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3/2/93:، پذیرش مقاله5/1/93: دریافت مقاله
 امید از عوامل بسیار مهم و از عناصر ضروري در بیماران سرطانی است که اثرات زیادي در سازگاري بیماران با شـرایط                      :مقدمه

ـ   . زندگی، به خصوص در زمان درد و محرومیت دارد         ف امید در افزایش کیفیت زندگی بیمار سهم به سزایی داشته و در مراحـل مختل
.هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی مداخالت ارتقاء دهنده امید در بیماران مبتال به سرطان بود. بیماري تاثیرگذار می باشد

   نفـر از بیمـاران   30، در بیمارستان شفاي اهواز بر روي 1390این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که در سال  : هامواد و روش
قبل و بعد از مداخله براي هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه کیفیت زنـدگی مـرتبط بـا سـالمت                      . شدمبتال به سرطان انجام     

مداخالت ارتقاء دهنده امید براي بیماران گروه آزمایش به صورت مباحثه عمیق و چهره به چهره و با   ). بیمار 15هر گروه   (تکمیل شد   
ا با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیـره مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار                  داده ه . روش یادگیري بر اساس حل مسئله انجام شد       

.گرفتند
 کنتـرل تفـاوت معنـی داري وجـود     تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره هاي پس آزمون گروه آزمـایش و                 : هایافته

ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سـالمت در گـروه          ، به نحوي که آموزش روان درمانی گروهی امید محور موجب بهبود             )P>01/0(داشت
.آزمایش شده است

  بنابراین بجاست که بـه منظـور افـزایش    .مداخالت ارتقاء دهنده امید در افزایش امید بیماران می باشد :گیريبحث و نتیجه
با روشهاي مناسب مانند یادگیري بـر   کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان، ارائه خدمات آموزشی و برنامه هاي ارتقاء دهنده امید                

.اساس حل مسئله یا مشارکت فعال بیمار در فرایند بحث با برنامه ریزي مدون انجام گیرد
امید درمانی، کیفیت زندگی، سرطان: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
علی رغم پیشرفتهاي قابل مالحظه در علم پزشکی، 

اي قرن حاضر و سرطان همچنان به عنوان یکی از بیماریه
. دومین علت مرگ و میر بعد از بیماریهاي قلبی و عروقی است

تا ی شود که تعداد موارد جدید ابتالاز سویی، پیش بینی م
میلیون نفر برسد 15میلیون به 10، ساالنه از 2020سال 

در این میان مشکالت روانشناختی بیماران مبتال به ). 1(
ول عمر آنان نیز اثر می و حتی طسرطان بر کیفیت زندگی

).2(گذارد 
بیش از دو دهه است که در کنار معیارها و شاخص هاي 
پزشکی در درمان بیماران مبتال به سرطان، شاخص دیگري 

مطرح شده "کیفیت زندگی وابسته به سالمت"تحت عنوان 
کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدي است که ). 3(است 

نگونه تعریف کرده است سازمان جهانی بهداشت، آن را ای
درك هر فرد از زندگی، ارزشها، اهداف، استانداردها، و عالیق "

زمانی که یک فرد در زندگی، احساس ). 4("فردي می باشد
رضایت و بهزیستی داشته باشد و از بیمار بودن خود احساس 
نارضایتی نداشته باشد، انرژي بیشتري براي مراقبت از خود 

به خوبی از خود مراقبت کند، روز به روز دارد، و زمانی که فرد
عالوه بر .احساس بهتري خواهد داشت و سالم تر خواهد ماند

این کیفیت زندگی وي نیز بهتر خواهد شد و این چرخه مثبت 
).5،6(تقویت کننده همچنان ادامه می یابد 

در مجموع کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان در دو 
در زمینه عملکرد بیماران ) الف: (شودحوزه اندازه گیري می 

در زمینه عوارض ناشی از خود بیماري و عوارض ناشی از ) ب(
نکته مهم در این زمینه ارزیابی این شاخص ها . درمان سرطان

).7(از دیدگاه خود بیمار است
تشخیص و درمان بیماري سرطان، باعث اختالل در 

و روانشناختی، الگوي خواب و فعالیت، ایجاد عالیم جسمانی 

اختالل در عملکرد شناختی، مشارکت اجتماعی و انجام 
بین بیماري سرطان و ). 9،8(فعالیت هاي شخصی می شود 

کیفیت زندگی ارتباط متقابلی وجود دارد و بیماریهاي 
تمام ابعاد کیفیت جسمانی و عالیم آن به صورت مستقیم بر 

اي به دي فزایندهامروزه، عالقه من). 10(گذارد ثیر میزندگی تأ
هاي ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماري

مزمن، از جمله سرطان، افزایش چشمگیري پیدا کرده است و 
بهبود کیفیت زندگی و عملکرد روزانه این بیماران به یک 

بیماران جسمی مزمن از جمله ). 11(هدف تبدیل شده است 
شوند که امید بخش وجه میتافراد مبتال به بیماري سرطان م

بیشتر . مهم و ناخودآگاه افکار و احساساتشان را شامل می شود
تحقیقات در مورد امید که در متون پزشکی و پرستاري دیده 
می شود، در مورد بیماران سرطانی است که این تشخیص را به 

اندکننده براي امید خود مطرح نمودهعنوان یک فاکتور تهدید
)12.(

تنها اسنایدرین درمانهاي روانشناختی، امیددرمانیدر ب
درمانی است که امید را به عنوان هدف اصلی درمان مد نظر 

، بنیانگذار نظریه امید )1974-2001(اسنایدر . قرار داده است
آن، امید را به عنوان سازه اي شامل دو و درمان مبتنی بر

هاییگذرگاهتوانایی طراحی": مفهوم اینگونه تعریف کرده است
به سوي اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و عامل یا انگیزش 

).13("الزم براي استفاده از این گذرگاه ها
ارانه به دو طریق به هم مربرط   سرطان و تفکر امیدو

ده و در اوالً، افراد امیدوار بیشتر بر مشکل متمرکز ش. شوندمی
احتمال بیشتري آنها به. کنندحل آن فعاالنه تر عمل می

افرادي که ،نیاًثا. دهندرهاي غربالگري سرطان را انجام میرفتا
اندیشند، در مواجهه با تشخیص و درمان سرطان امیدوارانه می
).14(دهند ر و تطابق بیشتري از خود نشان میپریشانی کمت
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در طی درمان افرادي که از امید باالتري برخوردارند در 
ی و دردناك و عوارض شیمی درمانی و تحمل درمانهاي طوالن

از ). 15(پرتو درمانی از خود مقاومت بیشتري نشان می دهند 
سویی در مرحله بهبود، افراد امیدوار افکار مثبت تري درباره 
زندگی شان دارند و گرایش بیشتري به شناسایی جنبه هاي 

). 16(مثبت موقعیت هاي آسیب زا از خود نشان می دهند 
طان در مراحل پیشرفته باشد بیماران امیدوار می حتی اگر سر

توانند اهداف دیگري مانند صرف وقت بیشتر با خانواده و لذت 
).17(بردن از فرصت باقیمانده را براي خود تنطیم کنند 

، نشان )1991(یافته هاي اسنایدر، آیرینگ و آندرسن 
می دهد که مداخالت امید درمانی یک راه موثر براي بهبود 

فیت زندگی در بیماریهاي مزمن می باشد، و در پی ارتقاي کی
امید، شاهد افزایش سطح اقدامات خودمراقبتی، کیفیت زندگی 

).18(و ارتقاي سالمت عمومی در این بیماران هستیم 
هال و همکاران در یک مطالعه نشان دادند که بعد از 

هفته پیگیري بعد از 8انجام مداخالت روانشناختی مثبت و 
ن کیفیت زندگی مبتالیان به بیماریهاي مزمن بهبود پیدا می آ

، نیز در مطالعه )1389(ستوده اصل و همکاران ). 19(کند 
خود نشان دادند که امید درمانی نسبت به دارو درمانی تاثیر 
بیشتري بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون 

).20(دارد 
آمده و یافته هاي مبتنی بر تبیین هاي نظري بعمل

پژوهشی ذکر شده، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی 
روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی 

. مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به سرطان بود

هامواد و روش
جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

تان جامعه پژوهش حاضر کلیه بیماران سرطانی بیمارس
بدین منظور، ابتدا با مراجعه به بیمارستان شفا . شفا اهواز بود

اهواز، بیماران مبتال به سرطان که بستري یا غیر بستري بودند 
شناسایی و بررسی شدند، و پس از جلب همکاري آنان مقیاس 
ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، در بین آنان توزیع 

معه فوق که طبق معیار نفر از جا30گردید و سپس تعداد 
نقطه برش کیفیت زندگی در وضعیت غیر نرمالی بودند انتخاب 

و از آنجایی که در پژوهش هاي ) مرد12زن و 18(شدند 
) 21(نفر براي هر گروه کفایت می کند 15مداخله اي تعداد 

نفر 15پس از همتاسازي، از این تعداد به صورت تصادفی 
. براي گروه کنترل انتخاب شدندنفر 15براي گروه آزمایش و 

مداخله درمانی مبتنی بر امید اجرا شد و سپس از هر دو گروه 
.آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد

مالك هاي زیر براي شرکت افراد در پژوهش رعایت 
:شدند

رضایت آگاهانه-
توانایی شرکت در جلسات درمانی گروه-
رشناسیحداقل تحصیالت دیپلم و حداکثر کا-
نداشتن ابتال به بیماریهاي مزمن جسمی به جز سرطان-
سال60تا 30سن آزمودنیها بین -
عدم شرکت در کالسهاي آموزشی روانشناختی به طور -

همزمان
ابزار پژوهش

براي ارزیابی ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در 
این . استفاده شد)(SF-36این پژوهش از پرسشنامه 

زیر مقیاس مختلف سالمت، 8گویه با 36مه داراي پرسشنا
، 500تا 0گویه و دامنه نمرات بین 5شامل سالمت عمومی 

، 1000تا 0گویه و دامنه نمرات بین 10عملکرد جسمانی 
گویه و دامنه 4محدودیت ایفاي نقش به دالیل جسمانی 

دیت ایفاي نقش به دالیل عاطفی ، محدو400تا 0نمرات بین 
گویه و 2، درد بدنی 300تا 0و دامنه نمرات بین گویه3
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گویه و دامنه 2، عملکرد اجتماعی 200تا 0دامنه نمرات بین 
تا 0گویه و دامنه نمرات بین4، نشاط 200تا0نمرات بین 

گویه است که دامنه نمرات آن بین5و سالمت روانی 400
خرده به هیچ کدام از 2سئوال شماره . باشدمی500تا 0

نحوه نمره . مقیاس ها تعلق ندارد و با نمره کل جمع می شود
. دهی با توجه به تعداد گزینه هاي هر گویه، تعیین می شود

گزینه است در 5براي مثال گویه اول پرسشنامه که شامل 
و در بدترین شرایط نمره صفر را به 100بهترین شرایط نمره 

25و 75،50دو صاص داده و گزینه هاي بین این خود اخت
. نمره دارند

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط منتظري و همکاران 
بررسی شده است، که در حد مطلوب بوده 1384در سال 

تا 77/0حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده (است 
9/0) (22.(

جلسات درمانی بر اساس کارهاي اسنایدر و همکاران 
دقیقه اي 90جلسه 8طی ) 2000( و اسنایدر ) 1991(

).23،18(طراحی و اجرا شد 
صر جلسات درمانی شرح مخت

به طور کلی در جلسه اول ساختار جلسات و اهداف 
برنامه  آموزشی معرفی شده و امید بر اساس نظریه اسنایدر 

در جلسه دوم به تبیین چگونگی رشد امید و . تعریف شد
مورد بحث قرار ن بر بهزیستی ثیر آتأضرورت وجود آن و 

ضمن اینکه در این دو جلسه سعی شد تا رابطه درمانی .گرفت
الزم با هریک از مراجعان برقرار شود و فرایندها و پویایی هاي 

در جلسه سوم از هر یک از . گروه مورد توجه قرار گیرد
مراجعان خواسته شد تا داستان زندگی خود را به زبان خود 

چهارم این داستانها بر اساس سه در جل. براي گروه تعریف کند
و » عامل« ، »هدف«ی نظریه امید اسنایدر یعنی لفه اصلسه مؤ

ضمن . قالب بندي شدندتبیین شده و مجدداً» گذرگاهها«

یک از اعضا اینکه سعی شد تا مواردي از امید در زندگی هر 
هاي گذشته به منظور شناسایی عامل شناسایی شده و موفقیت

در جلسه پنجم از اعضا .د توجه قرار گیردو گذرگاهها مور
خواسته شد تا لیستی از اتفاقات جاري و ابعاد مهم زندگی 

مشخص خود فراهم کرده و میزان اهمیت هر یک از آنها را 
هاي اهداف مناسب بر اساس ششم ویژگیدر جلسه . نمایند

نظریه اسنایدر مطرح شد و سپس افراد براي تعیین اهداف در 
در جلسه هفتم . حیطه هاي زندگی ترغیب شدندهر یک از 

هاي مناسب مطرح شده و از آنها خواسته ویژگی هاي گذرگاه
شد تا براي رسیدن به اهداف تعیین شده راهکارهاي مناسبی 
بیابند، سپس به آنها آموزش داده شد تا گذرگاه ها را به 
مجموعه اي از گام هاي کوچک بشکنند و گذرگاه هاي 

در جلسه هشتم راهکارهایی براي ایجاد . ن کنندجانشین تعیی
و حفظ عامل مطرح شد، از جمله اینکه از افراد خواسته شد تا 
به تمرین ذهنی آنچه که باید براي رسیدن به اهداف انجام 

