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 چکيده
سرطان پستان به عنوان اولین و شایع ترین انواع سرطان در بین زنان سراسر دنیا مطرح می شود که 

کیفیت زندگی این بیماران را دستخوش عوامل متعدد روانشناختی قرار می دهد. بنابراین هدف پژوهش 

نان ز حاضر بررسی ارتباط و نقش پیش بینی کنندگی مشکالت اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی

زن درگیر سرطان پستان مراجعه کننده به  542مبتال به سرطان پستان  شهر تهران است. بدین منظور 

بخش های سرپایی و بستری در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهدای تجریش به 

بزار جمع آوری نفر در پژوهش باقی ماندند. ا 502صورت در دسترس وارد پژوهش شدند که در نهایت 

اطالعات شامل اطالعات جمعیت شناختی محقق ساخته، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 

((DASS-21  و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران سرطانی سازمان پژوهش و درمان سرطان اروپا

(EORTC QLQ-C30 بود. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار )SPSS و روشهای آمار توصیفی ،

آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده گردید. نتایج ضریب همبستگی نشان 

داد که متغیرهای اضطراب و افسردگی ارتباط معناداری با یکدیگر و ارتباط منفی و معناداری با تمامی 

لی حیطه ک ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان دارند. در این میان، کارکرد هیجانی و

هم چنین نتایج  .سالمت بیماران بیشترین ارتباط منفی و معنادار را با اضطراب و افسردگی دارند

رگرسیون نشان دهنده ی نقش پیش بینی کنندگی اضطراب و افسردگی در کیفیت زندگی زنان مبتال 

ان مبتال به از واریانس کیفیت زندگی زن %40به سرطان پستان است بطوری که افسردگی و اضطراب 

سرطان پستان در کارکرد هیجانی را پیش بینی کردند. پژوهش حاضر نشان می دهد که اضطراب و 

افسردگی مشکالت شایع بین زنان مبتال به سرطان پستان هستند که با افت کیفیت زندگی در تمامی 

مان تشخیص داده و در ابعاد آن همراه است. ازآنجائیکه بیشتر مشکالت روانشناختی این گروه از بیماران

نمی شود، لزوم تشخیص به موقع و انجام درمان های روانشناختی مؤثر جهت ارتقاء کیفیت زندگی این 

 بیماران  را دو چندان می کند 

 .سرطان پستان، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی : يديکل واژگان
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،  4 رامش عمرانی پور،  3 محسن دهقانی،  2 نسرین اسماعيليان،  1  عاطفه نظري اول

 5 مونا ملک زاده مغانی

 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی 1
 .دانشجو دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی 5
 .دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی 2
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص جراحی سرطان، مرکز تحقیقات سرطان  4

 .انستیتو کانسر ایران
 متخصص رادیو تراپی انکولوژی، بیمارستان شهدا تجریش 2
 

 نام نویسنده مسئول:

  عاطفه نظري اول 

 :بررسی  ارتباط اضطراب و افسردگی با کيفيت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان

 نقش پس بينی کنندگی مشکالت هيجانی و خلقی
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 مقدمه
 12میلیون نفری و نرخ مرگ و میر  7/1، سرطان پستان با  نرخ ابتالی 5014مطابق با آخرین داده های جهانی منتشر شده در سال 

،  1)سازمان جهانی بهداشت عنوان اولین نوع سرطان در جمعیت زنان شناخته می شود درصدی از کل مرگ های ناشی از سرطان، به

(. علی رغم پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان سرطان، هم چنان این گروه از بیماران در ابعاد مختلف زندگی دچار بدکارکردی 5014

و افت عملکرد در طول دوره درمان و حتی پس از اتمام دوره درمانی می شوند که برداشت و ادراک آنان از زندگی را تحت الشعاع خود قرار 

(. کیفیت زندگی ساختاری چند بعدی شامل ارزیابی ذهنی افراد از بهزیستی جسمی، هیجانی، 5012و همکاران،  5کیزیسمی دهد )اس

