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Abstract
Background and Objective: Health promoting behaviors is one of the most
important factors in the physical and mental outcomes of cancer patients. The Current
study was conducted in order to determination of the role of health beliefs and Illness
Perception in predicting Health Promoting Behaviors of patients with cancer.
Methods: In this cross sectional study, 125 cancer patients, hospitalized in the
Hematology section of Imam Khomeini hospital in Ardebil in the autumn of 2015 that
were selected by convenience sampling, participated. For collecting data, the Illness
Perception questionnaire, the Health Belief indexes and the Health- Promoting Lifestyle
Profile were used. Gathered data were analyzed via Pearson correlation coefficient and
multiple regression analysis using SPSS19.
Results: The results showed that the Health promoting behaviors in cancer patients
positively correlated to the General Health Threat (r= -0/18, P< 0/05), the Perceived
vulnerability (r= -0/33, P< 0/001), the Perceived intensity (r= -0/30, P< 0/001) and the
Self-Helping benefits (r= -0/19, P< 0/05). Among the Illness Perception components,
the Health Promoting Behaviors have a positive relationship with the Acute timeline (r=
-0/52, P< 0/001), the Periodic timeline (r= -0/31, P< 0/001), the Outcomes of disease
(r= -0/31, P< 0/001) and the Emotional representations (r= -0/35, P< 0/001) but have a
negative relationship with Self-Control (r= 0/35, P< 0/001). Also, multiple regression
analysis showed that 23% of the variance of the Health Promoting Behaviors is
explained with the Health Beliefs and 39% of that is explained by the Illness Perception.
Conclusion: The results of this study indicate that the beliefs about the situation
and the outcomes of the disease and the quality of the Illness Perception in cancer
patients have a role in their tendency for doing the Health promoting behaviors.
KeyWords: Health Promoting Behaviors, Illness Perceptions, Attitude to health,
Cancer
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مواد و روشها:

رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی یکی از عوامل مهم در پیامدهای روانی و جسمانی

در این مطالعۀ مقطعی 125 ،بیمار سرطانی بستری در بخش خون و انکولوژی

بیمارستان امامخمینی شهر اردبیل ،در پاییز سال  1394به روش نمونهگیری در دسترس شرکت کردند.
برای جمعآوری دادهها از پرسش نامۀ ادراک بیماری ،مقیاس باور سالمتی و نیمرخ سبک زندگی
ارتقادهندۀ سالمتی استفاده شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرمافزار  SPSSنسخۀ  19تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها:

نتایج نشان داد رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی بیماران سرطانی با تهدید سالمت عمومی

(r=0/18؛  ،)P<0/05آسیبپذیری ادراکشده ( r=0/33؛ ،)P<0/001شدت ادراکشده (r=0/29؛
 )P<0/001و فواید خودیاری ( r=0/19؛  )P <0/04ارتباط مثبت دارد .از بین مؤلفههای ادراک بیماری
نیز این رفتارها با خط زمانی حاد ( r=-0/52؛  ،)P<0/001خط زمانی دورهای ( r=-0/31؛ ،)P<0/001
پیامدهای بیماری ( r=-0/31؛  )P<0/001و تظاهرات هیجانی ( r=-0/25؛  )P<0/01رابطۀ منفی ولی
با کنترل شخصی ( r=0/35؛  )P<0/001رابطۀ مثبت دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
 23درصد از کل واریانس رفتارهای سالمتی را باورهای سالمتی و  39درصد آن را ادراک بیماری تبیین
میکند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد که باورهای مربوط به وضعیت و پیامدهای بیماری و
چگونگی ادراک بیماری در بیماران مبتال به سرطان ،در تمایل آنها به انجام رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمتی نقش دارد.
کلمات کلیدی :رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی ،ادراک بیماری ،گرایش به سالمتی ،سرطان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه علم پزشکی ،سرطان
همچنان بهعنوان یکی از مهمترین بیماریهای قـرن حاضر
و دومین علت مرگومیر بعد از بیماریهای قلب و عروق
مطرح است ( .)1این بیماری با تغییر شکل غیرطبیعی

