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 چکیده 

در نتیجهه بیماری سرطان از جمله اختالالت مزمنی است کهه بهه شهدت روی سهالمت و مینه و اهداف: ز

کیفیت زندگی افراد تاثیر گذار است. بیماران مبتال به سرطان استقالل و توانایی خود را برای شهرکت مهوثر 

، بها مطالعهه نیهادر خانواده و اجتماع از دست داده و احساس فقدان شایستگی و عدم اطمینان مهی کننهد. 

ران مبتال بهه سهرطان در مراکهز آموزشهی محور بر کیفیت زندگی بیما هدف  تعیین تاثیر گروه درمانی امید

   درمانی ارومیه انجام گردید.

کهه بهر  شهده اسهت یتصهادف ینیبهال ییاز نوع کارآزمها یمطالعه تجرب کیپژوهش حاضر : مواد و روش ها

انجام شد. بیماران به صورت  سرطان  مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ارومیهبیمار مبتال به  04روی

نفهری مداخلهه و کنتهرل تقسهی   04ری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گهروه نمونه گی

 یبهر مبنها یجلسه تحت آموزش گروه 1هرهفته  جلسه، 6شدند. مشارکت کنندگان گروه مداخله به مدت 

 دیهامپرسشهنامه  ،یشناخت تیداده ها شامل پرسشنامه جمع یابزار گردآور. قرارگرفتند دریاسنا دیام هینظر

بود. از آمار توصهیفی و  QLQ-C30 مبتال به سرطان مارانیمخصوص ب یزندگ تیفیپرسشنامه کو  دریاسنا

   استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

نتایج نشان داد که گروه درمانی امید محور، باعث افزایش میهانگین نمرههای حیطهه عملکهردی و یافته ها: 

(. ولی در حیطهه عالیه  تفهاوت معنهی P<40/4بیماران گروه مداخله شده است )حیطه کیفیت زندگی در 

   (.P>40/4داری مشاهده نشد )

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، امید درمانی تاثیر چشمگیری بر بهبود ابعاد مختلف کیفیت نتیـجه گیری: 

، مسهئولین و مهدیران سیسهت  زندگی مرتبط با سالمت در مردان و زنان مبهتال بهه سهرطان دارد. بنهابراین

بهداشتی کشور با استفاده از نتایج این پژوهش می توانند، با اجرای برنامهه هها و راهکارههایی جههت ایجهاد 

مداخالت گروه درمانی امید محور برای بیماران مبتال به سهرطان عالیه  بیمهاری را کهاهش داده و کیفیهت 

 زندگی آنان را ارتقاء دهند.

 وه درمانی امید محور، کیفیت زندگی، سرطان، امیدگرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امروزه بیماری های مزمن از جمله سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مه ، زندگی میلیون ها فرد را تحت 

 یقلب یها یماریسرطان بعد از ب ران،یدر ا یآمار یها یبررس نیبر طبق آخر .(Rauch  et al, 2003) تأثیر قرار می دهند

 شرفتیبا وجود پ .(Bahrami  et al, 2015) ودش یمحسوب م ریعامل مرگ و م نیسوم ،یعمد ریو حوادث غ یوعروق

در سراسر  ریعلت مرگ وم نیقرن حاضر، سوم یها یماریب نیاز مه  تر یکیسرطان به عنوان  ،یشکقابل توجه در عل  پز یها

 Elwyn  et al, 2002; Sheikholeslami  et) دهد یم یانسان ها بر اثر آن رو ریدرصد مرگ و م 10بوده و حدود  ایدن

al, 2012). نفر  ونیلیم 6.0از  شی، ب0410در سال  هاناز سرطان را در سطح ج یهای ناش مرگ یسازمان بهداشت جهان

 Ferlay  et al, 2015; Stewart) است افتهی شینفر افزا ونیلیم 11از  شیبه ب 0410مار در سال آ نیاعالم کرده بود که ا

and Kleihues, 2003) .از سرطان  یناش یدرصد از تمام مرگ ها 04سازمان حدود  نیشده از ا آمار منتشر نیطبق آخر