(. ماهیت تهدید کنندگی 5012و همکاران،  2شناختی، اجتماعی و نیز تأثیر تشخیص و درمان سرطان بر زندگی روزمره آنها است )راهو

برای بیماران به وجود می آورد که کیفیت زندگی را به گونه ای منفی تحت الشعاع خود قرار  سرطان پستان، استرس های چندگانه ای را

می دهد از جمله می توان به: درد، خستگی، محدودیت های عملکردی، مشکالت مرتبط با زیبایی و تصویر بدنی، مشکالت جنسی و مشکالت 

(. در بین تمامی 5012و همکاران، 2؛ تاکر5012،  2بوکر-، مرهاسین،کینان؛ هامود، هامود5012و همکاران،  4شناختی اشاره نمود )کلمپ

مشکالت به وجود آمده، عوامل روانشناختی سهم عمده و قابل توجهی را در ارتباط با ابعاد کارکردی کیفیت زندگی بیماران سرطانی به خود 

ایع ترین واکنش های روانشناختی در بین بیماران مبتال به اختصاص داده اند. تحقیقات بیانگر آنند که مشکالت اضطرابی و افسردگی ش

و   7سرطان پستان در تمامی مراحل بیماری از زمان تشخیص تا پایان درمان و حتی در دوره های پیگیری پس از درمان هستند) تانگ

 570(. نتایج آخرین داده ها بر روی  5212؛ کیهانیان، حسین زاده، قلی زاده و ذاکری حمیدی، 5012و همکاران،  2؛ مازهوم5017همکاران،

از افسردگی متوسط  %55از بیماران سرطان به افسردگی دچار هستند و از بین آنها  % 2/51زن مبتال به سرطان پستان نشان می دهدکه 

(. این در حالی است 5017، 5شنانتا شدید رنج می برند که با کیفیت زندگی پائین آنها ارتباط دارد )پورکایاستا، ونکاتیسوارن، نایر و انیکری

جافر، -تخمین زده اند )زینال، نیک %20تا  2/1که مطالعات مختلف نرخ مشکالت و آشفتگی های روانشناختی زنان درگیر سرطان را بین 

ب و افسردگی (. هم چنین، نتایج تجزیه و تحلیل ها  نشان می دهند مشکالت روانشناختی همچون اضطرا5012، 10بهاریدن، سابکی و ان.جی

(. 5002، 11عالوه بر کیفیت زندگی ضعیف تر با نرخ پایین تر بقاء در بین بیماران سرطان پستان مرتبط اند )چیدا، هامر، وردل و استپتو

بنابراین با توجه به شیوع باالی مشکالت اضطرابی و افسردگی و اهمیت آن در تعیین برداشت های ذهنی از زندگی مطلوب در زنان مبتال 

به بیماری سرطان پستان، الزم و ضروری است که  ارتباط و نقش پیش بینی کنندگی هر یک از عوامل هیجانی و خلقی هم چون اضطراب 

و افسردگی در تعیین کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه قرار گیرد. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی 

  دگی  آنها بر کیفیت زندگی زنان درگیر با سرطان پستان است.و نقش پیش بینی کنن

                                                           
1-Word Health Organization   
2 Eskitzis 
3 Rahou 
4 Klemp 
5 Hamood, Hamood, Merhasin & Keinan-Boker 
6 Tucker 
7 Tang 
8 Mosholm 
9 Purkayastha, Venkateswaran, Nayar & Unnikrishnan 
10 Zainal, Nik-Jaafar, Baharudin, Sabki & Ng 
11 Chida, Hamer, Wardle & Steptoe 
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 روش 
پستان شهر تهران و نمونه  سرطان به همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتال -پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی

 به 1254تا اواسط تیرماه سال  1252که از اواخر شهریورماه سال  پژوهش، زنان مبتال به سرطان پستان  و بدون تشخیص متاستاز هستند

شهر تهران مراجعه نموده و در فاز فعال درمان های کمکی  تجریش و انستیتو کانسر امام خمینی)ره( شهدای هایمراکز درمانی بیمارستان

نفر در طرح باقی  502وهش شده که درنهایت از این تعداد، ی زمانی وارد پژصورت در دسترس در این بازهنفر به 542بودند. درمجموع تعداد 

 ابزارهای پژوهش عبارتند از: ماندند.

