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 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 he-
matology 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 distur-
bances, 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 prop-
erly to solve problems and improve the quality of life of parents and children. 
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مقدمه: ابتالی کودك به سرطان، خانواده را باچالش روبرو می کند و سبب می شود که والدين، انرژی زيادی 
صرف مراقبت از کودك کنند. در بسیاری موارد به نظر می رسد فشارهای ناشی از مراقبت کودك بیمار به حدی 
انتها  افزايش می يابد که سالمت عمومی و کیفیت زندگی والدين را دستخوش تغییرات مخربی می کند که در 
برکیفیت زندگی کودکان تاثیر می گذارد. 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 18ـ8 سالۀ مبتال به سرطان مراجعه کننده به 
درمانگاه و بخش هماتولوژی بیمارستان بعثت همدان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.  ابزار گردآوری 
بود.  داده ها پرسش نامۀ های سالمت عمومی، کیفیت زندگی والدين و کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان 

داده ها با نرم افزار SPSS نسخۀ 20 و آزمون های t مستقل و رگرسیون لوجستیک آنالیز شد.

یافته ها: باالترين میانگین نمرات کیفیت زندگی پدران در ابعاد کارکرد جسمی ( 20/77± 74/67)، اختالل 
نقش به خاطر سالمت جسمی (28/25±61/20) و خستگی (16/30±48/50) و مادران در ابعاد درد (50/97±23) 
و اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی (31/94±61/42) بود. فقط بین بعد عالئم اضطرابی و اختالل خواب از 
سالمت عمومی مادران و کیفیت زندگی کودکان ارتباط معناداری وجود داشت (P=0/045).  بین کیفیت زندگی 
زندگی  کیفیت  با  درد  بعد  در  پدران  و   (P=0/038) بهزيستی هیجانی  و   (P=0/011) ابعاد خستگی  در  مادران 

  .(P=0/015) کودکان ارتباط معنادار آماری وجود داشت

نتیجه گیری:  والدين کودکان مبتال به سرطان در برخی ابعاد کیفیت زندگی و سالمت عمومی مثل خستگی، 
بنابراين  باعث کاهش کیفیت زندگی کودك شد.  اين مشکالت  درد و عالئم اضطرابی دچار مشکل هستند که 

مداخله ها و مشاوره های برنامه ريزی شده برای بهبود کیفیت زندگی اين کودکان و والدين آنها ضروری است.

واژه های کلیدی: سرطان، کودك،کیفیت زندگی، والدين.
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مقدمه
معنی  به  کودکان  در  چه  و  بزرگساالن  در  چه  سرطان 
رشد غیرطبیعی سلول است ]1[. لوسمی و لنفوم شايع ترين 
آمريکا،  و  اروپا  در   .]1[ است  کودکی  دوران  سرطان های 
سال   5 14ـ  کودکان  در  میر  و  مرگ  اصلی  علت  سرطان 
گزارش شده است و شیوع آن در اين گروه سنی تقريباً 129 
و  مرگ  درصد   13 ايران  در   .]2[ است  نفر  میلیون  يک  در 
 .]3[ از سرطان است  ناشی  میر کودکان سن 15ـ 5  سال 
موثرتر درمانی  پروتکل های  و  پزشکی  پیشرفت های  اينکه  با 
موجب افزايش طول عمرکودکان مبتال به سرطان شده است 
]4[ اما سرطان همچنان به عنوان عامل تهديدکنندة حیات 
از سويی ديگر، کودك و خانواده در طول  باقی مانده است. 
دورة درمان، با چالش های متعددی روبرو می شوند و بیشتر 

