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Abstract
Introduction: When the child has cancer, the family is faced with the challenge
and this makes the parents spend a lot of energy caring for their children. In many
cases it seems that the pressures of caring for sick children increases so much that
affects the general health and quality of life of parents and causes malicious changes
that affect children’s quality of life in the end. This study aimed to determine the
relationship between public health and quality of life of parents and quality of life of
children with cancer at Besat Hospital, in 2016, respectively.
Methods: This was a correlation study, in which 108 mothers and fathers of
children diagnosed with cancer with ages between 8-18 years old, referring to hematology department of Besat Clinic and hospital were selected by convenience
sampling method. Data was gathered using general health questionnaires. The data
was analyzed using SPSS20 and independent t-test and logistic regression analysis.
Results: The highest average scores in the aspects of quality of life for fathers
were, physical functioning (74/67± 20/77), role impairment due to physical health
(61/20 ± 28/25) and fatigue (48/50 ±16 /30) and for mothers were the pain scale
(50/97± 23) and impairment role for emotional health (61/42±31/94).There was just
a significant relationship (P=0/045) between anxiety symptoms and sleep disturbances, safety and quality of life of mothers of children. There was a significant
relationship between the quality of life of mothers in terms of fatigue (P=0/011) and
emotional well-being (P =0/038) and fathers in children’s pain and quality of life
(P =0/015).
Conclusion: Parents of children with cancer have problems in general health
and quality of life. Health and social policies are required in order to plan properly to solve problems and improve the quality of life of parents and children.
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چکیده
مقدمه :ابتالی ﮐودك به سرطان ،ﺧانواده را باچالﺶ روبرو میﮐند و سﺒﺐ میشود ﮐه والدين ،انرژی زيادی
صرف مراﻗﺒﺖ از ﮐودك ﮐنند .در بﺴیاری موارد بهنﻈر میرسد ﻓشارهای ناشی از مراﻗﺒﺖ ﮐودك بیمار به ﺣدی
اﻓﺰايﺶ میيابد ﮐه سالمﺖ عمومی و ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين را دستﺨوش تﻐییرات مﺨربی میﮐند ﮐه در انتها
برﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان تاﺛیر میﮔذارد .هدف اين مﻄالﻌه تﻌیین ارتﺒاط بین سالمﺖ عمومی و ﮐیفیﺖ زندﮔی
والدين با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان در مرﮐﺰ آموزشی ـ درمانی بﻌﺜﺖ همدان 1395 ،بود.
روش کار :در مﻄالﻌۀ همﺒﺴتﮕی ﺣاﺿر 108 ،پدر و مادرﮐودﮐان 18ـ 8سالۀ مﺒتال به سرطان مراﺟﻌه ﮐننده به
درمانﮕاه و بﺨﺶ هماتولوژی بیمارستان بﻌﺜﺖ همدان با روش نمونهﮕیری دردسترس انتﺨاب شدند .ابﺰارﮔردآوری
دادهها پرسﺶنامۀهای سالمﺖ عمومی ،ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين و ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان بود.
دادهها با نرم اﻓﺰار  SPSSنﺴﺨۀ  20و آزمونهای  tمﺴتقﻞ و رﮔرسیون لوﺟﺴتیﮏ آنالیﺰ شد.
یافتهها :باﻻترين میانﮕین نمرات ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران در ابﻌاد ﮐارﮐرد ﺟﺴمی )  ،(74/67 ±20/77اﺧتالل
نقﺶ بهﺧاطر سالمﺖ ﺟﺴمی ) (61/20±28/25و ﺧﺴتﮕی ) (48/50±16/30و مادران در ابﻌاد درد )(50/97±23
و اﺧتالل نقﺶ بهﺧاطر سالمﺖ هیجانی ) (61/42±31/94بود .ﻓقﻂ بین بﻌد عالﺋﻢ اﺿﻄرابی و اﺧتالل ﺧواب از
سالمﺖ عمومی مادران و ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان ارتﺒاط مﻌناداری وﺟود داشﺖ ) .(P=0/045بین ﮐیفیﺖ زندﮔی
مادران در ابﻌاد ﺧﺴتﮕی ) (P=0/011و بهﺰيﺴتی هیجانی ) (P=0/038و پدران در بﻌد درد با ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودﮐان ارتﺒاط مﻌنادار آماری وﺟود داشﺖ ).(P=0/015
نتیجهگیری :والدين ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان در برﺧی ابﻌاد ﮐیفیﺖ زندﮔی و سالمﺖ عمومی مﺜﻞ ﺧﺴتﮕی،
درد و عالﺋﻢ اﺿﻄرابی دچار مشکﻞ هﺴتند ﮐه اين مشکالت باعﺚ ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك شد .بنابراين
مداﺧلهها و مشاورههای برنامهريﺰی شده برای بهﺒود ﮐیفیﺖ زندﮔی اين ﮐودﮐان و والدين آنها ﺿروری اسﺖ.

مقدمه

واژههای کلیدی :سرطان ،ﮐودك،ﮐیفیﺖ زندﮔی ،والدين.