 

 اروپا سرطان درمان و پژوهش سازمان توسط زندگی کیفیت نامهپرسش :C30)-(EORTCQLQگی زند کيفيتي پرسشنامه

بخش کیفیت زندگی و عوارض  5دارای  و است سؤالی 20 ابزار این است. عمومی نسخه یک و شده ساخته سرطانی مخصوص بیماران (5000)1

 عملکرد یاجتماعی و حیطه هیجانی، عملکرد عملکرد ایفای نقش، ،یعملکرد شناخت فیزیکی، عملکرد یحیطه 2جانبی است. بخش اول شامل 

 از ابزار اینزندگی استفاده شده است.  در این پژوهش از بخش اول مربوط به کیفیت عالئم است که حیطه5 بخش دوم حاوی و تسالم کلّی

 کیفیت و سالمت کلّی وضعیت حیطه استثناء تنها است. شده ساخته زیاد و خیلی زیاد کمی، وجه،هیچبه صورتبه ایچهارگزینه لیکرت درجه

 در باالتر ینمرهشوند. واقع می " 0 -100"های هر مقیاس در رنج نمره شود.می مشخص ایدرجه 7 لیکرت صورتبه که است زندگی

است.  ترضعیف ی عملکرددهندهنشان عالئم، حیطه در باال ینمره و بهتر عملکرد یدهندهنشان سالمت کلّی وضعیت و عملکردی هایحیطه

 4/0و روایی باالتر از  25/0تا  72/0( پایایی ابزار در خرده مقیاس های مختلف بین 1222باطبایی )در مطالعه صفایی، مقیمی دهکردی و ط

 بدست آمد.  22/0بدست آمد. هم چنین پایایی این آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 

 

 5سنجد و توسط لویباندمی زماناین مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را هم(: DASS-21مقياس اضطراب، افسردگی و استرس )

سؤالی و  تنها دو خرده مقیاس اضطراب و افسردگی آن استفاده شده است. هر یک از  51( ساخته شده است. در این پژوهش از فرم 1552)

ها شامل از گزینهها باید یکی دهد. آزمودنی بعد از خواندن سؤالباشد. هر سؤال احساسی را در فرد نشان میسؤال می 7ها حاوی خرده مقیاس

اصالً، کم، زیاد و خیلی زیاد را بر اساس احساس خود در هفته گذشته عالمت بزند. به منظور تفسیر نمرات، هر یک از مشکالت اضطرابی و 

 هطبقه بندی می شوند. پایایی مقیاس توسط اصغری مقدم، ساعد، دیباج نیا و زنگن "خیلی شدید"تا  "وضعیت عادی "افسردگی در طبقات

به دست آمد. در  52/0گزارش شد و روایی آن با روش تحلیل عامل اکتشافی  55/0 و استرس 50/0 ، اضطراب52/0 ( برای افسردگی1222)

 بدست آمد. 22/0این پژوهش نیز  پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

یت پیرسون و برای تعیین نقش پیش بینی کنندگی آنها درکیف در تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی

 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. spss.24  زندگی از روش تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. هم چنین از نرم افزار

 

 یافته ها
 27تا  54داده های جدول، دامنه سنی زنان از میانگین سنی و طول مدت ازدواج افراد نمونه را نشان می دهد. طبق  1جدول شماره 

سال می باشد. هم چنین تمامی  27سال و باالترین سن  54سال می باشد. کم ترین سن ابتال در نمونه حاضر  24/42سال و با میانگین سنی 

ویژگی های جمعیت  5شماره  سال بدست آمد. جدول 02/54افراد نمونه را زنان متأهلی تشکیل دادند که متوسط طول مدت ازدواج آنان 

