژوهﺶها نشان دادهاند ﮐه
بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتانی ﮐه در مقايﺴه با ديﮕران
ﺧودﮐارآمدی سﻄﺢ باﻻتری داشتند ،سالمتی ﺟﺴمی و
روانی بیشتری [17ـ .]11زنان مﺒتال به سرطان پﺴتانی ﮐه
ﺧودﮐارآمدی باﻻيی دارند به ﻗابلیﺖهای ﺧود اطمینان دارند
و میتوانند موﻗﻌیﺖهای تهديدآمیﺰ را ﮐنترل ﮐنند [.]10
نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد تﻌداد بیشتری از بیماران
در مﺤدودة سنی بیشتر از  41سال بودند ﮐه با نتايﺞ مﻄالﻌۀ
ﮐیايی و همکاران ) Paxton ،]18[ (1395و همکاران)(2015
[ ]19و  ]20[ (2015) Tabriziهمﺴانی دارد ولی نتايﺞ
مﻄالﻌۀ  Zinerو همکاران ) ]21[ (2012و Lamو همکاران
) ]7[ (2007نشان داد ﮐه اﮐﺜر اﻓراد شرﮐﺖ ﮐننده در مﻄالﻌۀ
آنها بیشتر از  51سال سن داشتند ﮐه با نتايﺞ مﻄالﻌه ﺣاﺿر
ناهمﺴو اسﺖ.
نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه ﮐمترين نمرة میانﮕین
بین ابﻌاد سه ﮔانۀ پرسﺶنامه ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ
مرتﺒﻂ با شیمی درمانی ،در بﻌد مديريﺖ اﺧتالﻻت عاطفی
و بین ﻓردی به دسﺖ آمد .بﺴیاری از اﻓراد مﺒتال به سرطان
پﺴتان در ﺣالﺖ انﺰوای اﺟتماعی به سر میبرند و اين ﺣالﺖ
به آنها اﺟازه نمیدهد ﮐه با ديﮕران ارتﺒاط نﺰديﮏ و صمیمی
داشته باشند .اين امر شايد به دلیﻞ نﮕاه منفی ﺟامﻌه و باور
مرگ ﻗريﺐ الوﻗوع بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتان باشد ﮐه
مانﻊ برنامهريﺰی برای ارتقای زندﮔی و مديريﺖ زندﮔی ﺧود
ﺧواهد شد .در ﺣالی ﮐه تﺤقیقات مﺨتلﻒ بیان ﮐنندة آن
هﺴتند ﮐه داشتن ارتﺒاطات منجر به اﻓﺰايﺶ میﺰان ﮐیفیﺖ
زندﮔی ،توانايی مقابله ،سازﮔاری و ﺧودﮐارآمدی در اين
بیماران میشود .به نﻈر میرسد اﮐﺜر زنان مﺒتال به سرطان
پﺴتان تمايلی برای بیان مشکالت ﺧود به ﺧانوادة ﺧود ندارند.
بنابراين ﮐمﮏ چندانی نیﺰ از طرف آنها درياﻓﺖ نمیﮐنند ﮐه
اين ﺧود میتواند منجر به ايجاد اﺧتاللهای عاطفی در آنها
شود .بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتان به دلیﻞ تﻐییرات ﻓراوان
زندﮔی ﺧود دورهای از تنﺶ و ﻓشار روانی را متﺤمﻞ میشوند.
نتايﺞ مﻄالﻌات نشان داده اسﺖ ﮐه بیماران مﺒتال به سرطان
پﺴتان از اﻓﺴردﮔی ،استرس ،ﻏﻢ ،ناامیدی ،اشتﻐالهای ذهنی،
تمايﻞ به تنهايی و ﮔوشهﮔیری در عذاب هﺴتند [.]22،23
نتايﺞ مﻄالﻌۀ  Shelbyو همکاران ) (2014نشان داد ﮐه میﺰان
اﺣﺴاس ﺧوب بودن مرتﺒﻂ با ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ در
زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان در مﻄالﻌۀ آنها بﺴیار ﮐمتر از
ساير از ﺣیﻄهها به دسﺖ آمد [.]15
نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه بین سن و ﺧودﮐارآمدی
مديريﺖ عاليﻢ ارتﺒاط آماری وﺟود دارد .به عﺒارت ديﮕر با
اﻓﺰايﺶ سن میﺰان ﺧودﮐارآمدی ﮐاهﺶ میيابد .نتايﺞ مﻄالﻌۀ
 Zinerو همکاران ) (2012بر اين امر تاﮐید ﮐرد ﮐه با اﻓﺰايﺶ
سن میﺰان ترس از عود سرطان اﻓﺰايﺶ میيابد .نتايﺞ مﻄالﻌۀ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