 نفر  در سال برسد ونیلیم 10از  شیبه ب 0404رود تا سال  یباشد و انتظار م یمربوط به کشورهای درحال توسعه م
(Organization WHO. 10 Facts On Cancer: World Health Organization, 2015; Sheikholeslami et al, 

که طبق  افتی شیدر هر سال افزا دیمورد جد ونیلیم 10، به 0410سرطان در سراسر جهان در سال  وعیش زانیم .(2012

 یدر دو دهه  لدر هر سا دینفر مورد جد ونیلیم 00از  شیبه ب زانیم نیرود ا ی، انتظار م0410مطالعات انجام شده در سال 

را برابر  رانیاز سرطان در ا یناش ریم مرگ و زانیسازمان م نیا .(Stewart and Kleihues, 2003) کند دایپ شیافزا ندهیآ

 Organization WHO. Iran (Islamic Republic) ده استگزارش کر 0410نفر مرد در سال  14044نفر زن و  01144

of) cancer: World Health Organization, 2014). 
در تمام ابعاد  یدهد و مشکالت فراوان یم رییفرد را تغ یزندگ ریمس سرطان( اعتقاد دارند که 1161کامیان و همکاران )

 مارانیب نیدر ا یخش  و خودکش ،یدیناام ،یکند. افسردگ یم جادیاو ا یبرا یو خانوادگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یروان ،یجسم

( به این نتیجه رسیدند که 1161همچنین عبداهلل زاده و همکارانش ) .(Kamian  et al, 2014) مشاهده شده است ادیز اریبس

 ,Abdollahzadeh  et al) دهد یقرار م ریمردم را تحت تاث یزندگ تیفیسالمت و ک ،اختالل مزمن کیسرطان به عنوان 

و  یمو و خستگ زشیر ،یحرکت یحس راتیی، تغتهوع، استفراغ ،ییاشتها یسرطان همچون ب یامدهایبا توجه به پ. (2012

 انتو یم ،یخانوادگ یو زندگ یاجتماع ،یاقتصاد تیاختالل در شغل، وضع ،یماریاز ب یناش یروان یو فشارها یعملکرد جنس

ی قرار م ریتحت تاث زیمرتبط با خانواده را ن یها ست یس گریو عملکرد فرد، خانواده و د یزندگ تیفیکرد که سرطان ک انیب

 .(Hassanpour and Azari, 2006; Joonbakhsh  et al, 2014)دهد 

 ,Abdollahzadeh et al)کرده اند  دیتاکی زندگ تیفیابعاد مختلف ک یسرطان بر رو یاثرات منف یبر رو یمتعدد مطالعات

2012; Bahrami et al, 2015; Ali Montazeri  et al, 2008). تیفی، کیسازمان بهداشت جهان یزندگ تیفیک گروه 

 یکه در آن زندگ یارزش ست یو س یاز نظر فرهنگ یخود در زندگ تیادراک افراد از موقع "کند: یم فیتعر نگونهیرا ا یزندگ

 یبوده و بر درک افراد از جنبه ها یاست که کامال فرد ییها تیبا اهداف، انتظارات، استانداردها و الو ارتباطکند و در  یم

 .(Organization, 1996) "استاستوار  شانیمختلف زندگ

مبتال به سرطان  ماریب یفرد تیتواند به بهبود وضع یم یزندگ تیفیک ءارتقا( معتقد هستند که 0440و همکاران ) 1باتملی

 یکاهش سالمت روان ( به این نتیجه رسیدند که1166. از طرف دیگر مردانی و همکارانش )(Bottomley, 2002) منجر شود

خانواده، اختالل  یختگیتواند باعث از دست دادن شغل، از ه  گس یآنها اثر گذاشته و م یزندگ تیفیبر ک یسرطان مارانیدر ب

 Mardani Hamule and) گردد یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد یها تیمسئولدر انجام  ییو عدم توانا یفرد نیدر ارتباطات ب

Shahraki Vahed, 2010). منیا یدارند دلبستگ یکمتر دیکه ام ینسبت به افراد دواریدهد افراد ام یمطالعات نشان م 
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انطباق با مشکالت برخوردار بوده اند  یبرا یکاف یاجتماع تیکرده و از حما افتیرا در یو مراقبت بهتر هیدارند، تغذ یتر
(Ghasemi  et al, 2009; Grewal and Porter, 2007). 