سرطان چه در بﺰرﮔﺴاﻻن و چه در ﮐودﮐان به مﻌنی
رشد ﻏیرطﺒیﻌی سلول اسﺖ [ .]1لوسمی و لنفوم شايﻊترين
سرطانهای دوران ﮐودﮐی اسﺖ [ .]1در اروپا و آمريکا،
سرطان علﺖ اصلی مرگ و میر در ﮐودﮐان 14ـ  5سال
ﮔﺰارش شده اسﺖ و شیوع آن در اين ﮔروه سنی تقريﺒاً 129
در يﮏ میلیون نفر اسﺖ [ .]2در ايران  13درصد مرگ و
میر ﮐودﮐان سن 15ـ  5سال ناشی از سرطان اسﺖ [.]3
با اينکه پیشرﻓﺖهای پﺰشکی و پروتکﻞهای موﺛرتر درمانی
موﺟﺐ اﻓﺰايﺶ طول عمرﮐودﮐان مﺒتال به سرطان شده اسﺖ
[ ]4اما سرطان همﭽنان به عنوان عامﻞ تهديدﮐنندة ﺣیات
باﻗی مانده اسﺖ .از سويی ديﮕر ،ﮐودك و ﺧانواده در طول
دورة درمان ،با چالﺶهای متﻌددی روبرو میشوند و بیشتر
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﮐودﮐان عوارض ﺟانﺒی ﺟﺴمی ،مشکالت رﻓتاری و عاطفی
ناﺧوشايندی را تجربه میﮐنند [ .]5از ﺟمله مشکالت مهﻢ
مﺆﺛر بر ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك میتوان به درد ناشی از ﺧود
بیماری و روشهای تهاﺟمی درمان و همﭽنین ﮐاهﺶ انرژی
ناتوانی برﻗراری تماس با دوستان در مدرسه و اﺟتماع
روزانه،
ِ
و ترس از آينده اشاره داشﺖ [ .]9اين موﺿوع باعﺚ شده
اسﺖ ﮐیفیﺖ زندﮔی نیﺰ در ﮐانون توﺟه درمانهای اراﺋه شده
به ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان ﻗرار ﮔیرد [ .]10ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان يﮏ اﺣﺴاس ﮐلی از سالمﺖ ،مﺒنی
بر توانايی شرﮐﺖ در ﻓﻌالیﺖهای مﻌمول ،تﻌامﻞ با ديﮕران
و سازﮔاری با رويدادهای ناراﺣﺖﮐنندة شناﺧتی ،عاطفی،
ﻓیﺰيکی و ايجاد مفهومی از تجربۀ بیماری اسﺖ [ .]12عالوه
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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بر آن سرطان عواﻗﺐ ﮐوتاهمدت و طوﻻنیمدت نامﻄلوبی بر
سالمﺖ ﺟﺴمی و روﺣی والدين دارد [.]6
سرطان ﮐودﮐان عالوه بر ﮐودﮐان ،بر والدين آنها نیﺰ تاﺛیر
میﮔذارد .درمانها و مراﻗﺒﺖهای طوﻻنی مدت ،واﮐنﺶهای
ﺟامﻌه در برابر بیماری ﮐودك و از اين ﻗﺒیﻞ میتوانند منجر
به بروز تنﺶهای شديد و مشکالت روانی ـ اﺟتماعی مهﻢ و
در نتیجه ﮐاهﺶ سالمﺖ عمومی والدين شوند [ .]7سالمﺖ
عمومی با عنوان بهﺰيﺴتی ﮐامﻞ ﺟﺴمی ،ذهنی و اﺟتماعی
و نه صرﻓاً بیمار نﺒودن تﻌريﻒ میشود [ ]8والدين اﻏلﺐ
تﺼمیﻢﮔیرندﮔان اصلی در ادامۀ درمان و مراﻗﺒﺖهای ﮐودك
ﺧود هﺴتند .بنابراين ،توﺟه به سالمﺖ و ﮐیفیﺖ زندﮔی
آنها مهﻢ بوده و نتیجۀ آن بهﺒود مديريﺖ سرطان ﮐودك
اسﺖ [ .]9ﻓشارهای روانی ناشی از بیماری ﮐودك در برﺧی
از والدين به ﺣدی میرسد ﮐه آنان از آرامﺶ بﺨشیدن به
ﮐودك ناتوانمانده و از بهﮐارﮔیری تدابیری ﮐه باعﺚ بهﺒود
ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك میشود ،باز میمانند [ .]10،11بﺴیاری
از تﺤقیقات نشان دادهاند تشﺨیﺺ سرطان ،بﺤرانی در ﮐودك
به وﺟود می آورد ﮐه باعﺚ استرس شديدی در والدين شده
و بر عملکرد آنها اﺛر میﮔذارد [ .]12ياﻓتههای مﻄالﻌهای
نشان میدهد ﮐه والدين ﮐودﮐان مﺒتال به لوسمی در مﻌرض
ﮐاهﺶ سالمﺖ و ﻓقدان تﻄابﻖ هﺴتند [ .]13بنابراين درك
عملکرد والدين از نﻈر سالمﺖ عمومی و تجربۀ تﻄابﻖ آنها
اهمیﺖ زيادی در برنامهريﺰیهای بهداشتی ﺧواهد داشﺖ
[ .]14در مﻄالﻌۀ يامازاﮐی و همکاران ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ
با سالمتی مادران ﮐودﮐان مﺒتال به لوسمی نﺴﺒﺖ به مادران
ﮐودﮐان سالﻢ ،ﮐاهﺶ ياﻓته بود [ .]15نتايﺞ مﻄالﻌۀ لیتﺰلمن
و همکاران نیﺰ علﺖ ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين ﮐودﮐان
مﺒتال به سرطان را استرس والدی ناشی از بیماری ﮐودك
بیان ﮐرده اسﺖ [ .]16نتايﺞ ﺣاصﻞ از اندازهﮔیری ﮐیفیﺖ
زندﮔی نه تنها میتواند به اعﻀای تیﻢ درمان در برنامهريﺰی
واﻗﻊبینانهتر و منﻄﺒﻖ بر نیازهای مراﻗﺒتی ﮐمﮏ ﮐند ،بلکه
باعﺚ آﮔاهی آنها از میﺰان تﺄﺛیر مراﻗﺒﺖها میشود [.]17
لذا پرستار ﮐودﮐان برای ﮐمﮏ به والدين در ﮐنترل
عوارض ﺟانﺒی بیماری ،تﻐییر در تﺼوير ذهنی ،توانمند سازی
و بهﺒود عملکرد والدين ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان [ ،]18بايد
از چﮕونﮕی ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين و ﮐودك مﺒتال آﮔاه باشد.
زيرا ﮐودﮐانی ﮐه از ﺣمايﺖ والدين توانمند برﺧوردارند،
توانايی سازﮔاری بیشتری با بیماری و در نتیجه بقای بیشتری
ﺧواهند داشﺖ .لذا مﻄالﻌات در اين راستا میتواند پايهای
برای اﻓﺰايﺶ نقﺶ مراﻗﺒتی و عملکرد ﺧانواده در مديريﺖ
سرطان باشد [ .]19تقاﺿاهای مراﻗﺒﺖ توسﻂ والدين بهعنوان
اولويتی مهﻢ در تﺤقیقات انکولوژی ﮐودﮐان بیان میشود
چرا ﮐه در ﻓﻀای ﮐنونی ﮐه بیشتر مراﻗﺒﺖهای پﺰشکی در
ﺣال تﻐییر به ﺣالﺖ اﺟرا در منﺰل و سر پايی اسﺖ ،انتﻈار
میرود ﮐه والدين و ساير مراﻗﺒین مﺴﺌولیﺖ بیشتری در ﻗﺒال
وﻇايﻒ پﺰشکی ،عوارض مرتﺒﻂ و ﮔﺰارش و بﺤﺚ وﺿﻌیﺖ
ﮐودك به تیﻢ درمانی داشته باشند .لذا مﻄالﻌات در اين راستا
میتواند پايهای برای اﻓﺰايﺶ نقﺶ مراﻗﺒتی و عملکرد ﺧانواده
