Original Article | Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (2): 72- 81
Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty - ISSN 2008-2819

The Relationship Between Self-Efficacy and Mental Health in Women with Breast
Cancer Referred to Health Centers in Hamadan 2016-2017
Nahid Mohammadi1, Hengameh Pazhoohnia2, Masoud Khodaveisi*3, Alireza Soltanian 4, Sana Niknam5
1.
2.
3.
4.
5.

Instructor, Department of Comunity Health Nursing, Chronic Diseases (Home Care) Research Center, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
MSc Student of Comunity Health Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan
University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Associate Professor, Department of Comunity Health Nursing, Chronic Diseases (Home Care) Research Center,
Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Associate Professor, Modeling of Noncommunicable Disease Research Center, Hamadan University of Medical
Sciences, Hamadan, Iran
BS of Nursing, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Article Info

2017/06/12
Received:
Accepted:
2017/07/8
Published Online 2017/07/17
DOI: 10.30699/sjhnmf.26.2.72

Original Article

Use your device to scan and
read the article online

Abstract
Introduction: Breast cancer is the most common malignant disease in women
which compromises person’s spiritual health. Given the importance of spiritual
health and its effect on self-efficacy, the aim of this study was to determine the
relationship between self-efficacy and mental health in women with breast cancer.
Methods: This Cross-Sectional correlative study was conducted on 196 women
with breast cancer referred to hematology and intensive care unit of Shahid Beheshti
Hospital, medical center and Mahdiei MRI clinic in Hamadan during 2016-2017.
The study subjects were selected by simple convenience sampling method. The
measurement tools were Demographic questionnaire, the Sherer self-efficacy scale
and Palutziam and Ellison spiritual health which was completed by patients. Data
was analyzed by SPSS18 using statistical methods including Pearson correlation
coefficient, independent t-test, ANOVA and logistic regression.
Results: The score of majority of women in spiritual well-being (43/87%) and
efficacy (41/83%) were in a moderate level. The mean number of spiritual health
was 55.92±2.48 and the mean number self-efficacy was 44.33±3.08, respectively
and both of them were average. . There was positive significant correlation between
self-efficacy and spiritual health (P <0/01 r = 0.04). There was also significant association between all demographic characteristics and spiritual health and other
demographic characteristics including (education, breastfeeding frequency, type of
insurance, duration of breast cancer and involved lobe) and self-efficacy (P<0/05).
Conclusion: With regards to relationship between self-efficacy and spiritual health, it seems that in order to enhance the self-efficacy in patients with other
chronic diseases such as cancer attention to spiritual health is recommended.
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چکیده
مقدمه :سرطان پستان شايﻊترين بیماري بدخیم زنان است كه سالمت معنوي فرد را به خﻄر میاندازد .با توﺟه
به اهمیت سالمت معنوی و تﺄﺛیر آن بر خودكارآمدی ،پژوهﺶ ﺣاﺿر با هدف تعیین همبستﮕی خودكارآمدی با
سالمت معنوی زنان مبتال به سرطان سینه انجام شد.
روش کار :اين مﻄالعۀ مقﻄعي از نوع همبستﮕي روي  196زن مبتال به سرطان پستان در بﺨﺶ هماتولوژی
و مراقبتهای ويژة بیمارستان شهید بهشتي ،مركز درماني  MRIمهديه و كلینیك امامخمینی همدان در سال
 1395-96انجام شد .برای سنجﺶ دادهها از پرسﺶنامۀ مشﺨصات دموگرافیﮓ ،پرسﺶنامۀ استاندارد سالمت
معنوي پولتزين و الیسون و خودكارآمدي عمومی شرر استﻔاده شد كه از سوی بیماران تکمیل و در نهايت دادهها
با نرمافزار آماری  SPSSنسﺨۀ  18و آزمونهای آماری ﺿريﺐ همبستﮕی پیرسون ،آزمون  tمستقل ،آنالیز واريانس
يكطرفه و رگرسیون لجستیك تجزيهوتحلیل شدند.
یافتهها :اكﺜريت زنان نمرة سالمت معنوی ( )%43/87و خودكارآمدی ( )%41/83در ﺣد متوسﻂ داشتند.
میانﮕین نمرة سالمت معنوی  55/92 ± 2/48و خودكارآمدی  44/33 ± 3/08بود .همبستﮕی مﺜبت و معناداری
بین خودكارآمدی و سالمت معنوی مشاهده شد ( .)r=0/40،P>0/01بین همۀ متغیرها با سالمت معنوی و بین
میزان تحصیالت ،تعداد دفعات شیردهی ،نوع بیمه ،مدتزمان ابتال به سرطان سینه و لوب درگیر با خودكارآمدی
ارتباط معنادار وﺟود داشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :از آنجايي كه بین خودكارآمدي با سالمت معنوی ارتباط معنیداری وﺟود داشت ،لذا برای باال بردن
خودكارآمدي بیماران مبتال به ساير بیماریهای مزمن از ﺟمله سرطان ،توﺟه به سالمت معنوی توصیه ميشود.
واژگان کلیدي :سالمت معنوي ،خودكارآمدي ،سرطان پستان