سلولها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص میشود .در
حال حاضر بیش از  7میلیون نفر در جهان در اثر ابتال به
سرطان ،جان خود را از دست میدهند و پـیشبینـی می
شود که تعداد موارد جدید ابتال تا سال  ،2020سـاالنه از
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القا میکند ( .)3این بحران و مسائل روانشناختی مرتبط با
آن ،بهگونهای است که عالوه بر ناتوان کردن فرد برای برخورد
مناسب با آن ،زندگی افرادی دیگری را هم که با او در ارتباط
هستند دچار مشکل میکند (.)4-8
مطالعات نشان میدهند که رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمتی( )health-promoting behaviorمیتوانند کیفیت
زندگی افراد را بهبود دهند .بین عوامل تعیینکنندۀ اصلی
سالمت ،رفتارها یا سبک زندگی از جمله عوامل زیربنایی
برای پیشگیری از بیماریها هستند ( .)9توصیه شده است
که این رفتارها و سبکها بهعنوان تسهیلکنندههای اصلی
در افزایش و حفظ سالمتی در نظر گرفته شوند ( .)10مطابق
شواهد پژوهشی ،رفتارها یا سبک زندگی ناسالم از جمله
نداشتن تحرک ،تغذیۀ نامناسب ،سیگارکشیدن ،نوشیدن
الکل و سوءمصرف مواد میتواند دورۀ بهبودی از بیماری را
طوالنیتر کند؛ برعکس ،سبک زندگی سالم میتواند عامل
مثبتی در بهبودی از بیماری باشد ( .)11 ،12بر این اساس،
سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمتی میتواند کیفیت زندگی را
نیز در افراد افزایش دهد ( )13و افرادی که چنین شیوۀ
زندگی دارند با حداقل بیماری یا ناتوانی ،قادر به حفظ
سالمتی و کارکرد خود خواهند بود ( .)14پژوهشها ،سبک
زندگی ارتقادهندۀ سالمتی را بهعنوان عاملی مهم در
پیشگیری از بیماری قلمداد کرده ( )9و در زمینۀ
بیماریهای شایع در جوامع صنعتی نظیر حمالت قلبی و
دیابت ،آن را بهعنوان عامل ایجاد سازگاریپذیری در افراد

نامطلوب زندگی بیماران همراه است (.)16
در طول چند دهۀ اخیر ،برخی محققان به بررسی
عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی پرداختهاند.
یکی از مدلهایی که در این خصوص مطرح و اعتباریابی
شده ،مدل اعتقاد بهداشتی ( )Health Belief Modelاست.
این مدل اولین بار از سوی  Beckerو  Maimanطراحی
شده و یکی از مؤثرترین مدلهای مربوط به ارتقای سالمتی
است که از دهۀ  1950به بعد توسعه یافته و در مراحل
بعدی ،رفتارهای غربالگری ،اعمال پیشگیرنده از بیماری و
رفتارهای بیماری را پوشش داده است .سازههای اصلی این
مدل عبارتند از )1 :حساسیت ادراکشده( perceived
 )susceptibilityبهمعنی ادراک ذهنی فرد از خطر ابتال به
یک بیماری؛  )2شدت ادراکشده( )perceived severitیعنی
احساسات فرد دربارۀ پیامدهای اجتماعی ابتال به یک
بیماری؛  )3مزایای ادراکشده( (perceived benefitبهمعنی
باور فرد مبنی بر تأثیر یک فعالیت خاص ،در کاهش تهدید
ابتال به یک بیماری؛  )4موانع ادراکشده( perceived
 )barriersبهمعنی تحلیل سود و هزینهای که افراد در ارزیابی
عمل سودمند و محدودیتهای متضاد با آن انجام میدهند؛
 )5اشاره برای عمل( cues to actionبهمعنی ادراک موانع و
سطح آسیبپذیری و شدت ارزیابیشده نسبت به نوع عملی
ترجیحی و ایجاد انگیزه برای اقدام به آن؛  )6متغیرهای
دموگرافیک( )demographic variablesبهمعنی عوامل
جمعیتشناختی ،روانی ـ اجتماعی و ساختاری که در ادراک
شخص در رابطه با مزایای ادراکشدۀ رفتارهای سالمتی در
پیشگیری از بیماری تأثیر میگذارند ) .(17در مطالعاتی
گسترده ،اهمیت باورهای سالمتی در ارتقای بهداشت روانی
و جسمانی افراد بهویژه در رابطه با بیماریهای مزمن بررسی
شده است Sohler .و همکاران ( )2015به بررسی عوامل
روانی ـ اجتماعی مؤثر بر گسترش و اتخاذ مدل باورهای
سالمتی در پیشگیری از سرطان پرداخته و نشان دادند که
هر اندازه این باورها پررنگتر باشد ،رفتارهای سالمتی نظیر
مراجعه به غربالگریهای مربوط به سرطان در افراد به میزان
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این بیماری میشوند ،همچنین تا سالها پس از تشخیص
بیماری ،تأثیر سرطان را در زندگی خود احساس میکنند؛
چرا که این بیماری بهعنوان یک پدیدۀ اجتماعی،
عملکردهای روزانه و فعالیتهای اجتماعی فرد را نیز دچار
نابسامانی میکند و توانایی فرد را برای انجام نقشها و
مسئولیتهای معمول تغییر میدهد .تحلیل رفتن توان فرد
برای ایفای مناسب نقشهای شخصی در زندگی فردی و
اجتماعی میتواند باعث ایجاد احساس بیلیاقتی و انزوای
اجتماعی شود .در واقع ،بهدنبال تشخیص بیماری سرطان،
در فرد بحران ایجاد میشود و اعتمادبهنفس وی به مخاطره
میافتد .همچنین ارتباطات فردی بهدلیل بیاطمینانی به
آینده مختل شده ،مکانیسمهای سازگاری قبلی ناکافی
میشوند و بستریشدنهای مکرر ،حس تنهایی را به بیمار

