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Abstract  

Introduction: Breast cancer is known as the most prevalent cancer among women. The 

cancer and its treatments including chemotherapy impose many symptoms and side effects 

and impress the patients’ life quality and family members. Therefore, they need the 

knowledge, understanding and abilities rather than factors influencing the quality of their 

lives. This study has been accomplished to explore the effect of family-centered 

empowerment model on the functional scales quality of life in women with breast cancer 

undergoing chemotherapy. 

Methods: The present study is a clinical trial, a quasi-experimental study. The selection of 70 

women with breast cancer undergoing chemotherapy in both intervention and control groups 

was done through purposive sampling. The research tools included demographic 

questionnaire, questionnaire information about the disease and treatment and quality of life 

are two standard questionnaires (QLQ-C30, QLQ-Br23). Family-centered empowerment 

model in the intervention group and post-test one month after the intervention examined.  

Results: The results showed that the implementation of model improving the general 

functional scales (physical, role, cognitive, emotional and social) for patients in the 

intervention group (P<0.05). The specific function of scales in the two groups after the 

intervention in terms of body image, sexual performance and sexual pleasure, there was no 

significant difference (P>0.05) but after coming back attitude was improved in the 

intervention group.  

Conclusion: The results showed that the implementation of the empowerment family- 

centered on the promotion of general and specific functional scale (with the exception of the 

aspects of body image, sexual function and sexual pleasure) quality of life for women with 

breast cancer undergoing chemotherapy was effective. 

Keywords: Quality of life, Family-centered Empowerment, Breast Cancer, Chemotherapy.  
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 مقاله پژوهشي

 (17 - 27)؛  6931 بهار، اول، شماره دهمسال  های پستان ايران، بیماریفصلنامة 

 
 

های عملکردی کیفیت زندگی زنان  تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور برمقیاس

 مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

 

 انیران، اتهررس، تربیت مده نشگا، داريپرستاوه گر وانی:هنگامه شیر

 انیران، اتهررس، تربیت مده نشگا، داريپرستاوه گر: *الحانیفاطمه 

 مركز تحقیقات سنجش سالمت، پژوهشكده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران علی منتظری:

 

 

 

 

 

 

 

 
 چکیده 

ارض عوو مانی عالیم ردجمله شیمیي آن از هانماسرطان و درست. ن انازبین ن در ترین سرطا شایعن پستان سرطا مقدمه:

درك و  دانش، نیاز به لذا آنهاهد. دمیار قرع لشعااتحتبیمار و خانواده را ندگی زكیفیت آورد و  وسیعی بوجود میجانبی 

دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجراي الگوي توانمند  زندگیشان كیفیت بر تاثیرگذار عوامل به نسبت توانمندي بیشتري

 كیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام شد.  عملكردي هاي مقیاس محور بر -سازي خانواده

زن مبتال به سرطان پستان تحت  07 انتخاب با كه است كاربردي نوع از تجربی نیمه اي مطالعه پژوهش این بررسی: روش 

 شامل پژوهش شد. ابزارهاي انجام هدف بر مبتنی گیري نمونه طریق از كنترل و مداخله گروه دو درمانی درشیمی

 ,QLQ-C30باشد ) جمعیت شناختی، اطالعات مربوط به بیماري و درمان و كیفیت زندگی می هاي اطالعات پرسشنامه

QLQ-Br23شد. انجام مداخله از اتمام بعد ماه یک آزمون پس و اجرا گروه مداخله (. الگو در 

 مداخله گروه در اجتماعی( و احساسی ذهنی، نقش، )جسمانی، عمومی عملكردي هاي مقیاس ارتقاي سبباین الگو ها:  يافته

 لذت و جنسی عملكرد بدنی، تصویر ابعاد در مداخله از بعد گروه دو اختصاصی در عملكردي هاي مقیاس در .(P<0.05) شد

 حاصل شد. بهبود مداخله آینده در گروه به نگرش بعد در ولی (P>0.05)داري دیده نشد  معنی تفاوت جنسی

عملكردي )به غیر از ابعاد تصویر بدنی، عملكرد  هاي در ارتقا مقیاس خانواده محور توانمندسازي الگوي اجراي گیری: نتیجه 

 .است بوده مؤثر كیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی جنسی و لذت جنسی(

 ، زنان.شیمی درمانی سرطان پستان، ،توانمندسازي خانواده محورالگوي  زندگی، كیفیت :کلیدیهای  واژه

 

 
 ، فاطمه الحانی.رستربیت مده نشگا، داپزشكیم علوه نشكدداتهران، نشانی نویسنده مسئول:  *

 alhani_f@modares.ac.irنشانی الكترونیک: 

 8/9/31تاريخ پذيرش:  │ 77/67/39تاريخ ارسال: 
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 مقدمه

ترین  شایع توسعه درحال و یافته توسعه دركشورهاي

. این سرطان در (1زنان، سرطان پستان است ) در سرطان

ها است؛  ترین سرطان شایع ایران از در جمله از و آسیا

 177در هر  22ایرانی  زنان در پستان سرطان بروز میزان

هزار نفر  177هر  در 127آن  شیوع میزان و نفر هزار

  (.2)باشد  می

( 3)هاي اصلی سرطان، شیمی درمانی است  یكی از درمان

تواند بر كیفیت زندگی اثر  كه توام با عوارضی است كه می

جنبه  ترین مهم دلیل همین به( 5، 4)منفی بگذارد 

كیفیت  ارتقاي و ارزیابی بیماران توجه، این از مراقبت

از  اشخاص احساس درجه زندگی، كیفیت( 6است ) زندگی

و  جسمی، عاطفی كاركردهاي مورد در شان هاي توانایی

  (.0)است  اجتماعی

از بیماران  مراقبت كه هایی اخیر تعداد خانواده دهه دو در

بیماري  (8)بوده است  رو به رشد دارند، عهده بر را مزمن

تغییر  را خانواده كل زندگی سبک عضو خانواده، یک

با  ها خانواده(. 9)ریزد  می هم به را تعادل خانواده و دهد می

مزمن  بیماران براي منبع و آسیب پذیرترین ترین ارزش

به  خود، بیمار از حمایت در اساسی نقش آنها باشند، می

در نتیجه هدف اصلی، ارتقا كیفیت (. 17)عهده دارند 

 -در ابعاد مختلف جسمی، روانیزندگی بیمار و خانواده 

باشدكه پرستاران و  عاطفی، خانوادگی و اجتماعی می

هاي حمایتی  سایركاركنان كادر بهداشتی در تامین مراقبت

براي بیمار و خانواده جهت بهبود كیفیت زندگی آنها نقش 

این بیماران براي بازگشت  (.11)به عهده دارند  اساسی را

مند كمک براي سازگاري و به زندگی معمولی خود نیاز

(. 12)برآورده شدن نیازهاي مختل شده خویش هستند 

سطح  در چند هر مراقبت ارایه، خانواده مشاركت بدون

اثرات  ها تواند در برخی حیطه می باال، تخصصی مهارت

باشد  منفی داشته اثرات دیگر هاي حیطه در ولی مثبت

دابیر روي ت بهداشت دهندگان از این رو، آموزش( 13)