در سرطان باشد .در اين راستا مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با هدف تﻌیین
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ارتﺒاط بین سالمﺖ و ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين با ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان انجام شد .تا بتوان با توﺟه به ﮐیفیﺖ
زندﮔی ﮐودﮐان و والدين و سالمﺖ عمومی والدين ،نقشی در
برنامهريﺰی بهمنﻈور ارتقای ﮐیفیﺖ زندﮔی و سالمﺖ بیماران
و ﺧانوادههای آسیﺐپذير ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان ايفا ﮐرد.
مﻄالﻌۀ همﺒﺴتﮕی ﺣاﺿر در بیمارستان و درمانﮕاه
هماتولوژی مرﮐﺰ آموزشی ـ درمانی بﻌﺜﺖ همدان در سال
 1395انجام شد108 .پدر و مادر دارای ﮐودﮐان و نوﺟوانان
18ـ  8سالۀ مﺒتال به سرطان به روش نمونهﮔیری در دسترس
از ماه ارديﺒهشﺖ تا مهر سال  1395براساس مﻌیارهای
پژوهﺶ انتﺨاب شدند .مﻌیارهای ورود به مﻄالﻌه شامﻞ
ﮔذشتن ﺣداﻗﻞ
داشتن ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان 18ـ 8سال،
ِ
ِ
دادن ﺣداﻗﻞ يﮏ
سه ماه از تشﺨیﺺ بیماری ﮐودك ،انجام
ِ
نﺒودن ﮐودك به بیماری ﺟﺴمی و
بار شیمی درمانی ،مﺒتال
ِ
داشتن ﻓقﻂ يﮏ ﮐودك مﺒتال به سرطان
روانی ديﮕر ،وﺟود
ِ
ﮐردن والدين ﮐودك با هﻢ و در ﻗید ﺣیات
در ﺧانواده ،زندﮔی
ِ
نوشتن والدين و اطالع
و
ﺧواندن
توانايی
داشتن
بودن هر دو،
ِ
ِ
ِ
نکردن
از بیماری ﮐودك بود .مﻌیارهای ﺧروج شامﻞ تکمیﻞ
ِ
ندادن درمان
پرسﺶنامۀ به وسیلۀ والدين و ﮐودك و ادامه
ِ
در مرﮐﺰ آموزشی درمانی بﻌﺜﺖ بود.
ابﺰار ﮔردآوری دادهها ،پرسﺶنامۀ اطالعات دموﮔراﻓیﮏ
والدين و ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان ،پرسﺶنامۀ سالمﺖ
عمومی ) ،(GHQپرسﺶنامۀ ﮐوتاه شدة ﮐیفیﺖ زندﮔی
مرتﺒﻂ با سالمتی ) (36-sfو پرسﺶنامۀ ﮐیفیﺖ زندﮔی
مرتﺒﻂ با سالمﺖ ﮐودﮐان و نوﺟوانان ﮐیندل ) (kindlاسﺖ
ﮐه مادر و پدر همۀ پرسﺶنامۀها را تکمیﻞ ﮐردند.
پرسﺶنامۀ سالمﺖ عمومی ﮔلدبرگ و هیلر در سال
1979تدوين شده اسﺖ [ .]20اين پرسﺶنامۀ 28سوال در
چهاربﻌد )عالﺋﻢ ﺟﺴمانی  ،عالﺋﻢ اﺿﻄرابی و اﺧتالل ﺧواب
،ﮐارﮐرد اﺟتماعی ،عالﺋﻢ اﻓﺴردﮔی( دارد و به صورت لیکرت
چهار ﮔﺰينهای به ﮔﺰينههای ﺧیر نمرة0صفر ،ﮐمﯽ نمرة يﮏ،
زياد نمرة دو و ﺧیلﯽ زياد نمرة سه تﻌلﻖ میﮔیرد .بدين
ترتیﺐ دامنۀ نمره بین  0- 84ﺧواهد بود .نمرة  27نشان
دهندة سالمﺖ عمومﯽ مﻄلوب 28 -55 ،در ﺣد مﻄلوب و
 56 - 84نامﻄلوب اسﺖ .نﻈیفی و همکاران روايی پرسﺶنامۀ
را تايید و پايايی آن را با استفاده از ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ
0/76ﮔﺰارش ﮐردند [ .]21پرسﺶنامۀ ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ
با سالمتی  36سﺆال در هشﺖ بﻌد )ﮐارﮐرد ﺟﺴمی ،اﺧتالل
نقﺶ به ﺧاطر سالمﺖ ﺟﺴمی ،اﺧتالل نقﺶ به ﺧاطر سالمﺖ
هیجانی ،انرژی/ﺧﺴتﮕی ،بهﺰيﺴتی هیجانی ،ﮐارﮐرد اﺟتماعی،
سالمﺖ عمومی( دارد .برای مﺤاسﺒۀ نمرات بايد ﺟمﻊ نمرات
مربوط به هر بﻌد را تقﺴیﻢ بر تﻌداد سﺆاﻻت و ﺿرب در صد
ﮐرد .بنابراين دامنۀ نمرات در هر بﻌد بین  0 -100ﺧواهد
بود .عشاﻗی و همکاران ) ،(1385پايايی پرسﺶنامۀ را تﺄيید
و ﺛﺒات درونی آن را ﺣدود0/7ﮔﺰارش ﮐردند [.]22
پرسﺶنامۀ ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با سالمﺖ ﮐودﮐان و
نوﺟوانان ﮐیندل را  Ravens-Siebererو  Bullingerبه زبان
آلمانی در سال  1999برای ﮔروههای سنی مﺨتلﻒ ﮐودﮐان
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طراﺣی ﮐرد [ .]23اين پرسﺶنامه  24ﮔويه با مقیاس لیکرت
 5ﮔﺰينهای )هرﮔﺰ ،بندرت ،بﻌﻀی اوﻗات ،ﻏالﺒا و همیشه( در
 6بﻌد )ﺟﺴمی ،روﺣی ،اعتماد به نفﺲ ،ﺧانواده ،دوستان،
مدرسه( دارد .عالوه بر آن 7سﺆال هﻢ مربوط به بﺴتری شدن
ﮐودك بیمار اسﺖ [ ]23به ﮔﺰينۀ هرﮔﺰ  1و ﮔﺰينۀ همیشه 5
تﻌلﻖ میﮔیرد .نمرات ﮐﻞ و ابﻌاد مﺤاسﺒه و در نهايﺖ به 0تا
 100تﺒديﻞ شد .براساس مﻄالﻌۀ يﻐمايی و همکاران )،(1391
نتايﺞ اندازهﮔیری پايايی با روش انجام آزمون مجدد نشان داد
ﮐه بین ابﻌاد مﺨتلﻒ اين پرسﺶنامه ﺿريﺐ همﺒﺴتﮕی باﻻيی
وﺟود دارد ) ( r=0/895 ،P>0/001و بررسﯽ شاﺧﺺ اعتﺒار
مﺤتوا در تمام عﺒارات باﻻتر از  75بود [ .]24درپژوهﺶ
ﺣاﺿر همﺴانی درونی پرسﺶنامهها با استفاده از ﺿريﺐ
آلفای ﮐرونﺒاخ مﺤاسﺒه شد و به ترتیﺐ برای پرسﺶنامۀ
سالمﺖ عمومی ،ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با سالمتی و ﮐیندل
برابر 0/7 ،0/84و  0/74به دسﺖ آمد ﮐه بیانﮕر اين اسﺖ ﮐه
پرسﺶنامهها پايايی ﻻزم را داشتند.
ﻗﺒﻞ از تکمیﻞ پرسﺶنامهها ،هدف از تکمیﻞ آنها برای
والدين توﺿیﺢ داده شد و درصورت تمايﻞ والدين برای
شرﮐﺖ در مﻄالﻌه ﻓرم رﺿايﺖنامه تکمیﻞ شد .به دلیﻞ آنکه
در برﺧی موارد هر دو والد همﺰمان همرا ِه ﮐودك نﺒودند،
پرسﺶنامههاي مربوط به پدر يا مادر برای تکمیﻞ به وسیلۀ
والد ﻏايﺐ همراه با توﺿیﺤات ﮐامﻞ و رﺿايﺖنامۀ ﮐتﺒی
درون يﮏ پاﮐﺖ در بﺴته به والد ﺣاﺿر تﺤويﻞ داده شد