بیمـاران مبتال به سرطان در دامنۀ سنی  18تا  65سال
دریافتند مهمترین عامل جهتدهندۀ کیفیت زندگی پایین،
در پیش گرفتن رفتارهای تنزلدهندۀ سالمتی مثلت
اضطراب است .همچنین در این مطالعه نداشتن اشـتغال،
سن باالی  50سال و سطوح تحصیلی پایین ،با کیفیت
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 10میلیون نفر به  15میلیون نفر برسد ( .)2افرادی که دچار

بیان میکنند ( .)15گروهی از محققین ایتالیایی با مطالعۀ
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در رابطه با برنامهریزی خانگی مبتنی بر مدل باور سالمتی
دریافتند اینگونه برنامهریزیها میتواند منجر به افزایش
گرایش به اتخاذ غربالگریهای آینده در زنان متأهل شود
( Walters .)19و همکاران ( )2015با بررسی ادراک باورهای
سالمتی در کارگرهای مشکوک به ابتال به آسم مرتبط با
شغل نشان دادند که ادراک این باورها میتواند برنامههای
بهتری را در رابطه با بهداشت آنها در محل کار بهوجود آورد
( .)20در مطالعهای دیگر موضوع باورهای سالمتی در رابطه
با غربالگریهای مربوط به سرطان پستان بررسی شد و نتایج
نشان داد که باورهای سالمتی ،نقشی کلیدی در اتخاذ
( )2015در پژوهشی به تبیین این موضوع پرداختند که زنان
تحت مطالعۀ آنها ،با وجود احتمال خطر باالی شکستگی
ناشی از پوکی استخوان ،بهدلیل اینکه سبک باور سالمتی در
آنها نهادینه نشده ،اقدامات مؤثری در رابطه با پیشگیری از
صدمات احتمالی ناشی از این بیماری انجام نمیدهند (.)22

میگیرد ( .)27بنابراین ،حمایت از بیماران در راستای
افزایش ادراک مؤثر بیماری میتواند یک استراتژی مراقبت
اولیه در بازسازی برنامههای تسهیلکنندۀ رفتار سالمت،

Cengizو )2014( Baharکاربرد باورهای سالمتی را در
رابطۀ میان پرستار و بیمار بررسی کرده و نشان دادند
پرستارانی که اینگونه باورها را میان بیماران خود تقویت
میکنند ،رفتارهای پیشگیرانه را در آنها افزایش داده و باعث