ارتقاي  در اصلی عملی كار راه یک به عنوان توانمندسازي

سطح سالمت بیماران و خانوادهایشان تاكید دارند.  

آنها در  خانواده و مددجویان درگیركردن توانمندسازي،

(. 14شود ) گیري براي سالمتی و رفاه تعریف می تصمیم

كید تا یكی از الگوهایی كه بر توانمندسازي بیمار و خانواده

در  الحانی است كه محور خانواده توانمندسازي دارد الگوي

در دختران  آنمی فقرآهن از براي پیشگیري 1381سال

از  (. در این الگو منظور15است ) داده ارایه نوجوان

كه  نحوي به است به خانواده كمک خانواده توانمندسازي

و  افراد به كمک هاي برسد. شیوه تغییر توان به بتواند

باید  مراقبت بهداشتی در فعال نقش كسب براي ها وادهخان

پرستاري  تدابیر باشد. داشته تاكید بر توانمندسازي بیشتر

ایجاد مشاركت پرستار  راستاي در توانمندسازي، باید براي

بهداشت  ارتقا و خطرزا عوامل كاهش بر تأكید با خانواده و

از  بیشتر هاي خانواده ظرفیت روي باید باشد. پرستار

این  اصلی باشد. هدف داشته كمبودها تأكید و مشكالت

بهداشت  ارتقا منظور به خانواده سیستم شدن توانمند الگو

بعد  سه در خانواده نقش بودن مؤثر تاكید بر كه با باشد می

و  است شده طراحی عملكردي و شناختی روان انگیزشی،

عزت  خودكارآمدي، تهدید، درك اصلی آن شامل مراحل

توانمندسازي  برنامه یک باشد. اجراي می ارزشیابی و نفس

خودكار  و خودباوري ارتقا تهدید درك شده، اهداف با

پیشگیرانه و نهایتا  رفتارهاي و اتخاذ خودكنترلی به آمدي

با توجه  (15) شود منجر می زندگی كیفیت و بهداشت ارتقا

بیماري و  تاثیر این سرطان پستان و افزایش شیوع به

مبتال و خانواده  افراد زندگی ابعاد تمام روي بر آندرمان 

 توانمندسازي الگوي تا تاثیر شد آن بر پژوهشگر آنان

 كیفیت هاي عملكردي ارتقا مقیاس بر را محور خانواده

 نماید. تبیین این بیماران زندگی

 ها مواد و روش

1تجربی نیمه اي مطالعه پژوهش این
است.  2نوع كاربردي از 

پستان داراي پرونده زنان مبتال به سرطان  پژوهش جامعه

 بهداشتی در مركز شیمی درمانی بیمارستان هاجر شهركرد

هدف با  بر مبتنی گیري نمونه از روش با استفاده كه بودند

 انتخاب تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و كنترل

 و( 11)گیگی  جدول و پوكا ك فرمول استفاده از شدند. با

 % و 98ها با اطمینان   تعداد نمونه( 12)ابه مش مقاله نتایج

% 17نفر و با احتساب  37هر گروه  % براي87توان آزمون 

نفر بررسی  07نفر و در مجموع   35ریزش براي هر گروه 

 شد.

شامل: ثبت سرطان پستان در پرونده  ورود معیارهاي

یا  ساله )داراي همسر 55تا  35بهداشتی، زن متاهل 

سال(، قادر به برقراري  15بزرگتر از حداقل یک فرزند 

                                                 
1
 Quasi-Experimental 

2 
Applied Research 
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اري با پژوهشگر، دریافت حداقل یک ارتباط كالمی و همك

جلسه شیمی درمانی بعد از انجام ماستكتومی، عدم ابتال 

 مزمن. و هاي حاد بیماري به بیماري روانی یا سایر

هاي خروج از مطالعه شامل: عدم تمایل بیمار و یا   معیار

به ادامه همكاري، تایید تشخیص  عضو كلیدي خانواده وي

متاستاز ثانویه، انجام روش درمانی دیگر مثل رادیوتراپی و 

 هورمون درمانی. 

 مطالعه ابزارهای

 22. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی بیمار )1 

 سوال(.

. پرسشنامه اطالعات مربوط به بیماري و درمان بر اساس 2

 سوال(.  3پرونده )

 3به سرطان مبتالیان كیفیت زندگی عمومی . پرسشنامه3

EORTC QLQ -C30) .) 

 مبتالیان به اختصاصی . پرسشنامه كیفیت زندگی4

(EORTC QLQ-BR23سرطان پستان
4.) 

آیتم، شامل  37با  EORTC QLQ -C30پرسشنامه 

و  6، مقیاس عملكردي5سه زیر گروه )كیفیت زندگی كلی

به  آیتم مربوط 2( است. امتیازبندي 0مقیاس عالمتی

 0تا  1كیفیت زندگی كلی بر مبناي درجه بندي لیكرت از 

متغیر است. مقیاس  4تا  1است ولی بقیه سؤاالت از 

، 9، ایفاي نقش8زیر گروه )جسمانی 5عملكردي شامل 

( و مقیاس عالمتی 12و اجتماعی 11، شناختی17احساسی

، 14، تهوع و استفراغ13هاي مربوط به خستگی شامل آیتم

، 19، یبوست18اشتهایی ، بی10خوابی بی ،16، تنگی نفس15درد

                                                 
3 European Organization for Research and Treatment of 

Cancer   Quality of Life Questionnaire - Core 30  

(EORTC QLQ-C30) 
4 European Organization for Research and Treatment of 

Cancer   Quality of Life Questionnaire - Breast Cancer 23 

 (EORTC QLQ-BR23) 
5 Global QoL 
6 Functional Scales 
7 Symptom scales 
8 Physical function 
9 Role function 
10 Emotional function 
11 Cognitive function 
12 Social function 
13 Fatigue 
14 Nausea and vomiting 
15 Pain  
16 Dyspnea 
17 Insomnia 
18 Appetite loss 
19 Constipation 