آنها نشان داد ،اﻓرادی ﮐه بیماری آنها در سنین  45سال و
ﮐمتر تشﺨیﺺ داده شده بود در مقايﺴه با اﻓرادی ﮐه بیماری
آنها در سنین 70ـ 55سالﮕی تشﺨیﺺ داده شده بود ،میﺰان
ترس از عود ﮐمتری داشتند .در اﻓراد مﺴنتر ،ترس از عود
و نﮕرانی ناشی از آن منجر به ﮐاهﺶ میﺰان ﺧودﮐارآمدی در
زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان شده بود ﮐه اين ياﻓته با نتیجۀ
تﺤقیﻖ ﺣاﺿر همﺴو اسﺖ [ .]21از طرﻓی به نﻈر میرسد
اﻓراد ﺟوانتر توانايی بیشتری برای مراﻗﺒﺖ از ﺧود داشته و
با بازﮔشﺖ به مﺤیﻂ زندﮔی وﺿﻌیﺖ ﺧود مديريتی بهتری
داشته باشند.
براساس نتايﺞ مﻄالﻌه ،ارتﺒاط آماری مﻌنیداری بین میﺰان
ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ و سﻄﺢ تﺤﺼیالت مشاهده شد.
به نﻈر میرسد زنان تﺤﺼیﻞﮐرده اﻏلﺐ روابﻂ اﺟتماعی
بیشتری داشته ،شاﻏﻞ بوده ،مﻄالﻌات بیشتری داشته و در
نتیجه ﻗدرت ﮐنترل بهتر بﺤرانها را ﺧواهند داشﺖ .نتايﺞ
مﻄالﻌۀ Rottmannو همکاران ) (2010و ﮐیايی و همکاران
) (1395نشان داد ﮐه با اﻓﺰايﺶ سﻄﺢ تﺤﺼیالت ،میﺰان
ﺧودﮐارآمدی در زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان اﻓﺰايﺶ میيابد
[.]18،24
در اين مﻄالﻌه ارتﺒاط مﻌنیداری بین وﺿﻌیﺖ اﻗتﺼادی
و ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مشاهده شد .به نﻈر میرسد
داشتن استقالل و وﺿﻌیﺖ اﻗتﺼادی مناسﺐ عامﻞ مهمی
در ﺧودﮐارآمدی اسﺖ ،چرا ﮐه سﺒﺐ ﺣفﻆ وﺿﻌیﺖ اﻓراد با
وﺟود هﺰينهها و اﻗدامهای ﻻزم دربارة بیماری میشود ﮐه اين
ياﻓته با نتیجۀ مﻄالﻌۀ  Liangو همکاران ) (2015همﺴو بود
[ .]16میتوان چنین استدﻻل ﮐرد ﮐه درآمد عامﻞ مﺤیﻄی
مهمی اسﺖ ﮐه با وﺿﻌیﺖ سالمﺖ و عملکرد ﻓرد ارتﺒاط دارد
و درآمد پايینتر با سﻄﺢ سالمﺖ پايینتر و مﺤدوديﺖهای
بیشتر و در نهايﺖ ﺧودﮐارآمدی پايینتر همراه اسﺖ.
در اين مﻄالﻌه بین وﺿﻌیﺖ تﺄهﻞ و وﺿﻌیﺖ زندﮔی با
ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ ارتﺒاطی بﺴیاری مشاهده شد.
در اين پژوهﺶ اﻓراد متﺄهﻞ نﺴﺒﺖ به مجرد ،مﻄلقه و بیوه
ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عالﺋﻢ بهتری داشتند .نتايﺞ مﻄالﻌات
ﺣاﮐی از آن هﺴتند ﮐه همﺴر میتواند ﺣمايﺖ ﻻزم برای
ﮐمﮏ به بیمار ،برای برﺧورد با تنیدﮔی ناشی از بیماری و
سازﮔاری با آن را ﻓراهﻢ سازد و نیازهای مربوط به عشﻖ و
تﻌلﻖ را ارﺿا ﮐند .نتايﺞ مﻄالﻌۀ  Zinerو همکاران )(2012
نیﺰ همﺴو با مﻄالﻌه ﺣاﺿر بود [.]21
براساس نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ارتﺒاط مﻌنیداری بین سﺒﮏ
زندﮔی با ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ مشاهده شد .بدين
صورت ﮐه میانﮕین نمرة ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ در
بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتانی ﮐه با همﺴر و ﻓرزند ﺧود
زندﮔی میﮐردند ،بﺴیار بیشتر از اﻓرادی بود ﮐه به تنهايی