و از هرﮐدام از والدين ﺧواسته شد ﮐه ﺟداﮔانه با دﻗﺖ به
سﺆالهای پرسﺶنامهها پاسخ داده و درمراﺟﻌۀ بﻌدی به
پژوهشﮕر تﺤويﻞ دهند .تﻌدادی از والدين از شهرستانها و
شهرهای اطراف همدان مﺜﻞ سنندج ،ﮐرمانشاه و ﺧرمآباد
مراﺟﻌه میﮐردند .اين مﺴاﻓﺖ دور باعﺚ عدم مراﺟﻌۀ بﻌدی
ﮐودﮐان و والدين شد )1عدد( ﮐه پرسﺶنامۀ ها در نوبﺖ
بﻌدی درياﻓﺖ نشد و از مﻄالﻌه ﺧارج شدند .همﭽنین بﻌﻀی
از پرسﺶنامههای درياﻓتی به سﺒﺐ ناﻗﺺ بودن از پژوهﺶ
ﺣذف شدند )2عدد( .همﭽنین برﺧی ﮐودﮐان ﻗﺒﻞ از تاريخ
شیمیدرمانی بﻌدی به دلیﻞ بد ﺣالی يا به دﻻيﻞ ديﮕر بﺴتری
شدند و به همین دلیﻞ از نمونۀ پژوهﺶ ﺣذف شدند )3عدد(.
برای تجﺰيه و تﺤلیﻞ دادهها از نرم اﻓﺰار  SPSSنﺴﺨۀ 20
استفاده شد .روشهاي آمار توصیفی از ﻗﺒیﻞ ﻓراوانی،
درصد ،میانﮕین ،انﺤراف مﻌیار و روشهاي آمار استنﺒاطی
از ﻗﺒیﻞ آزمونهای آماری  tمﺴتقﻞ و رﮔرسیون لجﺴتیﮏ
چندمتﻐییره برای بررسی تفاوت ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮔﺰارش شده
استفاده شده و سﻄﺢ مﻌنیداری آزمون ها 0/05 ،در نﻈر
ﮔرﻓته شد.