 بر حیطه هر امتیازات است. 21و مشكالت مالی 27اسهال

 هاي در حیطه بیشتر، امتیاز است 177-7 مبناي

 در و بهتر عملكرد دهنده سطح نشان عملكردي،

(. 18بودن عالیم است ) شدیدتر نشانه عالمتی، هاي حیطه

یق و درمان این پرسشنامه مورد تایید سازمان اروپایی تحق

سرطان است و روایی وپایایی آن در مطالعات اسپانیا و 

(. در ایران نیز 19آمریكا مناسب تشخیص داده شد. )

گیري  منتظري و همكاران، آن را ابزار مناسبی جهت اندازه

( در 27اند ) كیفیت زندگی بیماران سرطانی تشخیص داده

 بین مطالعه میزان الفاي كرونباخ در ابعاد مختلفاین 

 بود. 95/7-80/7

ویژه سنجش  EORTC QLQ-Br23پرسشنامه 

پستان است. این  زندگی مبتالیان به سرطان كیفیت

)عملكرد  22مقیاس عملكردي 4پرسشنامه شامل 

و دور نماي  25، تصویر بدنی24، لذت جنسی23جنسی

، عالیم 28)عالیم بازو 20مقیاس عالمتی 4( و26آینده

و عوارض جانبی  37، ناراحتی ناشی از ریزش مو29پستان

صورت لیكرت طراحی شده و هر  ( است كه به31درمان

گزینه )به هیچ وجه، كمی، زیاد ، خیلی  4پرسش داراي 

امتیاز بندي شده است و نمره كلی  4تا  1زیاد( است كه از 

باشد. روایی و پایایی نسخه  می 177تا  7آن در محدوده 

مكاران فارسی این پرسشنامه در ایران توسط منتظري و ه

این مطالعه میزان ( و در 31بررسی و تایید شده است )

 .بود93/7-03/7 الفاي كرونباخ در ابعاد مختلف بین

 و تحلیل تجزیه از پس مداخله(: از اول )قبل مرحله

 منابع، شناسایی به منجر هاي پیش آزمون كه داده

 هاي زمینه بیمار در ضعف نقاط ها، نیازها و محدودیت

 متون توانمندسازي و برنامه محتواي مختلف گردید،

 سپس هاي آموزشی تهیه و كارت به صورت آموزشی

 كنترل گروه شد و براي گروه آزمون انجام مداخله

 نكرد. دریافت اي مداخله گونه هیچ

                                                 
20 Diarrhea 
21 Financial difficulties 
22 Functional Scales 
23 Sexual functioning  
24 Sexual enjoyment  
25 Body image  
26 Future perspective  
27 Symptom Scales 
28 Arm Symptoms  
29

 Breast Symptoms  
30

 Upset by Hair Loss  
31

 Systemic therapy side effects  
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این مرحله طی چهار گام انجام دوم )مداخله(:  مرحله

 شد؛

شده  درك تهدید افزایش (:97تهديد )درك اول گام

33تشد )شامل
طریق  از (34شده درك و حساسیت 

بیماران انجام شد.  براي جلسات بحث گروهی برگزاري

تا  1نفره تقسیم شدند و طی  0تا  5هاي  بیماران به گروه

ومی و فیزیولوژي پستان و بیماري، جلسه در مورد آنات 2

 لزوم درمان آن، پیش آگهی، عالیم، عوارض و ذكر

بحث شد. در این خودشان،  عالیم از هاي عینی مثال

 آموزشی مشاركت و هدایتی حمایتی، جلسات محقق نقش

 67تا  47تمایل بیماران  به بسته هر جلسه داشت. زمان

بندي و به سواالت  بود. در پایان هر جلسه جمع دقیقه

آموزشی حاوي مطالب جلسه به  پاسخ داده شد و كارت

د. آنان ارایه شد تا به عضو فعال خانواده خود تحویل دهن

عضو فعال خانواده یكی از اعضاي خانواده است كه داراي 

گیري و عالقمند به امور بیمار است و بیمار  قدرت تصمیم

  كند. او را تایید می

 جلسه یک ساعته 5-4 )ارتقا خودکارآمدی(: دوم گام

به  شد. برگزار گروهی گشایی مشكل یا مساله حل به روش

ها  ف و راه حلآنان شناسایی، تعریطوري كه مشكالت 

 راه سپسبندي شد،  توسط خودشان ارایه و بحث و اولویت

 داده عمال آموزش علمی نمایش به روش مهارتی يها حل

 و مشكالتخود مثال   بیماران با ذكر مشكالت شد. می

)كاهش اضطراب و افسردگی(، شناختی  روان مسایل

و كاهش تهوع و  )پیشگیري درمانی شیمی عوارض

بحث  هاي پوست و مو، خستگی( به باستفراغ، آسی

مشاركت  عمالً ها حل انتخاب راه و پیشنهاد پرداختند و در

مهارت تنظیم  خصوص افزایش در جلسات این كردند. در

، تنظیم 35هاي ارتقا نشاط معنوي الگوي خواب شبانه، شیوه

و اصول صحیح  برنامه مكتوب یادآوري زمان مصرف داروها

سازي عضالنی و  هاي آرام تكنیک و پیاده روي نیز بحث شد

 داده نمایش عملی صورت به بازو و دست حركات ورزشی

در  تكرار تمرین و با تا شد از بیماران خواسته سپس شد.

 بدون كه حدي شوند به خودكارآمد مهارت و رفتار آن

 باشند. احساسانجام آن  به قادر پژوهشگر، خود حضور

                                                 
32

 Perceived threat 
33

 Perceived severity 
34

 Perceived susceptibility 
35

 Spiritual vitality 

 از طرف تشویق احساس توانستن و دریافت یادگرفتن،

خود كارآمدي و  افزایش سبب پژوهشگر طرف از و خودش

شود. همچنین در حین  می بیمار نفس عزت در نتیجه

مداخله خود كارآمدي و عزت نفس و میزان اتخاذ 

پژوهشگر در هر جلسه هاي پیشگیرانه، توسط   رفتار

ن ترتیب كه در رابطه با جلسه قبل سنجش شد به ای

بكارگیري رفتار صحیح یا حذف رفتار  سئواالتی در مورد

 غلط پرسیده شد.