کودکان عوارض جانبی جسمی، مشکالت رفتاری و عاطفی 
ناخوشايندی را تجربه می کنند ]5[. از جمله مشکالت مهم 
مؤثر بر کیفیت زندگی کودك می توان به درد ناشی از خود 
بیماری و روش های تهاجمی درمان و همچنین کاهش انرژی 
روزانه، ناتوانِی برقراری تماس با دوستان در مدرسه و اجتماع 
شده  باعث  موضوع  اين   .]9[ داشت  اشاره  آينده  از  ترس  و 
است کیفیت زندگی نیز در کانون توجه درمان های ارائه شده 
به کودکان مبتال به سرطان قرار گیرد ]10[. کیفیت زندگی 
کودکان مبتال به سرطان يک احساس کلی از سالمت، مبنی 
ديگران  با  تعامل  معمول،  فعالیت های  در  شرکت  توانايی  بر 
عاطفی،  شناختی،  ناراحت کنندة  رويدادهای  با  سازگاری  و 
فیزيکی و ايجاد مفهومی از تجربۀ بیماری است ]12[. عالوه 
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202.   ارتباِط سالمت عمومی و کیفیت زندگی ...

بر آن سرطان عواقب کوتاه مدت و طوالنی مدت نامطلوبی بر 
سالمت جسمی و روحی والدين دارد ]6[.

سرطان کودکان عالوه بر کودکان، بر والدين آنها نیز تاثیر 
می گذارد. درمان ها و مراقبت های طوالنی مدت، واکنش های 
جامعه در برابر بیماری کودك و از اين قبیل می توانند منجر 
به بروز تنش های شديد و مشکالت روانی ـ اجتماعی مهم و 
در نتیجه کاهش سالمت عمومی والدين شوند ]7[. سالمت 
عمومی با عنوان بهزيستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی 
اغلب  والدين   ]8[ می شود  تعريف  نبودن  بیمار  صرفاً  نه  و 
تصمیم گیرندگان اصلی در ادامۀ درمان و مراقبت های کودك 
زندگی  کیفیت  و  سالمت  به  توجه  بنابراين،  هستند.  خود 
کودك  سرطان  مديريت  بهبود  آن  نتیجۀ  و  بوده  مهم  آنها 
است ]9[. فشارهای روانی ناشی از بیماری کودك در برخی 
به  بخشیدن  آرامش  از  آنان  که  به حدی می رسد  والدين  از 
از به کارگیری تدابیری که باعث بهبود  ناتوان مانده و  کودك 
کیفیت زندگی کودك می شود، باز می مانند ]10،11[. بسیاری 
از تحقیقات نشان داده اند تشخیص سرطان، بحرانی در کودك 
به وجود می آورد که باعث استرس شديدی در والدين شده 
مطالعه ای  يافته های   .]12[ می گذارد  اثر  آنها  عملکرد  بر  و 
نشان می دهد که والدين کودکان مبتال به لوسمی در معرض 
کاهش سالمت و فقدان تطابق هستند ]13[. بنابراين درك 
آنها  تطابق  تجربۀ  و  عمومی  نظر سالمت  از  والدين  عملکرد 
داشت  خواهد  بهداشتی  برنامه ريزی های  در  زيادی  اهمیت 
]14[. در مطالعۀ يامازاکی و همکاران کیفیت زندگی مرتبط 
با سالمتی مادران کودکان مبتال به لوسمی نسبت به مادران 
کودکان سالم، کاهش يافته بود ]15[. نتايج مطالعۀ لیتزلمن 
والدين کودکان  زندگی  نیز علت کاهش کیفیت  و همکاران 
کودك  بیماری  از  ناشی  والدی  استرس  را  سرطان  به  مبتال 
کیفیت  اندازه گیری  از  حاصل  نتايج   .]16[ است  کرده  بیان 
زندگی نه تنها می تواند به اعضای تیم درمان در برنامه ريزی 
بلکه  نیازهای مراقبتی کمک کند،  بر  واقع بینانه تر و منطبق 