مقدمه

سرطان بهعنوان يکی از مهمترين بیماریهاي قرن ﺣاﺿر
و سومین علت مرگومیر بعد از بیماریهاي قلﺐوعروق و
سوانﺢ و ﺣوادث ،مﻄرح است [ .]1سازمان ﺟهاني بهداشت
برآورد ميكند كه ساالنه بیﺶ از  10میلیون نﻔر با انواع
مﺨتلﻒ سرطان تشﺨیﺺ داده ميشوند [ ]2و انتﻈار ميرود
كه تعداد مبتاليان ﺟديد تا سال  2020ساالنه از  10میلیون
نﻔر به  15میلیون نﻔر برسد [ ]3كه  60درصد آن مربوط به
كشورهاي كمترتوسعهيافته است [ .]4در اين میان ،سرطان
سینه شايﻊترين ،كشندهترين و از نﻈر عاطﻔي و رواني
تﺄﺛیرگذارترين سرطان در بین زنان است [ .]2طبﻖ آمار در
ﺣال ﺣاﺿر بیﺶ از  7میلیون زن در دنیا به سرطان سینه
مبتال هستند و انتﻈار ميرود كه تعداد موارد ﺟديد ابتال تا
سال  2020به  10تا  15میلیون نﻔر برسد .در ايران اين نوع
سرطان دومین سرطان شايﻊ در زنان بوده و بیﺶ از %25
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سرطانها را شامل ميشود [ .]3اين بیماری مسیر زندگی
فرد را تغییر میدهد و مشکالت فراوانی در تمام ابعاد ﺟسمی،
روانی ،اﺟتماعی ،اقتصادی و خانوادگی برای او ايجاد میكند.
افسردگی ،ناامیدی ،خشم و گاه گرايﺶ به خودكشی و ساير
اختالالت روانشناختی در اين بیماران بسیار زياد مشاهده
شده است [ .]5تشﺨیﺺ سرطان و درمانهای بعد از آن برای
بسیاری از بیماران باعﺚ اﺿﻄراب میشود [ ]6و توانايی زنان
را در برقراري نقﺶ اﺟتماعی تهديد میكند كه نهايتاً تﺄﺛیر
نامﻄلوبی بر عملکرد خانوادگی ،نقﺶ زناشويی و ...دارد [.]7
امروزه بسیاري از درمانﮕران ،معنويت را بهعنوان يك منبﻊ
مهم در سالمت ﺟسمي افراد ميشناسند .اعتقادات معنوي
با تمام ﺟنبههاي سالمتي فرد همراه بوده ،منشﺄ ﺣمايت،
قدرت و بهبودي است [ .]8استﻔاده از باورهاي مذهبی و
معنويت اﻏلﺐ بهعنوان يك راهبرد مقابلۀ سازنده در بهبود
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397
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سالمت افراد مﻄرح است .اهمیت معنويت و رشد معنوي
در انسان ،در چند دهۀ گذشته بهصورتی روزافزون توﺟه
روانشناسان و متﺨصصان بهداشت روانی را به خود ﺟلﺐ
كرده است .به طوري كه سازمان بهداشت ﺟهانی در تعريﻒ
ابعاد وﺟودي انسان ،به ابعاد ﺟسمانی ،روانی ،اﺟتماعی و
معنوي اشاره میكند و بعد چهارم يعنی بعد معنويت را نیز
در رشد و تکامل انسـان مﻄرح میسازد [ .]10 ،9سالمت
معنوي ﺟديدترين بعد سالمت است كه در كنار ابعاد ديﮕر
سالمتی قرار گرفته است [ .]11سالمت معنوي يکی از مﻔاهیم
اساسی پیرامون چﮕونﮕی رويارويی با مشکالت و تنﺶ ناشی
از بیماري محسوب شده و سبﺐ يکپارچﮕی ساير ابعاد آن
میشود و دربرگیرندة دو بعد وﺟودي و مذهبی است .سالمت
مذهبی بهعنوان اتصال و التزام به يك اعتقاد خاص مذهبی و
سالمت وﺟودي به كشﻒ معناي زندگی و چﮕونﮕی رسیدن به
كمال و صلﺢ تعريﻒ میشود [ .]10وقتی سالمت معنوي فرد
بهطور ﺟدي به خﻄر بیﻔتد فرد ممکن است دچار اختالالتی
چون اﺣساس تنهايی ،افسردگی و اﺣساس نداشتن معنا
در زندگی شود .همﭽنین سالمت معنوي نقﺶ ﺣیاتی در
سازگاري با استرس ايﻔا میكند و تﺄﺛیر مﺜبتی در ارتقاي
سالمت افراد دارد .پژوهشﮕران تﺄكید میكنند كه افزايﺶ
سﻄﺢ معنا و معنويت زندگی نه فقﻂ در ﻏلبه بر ناسازگاریها
به فرد كمك میكند بلکه باعﺚ افزايﺶ رﺿايت از زندگی
نیز میشود [ .]12علیرﻏم مﻄالعات متعددي كه نشاندهندة
تﺄﺛیر معنويت بر ارتقاي سالمت و اتﺨاذ رفتارهاي سالم است،
مکانیسم دقیﻖ تﺄﺛیر سالمت معنوي بر اتﺨاذ رفتارهاي توأم
با سالمت و كاهﺶ استرس شناختهشده نیست [ .]10يکی
از راههايی كه ممکن است معنويت از طريﻖ آن بر بهبود
سالمت افراد تﺄﺛیرگذار باشد ،اﺛرگذاري بر خودكارآمدي
افراد است [ .]13خودكارآمدي ،به درك فرد از مهارتها
و توانايیهايﺶ در انجام موفقیتآمیز عملکردي شايسته
تﺄكید دارد .اين مﻔهوم میزان تـالش و سﻄﺢ عملکرد فرد
را تحتالشعاع قرار میدهد [ ]15 ،14و بهعنوان يك عامل
درونی مهم براي كنترل طوالنیمدت بیماري است و نمرة
باالي آن با بهبود توانايی سازگاري در بیماران مرتبﻂ است
[ .]16 ،15از نﻈر علم رفتارشناسی ،خودكارآمدي مهمترين
پیﺶنیاز براي انجام رفتار در مراﺣل و موقعیتها است [.]17
خودكارآمدي اطمینانخاطري است كه شﺨﺺ دربارة يك
فعالیت خاص اﺣساس میكند و در نتیجه میتواند رفتارهاي
ارتقادهندة سالمت را اتﺨاذ و رفتارهاي مﻀر را ترك كند.
از سوی ديﮕر خودكارآمدی روي انﮕیزه اﺛر میگذارد [.]18
سالمت زنان بهعنوان ركن اساسی خانواده برای برنامهريزان
بهداشتی قابلتوﺟه است و مهمترين نقﺶ پرستاران بهداشت
ﺟامعه انجام مراقبتهايی برای ﺟلوگیری از بستریهای مکرر
و ﺣﻔﻆ و ارتقای سالمتي در ابعاد مﺨتلﻒ اين گروه است .با
توﺟه به تغییر سبك زندگی و افزايﺶ اين بیماری در زنان،
سالمت معنوی آنها در معرض خﻄر قرار گرفته است .از
آنجايي كه سالمت معنوی در تﻄابﻖ و مقابله با اين بیماری
و مراقبت از خود (خودكارآمدی) تﺄﺛیرگذار است لذا مﻄالعۀ
ﺣاﺿر با هدف تعیین همبستﮕی خودكارآمدی با سالمت
معنوی زنان مبتال به سرطان سینۀ مراﺟعهكننده به مراكز
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