، %5/22، اکثریت زنان با 5شناختی شامل وضعیت اشتغال، میزان تحصیالت و تعداد فرزندان زنان مبتال را نشان می دهد. مطابق جدول شماره 

آنان دارای  %5/2آزاد و از زنان دارای شغل  %2(.  هم چنین تنها %5/45فرزند می باشند ) 5( و دارای %22خانه دار و دارای تحصیالت دیپلم )

 2نفر بودند. هم چنین در جدول شماره  7درصد از شرکت کنندگان در پژوهش دارای فرزندان باالی  2/0تحصیالت فوق لیسانس و تنها 

دول شماره جمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد کیفیت زندگی و اضطراب و افسردگی زنان مبتال به سرطان پستان گزارش شده است. با توجه به 

و کمترین آن مربوط به عملکرد  24/25می توان دریافت که باالترین میانگین در خرده مقیاسهای کیفیت زندگی مربوط به عملکرد شناختی  2

است که  نشان دهنده وضعیت بهتر عملکرد شناختی و مشکالت بیشتر در حوزه هیجانی بیماران می باشد و با توجه به دامنه  55/22هیجانی 

نمرات کیفیت زندگی می توان دریافت که نمونه حاضر از کیفیت زندگی متوسط و مطلوبی برخورداراند. هم چنین میانگین اضطراب با نمره ی 

 نشان از افسردگی متوسط در بین بیماران حاضر در پژوهش است.    02/14نشان دهنده اضطراب شدید و افسردگی با میانگین  11/12

                                                           
1 European Organization for Research and Treatment of Cancer 
2 Lovibond 
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 (  یافته هاي توصيفی مرتبط با سن و طول مدت ازدواج زنان1جدول شماره )

                             

 ( ویژگی هاي جمعيت شناختی زنان متأهل سرطان پستان2جدول شماره )

 

 ( ميانگين و انحراف استاندارد خرده مقياسهاي کيفيت زندگی، اضطراب و افسردگی افراد نمونه3جدول شماره )

 Mean SD Min Max متغير
 27 54 22/2 24/42 سن

 42 2/2 22/5 02/54 طول مدت ازدواج

 درصد فراوانی وضعيت اشتغال

 5/22 172 دارخانه

 5/2 14 کارمند

 0/2 2 آزاد

 5/4 10 بازنشسته

 100 502 کل

 درصد فراوانی تحصيالت

 5 4 سوادبی

 5/52 47 ابتدایی

 7/51 44 سيکل

 22 72 دیپلم

 5/2 2 دیپلمفوق

 2/11 54 ليسانس

 2/1 2 ليسانسفوق

 100 502 کل

 درصد فراوانی تعداد فرزندان

 4/7 12 صفر

 2/12 21 یک

 5/45 27 دو

 5/51 42 سه

 4/2 17 چهار

 2/5 2 پنج

 0/5 4 شش

 2/0 1 هفت

 100 502 کل

 M SD MIN MAX کيفيت زندگی

 100 22/12 74/17 50/22 کارکرد جسمانی

 100 0 20/52 42/22 کارکرد نقش

 100 0 20/52 55/22 کارکرد هيجانی
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ادامه از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه ی اضطراب، افسردگی وکیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان در    

ارائه شده است. مطابق با نتایج بدست آمده می توان گفت اضطراب و افسردگی ارتباط مستقیم  4استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 

نشان می دهد افزایش اضطراب به طور متوسطی با  r=22/0با یکدیگر دارند و میزان ضریب بدست آمده  %55ن و معناداری با سطح اطمینا

 افزایش افسردگی زنان حاضر در پژوهش همراه است. 