باعث آگاهی آنها از میزان تأثیر مراقبت ها می شود ]17[.  
کنترل  در  والدين  به  کمک  برای  کودکان  پرستار  لذا 
عوارض جانبی بیماری، تغییر در تصوير ذهنی، توانمند سازی 
و بهبود عملکرد والدين کودکان مبتال به سرطان ]18[، بايد 
از چگونگی کیفیت زندگی والدين و کودك مبتال آگاه باشد. 
برخوردارند،  توانمند  والدين  حمايت  از  که  کودکانی  زيرا 
توانايی سازگاری بیشتری با بیماری و در نتیجه بقای بیشتری 
پايه ای  می تواند  راستا  اين  در  مطالعات  لذا  داشت.  خواهند 
مديريت  در  خانواده  عملکرد  و  مراقبتی  نقش  افزايش  برای 
سرطان باشد ]19[. تقاضاهای مراقبت توسط والدين به عنوان 
می شود  بیان  کودکان  انکولوژی  تحقیقات  در  مهم  اولويتی 
بیشتر مراقبت های پزشکی در  چرا که در فضای کنونی که 
انتظار   پايی است،  اجرا در منزل و سر  به حالت  تغییر  حال 
می رود که والدين و ساير مراقبین مسئولیت بیشتری در قبال 
وضعیت  بحث  و  گزارش  و  مرتبط  عوارض  پزشکی،  وظايف 
کودك به تیم درمانی داشته باشند. لذا مطالعات در اين راستا 
می تواند پايه ای برای افزايش نقش مراقبتی و عملکرد خانواده 
در سرطان باشد. در اين راستا مطالعۀ حاضر با هدف تعیین 

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 
برنامه ريزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و سالمت بیماران 
و خانواده های آسیب پذير کودکان مبتال به سرطان ايفا کرد. 

درمانگاه  و  بیمارستان  در  حاضر  همبستگی  مطالعۀ 
سال  در  همدان  بعثت  درمانی  ـ  آموزشی  مرکز  هماتولوژی 
1395 انجام شد.  108پدر و مادر دارای کودکان و نوجوانان 
18ـ 8 سالۀ مبتال به سرطان به روش نمونه گیری در دسترس 
معیارهای  براساس   1395 سال  مهر  تا  ارديبهشت  ماه  از 
شامل  مطالعه  به  ورود  معیارهای  شدند.  انتخاب  پژوهش 
داشتِن کودکان مبتال به سرطان  18ـ8 سال، گذشتِن حداقل 
سه ماه از تشخیص بیماری کودك، انجام دادِن حداقل يک 
بار شیمی درمانی،  مبتال نبودِن کودك به بیماری جسمی و 
روانی ديگر، وجود داشتِن فقط يک کودك مبتال به سرطان 
در خانواده، زندگی کردِن والدين کودك با هم و در قید حیات 
بودِن هر دو، داشتِن توانايی خواندن و نوشتِن والدين و اطالع 
از بیماری کودك بود. معیارهای خروج شامل  تکمیل نکردِن 
پرسش نامۀ به وسیلۀ والدين و کودك و  ادامه ندادِن درمان 

در مرکز آموزشی درمانی بعثت بود.
دموگرافیک  اطالعات  پرسش نامۀ  داده ها،  گردآوری  ابزار 
سالمت  پرسش نامۀ  سرطان،  به  مبتال  کودکان  و  والدين 
زندگی  کیفیت  شدة  کوتاه  پرسش نامۀ    ،(GHQ) عمومی 
زندگی  کیفیت  پرسش نامۀ  و   (36-sf) سالمتی  با  مرتبط 
با سالمت کودکان و نوجوانان کیندل (kindl) است  مرتبط 

که  مادر و پدر همۀ پرسش نامۀ ها را تکمیل کردند. 
سال  در  هیلر  و  گلدبرگ  عمومی  سالمت  پرسش نامۀ 
در  پرسش نامۀ 28سوال  اين   .]20[ است  1979تدوين شده 
، عالئم اضطرابی و اختالل خواب  چهاربعد (عالئم جسمانی 
،کارکرد اجتماعی، عالئم افسردگی) دارد و به صورت لیکرت 
چهار گزينه ای به گزينه های خیر نمرة0صفر، کمی نمرة يک، 
بدين  می گیرد.  تعلق  سه  نمرة  زياد  خیلی  و  دو  نمرة  زياد 
نشان   27 نمرة  بود.  خواهد   0-  84 بین  نمره  دامنۀ  ترتیب 
و  دهندة سالمت عمومی مطلوب، 55- 28 در حد مطلوب 
84 - 56 نامطلوب است. نظیفی و همکاران روايی پرسش نامۀ 
آلفای کرونباخ  از ضريب  استفاده  با  را  آن  پايايی  و  تايید  را 
0/76گزارش کردند ]21[.  پرسش نامۀ کیفیت زندگی مرتبط 
با سالمتی 36 سؤال 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 سؤاالت و ضرب در صد 
بین 100- 0 خواهد  بعد  نمرات در هر  بنابراين دامنۀ  کرد. 
بود. عشاقی و همکاران (1385)،  پايايی پرسش نامۀ را تأيید 