درمانی همدان انجام شد.

روش كار

اين مﻄالعۀ مقﻄعی از نوع همبستﮕي در سال -96
 1395در مبتاليان به سرطان پستان مراﺟعهكننده به بﺨﺶ
هماتولوژي و مراقبتهاي ويژة بیمارستان شهید بهشتي،
مركز درماني MRIمهديه و كلینیك امام خمیني در شهر
همدان انجام شد .براي محاسبۀ تعداد نمونه از فرمول متناسﺐ
با همبستﮕی استﻔاده شد و با در نﻈر گرفتن توان آماری
 95درصد ،سﻄﺢ خﻄای  0/05و همبستﮕی بهدستآمده از
مﻄالعات پیشین [ ]19برابر با  ،0/25ﺣجم نمونه برابر با 196
بهدست آمده است.
نمونههای مﻄالعه بهصورت ﻏیراﺣتمالی و آسان (در
دسترس) از بین بیماران مراﺟعهكننده به اين مراكز انتﺨاب
شدند .معیارهای ورود به مﻄالعه شامل :ابتال به سرطان سینه
با تﺄيید پزشك متﺨصﺺ ،سکونت در شهر همدان ،مبتال
نبودن به بیماریهای خاص يا زمینهای ﺟسمی يا روانی،
نداشتن مشکل در تکلم يا شنوايی و داشتن سواد خواندن
و نوشتن بودند .معیار خروج از مﻄالعه انصراف از مﻄالعه
عليرﻏم موافقت اولیه بود .برای گردآوری اطالعات از 3
پرسﺶنامه استﻔاده شد .پرسﺶنامۀ مشﺨصات دموگرافیك
(مشتمل بر  13سﺆال) ،پرسﺶنامۀ استاندارد خودكارآمدی
عمومي شرر مشتمل بر  17سـﺆال ،هر سﺆال براساس مقیاس
ال مﺨالﻔم تا كام ً
لیکرت از دامنۀ كام ً
ال موافقم تنﻈیم شد.
دامنۀ نمرات بین  17-85متغیر بود .نمرات  17تا 34
خودكارآمدی ﺿعیﻒ ،نمرات بین  34تا  51خودكارآمدی
متوسﻂ و نمرات باالی  51خودكارآمدی بسیار باال در نﻈر
گرفته شد .روايی پرسﺶنامه از سوی صاﺣﺐنﻈران تﺄيید
شده است و پايايی اين پرسﺶنامه با ﺿريﺐ آلﻔای كرونباخ
( )0/79در مﻄالعات پیشین تﺄيید شده است [ .]19در مﻄالعۀ
ﺣاﺿر میزان آلﻔای كرونباخ پرسﺶنامۀ خودكارآمدی براساس
 17گويه 0/8 ،بهدست آمد كه نشان میدهد پرسﺶنامه از
پايايی مﻄلوبی برخوردار بود .پرسﺶنامۀ سالمت معنوی
پولتزين و الیسون مشتمل بر  20سﺆال بود كه  10سﺆال
آن سالمت مذهبی و  10سﺆال ديﮕر سالمت وﺟودی فرد را
میسنجید .نمرة سالمت معنوي ﺟمﻊ اين دو زيرگروه بود كه
دامنۀ آن بـین  20-120است .پاسـخ سـﺆاالت بـهصـورت
لیکـرت شـﺶگزينهاي كامال مﺨالﻒ ،مﺨالﻒ ،نسبتا مﺨالﻒ،
نسبتا موافﻖ ،موافﻖ و كـامال موافﻖ دستهبندي شد .سالمت
معنوي افراد به سه دستۀ پـايین ( ،)20-40متوسﻂ (-99
 )41و باال ( )100-120تقسیمبندي شد .روايی آن از سوی
صاﺣﺐنﻈران تﺄيید شده است و ﺿريﺐ پايايی آلﻔای كرونباخ
اين پرسﺶنامه در مﻄالعات پیشین  0/76تعیین شده است
[ .]10در مﻄالعۀ ﺣاﺿر میزان آلﻔاي كرونباخ پرسﺶنامۀ
سالمت معنوي براساس  20گويه  0/79بهدست آمد كه
نشان ميدهد پرسﺶنامه از پايايي مﻄلوبي برخوردار بوده
است .روش كار بدين صورت بود كه پس از اخذ شناسۀ
اختصاصي كد اخالق با شمارهir.umsha. 1395 .119. .
 recو مجوزهای الزم بهصورت مستمر طي  6ماه در تمام
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ايام هﻔته به بیمارستان شهیدبهشتي و مهديه و كلینیك
امامخمیني شهر همدان مراﺟعه شد و بیمارانی كه تمايل به
شركت در مﻄالعه داشتند ،شناسايی و با توﺟه به معیارهای
ورود به مﻄالعه ،تعداد  198نﻔر انتﺨاب شدند .اهداف پژوهﺶ
برای شركتكنندگان توﺿیﺢ داده شد و سپس رﺿايتنامۀ
آگاهانه كتبي از آنها گرفته شد .ابتدا پرسﺶنامۀ مشﺨصات
دموگرافیك و سپس پرسﺶنامۀ خودكارآمدی و سالمت
معنوي از سوی افراد تکمیل شد .در پايان ،دادهها از طريﻖ
نرمافزار آماری SPSSويرايﺶ  18و آزمونهای آماری ﺿريﺐ
همبستﮕی پیرسون ،آزمون  tمستقل ،آنالیز واريانس يكطرفه
و رگرسیون لجستیك تجزيهوتحلیل شد .برای توصیﻒ دادهها
از نسبت ،درصد ،میانﮕین و انحرافمعیار استﻔاده شد.