پیامدها و انطباق با بیماریهایی مثل درد مفاصل (،)29

ارتقای رفتارهای سالمتی در آنها میشوند ( .)23همچنین

آکرومگالی ( ،)30صرع ( ،)31نشانگان سوماتیک عملکردی

مطالعهای در رابطه با سرطان گردن نشان داد افزایش
باورهای سالمتی میان افراد ،میتواند بسیاری از موانع سر راه
برای تمایل آنها به واکسینه شدن واکسن ( HPVواکسنی
برای پیشگیری از ابتال به سرطان گردن) را از میان بردارد

( )32و اختالالت نوروبیولوژیکی ( )33هستند Sungur .و
همکاران ( )2012در پژوهشی به بررسی ادراک بیماری در
بیماران سرطانی پرداخته و نشان دادند که ادراک منفی
بیماری میتواند دورۀ درمان را طوالنیتر کرده و بر اضطراب

( Basharpoor .)24و همکاران ( )2015نیز نشان دادند که

این بیماران نیز تأثیرگذار باشد ( .)34همچنین نقش ادراک

باورهای سالمتی مربوط به آسیبپذیری ادراکشده ،شدت
پیامدهای ادراکشده و مزایای درمان پزشکی بهطور مثبت

بیماری بهعنوان عاملی کلیدی که منجر به رفتارهای مربوط
به سالمتی ،مدیریت بیماری و بازیابی عملکردی میشود،

با اضطراب حاملگی زنان مرتبط است (.)25

نشان داده شده است ( .)35نتایج پژوهشی که روی بیماران

عامل دیگر مرتبط با رفتارهای سالمتی در بیماران
سرطانی ،نحوۀ ادراک آنها از بیماری خود است .ادراک
بیماری( ،)illness perceptionبازنمایی شناختی سازمان
یافتۀ بیمار از بیماری خود است .براساس این نظریه که
 Leventhalو همکاران ( )1984آن را مطرح کردند ،بیماران،
رفتار و واکنش هیجانی خود نسبت به بیماری را براساس
ادراکات خود از ماهیت ،علل ،پیامد ،کنترلپذیری و درمان

مبتال به سرطان پستان در اروپا انجام شد ،بیانگر این است
که بیمارانی که سطح ادراک بیماری باالتری دارند به عوامل
خطرزای رفتاری که منجر به وضعیت کنونیشان شده است
اهمیت میدهند و بهندرت پرسنل بیمارستانی را مقصر
دانمارکی و ژاپنی نیز نشان داد که ادراک بیماری میتواند
پیامدهای مثبتی در رابطه با مدیریت پزشکی افراد مبتال به

پذیری و مدتزمان بیماری تنظیم میکنند ( .)26دو جنبۀ

سرطان ریه داشته باشد (.)37

کاهش تجربۀ خستگی و افزایش کیفیت زندگی باشد (.)28
پژوهشها بیانگر نقش قابلتوجه ادراک بیماری در تعیین

قلمداد میکنند ( .)36نتایج پژوهشی روی دو جامعۀ آماری
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اینگونه برنامههای سالمتی دارد ( Hsieh .)21و همکاران

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.102

بیشتری صورت میگیرد ) Kolutek .(18و )2014( Sevig

مهم این نظریه در رابطه با ادراک بیماری بیان میکند که
اوالً اینکه باورهای بیمار دربارۀ شرایطی که در آن قرار دارد
اغلب با آنچه درمانگر دراینباره میاندیشد تفاوت دارد و دوم
اینکه این ادراک از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است .حتی
در مواردی که بیماران شرایط یکسان دارند ممکن است
دیدگاههای بسیار متفاوتی از بیماری خود داشته باشند .مدل
خودتنظیمی( ،)self-regulation modelبیان میکند که
باورهای بیماری بهطور مستقیم با سازگاری و رفتار فرد
ارتباط دارند و نتیجۀ این سازگاری بر ادراک بیمار از ناتوانی
و کیفیت زندگی تأثیر میگذارد .این مدل بیانگر این است
که عقاید فرد که در واقع نقش میانجی دارند ،تعدیلکنندۀ
بحرانی هستند که در فرد بهوجود آمده است .ارزیابی و ادراک
مؤثر بیماری ،ادارک توانایی فرد برای نشان دادن رفتارهای
سازگاری و برآورد موفقیتهایش در تنظیم کردن نشانههای
بیماری و بهدنبال آن جستجوی بهزیستی هیجانی را در بر

سجاد بشرپور و همکاران | نقش باورهای سالمتی و ادراک بیماری...