و در نهایت به آنها آموزش داده شد تا خود یک . داد، بپردازند
ت روزمره به امید درمانگر باشند و تفکر امیدوارانه را به صور

کار ببرند، به طوري که خودشان بتوانند اهداف و موانع را 
تعیین کنند، عامل الزم را براي دستیابی به آنها را در خود 

.ایجاد و حفظ کنند و گذرگاه هاي الزم را تشخیص دهند

هایافته
پس از اجراي برنامه درمانی از هر دو گروه پس آزمون 

تبط با پیش آزمون و پس بعمل آمد و سپس داده هاي مر
.آزمون استخراج شد

میانگین و (نتایج مربوط به آمار توصیفی 1در جدول 
دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط پیش ) انحراف معیار

همانگونه که . آزمون و پس آزمون نشان داده شده است
مالحظه می شود بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس 

براي . رل تفاوت مشاهده می شودآزمون گروه آزمایش و کنت
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مشخص شدن معناداري تفاوت بین متغیرهاي فوق از تحلیل 
قبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه . کوواریانس استفاده شد

با فرضیه هاي پژوهش، از برابري واریانس هاي متغیر وابسته 
در گروه هاي مورد مطالعه، توسط آزمون لوین و همچنین 

گرسیون، به عنوان فرض هاي الزم براي همگنی شیب هاي ر
استفاده از تحلیل کوواریانس، اطمینان حاصل شد که نتایج 

.درج شده است2بدست آمده در جدول 
نشان می دهد که مفروضه 2مندرجات جدول شماره 
براي <05/0pو =F 148/0همگنی واریانس ها با مقدار 

. تکیفیت زندگی مرتبط با سالمت معنی دار نشده اس
همچنین نتایج بررسی فرض همگنی شیب هاي رگرسیون که 

<05/0Pو =F 43/1ارایه شده است با مقدار 2در جدول 

براي کیفیت زندگی مرتبط با سالمت رابطه معنی داري را 

لذا، مفروضه همگنی شیب هاي رگرسیون نیز . نشان نمی دهد
با توجه به یافته هاي فوق، جهت بررسی . محقق شده است

یر روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ابعاد کیفیت ثأت
زندگی مرتبط با سالمت از روش تحلیل کوواریانس بهره گرفته 

. نشان داده شده است3شد که نتایج حاصل از آن در جدول 
ها را نتایج مربوط به تحلیل کواریانس یافته3جدول 

کنترل نمره هاي فوق و بعد از با توجه به یافته. دهدنشان می
هاي کیفیت زندگی مرتبط با براي مولفهFپیش آزمون، نمره 

موضوع نشان این. ر مردان و زنان معنادار بوده استسالمت د
دهد که روان درمانی گروهی امید محور باعث بهبود ابعاد می

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به سرطان 
.شده است

ی مربوط به متغیرهاي پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمونآمار توصیف. 1جدول
آزمایشگروهکنترلگروه

پیش آزمونکیفیت زندگی مرتبط با سالمت
SD± M

پس آزمون
SD± M

پیش آزمون
SD± M

پس آزمون
SD± M

00/340±33/22880/82±00/22587/71±66/22624/58±57/61سالمت عمومی
33/563±33/39356/131±00/36074/114±66/39635/100±68/76عملکرد جسمانی

33/273±33/13327/103±66/14665/104±00/14032/74±80/82محدودیت ایفاي نقش بدالیل جسمانی
00/220±00/10061/67±33/11346/65±66/10663/51±88/79محدودیت ایفاي نقش بدالیل عاطفی

66/326±66/16614/45±00/17099/63±00/16805/47±22/45نشاط
66/378±66/20222/60±33/20945/70±33/20545/70±54/62سالمت روانی

33/166±33/7841/27±66/7967/36±66/8108/33±33/32درد بدنی
00/175±66/9672/26±00/8014/31±33/12362/31±78/110عملکرد  جسمانی

نتایج بررسی فرض هاي همگنی واریانس و همگنی رگرسیون براي مقیاس کیفیت زندگی مرتبط با سالمت.2جدول 
همگنی شیب هاهمگنی واریانس متغیرها

سطح معناداريFسطح معناداريآزمون لوین
148/0703/043/1241/0کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به اثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سالمت.3جدول 
مجذور اتاسطح معناداريFمیانگین مجذوراتمتغیرجنسیتمولفه

پیش آزمونمرد
گروه

06/8424
19/36456

68/1
98/6

236/0
027/0

152/0
437/0 سالمت عمومی

پیش آزمونزن
گروه

13/9736
38/92921

29/13
76/31

088/0
0001/0

182/0
679/0

پیش آزمونمردعملکرد جسمانی
گروه

72/27272
04/190924

43/6
04/45

032/0
0001/0

417/0
833/0
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پیش آزمونزن
گروه