يا با پدر و مادر ﺧود زندﮔی میﮐردند .نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر
اين ديدﮔاه را ﺣمايﺖ میﮐند ﮐه وﺟود ﺣمايﺖ اﺟتماعی
از طريﻖ تﻌامﻞ اﺟتماعی ﺧانواده بهويژه همﺴر و ﻓرزند ،بر
مشارﮐﺖ و انجام رﻓتارهای ﺧود مديريتی تاﺛیر میﮔذارد
و ﺣمايﺖ اﺟتماعی ﮐاﻓی ،اعمال و اﻓکار ﻓرد را برای انجام
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رﻓتار ﺧود مديريتی تﺴهیﻞ میﮐند .نتايﺞ مﻄالﻌههای
مﺨتلﻒ نشان میدهد درك ﺣمايﺖ اﺟتماعی مﺜﺒﺖ و ﮐاﻓی
میتواند تﺒﻌیﺖ از رژيﻢهای درمانی ،بازتوانی و پیامدهای ﮐلی
سالمﺖ را ارتقاء و بهﺒود دهد .ارتﺒاطهای ﺧوب ﺧانوادﮔی در
ﺧودﮐارآمدی ﻓرد تاﺛیر مﺜﺒﺖ میﮔذارد [27ـ ]25میتوان
چنین استدﻻل ﮐرد ﮐه ﺣمايﺖ ﺧانواده يکی از اساسیترين
عوامﻞ تاﺛیرﮔذار بر رﻓتارهای ﺧود مديريتی در زنان مﺒتال به
سرطان پﺴتان اسﺖ.
نتیجۀ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه ارتﺒاط آماری مﻌنیداری
بین مدت بیماری و ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ وﺟود
ندارد Schwarzer .و همکاران ) (2005مﻄالﻌهای طولی در
مدت زمان  11ماه و در سه مقﻄﻊ زمانی با ﻓواصﻞ مرتﺐ
بر میﺰان ﺧودﮐارآمدی زنان مﺒتال به سرطان پﺴتان انجام
دادند .نتايﺞ نشان داد ﮐه در میﺰان ﮐلی ﺧودﮐارامدی در
طول زمان تﻐییری ايجاد نشده اسﺖ .به عﺒارتی هیﭻ ارتﺒاطی
بین مدت زمان بیماری و میﺰان ﺧودﮐارآمدی در اين مﻄالﻌه
مشاهده نشد ﮐه همﺴو با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر اسﺖ [ .]28براساس
نتايﺞ بهدسﺖ آمده مشاهده شد ﮐه بین مرﺣلۀ بیماری و
ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ ارتﺒاطی وﺟود ندارد .نتیجۀ
مﻄالﻌۀ  Rottmannو همکاران ) (2010نیﺰ همﺴو با مﻄالﻌۀ
ﺣاﺿر بود [ .]24براساس نتايﺞ بهدسﺖ آمده مشاهده شد
ﮐه بین نوع ﺟراﺣی و ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ ارتﺒاطی
وﺟود ندارد .نتیجۀ مﻄالﻌۀ  Mosherو همکاران ) (2010هﻢ
نشان داد ﮐه بین نوع ﺟراﺣی ،ﺧودﮐارآمدی و میﺰان مقابله
با سرطان ارتﺒاط وﺟود ندارد ﮐه همﺴو با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر اسﺖ
[ .]29درﺣالی ﮐه نتیجۀ مﻄالﻌه  Templeو همکاران )(2006
نشان داده اسﺖ ﮐه ارتﺒاط مﻌنیداری بین ﺧودﮐارآمدی و
نوع ﺟراﺣی در اين بیماران وﺟود دارد [ ]30ﮐه با ياﻓتههای
پژوهﺶ ﺣاﺿر ناهمﺴو اسﺖ .در اين مﻄالﻌه بین ﺧودﮐارآمدی
و متﻐیرهای زمینهای مرتﺒﻂ با بیماری هیﭻ ارتﺒاطی مشاهده
نشد .در توﺟیه اين ياﻓته میتوان اين ﮔونه استدﻻل ﮐرد ﮐه
در اين مﻄالﻌه ارتﺒاط بﺴیار ﻗوی بین وﺿﻌیﺖ تاهﻞ و وﺿﻌیﺖ
زندﮔی با ﺧودﮐارآمدی مشاهده شد ﮐه نشان دهندة اﺛر و
نقﺶ ﺣمايتی ﺧانواده در ﮐاهﺶ بروز عاليﻢ ﺟﺴمی ،روانی
و اﺟتماعی اسﺖ .به نﻈر میرسد بیماران مﺒتال به سرطان
پﺴتان ﮐه از آنها ﺣمايﺖ ﮐاﻓی میشود ،بهتر میتوانند با
مشکالت ﮐنار آمده و چالﺶهای موﺟود را ﮐنترل ﮐنند.

