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Abstract
Background and Objectives: The aim of this study was to determine the predictive variables of
emotional distress and their relative importance in patients with breast cancer.
The aim of this study was to determine the predictors of emotional disturbance variables and their
relative importance in patients with breast cancer.
Material and Methods: The present research method was fundamental in terms of purpose,
descriptive and exploratory in nature, so a high sample size was applied. The sample was among the
patients with breast cancer who referred to Shohada Hospital in Tajrish, 736 patients ,19 - to 80
years old people with breast cancer who referred to the hospital during the first 8 months of 2019.
Whole samples were selected but screened based on inclusion and exclusion criteria. Then the
psychological scale of self-empowerment skills, interpersonal interaction quality scale, and
emotional turmoil Scale were administered to assess participants.
Results: The results showed that self-empowerment skills, quality of interpersonal interactions,
age and head of household status showed a significant relationship with emotional turmoil.
More precisely, it was found that the variables of the quality of interpersonal interactions and
self-empowerment skills have the greatest impact on predicting emotional turmoil,
respectively.
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that interpersonal
relationships, self-empowerment skills and demographic characteristics of patients with breast
cancer play an important role in the emotional distress of patients. Therefore, it is suggested
that psychologists pay special attention to these concepts in monitoring the mental state and
improving the mental health of patients.
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پیش بینی آشفتگی هیجانی بر اساس مهارتهای خودتوانمندسازی و روابط بین شخصی در
بیماران مبتلا به سرطان سینه
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چکیده
زمینه و اهداف :پژوهش حاضر با هدف تعیین متغیرهای پیشبینیکنندهی آشفتگی هیجانی و میزان اهمیت نسبی آنها در بیماران مبتلا به سرطان
سینه انجام پذیرفت.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع اکتشافی بود .به همین منظور از حجم نمونههی
بالا استفاده شد و از بین بیماران مبتلا به سرطان سینهی مراجعهکننده به بیمارستان شهدای تجریش تعداد  637نفر از افراد  91تا  08ساله مبتلها بهه
سرطان سینه که طی  0ماه نخست سال  9316به بیمارستان مراجعه کردند ،به صهور تمهامشهماری وارد مطالعهه شهدند ،م یهاس روانشهناتتی
مهار های تودتوانمندسازی ،م یاس کیفیت تعاملا بین فردی و م یاس آشفتگی هیجانی جهت ارزیابی شهرکتکننهداان اجهرا اردیهد .بهرای
تشویق بیماران به شرکت در پژوهش ،برنامهی درمانی مدیریت هیجانها اجرا اردید تا آنها انگیزهی کافی برای شرکت در پژوهش را بیابند.
يافتهها :نتایج نشان داد که مهار های تودتوانمندسازی ،کیفیت تعاملا بین شخصی ،سن و وضعیت سرپرستی تانوار ارتبها معنهاداری بها
آشفتگی هیجانی نشان دادند .به طور دقیقتر مشخص شد که متغیر کیفیت تعاملا بین فردی و مهار های تودتوانمندسازی به ترتیب بیشهترین
میزان تأثیر در پیشبینی آشفتگی هیجانی را دارند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،میتوان بیان کرد که روابط بین فردی ،مهار های تودتوانمندسهازی و مشخصها
دموارافیک بیماران مبتلا به سرطان سینه ن ش مهمی در پریشانی عاطفی بیماران مبتلا بازی میکنند .از این رو پیشنهاد مهیاهردد کهه متخصصهان
روانشناسی در پایش وضعیت روانی و بهبود سلامت روان افراد مبتلا ،توجه ویژهای به این مفاهیم داشته باشند.
کلیدواژهها :سرطان سینه ،مهار های تودتوانمندسازی ،ر
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مقدمه