یافتهها

اﮐﺜريﺖ ﮐودﮐان پﺴر ) ،(%55/46ﮔروه سنی  8 -11سال
) (%59 /3و مﺒتال به لوسمی لنفوسیﺖ ﺣاد ) ( %69/4بودند.
مشﺨﺼات دموﮔراﻓیﮏ والدين و ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان در
ﺟدول شمارة  1آمده اسﺖ.

جدول شمارۀ  .1توزیع فراوانی مطلﻖ و نسبی واحدهای پژوهش برحسب اطالعات دموگرافیک.
فراوانی

درصد

دﺧتر

48

44/4

پﺴر

60

55/6

 8-11سال

64

59/3

 11 -14سال

30

27/7

متﻐیر
جنس کودک
سن کودک
نوع سرطان

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

سن پدر

سن مادر

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 14 -18سال

14

13

لوسمی لنفوسیتیﮏ ﺣاد

75

69/4

لوسمی لنفوسیتیﮏ مﺰمن

8

7/4

لنفوم و ساير سرطانها

25

23/2

زير ديﭙلﻢ

76

70/4

ديﭙلﻢ

17

15/7

ﻓوق ديﭙلﻢ و باﻻتر

15

13/9

زير ديﭙلﻢ

73

67/6

ديﭙلﻢ

23

21/3

ﻓوق ديﭙلﻢ و باﻻتر

12

11/1

زير 35سال

12

11/2

 35-40سال

36

33/3

باﻻتراز 40سال

60

55/5

زير 35سال

19

17/6

 35-40سال

34

31/5

باﻻتر از 40سال

55

50/9
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 .204ارتباطِ سالمت عمومی و کیفیت زندگی ...

نتايﺞ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك ـ سالمﺖ عمومی پدران و
مادران :نتايﺞ تﺤقیﻖ دربارة وﺿﻌیﺖ سالمﺖ عمومی والدين
نشان داد ﮐه میانﮕین ﮐلی نمرة سالمﺖ عمومی برای پدران
) (31/15 ±12/29و برای مادران ) (31/33 ±11/41اسﺖ.
از طرﻓی ﮐمترين نمرات مادران  %3/7و پدران  %5/6در
مﺤدودة سالمﺖ عمومی نامﻄلوب و بیشترين درصد مادران

 %58و پدران  %50در مﺤدودة سالمﺖ عمومی بهنﺴﺒﺖ
مﻄلوب بود .نتايﺞ رﮔرسیون چندمتﻐییره نشان داد ﮐه ابﻌاد
سالمﺖ عمومی مادران با ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با سالمﺖ
ﮐودﮐان پژوهﺶ شده ارتﺒاط آماری مﻌناداری دارد) .ﺟدول
ِ
شمارة (2اما بین سالمﺖ عمومی پدران و ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودﮐان ارتﺒاط آماری مﻌناداری مشاهده نشد.