یافتهها

میانﮕین سنی افراد شركتكننده در مﻄالعه ± 2/26
 26سال (ﺣداقل  ،20ﺣداكﺜر  49سال) بود .اكﺜريت افراد

مﻄالعهشده ( )%37/75در گروه سني ( )25-29سال قرار
داشتند .از نﻈر ساير متغیرهاي دموگرافیك ،اكﺜريت افراد
مﻄالعهشده ( )%37/24شغل دولتی )%52/55( ،مدرك
لیسانس و ( )%45/91نیز سه فرزند داشتند .تعداد دفعات
شیردهی اكﺜر آنها  3بار بود )%54/08( .نبود سابقۀ سرطان
سینه در خانواده را بیان كردند؛ ( )%86/73مدت ابتالی زير
دو سال داشتند؛ ( )%51/02بیمۀ خدمات درمانی بودند؛
( )%51/03سابقۀ شركت دركالسهای مذهبی مﺜل كالس
قرآن يا ﺣﻀور در اماكن مقدس را بیان كردند .محل درگیری
ابتال به كانسر سینه در ( )%43/87يك چهارم فوقانی راست
بود .بیشتر همسران افراد مﻄالعهشده ( )%40/82شغل دولتی
داشتند و مدرك تحصیلی اكﺜريت آنها لیسانس ()%52/55
بود .برخي از مشﺨصات دموگرافیك در ﺟدول شماره  1بیان
شده است.

جدول  .1مشﺨصات دموگرافیک زنان مبتال به سرطان سینﮥ مراجعهکننده به مراکز درمانی همدان
متﻐیر

سن
20-24
25-29
30-34
35-40
باالي  40سال
شغل
دولتی
قراردادی
خانهدار
شغل همسر
دولتی
قراردادی
آزاد
بيكار
میزان تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم و فوقديپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
تعداد فرزند
1
2
3
 4و بيشتر

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

تعداد )درصد(
(56)28/57
(74)37/75
(23)11/73
(27)13/77
(16)8/16
(73)37/24
(59)30/10
(32)32/64
(80)40/82
(28)14/28
(52)26/54
(36)18/36
(60)30/62
(28)14/28
(103)52/55
(5)2/55

متﻐیر

تعداد دفعات شیردهی
1
2
3
 4و بيشتر
سابقۀ سرطان سینه در خانواده
دارد
ندارد
مدتزمان ابتال
زير  2سال
 2سال و بيشتر
سابقۀ شركت در كالسهاي مذهبي
دارد
ندارد
محل (لوب) درگيري
يك چهارم فوقاني راست
يك چهارم فوقاني چپ
يك چهارم تحتاني راست
يك چهارم تحتاني چپ
مركزي و نوك سينه

تعداد )درصد(
(5)27/04
(50)25/51
(90)45/91
(3)1/53
(90)45/91
(106)54/09
(170)86/73
(26)13/26
(100)51/03
(96)48/97

(86)43/87
(43)21/94
(23)11/74
(25)12/76
(19)9/69

(60)30/61
(28)14/28
(103)52/55
(5)2/55
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 .76بررسی همبستگی خودکارآمدی با ...