سرطان یکی از بیماریهای شایع در دنیای متمدن امروزی
است که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افهزایش مهییابهد
( .)9علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه علهم پزشهکی ،سهرطان
همچنان به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای قرن حاضهر و
دومین علت مرگ و میر بعد از بیمهاریههای قلهب و عهرو
مطرح است و  1/7میلیون فو انسانی در اثر سرطان ،در سال
 8890میلادی ثبت شده است ( .)8در ایران ،سرطان به عنهوان
سومین عامل مهم مرگ و میر انسانی شهناتته مهیشهود و در
طول دهه ی اذشته ،میزان تلفا ناشی از آن در حال استرش
است ( .)3سرطان سینه یکی از مهمترین انواع سرطانهاسهت
که از مجاری سینه شروع شده و بافت جلویی را تحهت تهأثیر
قرار میدهد ( .)4سرطان سینه در نتیجهی رشد تارج از مهار
و بدتیم تودههای سلولی در بافت سینه در زنهان و در مهوارد
نادر در مردان به وجود میآید .این بدتیمی حدود  33درصد
از انواع سرطان در زنان را تشکیل میدهد و میهزان شهیوع آن
در جمعیت عمومی در کشورهای مختلف جهان بین  0تها 98
درصد برآورد شهده اسهت ( .)5،4براسهاس آتهرین اهزارش
انجمن سرطان ایران 85 ،درصد کل سرطانهای زنهان ایرانهی
متعلق به سرطان سینه است که رتبهی اول ابتلا به سهرطان در
زنان را شامل میشهود ( .)7طبهق آمارهها بیشهتر مبتلایهان بهه
سرطان سینه زنها و تنها یک درصد از بیماران مردها هسهتند.
از آنجا که مردان بیشتر در سهنین بالها بهه ایهن بیمهاری مبتلها
میشوند ،کمتر احتمال دارد که جزء نمونهی پهژوهش باشهند.
در ضمن ،ممکن است تفاو بین اتتلالا شناتتی در مردان
و زنان متفاو باشد ( .)0،6سرطان سینه از جمله بیماریهایی
است که علاوه بر مشکلا و آثار جسمانی و روانی ،تهأثیرا
شدیدی بر تواناییهای شناتتی ایجاد مهیکنهد ( .)1ابتلها بهه
سرطان سینه استرهای از چالشهای روزمره را بهرای بیمهاران
مهیتهوان بهه
مبتلا به آن ایجاد میکند که از جملهه آنهها
کاهش اعتماد به نفس ،ترس از ع یم شدن ،افسردای ،ناامیدی
آسیبپذیری و احسهاس
و درماندای ،اضطراب ،احساس
انزوای اجتماعی اشاره کرد (.)98،1
مهار های تودتوانمندسازی بیماران مبتلا بهه سهرطان در
سالهای اتیر به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم علمی مهورد
توجه قرار ا رفته است .مفهوم تودتوانمندسازی عبار است
از :احساسا فردی بهرای مهدیریت چهالشههای مهرتبط بها
سههرطان و داشههتن حههس تسههلط بههر زنههدای شخصههی (.)99
تودتوانمندسازی به عنوان فرایندی پویا و فراایر بهه حسهاب
می آید که براساس آن ،بیماران مبتلا به سرطان کنترل بیشهتری
را بر تصمیمایریها ،سبک زنهدای و فعالیهتههای مهرثر بهر
سلامتشان اعمال میکنند و میتوان آن را مکانیسمی اجتماعی
برای افزایش کنترل شخصی و جمعی در نظر داشت (.)93،98
پژوهشهههگران در پژوهشهههی نشهههان دادنهههد کهههه مفههههوم

تودتوانمندسازی در بیماران مبتلا به سرطان شهامل درایهری
فعههال بهها محههیط ،همکههاری مشههارکتی بهها عوامههل درمههانی،
تودمختاری و تعهد است .همچنین آنها نشان دادند مشارکت
فعال ،آااهی از وضعیت بیماری تود و اعتماد به نفس بالها از
جمله ارزشهای مهم در فرایند تودتوانمندسازی است (.)94
براسهاس مطالعهها صههور ارفتههه در حههوزهی سههرطان،
شبکهی تعاملا اجتماعی ن ش بسیار مهمی در شهکلایهری
باورهای عمومی بیماران مبتلا نسبت به سلامت روانشهان دارد
و شبکه ی حمایتی دوستان و همسایگان به عنوان منهابع مههم
اطلاعا در مورد میزان سلامت روان بیماران ن شآفرینی می-
کند ( .)95تأثیر تعاملا بین شخصهی در برتهی از مطالعها
مورد توجه قرار ارفته است .مطالعا انجهامشهده بیشهتر بهر
ن ش حمایتکنندهی شبکهی تعاملها اجتمهاعی بهر تسهریع
دریافت مراقبتهای پزشکی تأکید دارند .در طبق پژوهشهها،
بازاو کردن علائم پستانی و صحبت کردن در مورد بیماری بها
اطرافیان (شامل دوستان ،همسر و نزدیکان بیمار) با تسریع در
مراجعه و پیگیری مراحل درمانی ارتبها معنهاداری نشهان داد
( .)96،97بدین ترتیب و براساس مطالعها صهور ارفتهه،
مفهوم تعاملا بین شخصی ن ش بسیار مهمی در فراینهدهای
تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سرطان سینه بازی میکند.
آشفتگی هیجانی فرایندی پیچیده و ترکیهبشهده از چنهد
هیجان اصلی مانند اضطراب ،استرس ،افسهردای و استیصهال
است و معمولاً زمانی بروز مییابد که فرد در شرایط پراسترس
قرار دارد ،اما قادر نیست آن را مدیریت کند و دچهار نهاتوانی
میشهود ( .)90آشهفتگی هیجهانی دارای  4مرلفههی جسهمی،
هیجانی ،شناتتی و رفتاری است ( )91و در مرلفهی جسهمی
دستگاه سمپاتیک فعال شده و در نتیجه پیامدهای منفی ماننهد
افزایش فشار تهون ،مشهکلا قلبهی ،اتتلالها اوارشهی و
تضعیف سیستم ایمنی بدن بروز مییابد .در مرلفهی هیجهانی،
فرد چند هیجهان منفهی را تجربهه مهیکنهد و در شهبکهای از
تجربههای ناتوشایند ایر میافتد .در مرلفهی شناتتی ارزیابی
فرد از موقعیت این است که او قادر به سهامان دادن موقعیهت
نیست و در نتیجه هراونه هدفگذاری و برنامهریزی با شهرایط
دشوار پیشرو امکانپذیر نخواهد بود .در مرلفهی رفتاری نیهز
فرد با رفتارهای پرتاشگرانه یها بهیههدف بهه موقعیهتههای
پرتنش پاسخ میدههد .تح ی ها صهور ارفتهه در زمینههی
آشفتگی و کنترل هیجانی اهمیت این مرلفهی بسیار مهم را در
تح ی ا مرتبط با سرطان نشان داده است (.)88،91
بررسی تح ی ا انجامشده در حوزهی بیمهاران مبتلها بهه
سهرطان سههینه نشههان مهیدهههد کههه پهایش همزمههان  3متغیههر
مهار های تودتوانمندسازی ،کیفیت تعاملا بین شخصی و
آشفتگی هیجهانی بها در نظهر اهرفتن اطلاعها دموارافیهک
بیماران از اهمیت بسیاری برتوردار است و در سالهای اتیر
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کمتر به این مسئله توجه شهده اسهت .اسهتفاده از نمونههههای
بزرگ ،اطلاعا دقیقتری از ماهیت روانشهناتتی متغیرهها و
ارتبا بین آنها را به دست میدهد .تعداد اندکی از پژوهشها
در این حیطه از دامنهی وسیع دادهها بهره ارفتهاند ،اما در این
پژوهش امکان دسترسی به دادههای بزرگ فراهم بود .از سوی
دیگر ،مرکزی که پژوهش در آن انجام پذیرفتهه بهود ،پهذیرای
بیماران از سراسر کشهور اسهت .ایهن بهدین معنها اسهت کهه
اتتلافا فرهنگی در پاسخاویی به سرالا تا حدودی کنترل
شده است .با این اوصاف ،هدف اصلی این پژوهش ،پیشبینی
آشفتگی هیجهانی براسهاس مههار ههای تودتوانمندسهازی،
کیفیت تعاملا بین شخصی بها بررسهی اثهر تعهدیلکننهدای
متغیرهای جمعیتشناتتی در بیماران مبتلا بهه سهرطان سهینه
است.
وقتی پژوهشی در م یاس بزرگ و با روش تحلیلی دقیق و
با تطای کم انجام میشود ،نتهایج آن قابلیهت تعمهیمپهذیری
بالایی نشان میدهند .به علاوه ،این پژوهش در یکی از بزرگ-
ترین مراکز درمانی سرطان سینه در کشور انجام شهده کهه در
آنجا بیماران از سراسر کشور و با همه نهوع فرهنگهی درمهان
تود را پیگیری میکنند .این موضوع نیز با اهمیت است؛ زیرا
تفاو های فرهنگی تعمیمپذیری را کاهش نداده است .از نظر
کهاربردی نیههز پههژوهش دارای ارزش اسهت .وقتههی مشههخص
می شود که کهدام متغیرهها در بهروز آشهفتگی هیجهانی ن هش
بیشتری دارند ،درمانگران و سیاستگذاران سلامت بر آن تأکیهد
بیشتری میکنند و با دیدی وسیعتر برای مهدیریت مشهکلا
روانشناتتی و اجتماعی اقدام میکنند.