و ثبات درونی آن را حدود0/7گزارش کردند ]22[. 
و  کودکان  سالمت  با  مرتبط  زندگی  کیفیت  پرسش نامۀ 
نوجوانان کیندل را Ravens-Sieberer و Bullinger به زبان 
آلمانی  در سال 1999 برای گروه  های سنی مختلف کودکان 
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طراحی کرد ]23[. اين پرسش نامه 24 گويه با مقیاس لیکرت 
5 گزينه ای (هرگز، بندرت، بعضی اوقات، غالبا و همیشه) در 
دوستان،  خانواده،  نفس،  به  اعتماد  روحی،  (جسمی،  بعد   6
مدرسه) دارد. عالوه بر آن 7سؤال هم مربوط به بستری شدن 
کودك بیمار است ]23[ به گزينۀ هرگز 1 و گزينۀ همیشه 5 
تعلق می گیرد. نمرات کل و ابعاد محاسبه و در نهايت به0 تا 
100 تبديل شد. براساس مطالعۀ يغمايی و همکاران (1391)، 
نتايج اندازه گیری پايايی با روش انجام آزمون مجدد نشان داد 
که بین ابعاد مختلف اين پرسش نامه ضريب همبستگی بااليی 
وجود دارد (r=0/895 ،P<0/001 ) و بررسی شاخص اعتبار 
درپژوهش   .]24[ بود   75 از  باالتر  عبارات  تمام  در  محتوا 
ضريب  از  استفاده  با  پرسش نامه ها  درونی  همسانی  حاضر 
پرسش نامۀ  برای  ترتیب  به  و  شد  محاسبه  کرونباخ  آلفای 
سالمت عمومی، کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی و کیندل 
برابر0/84، 0/7 و 0/74 به دست آمد که بیانگر اين است که 

پرسش نامه ها پايايی الزم را داشتند.
برای  آنها  تکمیل  از  هدف  پرسش نامه ها،  تکمیل  از  قبل 
برای  والدين  تمايل  درصورت   و  شد  داده  توضیح  والدين 
شرکت در مطالعه فرم رضايت نامه تکمیل شد. به دلیل آنکه 
نبودند،  کودك  همراِه  همزمان  والد  دو  هر  موارد  برخی  در 
پرسش نامه هاي  مربوط به پدر يا مادر برای تکمیل به وسیلۀ 
کتبی  رضايت نامۀ  و  کامل  توضیحات  با  همراه  غايب  والد 
شد  داده  تحويل  حاضر  والد  به  بسته   در  پاکت  يک  درون 

به  دقت  با  که جداگانه  خواسته شد  والدين  از  هرکدام  از  و 
به  بعدی  درمراجعۀ  و  داده  پاسخ  پرسش نامه ها  سؤال های 
از شهرستان ها و  والدين  از  پژوهشگر تحويل دهند. تعدادی 
خرم آباد  و  کرمانشاه  سنندج،  مثل  همدان  اطراف  شهرهای 
مراجعه می کردند. اين مسافت دور باعث عدم مراجعۀ بعدی 
نوبت  در  ها  پرسش نامۀ  که  (1عدد)  شد  والدين  و  کودکان 
بعدی دريافت نشد  و از مطالعه خارج شدند. همچنین بعضی 
پژوهش  از  بودن  ناقص  به  سبب  از پرسش نامه های دريافتی 
حذف شدند (2عدد). همچنین برخی کودکان قبل از تاريخ  
شیمی درمانی بعدی به دلیل بد حالی يا به داليل ديگر بستری 
شدند و به  همین دلیل از نمونۀ پژوهش حذف شدند (3عدد). 
SPSS نسخۀ 20  افزار   از نرم  برای تجزيه و تحلیل داده ها 
فراوانی،  قبیل  از  توصیفی  آمار  روش هاي  شد.   استفاده 
استنباطی  آمار  روش هاي  و  معیار  انحراف  میانگین،  درصد، 
لجستیک  رگرسیون  و  مستقل   t آماری  آزمون های  قبیل  از 
چندمتغییره برای بررسی تفاوت کیفیت زندگی گزارش شده 
نظر  در   0/05 ها،  آزمون  معنی داری  سطح  و  شده  استفاده 