ديﮕر يافتههای اين مﻄالعه نشان داد كه میانﮕین نمرة
سالمت معنوی  55/92 ± 2/48و میانﮕین نمرة خودكارآمدی
 44/33 ± 3/08بود .اكﺜريت زنان سالمت معنوی خوب
(( )%30/11ﺟدول  )2و خودكارآمدی متوسﻂ %41/83
خوب داشتند (ﺟدول  .)3آزمون كاي دو نشان داد كه سالمت
معنوی زنان مبتال به سرطان سینه با سن ( ،)P=0/012شغل
( ،)P=0/020میزان تحصیالت ( ،)P=0/040تعداد فرزند
( ،)P=0/029تعداد دفعات شیردهی ( ،)P=0/012نوع بیمه
( )P=0/016سابقۀ سرطان سینه در خانواده (،)P=0/040
مدتزمان ابتال به سرطان سینه ( ،)P=0/025نوع درمان
( )P=0/040و لوب درگیر ( )P=0/035ارتباط معنیدار
وﺟود داشت .همﭽنین بین خودكارآمدي زنان مبتال به
سرطان سینه با سن ( ،)P=0/032شغل ( ،)P=0/030میزان
تحصیالت ( ،)P=0/032تعداد فرزند ( ،)P=0/019تعداد
دفعات شیردهی ( ،)P=0/012نوع بیمه ( )P =0/016سابقۀ
سرطان سینه در خانواده ( ،)P=0/040مدتزمان ابتال به
سرطان سینه ( ،)P=0/025نوع درمان ( )P=0/040و لوب
درگیر ( )P=0/035ارتباط معنیدار وﺟود داشت.
جدول .2توزیع فراواني مطلﻖ و نسبي واحدهاي مطالعهشده
برحسب نمرۀ سالمت معنوي
سالمت معنوي
ضعیف )(20-40

متوسﻂ )(41-99
خوب )(100-120
جمع کل

فراواني

درصد

51

26/02

86

43/87

72

30/11

196

100

جدول .3توزیع فراواني مطلﻖ و نسبي واحدهاي مطالعهشده
برحسب نمرۀ خودکارآمدي
خودکارآمدي
ضعیف )(17-34

متوسﻂ )(35-51
خوب )(52-68

بسیارخوب )(69-85

جمع کل

فراواني

درصد

45

22/95

82

41/83

53

27/06

16

8/16

100

196

ﺟدول  4نتايﺞ آنالیز همبستﮕي پیرسون بین سالمت
معنوی و خودكارآمدی در واﺣدهاي مدنﻈر را نشان میدهد.
براساس اين ﺟدول بین سالمت معنوی و خودكارآمدی
زنان مبتال به سرطان سینۀ مراﺟعهكننده به مراكز درمانی
همدان همبستﮕی مﺜبت و معنادار ( )P=0/001با ﺿريﺐ
همبستﮕی r=0/40و ﺿريﺐ اﺛر  0/16وﺟود دارد.
جدول  .4همبستگي بین سالمت معنوی و خودکارآمدی در زنان
مبتال به سرطان سینﮥ مراجعهکننده به مراکز درمانی همدان
متﻐیرها
سالمت معنوي
خودکارآمدي

ضریب همبستگي پیرسون
r

sig

0/40

0/001

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

كداميك از ابعاد سالمت معنوي خودكارآمدي زنان مبتال به
سرطان سینه را تحتتﺄﺛیر قرر ميداد؟ بهمنﻈور بررسي اين
موﺿوع از روش آماري رگرسیون استﻔاده شد و يافتهها نشان
ِ
سالمت وﺟودي توانسته
داد كه از میان ابعاد سالمت ،بعد
است خودكارآمدي را تحتتﺄﺛیر قرار دهد.