مواد و روشها

پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیهادی اسهت و براسهاس
ماهیت و روش توصیفی و از نوع اکتشهافی اسهت .جامعههی
مورد مطالعهی این پژوهش ،بیماران مبتلا بهه سهرطان سهینهی
مراجعه کننده به بیمارستان شههدای تجهریش بودنهد .بهه ایهن
ترتیب ،تعداد  637نفهر از افهراد  91تها  08سهالهی مبتلها بهه
سرطان سینه که طی  0ماه نخست سال  9316بهه بیمارسهتان
مراجعه کردند و واجد معیارهای مطالعهی حاضهر بودنهد ،بهه
صور تمامشماری وارد مطالعهه شهدند .معیارههای ورود بهه
پههژوهش عبههار انههد از :تشههخیص سههرطان سههینه براسههاس
پروندهی پزشکی در درمانگاه ،داشتن حداقل سواد برای پاسخ
بههه سههرالا (هرچنههد بههرای اطمینههان از در سههرالا ،
پرسشنامهها برای بیماران توانده میشد و ابهامها برطهرف
میاردید) و مراجعهه بهه درمانگهاه مرکهز تح ی ها سهرطان
(بیمارانی که در بخشهای دیگر بیمارستان بستری بودنهد ،در
این پژوهش شرکت نداشتند) .معیارهای تروج از پژوهش نیز
شامل تشخیص تومور مغزی همزمان (به دلیل اینکه اتتلالها
شناتتی ایجاد میکند و بیمار ممکن است در پاسخاهویی بهه