گروه درمانی امید محور یکی از جدیدترین رویکرد های درمانی است که می تواند در ارتقاء سطح کیفیت زندگی در بیماران 

( شکل گرفته 1660 -0444)0صعب العالج و مزمن، نقش مهمی داشته باشد. این روش درمانی بر اساس تئوری امید اسنایدر

 دیمداخالت ام کرده اند که انی( ب1661و همکاران ) دریاسنا. (Grewal and Porter, 2007; C. R. Snyder, 2000)است 

سطح  شیافزا باعث دیام شیافزا ن،یمحقق نیمزمن است. از نظر ا هایی ماریدر ب یزندگ تیفیمؤثری برای بهبود ک راه یدرمان

با هدف قرار دادن  یدرمان دیشود، و ام یم مارانیدسته از ب نیدر ا یو ارتقای سالمت عموم یزندگ تیفیک ،یخود مراقبت

 .(C. Snyder  et al, 1991) شودی م یسرطان مارانیدر ب دیما شیموجب افزا دیارتقای ام

تا  صیاز تشخ یماریمبتال به سرطان فراه  نموده و آنان را در مراحل مختلف ب مارانیب یرا برا یموثر یمقابله ا س یمکان دیام

 ,Wiles  et al) از سرطان دارد یبهبود ندیدر فرا یو نقش مهم (Nekolaichuk  et al, 1999) رساند یم یاریی یمرحله نها

 شده است فیمبتال به سرطان تعر مارانیدر ب یمقابله با استرس و سازگار یبرا یضرور عنصر کیبه عنوان  دیام .(2008
(Vellone  et al, 2006).  

ژی دهنده ذهنی و ساختاری از ادراک و احساس کلی است که مبتنی بر انتظارات مثبت از آینده می باشد و بر امید نیروی انر

اساس آن فرد اعتقاد دارد که شرایط کنونی وی گذرا و موقتی بوده و نیازه ها و اهداف او در آینده قابل دستیابی خواهد بود 

(Ahangarzadeh Rezaei  et al, 2014; Melges and Bowlby, 1969; Stotland, 1969) امید را می توان انتظارات .

امید نقش  .(Grewal and Porter, 2007)مثبت و جریان اولیه روانی برای دستیابی به اهداف و سازگاری انسان، تعریف کرد 

. امید با سالمت روانی و (French, 1952)مهمی در شروع و تغییر درمان، تمایل برای یادگیری و احساس خوب بودن دارد 

جسمی که با انواع مقیاس ها مانند پاسخ مثبت به مداخله ی پزشکی، سالمت ذهنی، خلق مثبت، پرهیز از رویدادهای پرفشار 

زندگی، نشاط و شادکامی در امور زندگی و حل مشکل اندازه گیری می شود، همبستگی مثبت دارد و آنها را پیش بینی می 

. گروه درمانی امید محور یکی از جدیدترین رویکرد های درمانی است که می تواند در ارتقاء (Ghasemi et al, 2009)کند 

 .(C. Snyder et al, 1991)ح کیفیت زندگی در بیماران صعب العالج و مزمن، نقش مهمی داشته باشد سط

 ،یگروه یوستگیپ مثل یگروه یروان درمان یها تیو مز یبه صورت گروه دیدهنده ام ءمداخالت ارتقا ریدر نظر گرفتن تاث با

به صورت  ،یدرمان کردیرو ،یجانیه لیمشترک و تسهداشتن درد  یبه معن تیاز تعامل، عموم یناش یها یریادگیو  نشیب