جدول شمارۀ  .2آزمون رگرسیون لجستیک تعیین ارتباط سالمت عمومی پدر/مادر و کیفیت زندگی کودکان مطالعه شده.
ابعاد سالمت عمومی مادر/پدر
مقدار ﺛابت

عالﺋم جسمانی

عالﺋم اضطرابی و اختالل خواب

مادر

عالﺋم کارکرداجتماعی

عالﺋم افسردگی

عالﺋم جسمانی

عالﺋم اضطرابی و اختالل خواب

پدر

عالﺋم کارکرد اجتماعی

عالﺋم افسردگی

B

انحراف معیار

61/35

11/98

β

مقادیر t

Pvalue

5/12

0/001

0/328

0/433

0/110

0/757

0/451

-0/723

0/354

-0/287

-2/04

*0/045

0/054

0/310

0/081

0/175

0/862

-0/417

0/225

-0/189

-1/85

0/068

0/152

0/364

0/058

0/418

0/678

-0/261

0/300

-0/125

-0/869

0/388

0-/037

0/352

-0/513

-0/104

0/918

-0/062

0/285

-0/031

-0/217

0/829

 =Bشیﺐ رﮔرسیون =β ،ﺿريﺐ رﮔرسیون استاندارد شده = t،مقدار آماره برای آزمون مﻌنیدار بودن سهﻢ هر متﻐیر در پیﺶبینی متﻐیر وابﺴته
*در سﻄﺢ  p>0/05مﻌنﯽدار اسﺖ.

نتايﺞ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك ـ ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران و
مادران :در بررسی ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با سالمتی  36سوالی
پدران و مادران باﻻترين میانﮕین نمرات ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران
مربوط به ابﻌاد ﮐارﮐرد ﺟﺴمی )  ،(74/67 ±20/77اﺧتالل
نقﺶ بهﺧاطر سالمﺖ ﺟﺴمی ) (61/20±28/25و ﺧﺴتﮕی
) (48/50±16/30و مادران در ابﻌاد درد ) (50/97±23و
اﺧتالل نقﺶ بهﺧاطر سالمﺖ هیجانی )(61/42±31/94
بود .باﻻترين میانﮕین نمرات ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك از ديدﮔاه
مادران ) (57/90±18/12و پدران ) (59/81 ±17/54مربوط
به بﻌد ﺧانواده بود .در بررسی ارتﺒاط بین ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران
و مادران با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان مشﺨﺺ شد ﮐه در ابﻌاد

ﮐیفیﺖ زندﮔی مادران ،ﺧﺴتﮕی ) (P =0/011و بهﺰيﺴتی
هیجانی ) (P =0/038با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك ارتﺒاط آماری
مﻌناداری دارد .بهطوریﮐه با ﮐاهﺶ ﺧﺴتﮕی و اﻓﺰايﺶ
بهﺰيﺴتی هیجانی مادران ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان اﻓﺰايﺶ
میيابد اما ساير ابﻌاد ﮐیفیﺖ زندﮔی مادران با ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودك ارتﺒاط نداشﺖ .نتايﺞ بررسی ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران نیﺰ
نشان داد ﮐه ﻓقﻂ بﻌد درد با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان ارتﺒاط
آماری مﻌنادار داشﺖ ) .(P =0/015به طوری ﮐه با اﻓﺰايﺶ
بﻌد درد در پدران ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان اﻓﺰايﺶ ياﻓﺖ اما
در ساير ابﻌاد ارتﺒاط آماری وﺟود نداشﺖ).ﺟدول شمارة(3

جدول شماره  .3آزمون رگرسیون لجستیک تعیین ارتباط کیفیت زندگی پدر/مادر و کیفیت زندگی کودکان مطالعه شده.
ابعاد کیفیت زندگی پدر/مادر
مقدار ﺛابت

30/90

11/22

2/75

0/008

0/005

0/044

0/012

0/122

0/903

-0/072

0/043

-0/186

-1/68

0/097

-0/009

0/041

-0/026

-0/227

0/821

-0/183

0/070

0/284

-2/59

*0/011

0/149

0/070

0/230

2/11

*0/038

0/131

0/073

0/200

1/80

0/075

درد

0/047

0/061

0/096

0/775

0/441

سالمت عمومی

0/114

0/092

0/138

1/23

0/220

کارکرد جسمی

اختالل نقش بهخاطرسالمت جسمی

اختالل نقش بهخاطرسالمت هیجانی

مادر

B

انحراف معیار

β

مقادیر t

Pvalue

انرژی/خستگی

بهزیستی هیجانی
کارکرد اجتماعی

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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B