روان-
سرالا دچار مشکل شود) ،ابتلا به اتتلالا جدی
پزشکی و استفاده از داروهای مرتبط با آن ،داشهتن سهاب هی
آسیبشناتتی و تجربهی تستگی مزمن بودند .پهیش از آغهاز
پژوهش ،با بیماران در رابطه با اهداف پژوهش صهحبت شهد،
فرم رضایتنامهای مبنهی بهر تمایهل بهه شهرکت در پهژوهش
تکمیل ا ردید و در مورد محرمانه بودن اطلاعا پهژوهش بهه
بیماران اطمینان داده شد .برای تشویق بیماران بهه شهرکت در
پژوهش ،برنامهی درمانی مدیریت هیجانها به آنهها پیشهنهاد
اردید تا پس از انجام پژوهش ،نسبت به شرکت در آن اقهدام
نمایند و انگیزهی کافی برای شرکت در پژوهش را بیابنهد .در
نهایهت فراینهد جمهعآوری پهژوهش در اتها مشهاوره مرکههز
تح ی ا انجام شد .در پژوهش حاضر ،از م یهاسههای زیهر
برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد.
مقیاس مهارتهای روانشناختی خودتوانمندسازی :ایهن
م یاس که در سال  9316و در فرایند انجام پایاننامهی مرتبط
با موضوع این پژوهش ساتته شد ،دارای  93آیتم است و بها
م یاس  5درجهای لیکر اندازهایری مهیشهود کهه کمتهرین
نمرهی م یاس  93و بیشهترین میهزان آن  75اسهت .برتهی از
آیتمهای آن عبار اند از :آیا میتوانید فعالیتههای روزمهرهی
زندای را پیش ببرید؟ و آیا میتوانیهد بهه آسهانی تودتهان را
بخندانید؟ این پرسشنامه برای بیمهاران مبتلها بهه سهرطان در
طول درمان تهیه و تنظیم شده است .نمرهی بالا در این م یاس
بیانگر مهار بیشتر در انجام اموری است که فرد را در ترمیم
هیجان تود ماهر میسازد .این م یاس براساس مطالعه بر روی
 896نفر از زنان مبتلا بهه سهرطان سهینهی مراجعههکننهده بهه
بیمارستان شهدای تجریش انجام شد .با انجام تحلیل عاملی3 ،
عامل این پرسشنامه شامل دیدااههای معنوی ،حفظ فعالیهت
جنسی ارضاکننده ،تودنظمبخشی هیجانی برای بیماران مبتلها
به سرطان بهه دسهت آمهد .بهرای سهنجش همسهانی درونهی
پرسشنامه مهار های روانشناتتی تودتوانمندسازی (بهرای
بیماران مبتلا به سرطان) از آلفای کرونباخ در مورد نمهرهههای
آزمودنیها استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای هر کهدام
از زیرم یاسهای پرسشنامه از جملهه دیهدااهههای معنهوی،
حفظ فعالیت جنسی ارضاکننده ،تهودنظمبخشهی هیجهانی در
نوبت اول به ترتیب  8/03 ،8/61و  8/01و در نوبهت دوم بهه
ترتیب  8/08 ،8/66و  8/19محاسبه شهد .بهرای کهل م یهاس
ضریب آلفای کرونباخ 8/05 ،بهه دسهت آمهد .ایهن ضهرایب،
نشانهی همسانی درونی رضایتبخش م یاس آشفتگی هیجانی
است .به منظور سهنجش روایهی محتهوایی م یهاس آشهفتگی
هیجانی ،براساس داوری  98نفهر از متخصصهان روانشناسهی
سلامت بررسی و ضرایب توافق کندال بهرای کهل آیهتمههای
م یاس 8/18محاسهبه و در سهط  8/889تأییهد شهد .روایهی
همگرا و تشخیصی (افتراقهی) پرسهشنامهه از طریهق اجهرای
همزمان م یاس آزمون تودتنظیماری (بشار  )9318 ،انجهام
Depiction of Health, 2021; 11(4): 344-354

پیشبینی آشفتگی هجانی براساس مهارتهای خودتوانمندسازی روابط بین شخصی...

شد .همبستگی آن با این م یاس نمرهی کل 8/76 ،را نشان داد.
این نتایج روایهی همگهرا و تشخیصهی پرسهشنامهه را تأییهد
میکنهد .آلفهای کرونبهاخ کهل  8/19محاسهبه شهد .ضهرایب
همبستگی بین نمرههای  896نفر شرکتکننده در  8نوبهت بها
فاصله  8تا  4هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی پرسشنامهه
به ترتیب زیرم یاسها  8/66 ،8/67و  8/04محاسبه شد و در
سط  8/889معنادار شد .در مجموع میتوان افهت کهه ایهن
م یاس دارای اعتبار و پایایی توبی است.
مقیاس کیفیت تعاملات بین شخصی :این م یاس ،در سال
 9316و در فرایند انجام پایاننامهی مهرتبط بها موضهوع ایهن
پژوهش ساتته شد .این م یاس که کیفیت روابط بین شخصی
بیمار مبتلا به سرطان را بها اعضهای تهانواده و افهراد اجتمهاع
میسنجد و حمایت اجتماعی ادرا شدهی آنهها را بازنمهایی
میکند ،دارای  93سرال است .این سرالها در قالب م یاس 5
درجهای لیکر پاسخ داده مهیشهوند .کمتهرین نمهرهی ایهن
آزمههون  93و بیشههترین میههزان آن  75نمههره اسههت .برتههی از
آیتمهای این م یاس شامل آیا وقتی مردم به شما نگاه میکنند
یا دربارهی شما صحبت میکنند ،احساس ناراحتی میکنید؟ و
آیا ترجی میدهید از مردم فاصله بگیریهد؟ ایهن پرسهشنامهه
برای بیماران مبتلا به سرطان در طول درمان تهیه و تنظیم شده
است .برای سنجش همسانی درونی م یاس کیفیهت تعاملها
بین شخصی (برای بیماران مبتلا به سرطان) از آلفای کرونبهاخ
در مورد نمرههای آزمودنیهها اسهتفاده شهد .ضهرایب آلفهای
کرونباخ برای نمرهی کل پرسشنامه در نوبت اول بهه ترتیهب
 8/00و در نوبت دوم  8/18محاسبه شهد .بهرای کهل م یهاس
ضریب آلفای کرونباخ 8/01 ،بهه دسهت آمهد .ایهن ضهرایب،
نشانهی همسانی درونی رضایتبخش م یاس آشفتگی هیجانی
است .به منظور سهنجش روایهی محتهوایی م یهاس آشهفتگی
هیجانی ،براساس داوری  98نفهر از متخصصهان روانشناسهی
سلامت بررسی و ضرایب توافق کندال بهرای کهل آیهتمههای
م یاس  8/13محاسهبه و در سهط  8/889تأییهد شهد .بهرای
ارزیابی روایی درونی آزمون ،از همبستگی پیرسون بین نمرا
این م یاس و پرسشنامهی کیفیت روابط پرس استفاده شد که
میزان آن  8/61به دست آمد که م دار قابهل قبهولی بهود .ایهن
نتایج روایی همگرا و تشخیصی پرسشنامه را تأیید مهیکنهد.
ضرایب همبستگی بین نمرههای  896نفر شهرکتکننهده در 8
نوبت با فاصله  8تا  4هفته بهرای سهنجش پایهایی بازآزمهایی
پرسشنامه محاسبه شد .ضریب آلفای درونی بهرای نیمهه اول
 8/13و برای نیمهی دوم پرسشنامه  8/19محاسبه اردید.
مقیاااس فشاافتیی هی ااانی :م یههاس آشههفتگی هیجههانی
احسهاس سههردرامی و ترکیبهی از هیجههانههای منفههی ماننههد