00/182405
59/178364

83/23
30/23

0001/0
0001/0

614/0
658/0

پیش آزمونمرد
گروه

41/1463
70/64535

141/0
21/6

716/0
034/0

015/0
408/0

محدودیت ایفاي نقش 
بدالیل جسمانی

پیش آزمونزن
گروه

26/55211
76/13399

81/14
95/35

002/0
0001/0

497/0
706/0

پیش آزمونمرد
گروه

78/1436
64/14261

367/0
64/3

560/0
049/0

039/0
288/0

محدودیت ایفاي نقش 
بدالیل روانی

پیش آزمونزن
گروه

51/1046
44/36589

231/0
09/8

637/0
012/0

015/0
350/0

پیش آزمونمرد
گروه

12/133
59/46854

075/0
35/26

791/0
001/0

008/0
745/0

نشاط

پیش آزمونزن
گروه

86/52
35/147010

021/0
29/59

886/0
0001/0

001/0
798/0

پیش آزمونمرد
گروه

59/696
65/19158

447/0
28/12

521/0
007/0

047/0
577/0

سالمت روانی

پیش آزمونزن
گروه

50/26874
75/136736

98/6
51/35

018/0
0001/0

318/0
703/0

پیش آزمونمرد
گروه

50/2707
25/15667

41/8
67/48

115/0
0001/0

483/0
844/0

درد بدنی

پیش آزمونزن
گروه

32/2624
08/30559

80/2
69/32

034/0
0001/0

158/0
686/0

پیش آزمونمرد
گروه

00/3750
37/20823

23/6
59/34

034/0
0001/0

409/0
794/0

عملکرد اجتماعی

پیش آزمونزن
گروه

03/1
84/51446

001/0
74/61

972/0
0001/0

0001/0
805/0

گیريبحث و نتیجه
ثیر حاضر نشان داد که امید درمانی تأاي مطالعهیافته ه

چشمگیري بر بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی مرتبط با 
که با نتایج . سالمت در مردان و زنان مبتال به سرطان دارد

مطالعات . همخوان می باشد) 25،24،20،18(برخی مطالعات 
مختلفی نقش فاکتور امید را در بهبود کیفیت زندگی بیماران 

که امید بر سرطانی نشان داده اند و همچنین نشان داده اند 
یک مطالعه ). 26(ثیر گذار می باشد مراحل مختلف بیماري تأ

یازده مطالعه را نشان داد که امید ) 2011(سال مروري در
درمانی را به عنوان یک متغیر پیش بین در شرایط سالمت 

عات بعضی از روانی آزمایش کرده بودند و سه تا از این مطال

جنبه هاي کیفیت زندگی را به عنوان متغیر پیامد آزمایش 
).27(کرده بودند 

اثربخشی مداخالت و ) 2007(و همکاراندوگلبی 
هاي روانی اجتماعی که برنامه زندگی با امید نام دارد حمایت

را در افزایش امید و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان 
مورد بررسی قرار دادند، و سپس بعد در مراحل پایانی زندگی

یت زندگی براي هر دو گروه      از چند هفته امید و کیف
گروه آزمایش که برنامه زندگی با امید را . گیري شداندازه

ی داري امید و کیفیت زندگی دریافت کرده بودند به طور معن
در ) 2000(هرث ). 28(تري را گزارش کرده بودند مطلوب

با عنوان افزایش امید در اولین مراحل عود مطالعه خود 
سرطان، مداخالتی را براي ارتقاي امید و کیفیت زندگی در 
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این بیماران انجام داد که تفاوت معنی داري بین امید و 
کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده کرد 

)24.(
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روان درمانی امید 

ارتقاي سالمت عمومی و سالمت روانی در مردان و محور باعث 
زنان مبتال به سرطان می شود، امید به عنوان پایه شخصیتی 

بعالوه یک . در نظر گرفته می شود و منبع زندگی انسان است
نیروي التیام بخش است که بهزیستی و تندرستی را افزایش 

همچنین روشن شده است که امید با کارایی درمانی. می دهد
ارتباط دارد و اصوالً به عنوان یک عنصر ضروري براي بهبود 

) 2001( اسنایدر و لوپز ). 29(بیماران در نظرگرفته می شود 
امید را به عنوان یک دارونما در درمان بیماریهاي جسمی و 
روانی به کار برده اند و بیان کرده اند که مداخالت امید محور 

ولوژي انسان می گردد باعث ایجاد تغییرات مثبت در فیزی
همسو با یافته هاي پژوهش حاضر، نتایج مطالعات ). 30(