در این گام از روش  نفس(: سوم )ارتقا عزت گام

شد به  استفاده شد. از بیماران خواسته 36مشاركت آموزشی

با سرطان  مرتبط مسایل زمینه عضو فعال خانواده در

 كمک براي را آنان پستان و شیمی درمانی آموزش دهند و

كنند. به این صورت كه بیماران یب خودشان ترغ به

تحویل  خود به عضو فعال خانواده را هاي آموزشی كارت

مطالب و  عبارتی بیمار كنند. به را مطالعه آن تا دهند

منتقل  خود عضو فعال خانواده را به هاي یادگرفته مهارت

كارت، بیمار از عضو فعال خانواده  مطالعه از كند. بعد می

 مطرح است برایشان زمینه در اینخواهد، سواالتی كه  می

به  آینده جلسه در تا بیمار ها بنویسند پشت كارت را

هاي  همه كارت بعدي جلسه در دهد. تحویل پژوهشگر

بیمار  جلسات آموزشی برگزاري كیفیت و دریافت آموزشی

 احتمال به توجه شد. با عضو فعال خانواده بررسی می براي

بیماران  آموزش طریق ازتوانمند نشدن عضو فعال خانواده 

 ها كارت آموزشی، همه اعضاي فعال خانواده مطالعه و

 آنها به بیماران كه مطالبی جلسه 2طی  تا دعوت شدند

 با را گرفتند یاد كارت آموزشی از كه آنچه و داده آموزش

ژوهشگر بحث نمایند. در این جلسات تحت نظر پ هم

 وهشگرشد و پژ بیان عضو فعال خانواده توسط مطالب

عضو فعال  گروهی بحث اساس داشت. بر نقش محوري

 انتقال بیماران در -1شد؛  خانوادها، پژوهشگر متوجه

كه  نكاتی -2 اند. بوده موفق حد چه تا مطالب آموزشی

 شد. بحث اند، نداده انتقال عضو فعال خانواده بیماران به

شد. در این  داده سؤاالت عضو فعال خانوادها پاسخ به -3 

حله بیماران و خانواده از نظر ذهنی و عملی به این باور مر

رسیدند كه قادرند با خود كنترلی و اتخاذ رفتارهاي 

پیشگیرانه از عوارض ناشی از شیمی درمانی و پیامدهاي 

 آن پیشگیري كنند.

                                                 
36

 Educational participation 
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باشد.  می مرحله 2 شامل ارزشیابی ارزشیابی: چهارم گام

 . نهایی ارزشیابی -2فرایند.  ارزشیابی -1

 توانمندسازي و ارزشیابی جلسات فرآیند طی ارزشیابی

جلسات انجام شد. تهدید  پایان از هفته پس نهایی یک

 جلسات قبل مطالب سؤاالتی از شده، با پرسش درك

آموزش  هاي انجام مهارت ارزشیابی شد. خودكارآمدي با

سازي عضالنی، حركات  هاي آرام نیک)مثل تك شده داده

بررسی  طریق از نفس عزت یابی شد.ورزشی و...( ارزش

آموزشی  در مشاركت مندي بیمار همكاري و عالقه میزان

 شد. ارزشیابی

 مداخله(: از مرحله سوم )پس

 توانمندسازي الگوي پایان اجراي از پس ماه یک

 هاي گروه زندگی مجدداً توسط هاي كیفیت پرسشنامه

 نوادهخا توانمندسازي الگوي تكمیل و  اثر كنترل و مداخله

و  شد. تجزیه سنجش زندگی بیماران كیفیت بر محور

 با استفاده SPSS v 16آماري  افزار نرم تحلیل اطالعات با

 مستقل در زوجی، تی تی تحلیلی، و توصیفی آمارهاي از

جهت شد. همچنین  انجامp<0/05 داري  معنی سطح

ران بیمااي شی برزمو، دو جلسه آهشوپژق خالاعایت ر

شی زموآمطالب و شد ار برگزاده آنها انوخوه كنترل و گر

ر آنها قرار گرفت ختیادر ا توانمندسازي هاي رت كارتبصو

 هاي آنان نیز پاسخ داده شد. و به پرسش

 ها  يافته
 و 1جدول شماره  در ها نمونه جمعیت شناختی اطالعات

است. قبل از  شده ارایه 2 جدول شماره اطالعات پرونده در

 داري  معنی اختالف دو كاي و تقلتی مس مداخله  آماره

نترل  از لحاظ سن، مرحله بیماري، ك و گروه مداخله بین

 نداد. همسر و بیمه نشانتحصیالت بیمار و 

( و 04/46±12/5میانگین سنی بیماران درگروه كنترل )

%( بیماران 1/90( است. )64/45±79/5درگروه مداخله )

ه دارند و %( گروه مداخله، خان177در گروه كنترل و )

بیمه تامین اجتماعی و داراي  اكثریت تحت پوشش

 وضعیت اقتصادي مشابه هستند. 

میانگین تعداد اعضاي خانواده درگروه كنترل 

( 4286/4±14/1( و درگروه مداخله )92/7±4501/4)

باشد و میانگین سنی عضو فعال خانواده در گروه  می

( 2/25±5/0( و در گروه كنترل )0/26±5/8مداخله )

داري از نظر تعداد  باشد. در دو گروه اختالف معنی می

اعضاي خانواده، تحصیالت و شغل عضو فعال خانواده 

 شود. مشاهده نمی

نتایج اطالعات مربوط به بیماري و درمان نشان داد كه 

 بیشترین درصد بیماران در دو گروه در مرحله دوم 

روز از سیكل  21-15بیماري هستند و اكثریت آنها 

گذرد و بیشترین آنها در هر دو  درمانی اول آنها مییمیش

 متوتوكسات+ )سیكلوفسفاماید+ CMFگروه رژیم درمانی 

نتایج نشان داد در گروه  كنند. فلویوراسیل( دریافت می 5

مداخله قبل از مداخله بیشترین نمره مربوط به حیطه  

و كمترین  1975/96±06/17لذت جنسی  با میانگین 

به حیطه نگرش به آینده با میانگین  نمره مربوط

بود. در گروه كنترل نیز بیشترین و  26/20±4062/57

كمترین نمره مربوط به همین دو حیطه و به ترتیب 

بود و اختالف  9524/67±56/28و  05/17±1976/96

(. نمره P>75/7) معناداري بین دو گروه مشاهده نشد

و كنترل به  كیفیت زندگی قبل از مداخله در گروه مداخله

بود كه  4309/01±71/11و  3716/07±8/17ترتیب 

 (.  (P= 0/665تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده نشد

هاي حیطه  بعد از مداخله، در دو گروه برخی نمره

عملكردي افزایش یافت، درگروه كنترل تفاوت نمرات بین 

در گروه ( و P>75/7قبل و بعد از مداخله معنادار نبود )

مداخله افزایش چشمگیري در برخی از نمرات ایجاد شد و 

 با قبل از مداخله اختالف معناداري پیدا كرد. 