نگرانی ،ترس و تشم را میسنجد که دارای  83آیتم اسهت و
با م یاس  5درجه لیکر سنجیده میشود .برتی از آیتمههای
آن عبار است از آیا تودتان را پریشان و سردرام احساس
می کنید؟ ،آیا هر لحظه ممکن اسهت دچهار تهرس و وحشهت
شوید؟ و آیا در مورد موضوعا بیاهمیت نق میزنید؟ .ایهن
پرسشنامه برای بیماران مبتلا به سرطان در طول درمان تهیه و
تنظیم شده است .این م یاس با مطالعهه بهر  896نفهر از زنهان
مبتلا به سرطان سینهی مراجعههکننهده بهه بیمارسهتان شههدای
تجریش ساتته شد .برای سنجش همسانی درونی پرسشنامه
آشفتگی هیجانی (برای بیمهاران مبتلها بهه سهرطان) از آلفهای
کرونباخ در مورد نمرههای آزمودنیها اسهتفاده شهد .ضهرایب
آلفای کرونباخ برای هر کدام از آیتمهای پرسشنامه در نوبهت
اول  8/19و در نوبت دوم  8/00محاسبه شهد .ایهن ضهرایب،
نشانهی همسانی درونی رضایتبخش م یاس آشفتگی هیجانی
است .به منظور سهنجش روایهی محتهوایی م یهاس آشهفتگی
هیجانی ،براساس داوری  98نفهر از متخصصهان روانشناسهی
سلامت بررسی و ضرایب توافق کندال بهرای کهل آیهتمههای
م یاس  8/17محاسبه و در سهط  8/889تأییهد شهد .روایهی
همگرا و تشخیصی (افتراقهی) پرسهشنامهه از طریهق اجهرای
همزمان م یاس آشفتگی هیجانی سیمونز و ااهر ( & Simons
 )0( )Gaherمحاسبه شد .همبستگی آن با این م یاس نمهرهی
کل 8/76 ،را نشان داد .این نتایج روایی همگهرا و تشخیصهی
پرسشنامه را تأیید مهیکنهد .بهرای سهنجش روایهی درونهی،
ضریب آلفای درونی برای نیمههی اول  8/00و بهرای نیمههی
دوم پرسشنامه  8/05به دست آمد .در مجموع میتوان افهت
که این م یاس دارای اعتبار و پایهایی تهوبی اسهت .ضهرایب
همبستگی بین نمرههای  896نفر شرکتکننده در  8نوبهت بها
فاصله  8تا  4هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی پرسشنامهه
محاسبه شد.
در پژوهش حاضر ،از روشهای آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیهل رارسهیون) اسهتفاده
شده است.

يافتهها

نمونه پژوهش حاضر شامل  637نفر تعیین اردید .جدول
 9توزیع اروه نمونه را براساس اطلاعا توصهیفی (فراوانهی،
درصد فراوانی و فراوانی تجمعی) و اطلاعا جمعیتشناتتی
(شامل جهنس ،وضهعیت تأههل ،سهط تحصهیلا  ،شهغل و
وضعیت سرپرستی تانواده) نشان میدهد.