که  یریو تاث تیسرطان و اهم وعیش شیافزا مطالب ارائه شده، به. با توجه (Herth, 2000) در نظر گرفته شده استی گروه

در مراحل مختلف سرطان و با  دیام یدید مبتال دارد و باروشن شدن نقش کلافرا یدر تمام ابعاد مختلف زندگ یماریب نیا

 ریتحت تاث دایشد نمبتال به سرطا مارانیب یو سالمت عموم یزندگ تیفیک آن، یدرمان یو روش ها یماریب تیتوجه به ماه

 تیفیبر ک دریاسنا دیام هیبر نظر یمبتن ،محور دیامی گروه درمان ریتاث نییمطالعه حاضر با هدف تع نیبنابرا .ردیگ یقرار م

 شده است.اجرا  هیاروم یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان-یمبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزش مارانیب یزندگ

 

 روش تحقیق 
ن انجام شد. سرطا بیمار مبتال به 04که بر روی شده است یتصادف ینیبال ییاز نوع کارآزما یمطالعه تجرب کیپژوهش حاضر 

وابسته به دانشگاه علوم  یدرمان ی،مراجعه کننده به مراکز آموزش یسرطان مارانیب یمورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام عهجام

در این مطالعه نمونه گیری هدفمند بوده است و در تمام جامعه بود.  ندورود به مطالعه را داشت یارهایکه مع هیاروم یپزشک

مید اسنایدر اجرا شد. بیماران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس بر اساس آماری، مقیاس سنجش ا

بود و سایر معیار  04و کمتر از  04دریاسنا دیپرسشنامه اممعیارهای ورود به مطالعه بیمارانی که نمره امید آن ها با استفاده از 

عد از توضیح اهداف مطالعه، رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه های ورود به مطالعه را داشتند، بررسی و انتخاب شدند و ب

                                                           
2  Snyder 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

861 

 

نفری مداخله و کنترل تقسی  شدند. مشارکت کنندگان گروه آزمون  04از آنها اخذ گردید. سپس به طور تصادفی به دو گروه 

تحت آموزش ارومیه دقیقه در محل سالن کنفرانس بیمارستان امام  64الی  04به مدت جلسه  1هفته و هرهفته  6به مدت 

 دیپرسشنامه ام ،یشناخت تیداده ها شامل پرسشنامه جمع یابزار گردآور. قرارگرفتند دریاسنا دیام هینظر یبر مبنا یگروه

 بود.  QLQ-C30 مبتال به سرطان مارانیمخصوص ب یزندگ تیفیپرسشنامه کو  دریاسنا

آزمون  ییایپا شده است. دییتا 0440 1و لوپز دریر مطالعات اسنااز جمله د قاتیتحق شتریدر بامید پرسشنامه  ییایو پا ییروا

در  ییایپا بیضر (Lopez and Snyder, 2004)باالتر است  زین زانیم نیهفته از ا 14تا  6از  شتریب یدرصد و در دوره ها 64

 درصد محاسبه شده است 00یدرصد ال 04 نیکرونباخ ب یآلفابا استفاده از  1166در سال  دیو جاو یکاظمشعاع  یمطالعه 

(Shoaa  et al, 2009) .هجزء گرومبتال به سرطان که  مارانینفره از ب 10گروه  کیدر دیام پرسشنامه ییروا ایاعتبار  نیهمچن 

از  ادهبا استف 1164و همکاران در سال  یدر مطالعه کرمان ییایپا بینموده است. ضر یابیدرصد ارز 06بودند،  زیپژوهش ن نمونه

و  اسیاز سئوال ها با کل مق کیهر  یباال یدرون یهمسان یهنده درصد نشان د 04مالک  بیدرصد و ضر 68کرونباخ  یآلفا