 بیشترین نمرات به ترتیب مربوط به نگرش به

(، حیطه عملكرد احساسی 4286/01±67/21آینده )

( و حیطه عملكرد شناختی 20/15±1975/06)

،  قبل و بعد از ( بود. در گروه مداخله36/11±2698/81)

بكارگیري الگوي توانمندسازي خانواده محور در تمامی 

ها بجز عملكرد جنسی و لذت جنسی اختالف  حیطه

معنادار بود. بین عملكرد جنسی و لذت جنسی بیماران 

كارگیري الگوي توانمندسازي تفاوتی وجود  قبل و بعد از به

كارگیري الگوي  ( به عبارت دیگر به<75/7Pنداشت )

 "لذت جنسی"و  "عملكرد جنسی"وانمندسازي بر روي ت

 تاثیر بوده است. بیماران بی
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 مشخصات جمعیت شناختی  برخی ها طبق نمونه فراوانی درصد و فراوانی : توزيع6جدول 

 آزمون کای دو گروه مداخله گروه کنترل جمعیت شناختی مشخصات

 درصد تعداد درصد تعداد

P = 950/7 9/22 8 27 0 سواد بی بیمار تحصیالت  

 9/62 22 0/65 23 ابتدايی

 0/5 2 6/8 3 راهنمايی

 0/5 2 9/2 1 دبیرستان

 9/2 1 9/2 1 دانشگاهی

P = 194/7 27 0 3/14 5 سواد بی همسر تحصیالت  

 9/22 8 0/45 16 ابتدايی

 6/28 17 0/25 9 راهنمايی

 9/22 8 0/5 2 دبیرستان

 0/5 2 6/8 3 دانشگاهی

 4/11 4 6/8 3 کارگر همسر شغل

P = 063/7  

 4/11 4 0/5 2 کارمند  

 9/62 22 1/00 20 آزاد

 0/5 2 9/2 1 بازنشسته 

 6/8 3 0/5 2 بیکار

عضو  تحصیالت 

 فعال خانواده

P = 231/7 7 7 9/2 1 ابتدايی  

 4/11 4 27 0 راهنمايی

 3/34 12 1/30 13 دبیرستان

 3/54 19 47 14 شگاهیدان

عضو فعال  شغل

 خانواده

P = 84/7 3/34 12 6/28 17 شاغل  

 4/31 11 1/30 13 دار/ بیکار خانه

 3/34 12 3/34 12 محصل/ دانشجو

 
 پرونده در شده ثبت ها طبق اطالعات نمونه فراوانی درصد و فراوانی : توزيع7جدول 

 پرونده مشخصات

 

 آزمون کای دو گروه مداخله گروه کنترل

 درصد تعداد درصد تعداد

 سرطان مرحله

  

P = 094/7 4/11 4 6/8 3 1مرحله   

 1/50 27 9/62 22 2مرحله 

 4/31 11 6/28 17 3مرحله 

 شده سپری روزهای

 سیکل شیمی از

  درمانی

0-14 10 6/48 14 47 P = 40/7  

15-21 18 4/51 21 67 

CMF درمانی رژيم
30

,Epi
38 15 9/42 16 0/45 P = 915/7  

Endoxan,Adria
39

,Taxol 17 6/28 17 6/28 

CAF
47 8 9/22 6 1/10 

Epi,Taxol 2 0/5 3 6/8 

 

                                                 
37

 Cyclophosphamide, Methotrexate,5- Fluorouracil  
38

 Epirubicin  
39

 Adriamycin 
40

 Cyclophosphamide, Adriamycin, 5- Fluorouracil  
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 بعد قبل و پژوهش تحت زنان اختصاصی و عمومی زندگی عملکردی کیفیت ابعاد نمرات معیار انحراف و : میانگین9جدول 

 گروه در دو مداخله از

 لگروه کنتر گروه مداخله 
آزمون تی 

 مستقل

بعد از 

 مداخله

 ابعاد عملکردی

 بعد از مداخله قبل ازمداخله
 آزمون

 تی زوجی

 بعد از مداخله قبل ازمداخله
 آزمون

 تی زوجی

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف میانگین

 معیار

=P 23/0 3333/93 36/15 8795/83 جسمانی 777/7  84 71/15 2850/86 80/11 P= 173/7  P= 774/7  

=P 90/9 8795/93 78/12 3817/82 نقش 777/7  3333/83 08/12 1975/86 69/13 P= 31/7  P= 71/7  

=P 36/11 2698/81 39/18 6578/63 شناختی 777/7  7094/65 41/19 0372/68 43/27 P= 790/7  P= 773/7  

=P 20/15 1975/06 16/23 1975/56 احساسی 777/7  9524/55 96/23 9526/67 47/24 P= 700/7  P= 773/7  

=P 45/16 7952/88 73/24 0143/05 اجتماعی 777/7  5014/08 44/24 0619/84 01/24 P= 751/7  P= 579/7  

=P 4309/01 71/11 7184/04 0/11 P<7771/7 6 0602/85 8/17 3716/07 کیفیت زندگی 793/7  7771/7>P 

=P 42/8 6197/80 89/14 5014/08 تصويربدنی 777/7  9524/85 60/13 6660/86 99/11 P= 686/7  P= 072/7  

=P 84/10 1975/86 74/10 5014/88 عملکرد جنسی 169/7  8501/92 03/14 0619/94 90/11 P= 211/7  P= 722/7  