گرفته شد.

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

جدول شمارة 1 آمده است. 

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

            متغیر                                       فراوانی      درصد

44/4 48                  دختر
            جنس کودک

55/6 60                   پسر
59/3 64  11-8 سال

27/7               سن کودک 30   14- 11 سال
13 14    18- 14 سال

69/4 75 لوسمی لنفوسیتیک حاد              نوع سرطان
7/4 8 لوسمی لنفوسیتیک مزمن
23/2 25 لنفوم و ساير سرطان ها 
70/4 76 زير ديپلم 

15/7تحصیالت پدر 17 ديپلم
13/9 15 فوق ديپلم و باالتر
67/6 73  زير ديپلم

21/3 تحصیالت مادر 23 ديپلم
11/1 12 فوق ديپلم و باالتر
11/2 12  زير35 سال

33/3 سن پدر 36 40-35 سال
55/5 60  باالتراز 40سال
17/6 19 زير35 سال

31/5سن مادر 34 40-35 سال
50/9 55 باالتر از 40سال 
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204.   ارتباِط 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 
(12/29± 31/15) و برای مادران (11/41± 31/33) است. 
در   %5/6 پدران  و   %3/7 مادران  نمرات  کمترين  طرفی   از 
محدودة سالمت عمومی نامطلوب و بیشترين درصد مادران 

به نسبت  عمومی  سالمت  محدودة  در   %50 پدران  و   %58
مطلوب بود. نتايج رگرسیون چندمتغییره نشان داد که ابعاد 
با سالمت  مرتبط  زندگی  کیفیت  با  مادران  عمومی  سالمت 
کودکاِن پژوهش شده ارتباط آماری معناداری دارد. (جدول 
اما  بین سالمت عمومی پدران و کیفیت زندگی  شمارة2)  

کودکان ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. 

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

بهزيستی  و   (P  =0/011) خستگی  مادران،  زندگی  کیفیت 
هیجانی (P =0/038) با کیفیت زندگی کودك ارتباط آماری 
افزايش  و  خستگی  کاهش  با  به طوری که  دارد.  معناداری 
افزايش  کودکان  زندگی  کیفیت  مادران  هیجانی  بهزيستی 
می يابد 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 =0/015). به طوری که با افزايش 
اما  افزايش يافت  بعد درد در پدران کیفیت زندگی کودکان 

در ساير ابعاد ارتباط آماری وجود نداشت.(جدول شمارة3)

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

Pمقادیر βtانحراف معیارBابعاد سالمت عمومی مادر/پدر
value

61/3511/985/120/001مقدار ثابت

مادر

0/3280/4330/1100/7570/451عالئم جسمانی
*2/040/045-0/287-0/7230/354-عالئم اضطرابی و اختالل خواب

0/0540/3100/0810/1750/862عالئم کارکرداجتماعی
1/850/068-0/189-0/4170/225-عالئم افسردگی

پدر

0/1520/3640/0580/4180/678عالئم جسمانی
0/8690/388-0/125-0/2610/300-عالئم اضطرابی و اختالل خواب

0/1040/918-0/513-0370/352/-0عالئم کارکرد اجتماعی
0/2170/829-0/031-0/0620/285-عالئم افسردگی

B= شیب رگرسیون، β= ضريب رگرسیون استاندارد شده،t = مقدار آماره برای آزمون معنی دار بودن سهم هر متغیر در پیش بینی متغیر وابسته
*در سطح p<0/05 معنی دار است.