بر روي بیماران ) 2004(و اسنایدر و رند ) 2005(گروپمن 
مبتال به اختالالت جسمی مزمن، نشان داد که باور مثبت و 
انتظار می تواند اثرات مثبتی بر روي سیستم اعصاب مرکزي 

اران امیدوار به بهبودي و به همین دلیل بیم. داشته باشد
سالمتی، به دلیل باور و انتظارات مثبت از نتیجه درمان، با 

).31،25(سرعت بیشتري بهبود یافته اند 
همچنین نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که مداخالت 
امید محور باعث بهبود وضعیت عملکرد جسمانی و درد بدنی 

ر ثیروزه تأام. شودمردان و زنان مبتال به سرطان میدر
هاي روند بیماريگرا در چشمگیر مداخالت روانشناسی مثبت

ج بررسی نتای). 32(یید قرار گرفته است جسمی مزمن مورد تأ
-بخشی مداخالت روانیاثرمحققان دیگر نیز حاکی از 

اجتماعی در کاهش افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی 
ر ابعاد بیماران سرطانی د. بیماران مبتال به سرطان است

)  ، روانشناختی و اجتماعیجسمانی(کیفیت زندگی 
هایی دارند و استفاده از مداخالت روانشناختی به محدودیت

می تواند در بهبود کیفیت زندگی همراه درمانهاي پزشکی 
).33(ثر باشد مؤ

از سویی، یکی از مشکالت عمده بیماران مبتال به سرطان 
ن است به دالیل محدودیت در ایفاي نقش است، که ممک

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که .جسمانی یا روانی ایجاد شود
مداخالت امید محور باعث بهبود ایفاي نقش بیماران سرطانی 

بهره گیري از این . مرد و زن در بعد جسمانی و روانی می شود
اعث احساس کنترل و باور بر نقش نوع مداخالت امید محور ب

لفه هاي مهم وشتش به عنوان یکی از مؤثیر گذار فرد در سرنتأ
).34(هدف قرار می گیرد 

نشاط و ه دیگر مطالعه حاضر، بهبود وضعیت نتیج
عملکرد اجتماعی در بیماران سرطانی مرد و زن بود، مطالعات 
انجام شده در بیماران مبتال به سرطان نشان می دهد که 

. دثیر دارو فشارهاي روحی بر کیفیت زندگی تأشدت عالیم 
ثر در ل و توانایی فرد را براي شرکت مؤبیماري سرطان استقال

خانواده و اجتماع تهدید می کند و او را به سوي احساس 
). 35(فقدان شایستگی و عدم اطمینان از خود سوق می دهد 

در تبیین این یافته ها می توان گفت، امید فاکتوري است که 
می سازد که دیدي باعث غناي زندگی می شود و افراد را قادر 

. فراتر از وضعیت کنونی و نابسامانی و  درد و رنج خود ببینند
از نتایج مثبت ارتقاي امید معنی دار شدن زندگی، انرژي براي 
کار، حفظ شادي و حفظ زندگی، اعتماد به نفس و آرامش، و 

ط و برتري و تفوق در زندگی را  انطباق و سازگاري با شرای
مطالعه در زمینه هاي مختلف ناتوانی، از ). 36(توان نام برد می

امید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده براي رضایت از 
،  و نیز به عنوان یک متغیر )37(زندگی استفاده کرده اند 
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شناختی که می تواند پیامدهاي مثبت را که شامل مثبت روان
).38(رضایت بیشتر از زندگی است، پیش بینی کند 

ند که مداخالت بیان کرده ا) 1991(همکاران اسنایدر و 
ثري براي بهبود کیفیت زندگی در امید درمانی راه مؤ

، افزایش امید باعث از نظر این محققین. هاي مزمن استبیماری
افزایش سطح خود مراقبتی، کیفیت زندگی و ارتقاي سالمت 
عمومی در این دسته از بیماران می شود،  و امید درمانی با 

ار دادن ارتقاي امید موجب افزایش امید در بیماران هدف قر
).18(سرطانی می شود 

مبتنی بر یافته هایی که نشان از اهمیت مداخالت امید 
درمانی در زندگی بیماران سرطانی دارد، اسنایدر به پزشکان 
توصیه می کند که می توانند از فاکتور امید جهت درمان و 

).31(می استفاده نمایند ارتقاي بهداشت روانی بیماران جس
عالوه بر اثرات روانشناختی فوق، امید همبسته هاي 

ثر انتقال تی متعددي دارد که شامل کارکرد مؤزیست شناخ
ثر دستگاه ی سروتونین و آدرنالین، کارکرد مؤدهنده هاي عصب