P= 16/7 12/10 2850/94 06/17 1975/96 لذت جنسی  1976/96 05/17 1429/90 46/9 P= 661/7  P= 106/7  

=771/7P= 9524/67 56/28 9524/67 68/29 P 67/21 4286/01 26/20 4062/57 نگرش به آينده 77/1  P= 796/7  

 

  بحث
مهمترین پارامترهاي تعیین كننده  كیفیت زندگی یكی از

 حاضر مطالعه در .(19موفقیت در درمان سرطان است )

 ابعاد در بیماران اختصاصی و زندگی عمومی كیفیت نیز

 تاثیر كننده تعیین هاي شاخص یكی از عنوان به عملكردي

 قرار گرفت. ارزیابی مورد الگوي توانمندسازي خانواده محور

هاي پژوهش نشان داد بیشترین درصد بیماران در  یافته

سال و در گروه  49-45گروه كنترل در محدوده سنی 

سال قرار دارند و  44-47محدوده سنی مداخله در 

( و 04/46±12/5میانگین سنی بیماران در گروه كنترل )

باشد كه از نظر سن  می (64/45/±79/5در گروه مداخله )

داري  ابتال به سرطان پستان در دو گروه اختالف معنی

دهد كه  . مطالعات اخیر نشان میشود مشاهده نمی

بیشترین شیوع سرطان پستان در زنان ایرانی، بین سنین 

بیشترین درصد بیماران مورد  .(27سالگی است ) 47-49

ژوهش در دو گروه داراي مدرك تحصیلی ابتدایی پ

باشند. تحصیالت با انجام خودآزمایی پستان رابطه دارد  می

یعنی با باال رفتن سطح تحصیالت انجام آزمون خودآزمایی 

(. در واقع بیماران با سطح 22، 21یابد ) پستان افزایش می

تر بیماري مراجعه  تر در مراحل پیشرفته تحصیالت پایین

بیشترین درصد بیماران در هر دو گروه  .(23كنند ) می

نفر كارمند و  1كه در گروه شاهد  دار هستند بطوري خانه

نفر خانه دارند. بین وضعیت  35در گروه آزمون همه 

داري  اشتغال زنان با انجام خودآزمایی پستان رابطه معنی

وجود دارد، بدین صورت كه میزان خودآزمایی پستان در 

بیشترین درصد همسران  .(24بیشتر است ) زنان شاغل

بیماران در گروه كنترل داراي مدرك تحصیلی ابتدایی و 

در گروه مداخله داراي مدرك تحصیلی راهنمایی هستند و 

باشند در  اكثریت آنها در هر دو گروه داراي شغل آزاد می

مطالعه حاضر مشاهده شد تحصیالت و شغل همسر در 

جلسات توانمندي بیمار موثر میزان مشاركت و پیگیري 

است. همسر یكی از منابع بسیار مهم مقابله زنان ایرانی 

باشد و نقش بسیار مهمی در  مبتال به سرطان پستان می

 .(25حمایت عاطفی از همسران بیمار خود دارند )

نتایج نشان داد قبل از اجراي الگو ابعاد عملكردي كیفیت 

ان )عملكرد جسمی، زندگی عمومی بیماران مبتال به سرط

نقش، احساسی، ذهنی، اجتماعی( و كیفیت زندگی كل 

داري نداشت ولی بعد از  بیماران دو گروه اختالف معنی

مداخله، كیفیت زندگی در ابعاد فوق در گروه مداخله ارتقا 

( نیز نشان داد ابعاد 1389یافت. نتایج مطالعه سمیعی )

ه سرطان هاي فوق در زنان مبتال ب عملكردي در حیطه

ها در  با درگیر كردن خانواده پستان تحت شیمی درمانی

و همكاران نیز  Chen(. 10امر مراقبت ارتقا یافت )

معتقدند اگر كیفیت زندگی و كارآمدي مراقب خانوادگی 
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ارتقا یابد، میزان اثربخشی مراقب خانوادگی در مراقبت از 

ضاي اعنجایی كه از آ .(26مددجو نیز ارتقا خواهد یافت )

گر ، اخانگی هستندي ها قبتامري در عناصر كلیدخانواده 

و قبت اشته باشند مرداسخت ت مشكالو ها رفشا

جه ابا مشكل موي جدر گی به طوادخانوي ها حمایت

ري در خانواده، گازساد یجااي این برا(. بنابر20شود ) می

ناشی س كاهش تر، موجب تطابق بیشترري شنایی با بیماآ

یش افزاهمچنین ري، بیمادن ناشناخته بو ري وبیماد عواز 

   .(28د )شو میري بیمااز ناشی ر تحمل با

مطالعه حاضر نشان داد در گروه مداخله، بین عملكرد 

جنسی، لذت جنسی و تصویر بدنی قبل و بعد از اجراي 

(. به عبارتی الگو بر روي P>75/7الگو تفاوتی وجود ندارد )

تاثیري،  ه از دالیل این بیتاثیر بوده است ك سه بعد فوق بی

انجام ماستكتومی، نبود برنامه توانمندي، عدم بحث و حل 

هاي تصویر بدنی،  موزش در زمینهمسئله گروهی و آ

 پستان به ها فرهنگ اغلب در عملكرد و لذت جنسی است.

 از به معناي آنها دادن دست است و از زنانه اندامی عنوان

 به گردد. این امر می محسوب زنانه هویت دادن دست

 تصویر كاهش سبب درمانی شیمی جانبی عوارض همراه

(. نقش زنان به عنوان همسر در بین 29شود ) می فرد بدنی

باشد و زمانی كه   ر قابل توجه میهاي ایرانی بسیا  خانواده

خود فعال احساس كنند از نظر جنسی براي همسران 

پایان هاي جنسی خود   ت به فعالیتنیستند، ممكن اس

 زنان آسیایی ( معتقد است2776) 41(. فوبیر37دهند )

 و نیستند خود مسایل جنسی مورد در صحبت خواهان

 غیرمنطقی و شرمگینانه را جنسی مسایل مورد در صحبت

 مبتال زنان دهد كه می پیشنهاد فوبیر چنین هم و دانند می

 مسایل به راجع یكدیگر با صحبت از پستان سرطان به

 (. 31برند ) یم سود جنسی

كارگیري الگو، بعد نگرش به آینده تفاوت  قبل از به

( ولی بعد از P>75/7داري در دو گروه نداشت ) معنی

بین قبل داري  مداخله، در بعد نگرش به آینده تفاوت معنی

دهنده ارتقا  وجود داشت كه نشاناز مداخله و بعد آن 

ولیكن  باشد كیفیت زندگی در بعد فوق در گروه آزمون می

بین دو گروه بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود ندارد 

كه علت آن بزرگی مقادیر واریانس این بعد در دو گروه 

                                                 
41
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در گروه كنترل در دو زمان تفاوت چشمگیري  است.