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

Pمقادیر βtانحراف معیارBابعاد کیفیت زندگی پدر/مادر
value

30/9011/222/750/008مقدار ثابت

مادر

0/0050/0440/0120/1220/903کارکرد جسمی
1/680/097-0/186-0/0720/043-اختالل نقش به خاطرسالمت جسمی
0/2270/821-0/026-0/0090/041-اختالل نقش به خاطرسالمت هیجانی

0/011*2/59-0/1830/0700/284-انرژی/خستگی
0/038*0/1490/0700/2302/11بهزیستی هیجانی
0/1310/0730/2001/800/075کارکرد اجتماعی

0/0470/0610/0960/7750/441درد

0/1140/0920/1381/230/220سالمت عمومی
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پدر

0/0020/0520/0040/0360/971-کارکرد جسمی

0/1330/894-0/016-0/0060/047-اختالل نقش به خاطرسالمت جسمی
0/3400/735-0/037-0/0130/038-اختالل نقش به خاطرسالمت هیجانی

0/0420/0800/0640/5280/599انرژی/خستگی
0/1600/0900/2421/770/080بهزیستی هیجانی
0/6610/511-0/069-0/0430/064-کارکرد اجتماعی

0/015*0/1300/0520/2572/49درد

0/1010/0830/1291/220/225سالمت عمومی
B= شیب رگرسیون، β= ضريب رگرسیون استاندارد شده،t = مقدار آماره برای آزمون معنی دار بودن سهم هر متغیر در پیش بینی متغیر وابسته

*در سطح p<0/05 معنی دار است.

Pمقادیر βtانحراف معیارBابعاد کیفیت زندگی پدر/مادر
value

 بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که سالمت عمومی نامطلوب 
موجب  خواب  اختالل  و  اضطرابی  عالئم  بعد  شامل  مادران 
کاهش کیفیت زندگی کودکان شد. همچنین خستگی مادران 
و بعد درد در پدران موجب کاهش کیفیت زندگی کودکان 
کیفیت  مادران  هیجانی  بهزيستی  افزايش  با  طرفی  از  شد. 
به سالمت عمومی و  لذا توجه  يافت.  بهبود  زندگی کودکان 
کیفیت زندگی والدين عالوه بر پیشگیری از کاهش کیفیت 
والدين  مراقبت  بیشتر  هرچه  بهبود  باعث  کودکان  زندگی 
می شود.  به عالوه  سالمت عمومی مادران با کیفیت زندگی 
با  که  طوری  به  دارد.  آماری  ارتباط  پژوهش شده  کودکان  
تغییر در اضطراب و اختالل خواب مادران در کیفیت زندگی 
پدران  عمومی  سالمت  بین  اما  می شود  ايجاد  تغییر  کودك 
مشاهده  معناداری  آماری  ارتباط  کودکان  زندگی  کیفیت  و 
نشان  پژوهش رحیمی و همکاران  نتايج  راستا  اين  نشد. در 
می دهد که سالمت عمومی مادر با کیفیت زندگی مرتبط با 
سالمت کودکان مبتال به سرطان ارتباط دارد به طوری که با 
کاهش سالمت عمومی مادر شانس کیفیت زندگی مرتبط با 
اين  که  می يابد  کاهش  میزان 1/107بار  به  مطلوب  سالمت 
ارتباط از نظر آماری معنی دار است. همسو با مطالعۀ حاضر 
در مطالعۀ ونس (vance) و همکاران، با هدف تعیین ارتباط 
با سالمت عمومی  به سرطان  مبتال  زندگی کودکان  کیفیت 
سالمت  پرسش نامۀ  از  حاضر  مطالعۀ  مشابه  که  والدينشان 
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 می کردند، استرس زيادی داشتند ]26[. 
مطالعۀ حاضر نشان داد در بررسی کیفیت زندگی پدران 
زندگی  کیفیت  نمرات  معیار)  (انحراف  میانگین  بیشترين 
نقش  اختالل  جسمی،  کارکرد  بعد  به  مربوط  پدران  برای 
به خاطر سالمت جسمی و خستگی است. اين در حالی است 
سالمت  به خاطر  نقش  اختالل  و  درد  ابعاد  در  مادران  که 
مخالف  کردند.  گزارش  را  زندگی  کیفیت  بیشترين  هیجانی 
پژوهش حاضر مصطفی و همکاران در 2008 نشان دادند که 
 sf ابعاد 36  بیماری قلبی در تمام  به  والدين کودکان مبتال 