انحراف معیار

β

مقادیر t

Pvalue

ابعاد کیفیت زندگی پدر/مادر
کارکرد جسمی

-0/002

0/052

0/004

0/036

0/971

اختالل نقش بهخاطرسالمت جسمی

-0/006

0/047

-0/016

-0/133

0/894

-0/013

0/038

-0/037

-0/340

0/735

0/042

0/080

0/064

0/528

0/599

0/160

0/090

0/242

1/77

0/080

-0/043

0/064

-0/069

-0/661

0/511

درد

0/130

0/052

0/257

2/49

*0/015

سالمت عمومی

0/101

0/083

0/129

1/22

0/225

اختالل نقش بهخاطرسالمت هیجانی

پدر

انرژی/خستگی

بهزیستی هیجانی
کارکرد اجتماعی

 =Bشیﺐ رﮔرسیون =β ،ﺿريﺐ رﮔرسیون استاندارد شده = t،مقدار آماره برای آزمون مﻌنیدار بودن سهﻢ هر متﻐیر در پیﺶبینی متﻐیر وابﺴته
*در سﻄﺢ  p>0/05مﻌنﯽدار اسﺖ.

بحث

نتايﺞ اين مﻄالﻌه نشان داد ﮐه سالمﺖ عمومی نامﻄلوب
مادران شامﻞ بﻌد عالﺋﻢ اﺿﻄرابی و اﺧتالل ﺧواب موﺟﺐ
ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان شد .همﭽنین ﺧﺴتﮕی مادران
و بﻌد درد در پدران موﺟﺐ ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان
شد .از طرﻓی با اﻓﺰايﺶ بهﺰيﺴتی هیجانی مادران ﮐیفیﺖ
زندﮔی ﮐودﮐان بهﺒود ياﻓﺖ .لذا توﺟه به سالمﺖ عمومی و
ﮐیفیﺖ زندﮔی والدين عالوه بر پیشﮕیری از ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ
زندﮔی ﮐودﮐان باعﺚ بهﺒود هرچه بیشتر مراﻗﺒﺖ والدين
می شود .بهعالوه سالمﺖ عمومی مادران با ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودﮐان پژوهﺶشده ارتﺒاط آماری دارد .به طوری ﮐه با
تﻐییر در اﺿﻄراب و اﺧتالل ﺧواب مادران در ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﮐودك تﻐییر ايجاد میشود اما بین سالمﺖ عمومی پدران
و ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان ارتﺒاط آماری مﻌناداری مشاهده
نشد .در اين راستا نتايﺞ پژوهﺶ رﺣیمی و همکاران نشان
میدهد ﮐه سالمﺖ عمومی مادر با ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با
سالمﺖ ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان ارتﺒاط دارد به طوریﮐه با
ﮐاهﺶ سالمﺖ عمومی مادر شانﺲ ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با
سالمﺖ مﻄلوب به میﺰان 1/107بار ﮐاهﺶ میيابد ﮐه اين
ارتﺒاط از نﻈر آماری مﻌنیدار اسﺖ .همﺴو با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر
در مﻄالﻌۀ ونﺲ ) (vanceو همکاران ،با هدف تﻌیین ارتﺒاط
ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان با سالمﺖ عمومی
والدينشان ﮐه مشابه مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر از پرسﺶنامۀ سالمﺖ
عمومی و ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان استفاده ﮐردند ،نتايﺞ نشان
داد ﮐه والدين ﮐودﮐان با ﮐیفیﺖ زندﮔی نامﻄلوب و ﮐﻢ ،دچار
اﻓﺴردﮔی بودند .هﻢ چنین والدينی ﮐه ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك
ﺧود را پايین ﮔﺰارش میﮐردند ،استرس زيادی داشتند [.]26
مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد در بررسی ﮐیفیﺖ زندﮔی پدران
بیشترين میانﮕین )انﺤراف مﻌیار( نمرات ﮐیفیﺖ زندﮔی
برای پدران مربوط به بﻌد ﮐارﮐرد ﺟﺴمی ،اﺧتالل نقﺶ
بهﺧاطر سالمﺖ ﺟﺴمی و ﺧﺴتﮕی اسﺖ .اين در ﺣالی اسﺖ
ﮐه مادران در ابﻌاد درد و اﺧتالل نقﺶ بهﺧاطر سالمﺖ
هیجانی بیشترين ﮐیفیﺖ زندﮔی را ﮔﺰارش ﮐردند .مﺨالﻒ
پژوهﺶ ﺣاﺿر مﺼﻄفی و همکاران در  2008نشان دادند ﮐه
والدين ﮐودﮐان مﺒتال به بیماری ﻗلﺒی در تمام ابﻌاد sf 36
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﮔﺰارش ﺿﻌیﻒتری از ﮐیفیﺖ زندﮔی مرتﺒﻂ با سالمتی )به
ﺟﺰ دربارة ﺧرده مقیاس درد( بیان ﮐردهاند [ .]27مﻄالﻌۀ
 yamazakiو همکاران در بیشتر ابﻌاد با پژوهﺶ ﺣاﺿر همﺴو
اسﺖ .اين مﻄالﻌه ،با عنوان بررسی ﮐیفیﺖ زندﮔی مادران
ﮐودﮐان مﺒتال به لوسمی در ژاپن با استفاده از پرسﺶنامۀ
شدن
 sf 36انجام شد .مادرانی ﮐه ﮐودﮐانشان نیاز به بﺴتری
ِ
مداوم در بیمارستان دارند ،ﮐیفیﺖ زندﮔی پايینی دارند و
بهويژه عملکرد اﺟتماعی و روﺣی آنها به ﺧﻄر میاﻓتد و در
مﻌرض اﻓﺴردﮔی ﻗرار میﮔیرند [ .]15همﭽنین در پژوهﺶ
ايﺰلر ﮐه در سال 2005انجام شد ،والدين ﮐیفیﺖ زندﮔی
ﺧود را در بیشتر ابﻌاد پايینتر از ﺣد انتﻈار بیان ﮐردند ﮐه
با پژوهﺶ ايﺰلر همﺴو اسﺖ [ .]28نتايﺞ اين مﻄالﻌه نشان
داد والدين ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان در برﺧی ابﻌاد مﺨتلﻒ
ﮐیفیﺖ زندﮔی مﺜﻞ ﺧﺴتﮕی و درد و همﭽنین بﻌد عالﺋﻢ
اﺿﻄرابی از سالمﺖ عمومی دچار مشکﻞ هﺴتند ﮐه اين
مشکالت باعﺚ ﮐاهﺶ ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك شد .همﺴو
با مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر  yac- kupeiو همکاران ،در مﻄالﻌهای با
هدف بررسی عوامﻞ مرتﺒﻂ با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودﮐان مﺒتال
به سرطان با استفاده از ابﺰار مشﺨﺺ درياﻓتند ،بﻌد روﺣی
ـ روانی والدين ،با ﮐیفیﺖ زندﮔی ﮐودك در ابﻌاد ﻓیﺰيکی
) ،(P>0/001عاطفی ) ،(P>0/001اﺟتماعی ) (P>0/014و
آموزشی ) (P>0/001ارتﺒاط مﻌنیدار آماری دارد .به ﮔونهای
ﮐه ﮐودﮐانی ﮐه والدين آنها سالمﺖ روانی مﻄلوبی داشتند،
ﮐیفیﺖ زندﮔی مﻄلوبی هﻢ داشتند [ .]29درمﻄالﻌۀ ﺣاﺿر،
وﺟود اﺣتمال تﺄﺛیرپذيری والدين از يکديﮕر در بیان ﮐیفیﺖ
زندﮔی ﮐودﮐان ازمﺤدوديﺖهای پژوهﺶ بود ،لذا در مﻄالﻌات
آينده در اين زمینه نیاز به دﻗﺖ بیشتر اسﺖ .همﭽنین در اين
مﻄالﻌه نمرات ﮐیفیﺖ زندﮔی براساس میانﮕین برآورد شد
ﮐه به منﻈور مقايﺴۀ بهتر نمرات میتوان از ﮔروه ﮐنترل در
مﻄالﻌات آينده بهره برد.
نتیجهگیری