فیروزی و همکاران

جدول . 9فراوانی و درصد اروه نمونه براساس اطلاعا

جمعیتشناتتی

جمعیتشناتتی

جنس

وضعیت تأهل

سط تحصیلا

شغل

سرپرستی تانواده

فراوانی

درصد فراوانی

زن

688

10/9

مرد

7

8/0

نامشخص

0

9/9

مجموع

637

988

مجرد

69

1/7

متأهل

789

09/6

مطل ه

85

3/4

بیوه

38

9/4

نامشخص

1

9/8

مجموع

637

988

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
نامشخص
مجموع

37
11
19
98
857
80
943
54
0
99
637

4/1
93/5
98/4
9/4
34/0
3/0
91/4
6/3
9/9
9/5
988

تانه دار

591

68/5

شغل آزاد
شغل دولتی

19
79

98/4
0/3

بازنشسته

38

¾

دانشجو

91

8/7

بیکار

5

9/8

نامشخص

1

8/6

مجموع

637

988

بله

58

7/0

تیر

753

00/6

نامشخص

33

4/5

مجموع

637

988
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مطابق اطلاعا حاصل از جهدول فهو  10/9 ،درصهد از
شرکتکننداان در پژوهش را زنان تشکیل دادهاند .در زمینهی
وضعیت تأهل ،بیشترین تعداد شرکتکننداان از میان متأهلهان
( 09/6درصد) میباشند .در زمینهی سهط تحصهیلا 34/0 ،
درصههد دارای مههدر دیههپلم 91/4 ،درصههد دارای مههدر
کارشناسههی و سههایر شههرکتکننههداان دارای سههایر مههدار
تحصیلی هستند .در زمینهی وضعیت شهغلی بیشهترین تعهداد
شرکتکننداان متعلق به اروه تانهدارها با میزان  68/5درصد

است و سپس کسانی که شهغل آزاد داشهتند بها  98/4درصهد
بیشترین تعداد شرکتکننهداان را تشهکیل دادهانهد .همچنهین
 00/6درصد شرکتکننداان سرپرست تانوار نیسهتند و تنهها
 7/0درصد را سرپرستان تانوار شکل میدهند.
شرکتکننداان پژوهش حاضر تعداد  637نفهر از زنهان و
مردان مبتلا به سرطان سینه را شامل میشود .جدول  8میانگین
و انحراف معیار متغیهر سهن و متغیرههای پهیشبهین و ملها
پژوهش حاضر را در اروه نمونه نشان میدهد.

جدول .8یافتههای توصیفی مربو به سن و متغیرهای پژوهش
متغیر
آشفتگی هیجانی
مهار های تودتوانمندسازی
تعامل بین شخصی

شاتصهای آماری
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
تعداد کل
میانگین
انحراف معیار

همانطور که نتایج مندرج در جهدول  8نشهان مهیدههد،
میانگین و انحراف معیار نمرههای متغیرهای پژوهش در اروه
نمونههه بههه ترتیههب در متغیههر آشههفتگی هیجههانی ( 48/76و

اروه نمونهی پژوهش
48/76
98/884
80/08
6/618
637
88/69
5/940

 ،)98/884در متغیر مهار های تودتوانمندسهازی ( 80/08و
 )6/618و در متغیر کیفیت تعاملا بهین شخصهی ( 44/07و
 )99/876میباشد.

جدول  . 3بررسی ارزش پیشبینیکنندای مهار های تودتوانمندسازی و تعاملا

بین فردی برای آشفتگی هیجانی

ضرایب

متغیرهای
پیشبین
م دار ثابت
مهار های
تودتوانمندسازی
تعاملا

بین شخصی

R: 0/637

ضرایب
غیراستاندارد

تطای استاندارد
ضرایب

ضرایب
استاندارد شده

87/069

3/705

-

-8/381

8/847

-8/898

9/383

8/870

8/550

R Square 0/40

هماناونه که در جدول  3نشان داده شهده اسهت ،م هدار
مجذور  Rتعدیلشده برابر با  8/311است؛ این بدین معناست
که متغیرهای پیشبین پژوهش (مهار های تودتوانمندسازی
و کیفیت تعاملا بین شخصی) حدود  48درصد از واریهانس
آشفتگی هیجانی را پیشبینی میکنند کهه ایهن م هدار معنهادار

P:0/0001

سط معناداری

فاصله اطمینان
 15درصدی

T
8/889
6/818
 -8/488تا
8/889
-6/935
-8/830
 8/901تا
8/889
91/303
8/457
ADJ R Square: 0/399 F: 61/9

است .با توجه به م ادیر سط معناداری هریک از متغیرهها8 ،
زیرم یاس مهار های تودتوانمندسهازی و کیفیهت تعاملها
بین شخصی به صور معناداری آشفتگی هیجانی را پیشبینی
میکنند.

فیروزی و همکاران

بهههرای بررسهههی اثهههر مخهههدوشکننهههدهی متغیرههههای
جمعیتشناتتی از رارسیون چنداانهی اام بهه اهام اسهتفاده
شد که به ترتیب مهمترین متغیرهای پیشبینیکنندهی آشفتگی
هیجانی را نشان میدهد .جدول  4تلاصهی مهدل رارسهیون
به کار رفته را نمایان میکند:

با توجه به م ادیر بتای این متغیرها میتوان بیان کرد که با
افههزایش یههک انحههراف اسههتاندارد در نمههرهی مهههار هههای
تودتوانمندسازی ،نمهرهی آشهفتگی هیجهانی  8/89انحهراف
استاندارد کاهش پیدا تواهد کرد و با افهزایش یهک انحهراف
استاندارد در نمرهی کیفیهت تعاملها بهین شخصهی ،نمهرهی
آشفتگی هیجانی  8/55انحراف استاندارد افزایش پیدا تواههد
کرد.
جدول  .4رارسیون چنداانهی اام به اام مغیرهای مخدوشکنندهی پژوهش
اام ها
 .9سرپرست تانوار
 .8سرپرست تانوار  +جنس
 .3سرپرست تانوار  +جنس  +تحصیلا
بالای کارشناسی