 .(Kermani  et al, 2011) باشد یپرسشنامه م نیاعتبار قابل قبول ا

و همکاران در سال  ییشده است. مطالعه صفا یبررس یدر مطالعات قبل QLQ-C30پرسشنامه  ینسخه فارس ییایو پا ییروا

برخوردار  درصد 04بیشتر از کرونباخ  یآلفا بیمناسب ضر ییایها از پا طهیح شترینشان داد که ب ماریب 110 یبر رو 1160

 (Safaei  et al, 2007) مناسب بودند ییروا یرادا یچند سئوال یها طهیتمام ح نیبودند. و همچن

بود و درصد  60درصد تا  06بین کرونباخ  یپرسشنامه با استفاده از آلفا نیا ییایو همکاران پا یدر مطالعه منتظر نیهمچن

 (A Montazeri  et al, 2000) داشتند یهمبستگ یها از نظر آمار اسیمق نیب یپرسشنامه با استفاده از روش همخوان ییروا

نمودند و سپس نمونه  افتیمرکز را در نیروت یمراقبت ها گروه کنترل. شد یطراح دریاسنا هیبر اساس نظر یبرنامه درمان 

ی امید و مجددا پرسشنامه ها یجلسه عموم کیجلسات در  انیدو ماه بعد از پا در گروه مداخله و کنترل مورد پژوهش یها

 دیو ام دیام یتفکر مثبت گرا و کتاب )مبان یمورد پژوهش کتابچه ها یه هانمون کلیهکردند. به  لیرا تکم کیفیت زندگی

شده و وارد  یکدبند بیآزمون و پس آزمون به ترت شیمرحله پ یهاداده تای. نهادیاهدا گرد نهیزم نیا ر( جهت مطالعه دیدرمان

 یت ی،زوج یت کای دو، از جمله آزمون یلیتحل یفیو با استفاده از آمار توص دیگرد 01نسخه  SPSSی آمار لینرم افزار تحل

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز مستقل

 

  یافته ها
( و %00سال بود. اکثر بیماران مرد ) 80/16±0/11نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میانگین سنی مشارکت کنندگان 

مشخصات  0و  1(.جدول شماره %00هر سکونت داشتند)( و در ش%0/00( بودند. همچنین اکثر آنها شاغل بوده)%0/80متاهل )

 جمعیت شناختی مشارکت کنندگان را نشان می دهد.

هدف این پژوهش تعیین و مقایسه تاثیر گروه درمانی امید محور، بر میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان در 

فیت زندگی در سه حیطه عملکردی، حیطه عالی  و حیطه کیفیت بین دو گروه کنترل و مداخله، قبل و بعد از مداخله بود. کی

 زندگی و سالمت عمومی مورد بررسی قرار گرفت. 

 و کنترل گروه دو حیطه عملکردی در نمره نیانگیم نیب یمعنادار یآمار تفاوت که داد نشان مستقل یت یآمار آزمون جینتا

 نمره نیانگیم نیب یمعنادار یآمار تفاوت مداخله از بعد اما. (<40/4P) ندارد وجود گروه درمانی امید محور از قبل ،مداخله

 . (1) شماره جدول(. >40/4P) آمد بدست مداخله و کنترل گروه دو حیطه عملکردی

 .(0) شماره جدول(. <40/4Pمشاهده نگردید ) مداخلهانجام  از بعددر حیطه عالی  تفاوت آماری معناداری 

و سالمت عمومی، نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین در مورد حیطه کیفیت زندگی 

(. اما بعد از مداخله تفاوت آماری <40/4P)رد میانگین نمره کیفیت زندگی دو گروه کنترل و مداخله درقبل از آموزش وجود ندا
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 (0(. جدول شماره )>40/4Pست آمد )معناداری بین میانگین نمره کیفیت زندگی دو گروه کنترل و مداخله بد

تایید می  "خواهد کرد رییمحور تغ دیام یبعد از گروه درمان یسرطان مارانیب یزندگ تیفیک"بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر 