 ( ضرایب همبستگی پيرسون کيفيت زندگی، اضطراب و افسردگی4جدول شماره )

        51/5معناداري در سطح  **   55/5معناداري در سطح  *

   

کیفیت زندگی بیماران هستند از سوی دیگر نتایج نشان دهنده ی ارتباط منفی و معنادار مشکالت خلقی و هیجانی با تمامی ابعاد 

(01/0=α)42/0به گونه ای که بیشترین میزان ارتباط بین اضطراب و حیطه عملکرد اجتماعی زنان مبتال به سرطان پستان با  ؛-=r  و کمترین

، α=01/0است. هم چنین نتایج نشان می دهند که در سطح معناداری  r=-12/0ارتباط بین اضطراب و حیطه کلی سالمت با ضریب همبستگی 

رد کتمامی ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان به طور منفی با افسردگی ارتباط معناداری دارند. بیشترین ارتباط افسردگی با عمل

وکمترین میزان ارتباط افسردگی با کارکرد نقش زنان r =-42/0و سپس با حیطه کلی سالمت با  r=-21/0هیجانی کیفیت زندگی بیماران با 

بدست آمد. با توجه به میزان ضرایب بدست آمده می توان گفت شدت ارتباط بین مشکالت هیجانی و r =-52/0مبتال به سرطان پستان  با 

زندگی  افسردگی با ابعاد مختلف کیفیتخلقی با کیفیت زندگی ضعیف تا متوسط ارزیابی می شود و مقایسه ی ضرایب همبستگی اضطراب و 

 نشان می دهد که اضطراب ارتباط ضعیف تری به نسبت افسردگی با کارکردهای کیفیت زندگی زنان سرطان پستان برقرار کرده است.

یون سدر پژوهش حاضر، به منظور پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی با مشکالت اضطراب و افسردگی بیماران سرطان پستان از روش رگر

آورده شده است. نتایج حاکی از آن است که که افسردگی پیش بین تمامی ابعاد کیفیت  2همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

پیش بینی نماید. آزمون معناداری  %40زندگی بیماران سرطانی محسوب می شود و می تواند بیش از همه کارکرد هیجانی بیماران را به میزان

F از واریانس  %50معنادار است. هم چنین افسردگی می تواند  001/0بدست آمد که در سطح  52/22ی معناداری ضریب همبستگی برابر با برا

برای معناداری ضریب همبستگی کارکرد   Fاز کارکرد شناختی بیماران سرطان پستان را پیش بینی نماید. آزمون %14حیطه کلی سالمت  و 

معنادار است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که  001/0بدست آمد که در سطح  45/17و  22/52شناختی به ترتیب کلی سالمت و کارکرد 

اضطراب می تواند تنها کارکرد هیجانی و شناختی بیماران سرطان پستان را بصورت معناداری پیش بینی نماید. به واقع، اضطراب پیش بین 

بدست آمد که در  52/22برای ضریب همبستگی آن   Fن سرطان پستان می باشد و معناداری آزموناز واریانس کارکرد هیجانی بیمارا 40%

 100 0 52/52 24/25 کارکرد شناختی

 100 0 22/52 24/20 اجتماعیکارکرد 

 100 0 42/50 25/25 کارکرد کلی سالمت

 M SD MIN MAX مشکالت هيجانی/خلقی

 40 0 55/2 11/12 اضطراب

 40 0 51/10 02/14 افسردگی

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها ردیف

        1 کارکرد جسمانی  1

       1 20/0** کارکرد شناختی  2

      1 22/0** 22/0** کارکرد هیجانی 3

     1 27/0** 52/0 ** 22/0** کارکرد اجتماعی  4

    1 55/0** 25/0 ** 20/0** 22/0** کارکرد نقش 5

   1 40/0** 42/0 ** 22/0 ** 21/0** 40/0** حیطه کلی سالمت 6

  1 -12/0** -55/0** -52/0** -42/0** -25/0** -50/0** اضطراب 7

 1 22/0** -42/0** -52/0** -24/0** -21/0** -22/0** -21/0** افسردگی  8
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برابر  Fاز واریانس کارکرد شناختی محسوب می شود که معناداری آزمون  %14معنادار می باشد. هم چنین اضطراب پیش بین  005/0سطح 

 معنادار است. 05/0بدست آمد که در سطح  45/17با 
 

 : رگرسيون همزمان براي پيش بينی کيفيت زندگی توسط  اضطراب و  افسردگی5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
اد کيفيت ابع