با توﺟه به نتايﺞ اين مﻄالﻌه ،والدين ﮐودﮐان و نوﺟوانان
مﺒتال به سرطان مشکالتی در سالمﺖ عمومی و ﮐیفیﺖ
زندﮔی دارند .به همین دلیﻞ تدوين سیاسﺖهای بهداشتی
و اﺟتماعی به منﻈور برنامهريﺰی صﺤیﺢ برای ﺣﻞ مشکالت
ابﻌاد مﺨتلﻒ ﮐودﮐان و والدين آنها ،انجام مداﺧالت مناسﺐ
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 همﭽنین اين طرح در. اسﺖ950221669 با شمارة طرح
درﮐمیتۀ اﺧالق در پژوهﺶ دانشﮕاه علوم1395/01/21 تاريخ
52IR.UMSHA. پﺰشکی همدان تﺄيید شد و با ﮐد اﺧالق
 بر ﺧود ﻻزم، نويﺴندﮔان. به ﺛﺒﺖ رسید.1395.REC
میدانند از مﻌاونﺖ مﺤترم پژوهشی و اعﻀای مﺤترم هیﺌﺖ
 ﮐارﮐنان مﺤترم مرﮐﺰ آموزشی درمانی،علمی ﮔروه پرستاری
بﻌﺜﺖ شهر همدان و والدين ﮐودﮐان مﺒتال به سرطان ﮐه
. تشکر و ﻗدردانی بنمايند،همکاری ﺧود را دريﻎ نکردند

تعارض در منافع

.بین نويﺴندﮔان در اين مﻄالﻌه تﻀاد مناﻓﻌی وﺟود ندارد

برای ﮐاهﺶ عوارض ﺟانﺒی درمانهای شديد و تهاﺟمی
 همﭽنین ابتالی ﮐودك به بیماری مﺰمنی مﺜﻞ.ﺿروری اسﺖ
سرطان در ﺧانواده عامﻞ تهديدﮐنندهای اسﺖ ﮐه میتواند
 بنابراين.بر ﮐیفیﺖ زندﮔی و سالمﺖ والدين تﺄﺛیر بﮕذارد
 واﺣدهايی به،میتوان در مرﮐﺰ اراﺋۀ ﺧدمات به اين ﮐودﮐان
منﻈور مﻌاينه و مشاوره برای ﻏربالﮕری و درمان زود هنﮕام
والدين اﺣداث ﮐرد تا با بهﺒود عملکرد والدين ﮐیفیﺖ زندﮔی
.ﮐودك بیمار آنها نیﺰ بهﺒود يابد
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