ﺧودمديريتی در بیمارستانها و مراﮐﺰ بهداشتی درمانی از
طريﻖ دسﺖ اندﮐاران طرح ريﺰی و اﺟرا شود.

محدودیتهای پژوهش

اين پژوهﺶ با مﺤدوديﺖهايی روبرو بود ﮐه ذﮐر آنها برای
نتیجهﮔیری دربارة اطالعات ﺣاصله مفید ﺧواهد بود .نتايﺞ
بهدسﺖ آمده در اين مﻄالﻌه از نوع ارتﺒاط بین متﻐیرها اسﺖ
لذا نمیتوان استنﺒاطی ﻗﻄﻌی ﮐرد .همﭽنین روش پژوهﺶ
در اين مﻄالﻌه نمونهﮔیری آسان بود ﮐه تﻌمیﻢپذيری ياﻓتهها
را با مشکﻞ مواﺟه میﮐند.

سپاسگزاری

اين مقاله ﺣاصﻞ طرح تﺤقیقاتی مﺼوب ﮐمیتۀ تﺤقیقات
دانشجويی دانشﮕاه علوم پﺰشکی ارومیه با ﮐد اﺧالق
 IR.umsu.rec.1395.284اسﺖ .بدين وسیله از ﮐمیتۀ
تﺤقیقات دانشجويی دانشﮕاه علوم پﺰشکی ارومیه و مﻌاونﺖ
مﺤترم پژوهشی دانشﮕاه و تمام بیماران مﺒتال به سرطان
پﺴتان ﮐه در اين مﻄالﻌه شرﮐﺖ ﮐردند ،تشکر و ﻗدردانی
می شود.

تعارض در منافع

بین نويﺴندﮔان در اين مﻄالﻌه تﻀاد مناﻓﻌی وﺟود ندارد.

نتیجهگیری

در نهايﺖ میتوان اينطور نتیجه ﮔرﻓﺖ ﮐه اﻓراد بررسی
شدة مﺒتال به سرطان پﺴتان و بالﻄﺒﻊ ﮐلیۀ اين بیماران
در سراسر ﮐشور سﻄﺢ ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عالﺋﻢ به
نﺴﺒﺖ پايینی داشتند ،بنابراين تالشهای مداﺧلهای برای
ارتقای میﺰان ﺧودﮐارآمدی مديريﺖ عاليﻢ ،بهويژه مديريﺖ
اﺧتالﻻت عاطفی و بین ﻓردی در اين بیماران مهﻢ و ﺿروری
میرسد .به نﻈر میرسد ياﻓتههای اين پژوهﺶ میتوانند در
برنامهريﺰیهايی ﮐه برای بیماران مﺒتال به سرطان پﺴتان
انجام میﮔیرد ﮐاربرد موﺛری داشته باشند .بايﺴتی برنامههای
مشاورهای ،آموزشی و مداﺧلهای بهمنﻈور ارتقاء رﻓتارهای
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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