(به  با سالمتی  از کیفیت زندگی مرتبط  گزارش ضعیف تری 
مطالعۀ    .]27[ کرده اند  بیان  درد)  مقیاس  خرده  دربارة  جز 
yamazaki و همکاران در بیشتر ابعاد با پژوهش حاضر همسو 
مادران  زندگی  کیفیت  بررسی  عنوان  با  مطالعه،  اين  است. 
پرسش نامۀ  از  استفاده  با  ژاپن  در  لوسمی  به  مبتال  کودکان 
sf 36 انجام شد. مادرانی که کودکانشان نیاز به بستری شدِن 
و  دارند  پايینی  زندگی  کیفیت  دارند،  بیمارستان  در  مداوم 
به ويژه عملکرد اجتماعی و روحی آنها به خطر می افتد و در 
معرض افسردگی قرار می گیرند ]15[. همچنین در پژوهش 
زندگی  کیفیت  والدين  شد،  انجام  سال2005  در  که  ايزلر 
خود را در بیشتر ابعاد پايین تر از حد انتظار بیان کردند که 
اين مطالعه نشان  نتايج   .]28[ ايزلر همسو است  با پژوهش 
داد والدين کودکان مبتال به سرطان در برخی ابعاد مختلف 
عالئم  بعد  همچنین  و  درد  و  خستگی  مثل  زندگی  کیفیت 
اين  که  هستند  مشکل  دچار  عمومی  سالمت  از  اضطرابی 
همسو  شد.  کودك  زندگی  کیفیت  کاهش  باعث  مشکالت 
با  مطالعه ای  در  همکاران،  و   yac- kupei حاضر  مطالعۀ  با 
هدف بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتال 
بعد روحی  دريافتند،  ابزار مشخص  از  استفاده  با  به سرطان 
فیزيکی  ابعاد  در  کودك  زندگی  کیفیت  با  والدين،  روانی  ـ 
(P<0/001)، عاطفی (P<0/001)، اجتماعی (P<0/014) و 
آموزشی (P<0/001) ارتباط معنی دار آماری دارد. به گونه ای 
که کودکانی که والدين آنها سالمت روانی مطلوبی داشتند، 
کیفیت زندگی مطلوبی هم داشتند ]29[. درمطالعۀ حاضر، 
وجود احتمال تأثیرپذيری والدين از يکديگر در بیان کیفیت 
زندگی کودکان ازمحدوديت های پژوهش بود، لذا در مطالعات 
آينده در اين زمینه نیاز به دقت بیشتر است. همچنین در اين 
شد  برآورد  میانگین  براساس  زندگی  کیفیت  نمرات  مطالعه 
که به منظور مقايسۀ بهتر نمرات می توان از گروه کنترل در 

مطالعات آينده بهره برد.
نتیجه گیری

 با توجه به نتايج اين مطالعه، والدين کودکان و نوجوانان 
کیفیت  و  عمومی  سالمت  در  مشکالتی  سرطان  به  مبتال 
بهداشتی  سیاست های  تدوين  دلیل  همین  به  دارند.  زندگی 
و اجتماعی به منظور برنامه ريزی صحیح برای حل مشکالت 
ابعاد مختلف کودکان و والدين آنها، انجام مداخالت مناسب 
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تهاجمی  و  شديد  درمان های  جانبی  عوارض  کاهش  برای 
ضروری است. همچنین ابتالی کودك به بیماری مزمنی مثل 
می تواند  که  است  تهديدکننده ای  عامل  خانواده  در  سرطان 
بنابراين  بگذارد.  تأثیر  والدين  سالمت  و  زندگی  کیفیت  بر 
می توان در مرکز ارائۀ خدمات به اين کودکان، واحدهايی به 
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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