 .گردد
 

 جداول

 مشخصات جمعیت شناختی شرکت کننده در دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله )کیفی( مقایسه .1 جدول  

ماریآ زمونآ  

کای دو   

 کنترل مداخله

 متغیر سطوح متغیر

 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

X0= 441/4  

df=1 

P= 44/1  

(00)10  (00)10  مرد 

 جنس

(00)0  (00)0  زن 

X0= 01/4  

df=1 

P= 08/4  

(64)18  (04)10  شهر 
 نوع سکونت

(04)0  (14)8  روستا 

X0= 11/4  

df=1 

P= 01/4  

(14)8  (10)0  مجرد 
 وضعیت تاهل

(04)10  (80)11  متاهل 

 

X0= 68/14  

df=1 

P=  41/4  

(80)11  (10)0  شیمی درمانی 

 نوع درمان
(04)0  (0)1  پرتو درمانی 

(14)0  (14)0  جراحی 

(0)1  (04)14  توام 

 

 

X0= 80/0  

df=0 

P=  11/4  

(04)14  (04)0  CLL 

 نوع سرطان

(04)0  (00)0  AML 

(0)1  (14)0  BERST 

(14)0  (0)1  ALL 

(0)1  (14)0  CML 

(14)0  (14)8  گوارشی 

X0= 46/1  

df=1 

P=  00/4  

(80)11  (04)14  شاغل 

 شغل
(14)0  (10)1  بازنشسته 

(14)0  (14)0  بیکار 

(10)1  (00)0  خانه دار 

X0= 14/4  

df=1 

P= 00/4  

(80)11  (84)10 میلیون تومان 0/1کمتر از    

 وضعیت اقتصادی

(10)0  (04)6 میلیون 1میلیون تا  0/1   
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X0= 14/4  

df=1 

P= 00/4  

 

(84)10  (80)11  باسواد و زیردیپل  

 تحصیالت

(04)6  (10)0  دیپل  و باالتر 

X0= 00/4  

df=1 

P= 06/4  

(80)11  (00)10  همسر و فرزندان 

 زندگی

(10)0  (00)0  پدر و مادر 

X0= 00/4  

df=1 

P= 06/4  

(80)11  (00)10  ک  
 فعالیت جسمی

(10)0  (00)0 متوسط به باالو   متوسط   

X0= 40/1  

df=1 

P= 11/4  

(00)0  (04)6  ک  

 میزان مسئولیت
(00)10  (84)10 و متوسط به باال  متوسط   

 

 . مقایسه مشخصات جمعیت شناختی شرکت کننده در دو گروه مورد مطالعه قبل از مداخله )کمی(2جدول 

 آزمون آماری

 تی مستقل

 کنترل مداخله
 متغیر

عیارمیانگین و انحراف م  میانگین و انحراف معیار 

t = 46/1  

df=16 

P= 48/4  
01/10±00/18  00/14±04/01  سن)سال( 

t = 061/4  

df=16 

P= 00/4  

10/14±00/10  68/6±80/11  
مدت درمان 

 )ماه(

t = 41/4  

df=16 

P= 66/4  

00/6±00/10  04/6±84/10  مدت ابتال )ماه( 
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ور، بر میانگین  کلی نمرات حیطه عملکردی بیماران مبتال به سرطان در بین دو . تعیین و مقایسه تاثیر گروه درمانی امید مح3جدول 

 گروه کنترل و مداخله، قبل و بعد از مداخله

حیطه عملکردی 

(111-1)  

 گروه مداخله کنترل
مداخله -تفاضل کنترل  آزمون آماری 

 تی مستقل
انحراف معیار ومیانگین  انحراف معیار ومیانگین   ف معیارمیانگین و انحرا   

46/00±40/14 قبل از مداخله  16/14±01/01  16/1±08/4-  

t= 10/4  

df=16 

P= 68/4  

04/16±60/0 بعد از مداخله  61/10±66/04  16/1±06/11  

t= 16/1  

df=16 

P= 440/4  

لتفاضل بعد از قب  08/0±86/0-  46/10±18/6  16/1±40/10  

t= 00/1  

df=16 

P= 441/4  

 