بحث

ﻊترين ،كشند هترين و از نﻈر رواني
سرطان سینه شاي 
تﺄﺛیرگذارترين سرطان در بین زنان است [ .]22-20پژوهﺶ
ﺣاﺿر با هدف تعیین همبستﮕی خودكارآمدی با سالمت
معنوی زنان مبتال به سرطان سینۀ مراﺟعهكننده به مراكز
درمانی همدان انجام شده است .در اين مﻄالعه  196بیمار
مبتال به سرطان سینه وارد مﻄالعه شدند .میانﮕین سني زنان
 26سال بود .اين در ﺣالي است كه در مﻄالعات انجامشده
در ﺟهان مﺜل  McCoubrieو همکاران ( ،)2006در شهر
بريستول انﮕلیس ،میانﮕین سني بیماران  68سال [ ]23و
در مﻄالعۀ  Romeroو همکاران ( )2014در ايالت متحده،
سال میانﮕین سني مبتاليان به سرطان سینه  52سال []24
و در مﻄالعۀ  Al-Atiyyatو همکاران ( 53 )2014سال
بود [ .]25همﭽنین نتايﺞ ديﮕر مﻄالعات نیز در ايران نشان
ميدهد در مﻄالعۀ  Musarezaieو همکاران [ ]26میانﮕین
سنی زنان مبتال به سرطان سینه  47سال و در مﻄالعۀ
مومنی و همکاران ( 48 )2012سال بود [ .]27میانﮕین سن
بیماران شركتكننده در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ﺣدود  3دهه كمتر از
بیماران شركتكننده در مﻄالعات خارﺟی و  2دهه كمتر از
مﻄالعات داخلی است .مﻄالعۀ  Pedramو همکاران نیز مﺆيد
اين مﻄلﺐ است كه سرطان سینه ،زنان ايراني را زودتر از
يدهد
همتايانشان در كشورهاي پیشرفته تحتتﺄﺛیر قرار م 
[ .]20با توﺟه به اينکه در مﻄالعات داخلی مﺨتلﻒ ،میانﮕین
سن زنان مبتال به سرطان سینه  40-49سال گزارش شده
است [ ،]28میانﮕین سنی بسیار پايین افراد شركتكننده در
اين مﻄالعه ،در شهر همدان ،بسیار ﺣاﺋز اهمیت است .هرچند
كه در مﻄالعۀ انجامشده از سوی  Derakhshanfarو همکاران
در همدان ،میانﮕین سنی زنان مبتال به سرطان سینه 47
سال بود [ .]29بنابراين انحراف نتايﺞ اين مﻄالعه از مﻄالعات
قبلی ممکن است مربوط به نمون ههای بررسیشده و محدود
بودن مﻄالعه به مركز  MRIمهديه ،بیمارستان شهید بهشتی
و كلینیك امامخمینی باشد .همﭽنین ممکن است علت ديﮕر
پايین بودن میانﮕین سنی افراد مﻄالعهشده اين باشد كه در
اين مﻄالعه زنان فاقد سواد خواندن و نوشتن كه اكﺜرا سنین
بااليی داشتند ،از مﻄالعه خارج شدند.
براساس نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،سﻄﺢ سالمت معنوي
اكﺜريت واﺣدهاي پژوهﺶ در محدودة متوسﻂ قرار داشت.
نتايﺞ مﻄالعۀ  McCoubrieو همکاران ( )2006از يافتههاي
مﻄالعۀ ﺣاﺿر ﺣمايت ميكند؛ به طوري كه میانﮕین نمرة
كلي سالمت معنوي اكﺜريت بیماران مبتال به سرطان
در آن مﻄالعه نیز در محدودة متوسﻂ گزارش شده است
[ .]23در مﻄالعۀ  Rezaeiو همکاران ( 54/4 ،)1391درصد
بیماران مبتال به سرطان شركتكننده در مﻄالعه از سالمت
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معنوي بااليي برخوردار بودند [ .]30همﭽنین در مﻄالعهاي
ديﮕر  Leungو همکاران ( )2006با بررسي سالمت معنوي
بیماران مبتال به سرطان كه در مراﺣل انتهايي بیماري بهسر
يبردند ،گزارش كردند اين بیماران از سالمت معنوي بااليي
م
برخوردارند [ .]31بنابراين همانگونه كه مشاهده ميشود
نتايﺞ مﻄالعات تا ﺣدودي متناقﺾ است .اگرچه اين تﻔاوتها
يتواند ناشي از دقت در اﺟراي تحقیقات و نوع ابزارهاي
م
متﻔاوت باشد ،لیکن بايد توﺟه داشت كه در اين مﻄالعات،
نمون ههاي پژوهﺶ از نﻈر نوع درمان ،مرﺣلۀ درمان ،نوع
سرطان و زمان سپريشده از تشﺨیﺺ همﮕن نبودهاند و شايد
دلیل اصلي اين تناقﺾ است.
همﭽنین در اين مﻄالعه اكﺜريت واﺣدهای پژوهﺶ
خودكارآمدی متوسﻂ داشتند .در مﻄالعۀ  Kiaeiو همکاران
( )2016اكﺜريت زنان مبتال به سرطان سینه خودكارآمدی
متوسﻂ داشتند كه نتايﺞ آن همسو با مﻄالعۀ مذكور است
] .[15در مﻄالعۀ  Zareipourو همکاران ( ،)2016نیز اكﺜريت
زنان خودكارآمدی متوسﻂ داشتند [ .]10در مﻄالعۀ Kazemi
و همکاران ( ،)2012زنان مبتال به سرطان پستان بهصورت
معنادار میزان خودكارآمدی كمتری نسبت به زنان سالم
داشتند [.]32
نﺟايی كه در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،اكﺜريت افراد سالمت
از آ 
معنوی متوسﻂ و خودكارآمدی متوسﻂ داشتهاند ،ناخودآگاه
اين فرﺿیه در ذهن ايجاد میشود كه آيا بین سالمت
یداری وﺟود دارد؟ بر
معنوی و خودكارآمدی رابﻄۀ معن 
همین اساس ،نتايﺞ آنالیز همبستﮕی پیرسون نشاندهندة
همبستﮕی مﺜبت و معنادار اين دو پارامتر است .در واقﻊ
میتوان اينگونه استنتاج كرد كه افراد با سالمت معنوي باال،
با مساﺋل و مشکالت خود راﺣتتر سازگار میشوند و تقويت