 زندگی
 معناداري F B Beta tمعناداري  R 2R F پيش بين

1 
کارکرد 

 جسمانی

 22/0 -47/0 -02/0 -07/0 000/0 52/10 05/0 21/0 اضطراب

 000/0 -22/2 -55/0 -20/0 000/0 52/10 05/0 21/0 افسردگی

2 
کارکرد 

 شناختی

 052/0 -52/5 -12/0 -25/0 000/0 45/17 14/0 22/0 اضطراب

 001/0 -55/2 -52/0 -24/0 000/0 45/17 14/0 22/0 افسردگی

3 
کارکرد 

 هیجانی

 005/0 -15/2 -50/0 -22/0 000/0 52/22 40/0 22/0 اضطراب

 000/0 -20/7 -20/0 -54/1 000/0 52/22 40/0 22/0 افسردگی

4 
کارکرد 

 اجتماعی

 12/0 -22/1 -11/0 -25/0 000/0 42/14 11/0 22/0 اضطراب

 001/0 -21/2 -52/0 -72/0 000/0 42/14 11/0 22/0 افسردگی

 شکارکرد نق 5
 14/0 -42/1 -15/0 -22/0 000/0 55/2 02/0 57/0 اضطراب

 055/0 -20/5 -12/0 -45/0 000/0 55/2 02/0 57/0 افسردگی

6 
حیطه کلی 

 سالمت

 17/0 22/1 10/0 52/0 000/0 22/52 50/0 42/0 اضطراب

 000/0 -22/2 -20/0 -01/1 000/0 22/52 50/0 42/0 افسردگی
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 بحث و نتيجه گيري
ارکردی با ابعاد کهدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط  و نقش پیش بینی کنندگی مشکالت هیجانی و خلقی هم چون اضطراب و افسردگی 

ک رکیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان بود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  اکثریت زنان مبتال به سرطان پستان خانه دار، با مد

است این گروه سال را دارند. هم چنین گفتنی  02/54سال و طول مدت ازدواج  24/42فرزند و بیشتر هستند و میانگین سنی  5دیپلم و دارای 

از زنان در وضعیت متوسطی از کیفیت زندگی به سر می برند و همسو با یافته دیگر پژوهش ها، کارکردهای هیجانی، ایفای نقش و اجتماعی 

؛ 55017 ؛ کارالمبس، کیت، کارالمبس، تیتسی و کوتا5012؛ اسکیزیس و همکاران،1،5017بیماران بیشترین آسیب را متحمل می شود )بوتنگ

(. به طور کلی، زنان درگیر سرطان از کیفیت زندگی نامطلوب و ناکافی برخوردارند 1252،استبصاریو  ستارزاده، استبصاری یرزایی، مصطفایی،م

که فارغ از ویژگی های جمعیت شناختی سن، وضعیت اشتغال، تحصیالت، قومیت و یا تعداد فرزندان آنها نیز مشاهده می شود )کانایامکندی 

(. ازسوی دیگر تجزیه و تحلیل ها بیانگر آنند که این گروه از زنان از مشکالت اضطرابی و افسردگی متوسط تا شدیدی رنج 2،5017 مو ساندرا

 نمی برند. این یافته هم راستا با نتایج تحقیقاتی است که نشان می دهند زنان مبتال به سرطان پستان در مقایسه با زنان عادی و حتی مردا

، 4 انواع دیگر سرطان از مشکالت روانشناختی و آشفتگی های هیجانی و خلقی باالتری رنج می برند )برگروت، میشل، اشینگ و کیممبتال به 

(. به عالوه، همبستگی مثبت و متوسط میان اضطراب و افسردگی مشاهده 5012؛ مازهوم و همکاران،5017، 2 ؛ کاستو، جاکوب و کالدر5017

ان از این واقعیت دارد که این مشکالت در بین بیماران سرطانی بسیار شایع و مرسوم اند و همبودی این دو به آشفتگی شده در این بیماران نش