گابا و بازداري پیوند فزاینده انتقال دهنده عصبی ایمنی، 
گیز، افزایش اکسی توسین و  یادآوري رویدادهاي فشار ان

باشد کند میدرون زاد که به تحمل فشار کمک میهاي افیون
)13.(

توان چنین نتیجه گیري کرد که مداخالت در مجموع می
امید محور در ارتقاي کیفیت زندگی بیماران سرطانی موثر 
است، بنابراین بجاست که به منظور ارتقاي کیفیت زندگی 

طان، ارایه خدمات آموزشی و برنامه هاي بیماران مبتال به سر
.ارتقاء بخش با روش هاي مناسب آموزش داده شود

پژوهش حاضر، شامل فقدان زمان کافی براي پیگیري 
نتایج درمان و عدم ارایه هر نوع مداخله درمانی در مورد گروه 

هر چند افراد گروه کنترل با رضایت کامل در . کنترل بود
نهاد می شود پژوهش هاي بعدي به پیش. پژوهش حاضر شدند

ماهه 6یا 3ي اثرات درمان در دوره هاي بررسی پایدار
.بپردازند
و قدردانیتشکر

نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیه بیمارانی که در 
انجام این پژوهش ما را یاري نمودند تقدیر و تشکر به عمل 

.آورند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1585-fa.html


فرهادي و همکارانبیماران مبتال به سرطانبعاد کیفیت زندگیاثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ا

93هار بهم، دشانزیافته، دوره / 40

References
1. Hasanpoor Dehkordi A, Azari S. Quality of

life and related factor in cancer patients.
Behbood. 2006; (10)2: 110-119. (In
Persian)

2. Palmen JL, Fish MJ. Association between
symptom distress and survival in out-
patients seen in apalliative care. J Pain
Symptom Manage. 2005; 29(6):565-571.

3. Ashwil J D. Nursing care of children
principles and practice. Philadelphia:
Saunders Company. 2001; 38-95.

4. Vedat I, Perinan G, Seref K. The
relationship between disease future and
quality of life in patientswith cancer. Cancer
Nursing. 2001; 24(3): 490-495.

5. Troid H. Quality of life: definition,
conceptualization and implications.
Theoretical Surgery. 1991; 6(1): 138-142.

6. Smeltzer S, Bare BG. A textbook of
medicalsurgical nursing. 10th
Edition,Lippincott Co:Philadelphia. 2004;
13-57.

7. Distefano M, Riccardi S, Capelli G,
Costantini B, Petrillo M, Ricci C. Quality of
life and psychological distress in locally
advanced cervical cancer patients
administered pre- operative chemo
radiotherapy. Gynecol Oncol. 2008; 111(1):
144 -150.

8. Groenvold M, Fayers PM, Petersen MA,
Sprangers MA, Aaronson NK, Mouridsen
HT. Breast cancer patients on adjuvant
chemotherapy report a wide range of
problems not identified by health-care staff.
Breast Cancer Research and Treatment.
2007; 103 (2): 185-195.

9. Takahashi T, Hondo M, Nishimura K,
Kitani A, Yamano T, Yanagita H.
Evaluation of quality of life and
psychological response in cancer patients
treated with radiotherapy. Radiation
Medicine. 2008; 26(7): 396-401.

10. Holzner B, Kemmler G, Sprener-
unterweger B. Quality of life measurement
in oncology-a matter of the assessment
instrument? European Journal of Cancer.
2001; 37(4): 2349-2356.

11. Crakowski MS. Health-related quality of
life outcomes in clinical research. American
Journal of Epidemiology. 1999;24(2): 215-
283.

12. Raleigh H."Sources of hope in choronic
illness". Oncology - Nursin - forum. 1992;
19(3): PP 443-448.

13. Kar A. Positive psychology: science of
happiness and human’s capabilities,
translated by Pasha Sharifi; Tehran: Sokhan
publication, 2008: 125-188. (In Persian)

14. Snyder CR, Cheavens J, Michael ST.
Hoping. In CR Snyder (ed), Coping: The
psychology of what works. New York:
Oxford University Press, 1999; 154-190.

15. Rowland JH. Breast cancer: Psychology
aspects. In EA Blechman, KD Brownell
(eds.), Behavioral medicine and women: A
comprehensive handbook. New York:
Guilford Press, 1998; 205-230.