مجذور ضریب
همبستگی چنداانه
8/899
8/890
8/883

ضریب همبستگی
چنداانه
8/99
8/93
8/958

همانگونه که نتهایج جهدول نشهان مهیدههد در اهام اول
سرپرست تانوار بودن به طور معناداری آشهفتگی هیجهانی را
پیشبینی میکند و اثر این متغیر  9/9درصد است؛ یعنهی 9/9
درصد از واریانس آشفتگی هیجانی را تبیین میکنهد کهه ایهن
م دار معنادار است ( .)P= 0/005در اام دوم ،متغیهر جهنس
وارد مدل شده و سرپرستی تانوار و جنس با هم  9/0درصهد
از واریانس آشفتگی هیجانی را تبیین میکنند کهه ایهن م هدار
معنادار است ( .)P= 0/025با توجه به م ادیر تغییهر مجهذور
ضریب همبستگی چنداانه ن ش تالص متغیر جنس تنها 8/6
درصد است که معنهادار مهیباشهد .در اهام سهوم سرپرسهتی

تغییر مجذور
همبستگی چنداانه
8/899
8/886
8/885

تغییر م ادیر
F
6/95
5/881
4/81

تغییر سط
معناداری
8/885
8/885
8/843

تانوار ،جنس و تحصیلا بالای کارشناسی با هم  8/3درصد
از واریانس آشفتگی هیجانی را تبیین میکنند که ن ش تالص
سط تحصهیلا بالهای کارشناسهی ارشهد تنهها  8/5درصهد
میباشد که آن هم معنادار است ( .)P= 0/043بها توجهه بهه
م ادیر مجذور ضریب همبستگی چنداانهی متغیرها ،با وجود
معناداری آنها ،ن ش تعدیلکنندای آنها بسیار انهد بهوده و
براساس معیار کوهن اندازهی اثر زیر  38درصد بسیار ضعیف
به شمار میرود.
جدول  5ضرایب رارسیون متغیرهای مخهدوشکننهده را
نشان میدهد.

جدول  .5ضرایب رارسیون متغیرهای مخدوشکننده

م دار ثابت
سرپرستی تانوار

ضرایب غیراستاندارد
48/86
4/8

ضرایب استانداردشده
8/996

98/861
3/97

جنس

-6/48

-8/80

-8/81

8/885

تحصیلا بالاتر از
کارشناسی

-3/40

-8/64

-8/883

8/843

همانگونه که نتایج جدول فو نشان میدههد ،سرپرسهتی
تانوار با آشفتگی هیجانی رابطهی مثبت دارد؛ به این معنا کهه
اار فردی سرپرست تانوار باشد ،آشفتگی هیجانی وی بالهاتر

T

سط معناداری
8/889
8/888

است .همچنین بها توجهه بهه نتهایج جهدول ،میهزان آشهفتگی
هیجانی در مردان بالاتر از زنان و در افراد با تحصهیلا بالهاتر
از کارشناسی بیشتر از افراد با تحصیلا پایینتر است.
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پیشبینی آشفتگی هجانی براساس مهارتهای خودتوانمندسازی روابط بین شخصی...