وه درمانی امید محور، بر میانگین نمرات حیطه عالیم بیماران مبتال به سرطان در بین دو گروه کنترل و تعیین و مقایسه تاثیر گر .4جدول

 مداخله، قبل و بعد از مداخله

(4-144حیطه عالی   )  

مداخله -تفاضل کنترل گروه مداخله کنترل  
 آزمون آماری

 تی مستقل
انحراف معیار ومیانگین  انحراف معیار ومیانگین   ن و انحراف معیارمیانگی   

01/84±60/8 قبل از مداخله  46/14±01/06  00/0±06/1-  

t= 80/4  

df=16 
P= 01/4  

01/80±06/6 بعد از مداخله  66/6±00/06  61/0±86/0-  
t= 616/4  

df=16 
P= 18/4  

60/1±06/0 تفاضل بعد از قبل  60/14±40/1  60/0±66/4-  

t= 14/4  

df=16 
P= 08/4  
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درمانی امید محور، بر میانگین نمره کیفیت زندگی و سالمت عمومی بیماران مبتال به سرطان در  مقایسه تاثیر گروه .0 جدول

 بین دو گروه کنترل و مداخله، قبل و بعد از مداخله.

کیفیت زندگی   

 (144-4)  

 گروه مداخله گروه کنترل
مداخله -تفاضل کنترل  

 آزمون آماری

 تی مستقل
انحراف معیار ومیانگین  انحراف معیار ومیانگین    میانگین و انحراف معیار 

46/10±00/6 قبل از مداخله  00/6±01/14  66/0±88/1  
t= 00/4  

df=  16  
P= 06/4  

88/11±60/8 بعد از مداخله  06/0±06/16  14/0±61/0  

t= 00/1  

df=  16  
P= 441/4  

-01/4±16/0 تفاضل بعد از قبل  48/10±18/6  18/1±06/6  

t= 41/1  

df=  16  
P= 440/4  

 
 

  گیریبحث و نتیجه
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گروه درمانی امید محور مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

سرطان صورت گرفت. همانطور که نتایج بررسی ها و یافته های مطالعه حاضر نشان داد، امید درمانی تاثیر چشمگیری بر بهبود 

مطالعات انجام  شتریب جینتایت زندگی مرتبط با سالمت در مردان و زنان مبتال به سرطان دارد. عالوه بر این ابعاد مختلف کیف

 جادیسبب کاهش اضطراب، بهبود مراقبت از خود و ا یسرطان مارانیمحور در ب دیآن است که انجام مداخالت ام انگریشده ب

 یم تیتقو دیجد تیبا موقع یسازگار یآنها را برا ازیشود و ن یم انماریب نیدر ا یزندگ تیفیو ارتقا ک رشیو پذ دیحس ام

نتایج مطالعه فرهادی و همکاران . (Bottomley, 2002; Farhadi  et al, 2014; Grewal and Porter, 2007) دینما

بیماران مرتبط با سالمت در  یزندگ تیفیر موجب بهبود ابعاد کمحو دیام یگروه یآموزش روان درمان ( نشان داد که1164)

 دارد آنانمرتبط با سالمت در  یزندگ تیفیبر بهبود ابعاد مختلف ک چشمگیری ریتأث یدرمان دیو ام مبتال به سرطان می گردد

(Farhadi et al, 2014)  که در تایید نتایج مطالعه حاضر می باشد. از طرف دیگر نتایج مطالعه مردانی حموله و همکاران

تواند باعث از دست  یآنها اثر گذاشته و م یزندگ تیفیبر ک یسرطان مارانیدر ب یکاهش سالمت روان( نشان داد که 1160)

و  یخانوادگ ،یفرد یها تیمسئولدر انجام  ییو عدم توانا یفرد نیخانواده، اختالل در ارتباطات ب یختگیدادن شغل، از ه  گس