 نداشت. 

اي جراه ـكن داد نشاران همكادي و بارث آنتایج مطالعه حا

ه ـب تالـمبران اـدگی بیمـنزت ـر كیفیـو بـلگان ـیا

دگی ـنزت ـكیفیدي وـه بهبـیس منجر بوزسكلرامولتیپل 

لگو بر كیفیت این اتاثیر د. ( شو32شود ) میران ین بیماا

ران اـبیم( و 33ت )ـیابد مبتال بهن نااندگی نوجوز

(. 34ه است )شدارش ست گزانیز ي الیزـیدهمو

ن ناي آنمنداضمن تقویت توران بیمااده خانودن نمندكراتو

هد د تقا میارنیز ران را ندگی بیمازكیفیت ، بتقامر مردر ا

دن نمندكراقبتی توامرو انی ـمزه درحودر همچنین و 

ناپذیر ب جتناي امرامزمن هاي  ريبیماص در بخصواد خانو

د كمبوو مزمن ي هاربیماه یندافزاند روبا توجه به و ست ا

ي لگوامانی توجه به زه دروـحدر ی ـفیزیكي فضا

زه حودر ساسی اكن اده ریت خانوربا محوزي نمندسااتو

   .(35ست )ري اپرستاو پزشكی زش موآ

 الگوي تاثیر بر مبنی حاضر مطالعه نتایج توجه به با

 عملكردي هاي مقیاس خانواده محور در ارتقا توانمندسازي

غیر از ابعاد تصویر بدنی، عملكرد اختصاصی )به  و عمومی

 به مبتال زنان جنسی و لذت جنسی( كیفیت زندگی

توان بیان كرد  درمانی، می شیمی تحت پستان سرطان

ا منجر به خودكارامدي و خودباوري ه توانمندي خانواده

 خانواده گردد. در واقع رویكرد هایشان می بیماران و خانواده

 و همكاري گیري، تصمیم در كردن خانواده محور، دخیل

 متقابل، احترام و درمانگر(، )خانواده جانبه دو ارتباط

 سهیم ها، از خانواده حمایت ها، خانواده انتخاب پذیرش

 بودن و منعطف اختصاصی اطالعات، در ها خانواده كردن

 كردن توانمند جهت در تالش و شده ارایه سرویس

 (.36است ) ها خانواده

 گيري نتيجه

توانمندسازي  الگوي اجراي داد نشان نتایج كه طور همان

كیفیت  يعملكرد ايه مقیاس در بهبود محور خانواده

 زندگی مبتالیان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

هاي  ریزي در برنامه شود می بوده است. لذا پیشنهاد موثر

دارویی در كنار مداخالت طبی قرار درمانی مداخالت غیر 

گیرد و كیفیت زندگی بیمار و خانواده هر دو مهم تلقی 

 در عملكرد وبا تمركز بیشتر  الگو شوند. امید است این
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با تعداد بیشتر  سرطانی لذت جنسی براي سایر بیماران

 شود.  تري اجرا نمونه و مدت زمان طوالنی

 قدرداني و تشكر

كارشناسی ارشد پرستاري  نامه پایان بخش از مطالعه این

باشد.  می مدرس تربیت در دانشگاه 5369/52مصوب با كد 

 ونت پژوهشیمعا  ران،تمامی بیماري همكااز سیله وبدین 

م علوه نشگام دامحترن مسئوالدانشگاه تربیت مدرس، 

مانی دربخش شیمیران همكاشهركرد و پزشكی 

ین م انجارا در انی كه ما اتمامی عزیزن هاجر و ستاربیما

 نماییم. میسگزاري سپاو تشكر ، نددكرري هش یاوپژ

 

 

 

References 

1.  Breast cancer burden: World Health 

Organization; 2013. Available from: 

http://www.who.int/cancer/detection/breast

cancer/en/index1.html. 

2. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi 

MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et 

al. Breast cancer in Iran: an 

epidemiological review. The Breast 

Journal. 2007; 13(4): 383-91. 

3. HeraviKarimovi M, Pourdehqan M, 

JadidMilani M, Foroutan S, Aieen F. Study 

of the effects of group counseling on 

quality of sexual life of patients with breast 

cancer under chemotherapy at Imam 

Khomeini Hospital. J Mazandaran Univ 

Med Sci 2006; 16 (54): 43-51. 

4. Roffle S, Ernst E. A Systematic Review Of 

Guided Imagery As Adjuvant Cancer 

Therapy, psychooncology 2005; 14(8): 

607-17. 

5. Perry K, Chang Ch. Quality of life 

assessment in women with breast cancer. 

Health and Quality of life outcomes 2007; 

5(24): 1-14.  

6. Ganz PA, Rowland JH, Desmond 

K, Meyerowitz BE, Wyatt GE. Life after 

breast cancer: understanding women's 

health-related quality of life and sexual 

functioning. J Clin Oncol 1998; 16(2):501-

14. 

7. Lemieux J, Goodwin PJ, Bordeleau 

LJ, Lauzier S, Théberge V. Quality-of-life 

measurement in randomized clinical trials 

in breast cancer: an updated systematic 

review (2001-2009). J Natl Cancer 

Inst 2011;103(3):178-231. 

8. Larsen Ls. Effectiveness of a counseling 

intervention to assist family caregivers of 

chronically ill relatives. Journal of 

Psychosocial Nursing & Mental Health 

Services 1998; 36(8): 26-32. 

9. Glozman JM. Quality of life of caregivers. 

Neuropsychology Review 2004; 14(4): 

183-96.  

10. Masoodi R, Alhani F, Rabiei L, 

Majdinasab N, Moghaddasi J, Esmaeili 

SA, Noorian C. The effect of family-

centered empowerment model on quality 

of life and self efficacy of multiple 

sclerosis patients family care givers. 

Iranian Journal of Nursing Research 2013; 

7(27):43-32.  