 (.5012و همکاران،2 روانشناختی بیشتر بیماران منجر خواهد شد )گلد

طان نی و خلقی زنان مبتال به سریافته های حاصل از ضرایب همبستگی نیز بیان کننده ی ارتباط معنادار و معکوس بین مشکالت هیجا

پستان با تمامی ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنان هستند؛ بطوریکه هرچقدر زنان مبتال به سرطان پستان از مشکالت اضطراب و افسردگی 

ا افت کارکردهایی ب بیشتری رنج ببرند، کیفیت زندگی پایین تری را در تمامی ابعاد تجربه می کنند. در این میان افسردگی به نسبت اضطراب

هم چون ابعاد هیجانی و حیطه کلی سالمت زنان سرطان پستان ارتباط معنادار دارد. اضطراب نیز با کاهش بیشتر درکارکرد هیجانی بیماران 

مازهوم و همکاران (؛ 5017(؛ تانگ و همکاران )5017رابطه معنادار برقرار کرده است. این یافته همسو با نتایج تحقیقات کارالمبس و همکاران )

( است. 1252(؛ کبیری، پورنجف، حسن بیگی، لطفی و کاظمی )1252(؛ صدوقی، مهرزاد و محمدصالحی )5017و همکاران )7 (؛ ویتمن5012)

اثرات اضطراب و افسردگی بر کاهش کیفیت زندگی بیماران هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم قابل بررسی است. اضطراب ناشی از عود مجدد 

 سرطان، نگرانی از مسائل جنسی، قدرت باروری و رسیدگی به امور فرزندان از سویی و از سوی دیگر ناامیدی، عدم اطمینان از آینده و افکار

منفی مرتبط با مرگ، بستر مناسبی برای کاهش رضایت از زندگی و برداشت های منفی نسبت به ابعاد مختلف زندگی زنان مبتال فراهم می 

ت غیر مستقیم مشکالت روانشناختی بر ادراک از زندگی زنان درگیر سرطان نیز از طریق راهبردهای مقابله ای ناکارآمد، فقدان حمایت آورد. اثرا

اجتماعی، کاهش سازگاری زناشویی، مشکالت جنسی و تصویر بدنی نامطلوب، فقدان احساس کنترل و سطح تاب آوری آنان اعمال می شود 

، 10؛ هاتر، وگل،  الکساندر، بومیستر، هلمز و بنجل5017، 5 ؛ مروین، او سالیوان و روزن5012؛ گلد و همکاران،5017و همکاران،  2 )کستلو

عالوه بر این، به دلیل تشابه عالئم بالینی با عوارض جانبی بیماری، وجود مشکالت خلقی و هیجانی در این . (1252؛ صدوقی و همکاران،5012

 (. 5017ن نمی شود و این امر به تداوم کیفیت زندگی پایین بیماران کمک می کند )پورکایاستا و همکاران، گروه از زنان تشخیص و درما

دیگر یافته ی بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود شدت باالتر اضطراب در مقایسه با افسردگی، ضرایب همبستگی 

اضطراب با ابعاد کیفیت زندگی به نسبت افسردگی پایین تر است و ارتباط ضعیفی بین اضطراب و ابعاد کارکردی کیفیت زندگی وجود دارد. 

ن به ماهیت ابزارهای سنجشی به کار گرفته شده در پژوهش در مورد میزان اضطراب و وجود شباهت عالیم بالینی در تبیین این امر می توا

اضطراب با عوارض جانبی درمان اشاره نمود که تشخیص میزان و شدت اضطراب واقعی را دشوار می سازد. از طرف دیگر، همانطور که مطالعات 

سرطان در ابتدای تشخیص بیماری از سطح اضطراب باالتری رنج می برند که با گذشت چندین ماه از مختلف نشان می دهند، بیماران درگیر 

 یروند بیماری از سطح اضطراب بیماران کاسته شده اما سطح افسردگی بیماران افزایش یافته و یا ثابت باقی می ماند. بنابراین وجود افسردگ