( 0440. همچنین نتایج مطالعه باتملی و همکارانش )(Mardani Hamule and Shahraki Vahed, 2010) گردد یاجتماع

به بهبود یت زندگی بیماران مبتال به سرطان شود، می تواند نیز نشان داد که هر مداخله ای که بتواند باعث باال رفتن کیف

 دواریافراد ام داد کهنشان ( 0440و همکاران ) 0ه گریلمطالع. همچنین (Bottomley, 2002) منجر شود ماریب یفرد تیوضع

 تیکرده و از حما افتیرا در یاقبت بهترو مر هیدارند، تغذ یتر منیا یدارند دلبستگ یکمتر دیکه ام ینسبت به افراد

که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی  (Grewal and Porter, 2007) انطباق با مشکالت برخوردار بوده اند یبرا یکاف یاجتماع

 تیفیبهبود ک مؤثری برایراه  یدرمان دیمداخالت ام که نشان می دهد( 1661و همکاران )اسنایدر دارد. از طرفی نتایج مطالعه 

و گروه درمانی امید محور یکی از جدیدترین رویکرد های درمانی است که می تواند در  مزمن است هایی ماریدر ب یزندگ
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آنها در . (C. Snyder et al, 1991)اشته باشد ارتقاء سطح کیفیت زندگی در بیماران صعب العالج و مزمن، نقش مهمی د

سالمت  ارتقای و یزندگ تیفیک ،یسطح خود مراقبت شیباعث افزا دیام شیافزامطالعه ای دیگر به این نتیجه رسیدند که 

که منطبق با نتایج مطالعه حاضر می باشد. نتایج مطالعه  (C. R. Snyder, 2000) شود یم مارانیدسته از ب نیدر ا یعموم

به طور قابل  یزندگ تیفیو ک دیسطح ام ،دیدهنده ام ءبا انجام مداخالت ارتقا( نیز نشان داد که 0444همکاران ) و0هرث

در دو گروه مداخله و  یزندگ تیفیو ک دیام نیب یدار یبود و تفاوت معن افتهی شیافزای در بیماران مبتال به سرطان توجه

در مجموع می توان چنین نتیجه گیری  که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. (Herth, 2000)ه بود کنترل مشاهده شد

بنابراین، مسئولین و مدیران سیست  ور در ارتقای کیفیت زندگی بیماران سرطانی موثر است. کرد که مداخالت امید مح

بهداشتی کشور با استفاده از نتایج این پژوهش می توانند، با اجرای برنامه ها و راهکارهایی جهت ایجاد مداخالت گروه درمانی 

 ش داده و کیفیت زندگی آنان را ارتقاء دهند.امید محور برای بیماران مبتال به سرطان عالی  بیماری را کاه

های آن مطالعه خود تواند پاسخگوی سئواالت اندکی در حیطه مورد بررسی باشد و چه بسا یافتهای تنها میهر مطالعه

ها یافتههای دیگر در این زمینه است. لذا بر اساس برانگیزاننده سئواالت متعددی باشد که الزمه پاسخگویی به آن انجام پژوهش

 گردند: های مطالعه حاضر، پیشنهادت زیر ارائه میو همچنین محدودیت

پژوهش حاضر، شامل فقدان زمان کافی برای پیگیری پیامدها و نتایج امید درمانی بود. پیشنهاد می شود پژوهش های بعدی به 

نجام پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر در مراکز اماه بپردازند و  8و  1در دوره های  بررسی پایداری اثرات آموزش امید درمانی

پیشنهاد می شود مطالعه ای دیگر با افزایش تعداد جلسات، طوالنی تر شدن زمان صورت بگیرد.  هااستان ها و سایر شهرستان

وهی بر پیشنهاد می شود مطالعه ای مشابه با عنوان بررسی تاثیر امید درمانی گر آموزش و افزایش تعداد نمونه انجام شود.

 میزان امید به زندگی بیماران مبتال به سرطان نیز انجام گردد.
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