11. Mellon S, Northouse LL, Weiss LK. A 

population- based study of the quality of 

life of cancer survivors and their family 

caregivers. Cancer Nurs 2006; 29(2): 120-

31. 

12. Montazeri A, Sajadian A. A project 

Survivors’ point of view after breast 

cancer. ACECR Academic center for 

Education, culture and research, ICBC 

1384. 

13. Dunst C, Trivette C. Empowerment, 

effective help-giving practices and family- 

centered care. Pediatric Nursing 1996; 

22(4): 334-7. 

14. Won CW, Fitts SS, Favaro S, Olsen P, 

Phelan EA. Community-based "powerful 

tools" intervention enhances health of 

caregivers. Arch Gerontol Geriatr 2008; 

46(1): 89-100. 

15. Alhani F. Design and evaluation of 

family centered empowerment model to 

prevent iron deficiency anemia. Ph.D 

Thesis, Tehran, Tarbiat modarest 

University.2003.  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
bd

.ir
 a

t 1
0:

53
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ly

 1
7t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://ijbd.ir/article-1-606-fa.html


 و همکاران  هنگامه شیروانی                                             6931بهار 

66 

16. Pourkiani M, Hazrati M, Abbaszadeh E, 

Jafari P, Sadeghi M, Dezhbakhsh T. 

Whether rehabilitation is effective in 

improving the quality of life in breast 

cancer patients?. Payesh J 2009; 9(1): 61-

8. 

17. Kahrazei F, Danesh E, Azadfallah 

P.Effectiveness of Cognitive Behavioral 

Therapy on improving quality of life of 

cancer patients. Journal of Applied 

Psychology 2011; 5(2): 7-23. 

18. Samii F, Anoosheh M, Alhani F, 

Hajizadeh A. The effect of family 

counseling on performance scales of 

quality of life of women with breast cancer 

undergoing chemotherapy. Journal of 

Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences 2011; 

20(71):19-28. 

19. Dehghani Nayeri N, Adib Haj Bagheri 

M. The effectiveness of relaxation on 

stress and quality of life in students living 

in dormitory. Feiz Quarterly 2006; 4: 50-7.  

 

20. Ghourchaei A, Charkazi A, Razzaq 

Nejad. Knowledge, Practice and Perceived 

Threat toward Breast Cancer in the 

Women living in Gorgan, Iran. Journal of 

Research Development in Nursing & 

Midwifery 2013; 10(1):25-32.  

21. Baneian Boroujeni SH, Kazemian A, 

Kheiri S. The study of knowledge, attitude 

and performance of women referring to 

health centers in boroujen toward breast 

cancer screening methods and factors 

affecting it. J ShahreKord Univ Med Sci. 

2006; 7(4): 28-34.  

22. SalimiPormehr S, Kariman N, Sheykhan 

Z, AlaviMajd H. Investigation of Breast 

Cancer Screening Tests Performance and 

Affecting Factors in Women Referred to 

Ardebil’s Health and Medical Centers, 

2009. J Ardabil Univ Med Sci. 2010; 

10(4): 310-8.  

23. Polikandrioti M, Evaggelou E, Zervas S. 

Evaluation of depression in patients 

Undergoing chemotherapy. J Health Sci 

2006; 162-72.  

24. Quaglia A, Lillini R, Casella C, 

Giachero G, Izzotti A, Vercelli M. The 

combined effect of age and socioeconomic 

status on breast cancer survival. Crit Rev 

Oncol Hematol 2011; 77(3): 210-20.  

25. Taleghani F, Yekta ZP, Nasrabadi AN. 

Coping with breast cancer in newly 

diagnosed Iranian women. J Adv Nurs 

2006; 54(3): 265-72.  

26. Chen  PY, Chang HC. The coping 

process of patients with cancer. European 

Journal of Oncology Nursing 2012; 

16(1):10-16.  

27. Bradley CJ, Dahman B. Time away 

from work: employed husbands of women 

treated for breast cancer. J Cancer Survive 

2013; 7(2): 227-36. 

28. sajadian A, Hydary L, Mokhtari Hesari 

P. Common Breast Cancer Family Care 

Giving Problems. Iranian Journal of Breast 

Diseases 2015; 8(2):7-14. 

29. RostamiA, Ghofranipour F,  

Ramazanzadeh F, Kazemnejad A. The 

effect of health education program on 

quality of womens life in 

menopause.Daneshvar 2004;11(49):19-24. 

30. Joulaee A, Joolaee S, Kadivar M, 

Hajibabaee F. Living with breast cancer: 

Iranian women’s lived experiences. 

International Nursing Review 2012; 59: 

362–8. 

31. Fobair P, Stewart S, Chang S. Body 

image and sexual problems in young 

women with breast cancer. Psycho-

oncology 2006; 15:579-94. 

32. KarimiMonaghi H, Haresabadi M, 

Froghipor M, Zarifnegad GH, Mazlom SR, 

Alhany F. The Effect of Family-Centered 

Empowerment Model on the Quality of 

Life of Patientwith Multiple Sclerosis. J 

Mashhad School Nurs Midw 2009; 9(3): 

174-83 (Persian).  

33. Heidari M, Alhani F, Kazemnejad A, 

Moezzi F. The effect of empowerment 

model on quality of life of Diabetic 

adolescents. Iranian Journal of Pediatrics 

2007; 17(1): 8794. 

34. Salehi SH, Javanbakhtyan R, 

Hasheminia MA, Habibzadeh H. Effect of 

family centered empowerment model on 

quality of life of patients on dialysis 

center. Journal of Nursing anm Midwifery 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
bd

.ir
 a

t 1
0:

53
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ly

 1
7t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://ijbd.ir/article-1-606-fa.html


 ايران های پستان بیماری ةفصلنام                                      ... محور -تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده

66 

Urmia University of Medical Science 

2012; 10(1): 62-7 (Persian). 

35. Noori R, Alami A, Delshad Noghabi A. 

Effect of Family-centered Empowerment 

Model on Quality of Life in Patients with 

Hypertension. J Mazandaran Univ Med 

Sci. 2015; 25(127) :100-7. 

36. Dunst CJ. Family-centered practices 

birth through high school. The Journal of 

Special Education 2002;36(3):141-149.

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
bd

.ir
 a

t 1
0:

53
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ly

 1
7t

h 
20

17
Archive of SID

www.SID.ir

http://ijbd.ir/article-1-606-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