یدهد.
سالمت معنوي ،سازگاري افراد را با شرايﻂ افزايﺶ م 
همﭽنین سالمت معنوي سبﺐ ايجاد نﮕرشی ﺟديد و مﺜبت
در فرد نسبت به خود ،ديﮕران و ﺟهان پیرامون او میشود و از
آنجا كه خودكارآمدي به اعتقاد فرد به توانايیها و مهارتهاي
خود اشاره دارد ،میتوان نتیجه گرفت كه باال بودن سالمت
یشود تا فرد با نﮕاه مﺜبتی كه نسبت
معنوي در فرد سبﺐ م 
به خود پیدا میكند ،بتواند از مهارتها و توانايیهاي خود
قﻀاوت درستی داشته باشد .بدين ترتیﺐ سالمت معنوي
باال ،خودكارآمدي باال را بههمراه خواهد داشت .مﻄالعات
انجامشده از سوی  Heydarzadeganو همکاران ( )1394بر
دانشجويان دانشکدة مهندسی [ Adegbola ،]33و همکاران
( )2007در بزرگساالن مبتال به بیماری سلول داسی شکل
[ Smith ،]34و همکاران ( )2011در افراد نﻈامی [،]35
 Zareipourو همکاران ( )2016در زنان باردار [oman ،]10
و همکاران ( ]36[ )2003و  Asghariو همکاران ()1393
در دانشجويان دانشﮕاه خوارزمی [ ]37بیانﮕر وﺟود ارتباط
مﺜبت بین سالمت معنوی و خودكارآمدی بودهاند .همﭽنین
در مﻄالعۀ ما ،سالمت معنوي زنان مبتال به سرطان پستان
توانست خودكارآمدي را پیشﮕويی كند .اين نتیجه با نتايﺞ
مﻄالعۀ  )2009( Imamكه بر وﺿعیت سالمت دانشـجويان
انجام شده بود و نشان داد سالمت معنوي ،خودكارآمدي و
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عزتنﻔس را پیﺶبینی میكند ،همﺨوانی دارد [.]38
مﻄالعات متعددي در اين زمینه انجام شده است كه
به طور مﺨتصر بیان ميشود .مﻄالعۀ  Rezaeiو همکاران
( )1391در تهران نشان داد بین هوش معنوی و خودكارآمدی
یداری وﺟود دارد [ .]30مﻄالعۀ Pourzanjani
ارتباط معن 
و همکاران ( )1391و در انجمن آلزايمر ايران (تهران) كه
با استﻔاده از ابزار خودكارآمدی عمومی شرر و خودسنجی
هوش معنوی انجام شد ،نشان داد كه بین هوش معنوی و
خودكارآمدی ارتباط معنیداری وﺟود دارد [ .]40در مﻄالعۀ
 Millerو همکاران ( )2007كه روی بیماران قلبی در آمريکا
و با هدف تعیین مذهﺐ و معنويت و تﺄﺛیر بر كیﻔیت زندگی
و خودكارآمدی دركشده با استﻔاده از پرسﺶنامۀ هوش
معنوی سیلبر و خودكارآمدی پرسﺶنامۀ اوارت انجام شد،
نتايﺞ نشان داد بین هوش معنوی و خودكارآمدی بیماران
ارتباط معنیداری وﺟود ندارد [ .]41دلیل اختالف مﻄالعۀ
آخر با ساير مﻄالعات و بهگونهای با مﻄالعۀ ما ،میتواند
تﻔاوت در نوع ابزار سنجﺶ هوش معنوی و خودكارآمدی
باشد .همﭽنین متﻔاوت بودن ﺟمعیت هدف ،ﺣجم نمونه و
تﻔاوتهای فرهنﮕی و معنوی دو ﺟامعه میتوانند بر نتايﺞ
مﻄالعات تﺄﺛیرگذار باشند.
مﻄالعات متعددي بر تﺄﺛیر سالمت معنوي بر پیامدهاي
كلی مﺜل كیﻔیت زندگی يا میزان ناتوانی پرداختهاند كه
از نقﺶ خودكارآمدي بـهعنوان يك فاكتور ﺣد واسﻂ بین
سالمت معنوي و پیامدهايی مﺜل افزايﺶ كیﻔیت زندگی
ﺣمايت میكنند .مﻄالعۀ  Konopackو همکاران ()2012
نشان داد كه سالمت معنوي از طريﻖ تﺄﺛیر بر خودكارآمدي
باعﺚ تغییر در رفتارهاي مرتبﻂ با سالمت مﺜل فعالیت
فیزيکی در سالمندان میشود [ .]13عالوه بر اين ،مﻄالعات
متعددي نشان داده كه معنويت و اعتقـادات مذهبی بهعنوان
يك عامل در سازگاري مﺆﺛر با مشکالت و رويدادهاي پرتنﺶ
و كاهﺶ استرس مﻄرح است و اين در ﺣالی است كه براساس
تﺌوري  )1981( Banduraاسـترس از عوامل تﺄﺛیرگذار بر
كاهﺶ اﺣساس خودكارآمدي است [.]42
در اين مﻄالعه سالمت معنوی و خودكارآمدی با اكﺜريت
پارامترهای دموگرافیك ،بالینی و درمانی بیماران ارتباط
داشتند .مﻄالعات متعددی نشان دادهاند كه افزايﺶ سن
با كیﻔیت زندگی (بهعنوان پیامد نهايی سالمت معنوی و
خودكارآمدی) زنان مبتال به سرطان ارتباط منﻔی دارد
[ ]43-45 ،1اما نتايﺞ مﻄالعۀ  Smithو همکاران [ ]46و
 Redhwanو همکاران [ ]47نشان داد افزايﺶ سن منجر
به بهبود كیﻔیت زندگی شده ولی  Rabinو همکاران [،]48
 Karamiو همکاران [ ]49به ارتباط آماري معنیداري در
اين زمینه دست نیافتند .شايد علت اين اختالف در نتايﺞ،
تﻔاوتهاي فرهنﮕی و تعداد نمونههاي پژوهﺶ باشد.
زنان مسن مشکالت ﺟسمی بیشتري داشته و همﭽنین
بیوه شدن يا ازدواج فرزندان باعﺚ تنهايی و تﺄﺛیر روي
روابﻂ اﺟتماعیشان میشود ،در نتیجه اين مشکالت روي
خودكارآمدی زنان مسن تﺄﺛیر نامﻄلوبی میگذارد .مﻄالعات
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بیانﮕر وﺟود ارتباط مﺜبت بین سﻄﺢ تحصیالت و كیﻔیت
زندگی بهعنوان پیامد مستقیم خودكارآمدی هستند [،46