16. Affleck G, Tennen H. Construing benefits
from adversity: Adaptational significance
and dispositiona underpinnings. Journal of
Personality. 1996; 64(6): 23-37.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             9 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1585-fa.html


فرهادي و همکارانبیماران مبتال به سرطانبعاد کیفیت زندگیاثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ا

93بهار هم، دشانزیافته، دوره / 41

17. Snyder CR , Peterson C. Handbook of hope:
theory, measures & applications. San
Diego: Academic Pres, 2000; 45-190.

18. Snyder CR, Irving L, Anderson JR. “Hope
and Health: Measuring the Will and Ways”,
In: CR Snyder, DR Forsyth (Eds),
Handbook of Social and Clinical
Psychology: The Health Perspective. New
York: Pergamon Press, 1991; 285-305.

19. Hall S, chochinov H, Harding R, Murray S,
Richarson A, Higginson IJ. A Phase II
randomized controlled trial assessing the
feasibility, acceptability and potential
effectiveness of dignity therapy for order
people in care homes; study protocol. BMC
Geriatr. 2009; 32(4): 24-99.

20. Sotodeh-Asl N, Neshat-Dust HT, Kalantari
M, Talebi H, Khosravi AR. Comparison of
Effectiveness of Two Methods of Hope
Therapy and Drug Therapy on the Quality
of Life in the Patients with Essential
Hypertension. Journal of Clinical
Psychology. 2010; 1(5): 27-34 (In Persian)

21. Delaware A. Research Methods in
Psychology and Education. Publication of
Virayesh. Tehran, 2006; 90-101. (In
Persian)

22. Montazeri A, Goshtasbi A, Vahdaninia M.
The Short Form Health Survey (SF-36)
translation and validation study of the
Iranian version. Payesh. 2005; 5(1): 49-56.
(In Persian)

23. Snyder CR. Handbook of hope: theory,
measures, and applications. Academic
press, USA, 2000;32-173.

24. Herth K. Enhancing hope in people with a
first recurrence of cancer. J Adv Nurse.
2000; 32(6): 1431-1441.

25. Groopman J. The anatomy of hope: how
people prevail in the face illness. American
psychologist. 2005; 14(2): 79-91.

26. Sanatani M, Schreier G, Still L. Level and
direction of hope in cancer patients. Jornal
of Advanced Nursing. 2008;38(12): 267-
274.

27. Schrank B, Stanghellini G, Slade M. Hope
in psychiatry: a review of the literature.
Acta Psychiatrica Scandinavica. 2011;
118(11): 421-433.

28. Duggleby WD, Degner L, Williams A,
Wright K, Cooper D, Popkin D, et al.
Living with hope: initial evaluation of a
psychosocial hope intervention for older
palliative home care patients. J Pain
Symptom Manage. 2007; 33(7): 247-257.

29. Shirli W. Subjective well-being, hope, and
needs of individuals with serious mental
illness. Journal of Psychiatry Research.
2012; 14 (2): 1-6.

30. Snyder CR, Lopez J. Handbook of positive
psychology US: Oxford university press ,
2001;18-75.

31. Snyde CR, Rand KL. Hopelessness and
health. In N Anderson (Ed), Encyclopedia
of health and behavior, Thousand Oaks, CA
Sage, 2004; 521-523.

32. Lechner SC, Antoni MH, Lydston D,
LaPerriere A, Ishii M, Devieux J, Stanley
H, Ironson G, Schneiderman N, Brondolo
E, Tobin JN, Weis S. Cognitive–behavioral
interventions improve quality of life in
women with AIDS. Journal of

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            10 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1585-fa.html


فرهادي و همکارانبیماران مبتال به سرطانبعاد کیفیت زندگیاثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ا

93هار بهم، دشانزیافته، دوره / 42

Psychosomatic Research. 2003; 54(4): 253-
261.

33. Winnie KW. Anxiety depression and
quality of life among Chinese breast cancer
patients during adjuvant therapy. Eur J
Cancer. 2009; 6(1): 4-47.

34. Sandoval GA, Brown AD, Sullivan T,
Green E. Factors that influence patients’
overall perceptions of quality of care.
International Journal of Quality Health
Care. 2006; 18(3): 266-274.

35. Perry K, Chang C. Quality of life
assessment in women with breast Cancer.
Health and Quality of Life Outcomes. 2007;
5(24): 1-14.

36. Farran CJ, Herth KA, Popovich JM. Hope
and Hopelessness. Critical Clinical
Constructs. 4th ed. USA: Thousand Oaks
California, 1995; 153-185 .

37. Chen RK, Crewe NM. Life satisfaction
among peoplewith progressive disabilities.
Journal of Rehabilitation. 2011; 75(4):
50-58.

38. Kortte KB, Gilbert M, Gorman P, Wegene
ST. Positive psychological variables in the
prediction of life satisfaction after spinal
cord injury. Rehabilitation Psychology.
2010; 55(1): 40-47.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1585-fa.html
http://www.tcpdf.org