                                                           
1 Boateng 
2 Charalambous, Kaite, Charalambous, Tistsi & Kouta 
3 Kanayamkandi & Sunderam 
4 Bergerot, Mitchell, Ashing & Kim 
5 Kostev, Jacob & Kalder 
6 Gold 
7 Wittmann 
8 Castelo 
9 Merwin, O'Sullivan & Rosen 
10 Hutter, Vogel, Alexander, Baumeister, Helmes & Bengel 
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بیماران مبتال به سرطان پستان برقرار نموده و کیفیت زندگی ضعیف تری را برای بیمار به همراه می تواند ارتباط قوی تری را با افت عملکردی 

؛ 5012و همکاران، 5 ؛ ان.جی5012، 1؛ لیون، کلی، والتر، بیر، تاکر و السویک5012؛ مازهوم و همکاران، 5017داشته باشد )ویتمن و همکاران، 

 (.5012و همکاران، 2 جونز

ر تعیین نقش اضطراب و افسردگی در  پیش بینی واریانس نمرات ابعاد کارکردی کیفیت زندگی بیماران از رگرسیون در پایان به منظو

 اهمزمان استفاده شد و نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که افسردگی و اضطراب به خوبی می توانند ابعاد گوناگون کیفیت زندگی بیماران ر

از  % 50از واریانس کیفیت زندگی بیماران در کارکرد هیجانی و  %40سردگی و اضطراب می تواند پیش بینپیش بینی نمایند ؛ بطوریکه اف

(؛ 5012)2(؛ لی، ژو، جو و لوک 5017و همکاران ) 4واریانس حیطه کلی سالمت بیماران  باشند. این یافته همسو با یافته های تحقیقاتی گراتمول

ا نشان می دهند که افسردگی و اضطراب به عنوان نمایندگان قدرتمند مشکالت روانشناختی در بین ( است. یافته ه5012و همکاران )2فالر

بیمران سرطانی به خوبی می توانند برداشت بیماران از حوزه های مختلف هیجانی، شناختی و عملکرد کلی در زندگی را تحت تأثیر خود قرار 

هایی پیش بینی نمایند. البته بایستی عنوان نمود که در این میان نقش افسردگی به مراتب داده و نمرات ضعیف تر در کیفیت زندگی را  به تن

 پررنگ تر و با نفوذتر از اضطراب به نظر می رسد و وجود مشکالت افسردگی فارغ از وجود اختالالت بالینی هم چون افسردگی عمده به تنهایی

؛ فالر و همکاران، 5017 ،2؛ براندو، شولز و ماتوس7،5017ر منفی داشته باشد )لوین، یو، اویومی تواند بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان تأثی

5012.) 

به طور کلی نتایج پژوهش نشان  دهنده ی ارتباط و نقش پیش بینی کنندگی مشکالت هیجانی/خلقی  هم چون اضطراب و افسردگی 

نقش، و حیطه کلی سالمت  کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان هستند. در  ابعاد مختلف جسمی، شناختی، هیجانی، اجتماعی، ایفای 

از جمله محدودیت های پژوهش  می توان به نداشتن سطح اولیه مشکالت هیجانی و خلقی بیماران در ابتدای تشخیص، پیگیری میزان 

 عالیم کیفیت زندگی با متغیرهای پژوهش اشاره نمود.مشکالت اضطرابی و افسردگی زنان پس از پایان فاز درمان های کمکی و ارتباط بعد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lyon, Kelly, Walter, Bear, Thacker & Elswick 
2 Ng 
3 Jones 
4 Grotmol 
5 Li, Xu, Zhou & Loke 
6 Faller 
7 Levine, Yoo & Aviv 
8 Brandão, Schulz & Matos 

http://www.psyj.ir/


 14 -54، ص   4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 راجعممنابع و 

های (. بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس1222اصغری مقدم، محمدعلی؛ ساعد، فؤاد؛ دیباج نیا، پروین؛ زنگنه، جعفر ) [1]
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