 .]51 ،50برخی مﻄالعات ديﮕر رابﻄهای در اين بین مشاهده
نکردهاند [ .]52تحصیالت پايین با كاهﺶ ﺣمايت اﺟتماعی،
نداشتن آگاهی نسبت به درمان و سالمتی در ارتباط است كه
میتواند منجر به كاهﺶ خودكارآمدی زنان شود .در نتیجه
تحصیالت باالتر با تﺄﺛیر روي آگاهی و در نتیجه خودكارآمدی
آنها ،وﺿعیت بهداشتی افراد و كیﻔیت زندگی آنها را بهبود
یبﺨشد .يافتههاي مﻄالعۀ  Tairaو همکاران [،]53
م
 Engelو همکاران [ Avis ،]51و همکاران [ ]54نشان داد
كه زنان شاﻏل مبتال به سرطان سینه خودكارآمدی بهتری
دارند .اين در ﺣالی است كه يافتههاي پژوهﺶ  Özarasو
همکاران ارتباط آماري معنیداري را دراينباره نشان نداد
[ .]50شايد بتوان گﻔت كه اشتغال و مشاركت در فعالیتهاي
اﺟتماعی راه فرار از دﻏدﻏههاي زندگی و يك نوع سرگرمی
و تنوع در زندگی بوده كه منجر به افزايﺶ روابﻂ اﺟتماعی و
ﺣمايت مالی و در نتیجه تﺄﺛیر مﺜبت روي خودكارآمدی زنان
است .چندين مﻄالعه بیان كردهاند كه با افزايﺶ مدتزمان
تشﺨیﺺ بیماري ،نمرة خودكارآمدی و كیﻔیت زندگی نیز
باالتر میرود؛ از ﺟمله مﻄالعۀ  Karamiو همکاران []49
و  Hartlو همکـاران [ .]55اما مﻄالعات  Smithو همکاران
[ ]46و  Robbو همکاران [ ]56مﺨالﻒ اين مﻄالعات بودند.
شايد علت تﻔاوت در نتايﺞ ،اختالف در زمان انجام پژوهﺶها
باشد؛ به طوری كه در برخی از مﻄالعات بهطور میانﮕین بیﺶ
از  2سال از مدت تشﺨیﺺ بیماري میگذشت .در ﺣالی كه
برخی ديﮕر طی انجام درمانهاي كمکی و يا زمان تشﺨیﺺ
اولیۀ بیماري انجام گرفته است .تشﺨیﺺ سرطان پستان
بـراي بسیاري از زنان واقعهاي ترسناك همراه با اﺣساس
ترس از مرگ ،ناآگاهی و ترس از درمان و عوارض آن است
كه به شدت خودكارآمدی را تحتتﺄﺛیر قرار میدهد .اما
پس از اتمام درمانها ،با گذشت زمان و سازگاري با اين
رويدادها و تﺜبیت وﺿعیت بیمار از شدت تﺄﺛیرات منﻔی
روي خودكارآمدی كاسته میشود .مﻄالعات Redhwanو
همکاران ( )2008و  Ganzو همکاران ( )2004نشان داد كه
بین نوع درمان و كیﻔیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه
كه خود پیامد خودكارآمدی است ،ارتباط وﺟود دارد [،47
 .]57در ﺣالی كه نتايﺞ مﻄالعۀ  Ohsumiو همکاران ()2009
و  Robbو همکاران ( )2007رابﻄهای دراينباره نشان نداد
[ .]56 ،44میتوان گﻔت در اﻏلﺐ ﺟوامﻊ و فرهنﮓها ،پستان
نماد ﺟنسیت ،هويت زنانه و ابعاد مادرانه محسوب میشود.
انجام ﺟراﺣی پستان در زنان روي ﻇاهر و زيبايی ﺟسمی و
ﺟنسی تﺄﺛیر خواهد داشت كه اين مسﺌله مشکالت روﺣی
و روانی شديدي را براي بیماران ايجاد میكند و در نهايت
تﺄﺛیر بهسزايی بر خودكارآمدی آنها دارد .در رابﻄه با ارتباط
نوع بیمه با سالمت معنوی و خودكارآمدی میتوان گﻔت كه
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پوشﺶ بیمهای مﻄلوب بیماران موﺟﺐ سهولت دسترسی آنها
به خدمات بهداشتی ـ درمانی و امکان مراقبت بهتر میشود.
در نتیجه بیماران با پوشﺶ بیمۀ بهتر ،دﻏدﻏههاي مالی كمتر
و درگیريهاي روﺣی ـ روانـی و ﺟسمی كمتري براي كسﺐ
درآمد و تﺄمین مﺨارج سـنﮕین درمان خود خواهند داشت
و نهايتا میتواند سبﺐ بهبود خودكارآمدی بیماران شود [.]1
در اين مﻄالعه بین سالمت معنوی و سابقۀ شركت در
كالسهای مذهبی مﺜل كالس قرآن و اماكن مذهبی ارتباط
معنادار وﺟود داشت كه با مﻄالعات  Wallace Kazerو
همکاران ( Taylor ،)2008و همکاران ( )2009و Vlasblom
و همکاران ( )2011همسو [ ]60-58و با نتايﺞ مﻄالعۀ
 Rahimiو همکاران ( )1392مغاير است [ .]61تﻔاوت در
نتیجۀ مﻄالعات مﺨتلﻒ ممکن است ناشی از تﻔاوت در نوع
دورة آموزشی و يا كالس مذهبی مدنﻈر باشد.

نتیجهگیری

از آنجايی كه در اين مﻄالعه سالمت معنوی توانايی
پیﺶبینی خودكارآمدی را در زنان مبتال به سرطان پستان
داشت و اكﺜريت بیماران سالمت معنوی و خودكارآمدی در
سﻄﺢ متوسﻂ قرار داشتند ،لذا الزم است دستاندركاران
تیم سالمت توﺟه ويژهای به اين مسﺌله داشته باشند و از
اين میان میتوان به برگزاری كالسهای آموزش سالمت
معنوی برای اين بیماران اشاره كرد .اگرچه تعمیمپذيری
نتايﺞ ﺣاصله از اين پژوهﺶ نیازمند تحقیقات بیشتری در
اين زمینه است .برخی از محدوديتهای اين پژوهﺶ عبارت
بودند از :نداشتن تمايل بیماران برای همکاری ،مشکل در
انتﺨاب بیماران بهداليلی مﺜل ناخوشايند تلقی كردن بیماری
و مشکالت مربوط به آن.
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