بحث

نتایج تحلیهل رارسهیون چنداانهه حهاکی از آن بهود کهه
مهار های تودتوانمندسازی و کیفیت تعاملا بین شخصهی
ارتبا معناداری را با آشفتگی هیجانی نشان دادنهد .تیمهوری،
تههاکپور و مهمههوئی در پژوهشههی نشههان دادنههد کههه بههین
تودکارآمدی و میهزان کنتهرل هیجهانی در بیمهاران مبتلها بهه
سههرطان سههینه ارتبههها معنههاداری وجههود دارد و هرچهههه
تودکارآمههدی افههراد مبتلهها بالههاتر باشههد ،توانههایی کنتههرل
پریشانیهای هیجانی در آنها بالهاتر بهوده و در نتیجهه میهزان
اضطراب هیجانی آنها کمتر تواهد بود ( .)89نتایج پهژوهش
آنها با نتایج پژوهش حاضهر ههمسهو اسهت و در توجیهه آن
میتوان چنین عنوان کرد که تودتوانمندسازی ،کنترل شخصی
و تودکارآمدی  3مرلفهی مهمی هسهتند کهه باعها افهزایش
ادرا صههحی فههرد از مشههکل موجههود و بالهها بههردن قههدر
تصمیمایری و حل مسئلهی وی میشوند و توانهایی افهراد را
در شرایط استرسزا افزایش مهیدهنهد و بهه نوبههی تهود از
برانگیختگی فیزیولوژیک منفی و آشفتگی هیجانی جلهوایری
میکنند .نوراسکی ( )Nurasyikinو همکهاران در پژوهشهی
بر روی  939نفر از بازمانداان سرطان سینه دریافتند کهه بهین
ارتباطا اجتماعی بیماران و اضطراب و افسردای آنان ارتبا
معناداری وجود دارد و هرچه میزان حمایتهای اجتمهاعی در
روابط بین فردی از بیماران مبتلا به سرطان سینه بیشتر باشهد،
میزان اضطراب و افسردای در آنها کمتر تواههد بهود.)88(
در پژوهش حاضر نشان داده شد که هرچه روابط بهین فهردی
افراد بالاتر باشد ،میزان آشفتگی هیجانی در آنها بیشتر تواهد
بود .در توجیه ارتبا نتهایج ایهن پهژوهش و نتهایج پهژوهش
حاضر میتوان بیان کرد که افراد مبتلا بهه سهرطان سهینه بایهد
برای م ابله با این بیماری ،تشخیص و درمان آن با اروهههای
دیگر جامعه ارتبا بین فردی برقرار کنند و همین امر موجب
ایجاد استرس و اضطراب در آنها میشود و در نهایت نتهایج
حاصل عدم برقراری ارتبا اجتماعی میتواند منجر بهه بهروز
افسردای در بیماران مبتلا به سرطان سینه شود .البته باید توجه
داشت که روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان سینه بایهد
به سمت حمایتهای اجتماعی و روابط مثبت با دیگران شود
تا از نتایج زیانبار و استرسزای روابهط بهین فهردی مخهرب
جلوایری اردد؛ بنابراین روابط بین فردی بیمهاران و کیفیهت
این روابط مهیتوانهد پهیشبهین میهزان اضهطراب هیجهانی و
افسردای در بیماران مبتلا به سرطان سینه باشد .همچنین نتایج
مطالعا صحتی شفائی و همکاران بهر روی  37نفهر از زنهان
مبتلا به سرطان سینه نشان داد که بین روابط اجتماعی بیمهاران
مبتلا به سرطان سهینه و اسهترس ادرا شهدهی آنهها ارتبها
معنههاداری وجههود نههدارد ( )83کههه بهها نتههایج یافتهههی حاضههر
غیرهمسو است .مهمترین دلیل این غیرهمسویی را میتوان در
میزان حجم نمونهی مورد استفاده در پژوهش فعلی و پژوهش

یادشده دانست .طبیعتاً هرچه نمونهی پهژوهش بیشهتر باشهد،
قدر پیشبینی متغیرهای پهژوهش بالهاتر و نتهایج پهژوهش
معتبرتر تواهد بود .در مورد میزان پیشبینیکنندای آشهفتگی
هیجانی برحسب سرپرست تانوار بودن دلایل روشن هسهتند.
مسئولیت افراد سرپرست تانوار به نسبت افهراد دیگهر بسهیار
بیشتر است .آنها همزمان که مخارج تانوار را تأمین میکنند،
مجبور هستند هزینههای درمان را هم مت بل شوند .بهه علهاوه،
آنها از حمایت اجتمهاعی کمتهری برتوردارنهد .نگرانهی در
مورد بیسرپرست شدن افراد تحت تکفل آنها نیز قابل توجه
است .این یافته به ن ش پررنگ مددکاران اجتماعی در ارت های
سط سازااری این افراد با شرایط مواجهه بها بیمهاری اشهاره
دارد.
همچنین پیشنهاداتی که برای پژوهشهگران در آینهده ارائهه
میشود ،عبار اند از اینکه در پژوهشهای مشابه متغیرههایی
نظیر شد بیماری ،وضعیت اقتصادی و نوع درمهان دریهافتی
توسط پژوهشگر کنترل شوند؛ متغیرهای پهژوهش حاضهر در
بیماران مبتلا به انواع سرطانههای دیگهر مهورد بررسهی قهرار
ایرند؛ جهت افزایش قابلیت تعمیمپهذیری یافتهههها انتخهاب
نمونهها از طریق روشههای نمونههایهری تصهادفی صهور
پذیرد؛ پیگیریههای کوتهاهمهد و بلندمهد بهرای بررسهی
پایداری نتایج پژوهش حاضر در بیماران مبتلا به سرطان سینه
انجام اردد؛ پژوهش حاضر بر روی فرهنگها و قومیهتههای
مختلف صور پذیرد و نتایج آنها با نتایج پهژوهش حاضهر
مورد م ایسه قرار ایرد و در نهایت اینکه پهژوهش حاضهر در
مورد تعداد بیشتری از مردان مورد آزمایش قرار ایرد.

نتیجهگیری

در مجموع با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان عنوان
نمود که بین متغیرهای مهار های تودتوانمندسازی و کیفیت
روابط بین فردی ارتبا معناداری وجهود دارد و ایهن متغیرهها
میتوانند پیشبهین تهوبی از وضهعیت آشهفتگی هیجهانی در
بیماران مبتلا به سرطان سینه باشند.

پیامدهای عملی پژوهش

نتایج پژوهش نشان داد که در صهورتی کهه مههار ههای
تودتوانمندسازی بیماران مبتلا به سرطان سینه ت ویت شهود و
کیفیت تعاملا بین شخصی آنها بهبود پیهدا کنهد ،آشهفتگی
هیجانی که عاملی برای وتیم ساتتن وضهعیت جسهمی ایهن
بیماران است ،کاهش پیدا مهیکنهد .بهه ایهن منظهور ،پیشهنهاد
میشود تا مداتلههای مناسبی برای این بیماران در نظر ارفته
شود.
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