کلیدی در روند بهبود و درمان افراد داشته باشد ( .)28با

 0/72و  0/84گزارش شده است ( .)39این ضرایب روی

وجود این ،پژوهشهای پیشین نقش باورهای سالمتی و نیز
ادراک بیماری را در رفتارهای سالمتی نمونۀ غیربالینی
بررسی کردهاند .لذا تعیین نقش باورهای سالمتی و ادراک
بیماری در رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی بیماران مبتال به
سرطان میتواند گامی مهم در توسعۀ مداخالت مبتنی بر
سبک زندگی در طول درمان و افزایش کیفیت زندگی این
بیماران باشد .با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین نقش باورهای سالمتی و ادراک بیماری در
رفتارهای ارتقادهندۀ بیماران مبتال به سرطان انجام گرفت.

آزمودنیهای مطالعۀ حاضر نیز بهترتیب ،0/68 ،0/79
 0/75 ،0/81 ،0/73و  0/88بهدست آمد.

روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیشبینی بود.
کلیۀ بیماران مبتال به سرطان بستری در بخش خون و
انکولوژی بیمارستان امامخمینی شهر اردبیل در نیمۀ دوم
سال  ،1394جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.
تعداد  125نفر از این بیماران که به روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند ،در این مطالعه شرکت کردند .مطابق
آمار اخذشده از بیمارستان امامخمینی شهر اردبیل ،در
مجموع تعداد  400نفر در نیمۀ اول سال  1394با تشخیص
سرطان در بخش خون و انکولوژی این بیمارستان بستری
شده بودند .در این پژوهش ،حجم جامعه برای نیمۀ دوم سال
نیز به همین تعداد برآورد شد و براساس جدول نمونهگیری
مورگان برای جمعیت  400نفری ،نمونهای به تعداد  120نفر
پیشنهاد شده بود که براساس آن حجم نمونه به تعداد 120
نفر در نظر گرفته شد .برای جمعآوری دادهها نیز از ابزارهای
زیر استفاده شد:
 .1مقیاس باور سالمتی :این پرسشنامه از سوی
 Weissfeldو همکاران ( )1987براساس مدل باور سالمتی
که چرایی پرداختن افراد به رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی را
توجیه میکند ،ساخته شده است ( .)38این آزمون 32
سؤال دارد و هریک از سؤاالت در مقیاس لیکرت  4تا 6
نقطهای درجهبندی میشود .تحلیل عاملی سؤاالت این
پرسشنامه  6عامل نگرانیهای سالمت عمومی( general

 .2پرسشنامۀ ادراك بیماری :بهمنظور ارزیابی
ادراک بیماری براساس مدل خودگردانی  Leventhalو
همکاران ( ]26[ )1984از فرم اصالحشدۀ پرسشنامۀ ادراک
بیماری ) (IPQ-Rکه از سوی  Moss Morrisو همکاران
( )2002تدوین شده است [ ،]40استفاده شد .در این آزمون
بر مؤلفههای اولیۀ ادراک بیماری براساس مدل اولیۀ
Leventhalو همکاران چند مؤلفه اضافه شدند .پس از
استخراج دادهها و انجام تحلیل مؤلفههای اصلی با روش
چرخش واریماکس بر  43آیتم 10 ،عامل و خردهمقیاس
شناخته شدند .این خردهمقیاسها عبارتند از :تظاهرات
هیجانی( )emotional representationsبهمعنی واکنشهای
هیجانی بیمار در زمان مشاهدۀ عالئم ،کنترل درمان(
 )treatment controlبهمعنی میزان اثربخشی درمان
اتخاذشده از سوی بیمار در کنترل بیماری ،پیامدهای
بیماری( )consequences of illnessبهمعنی باور بیمار
دربارۀ نتایج احتمالی بیماری بر زندگی وی ،خط زمانی
حاد/مزمن( )time line acute chronicبهمعنی چگونگی باور
بیمار دربارۀ مدتزمانی که بیماری وی طول میکشد،
انسجام درمان( )integration of therapyبهمعنی باور بیمار
دربارۀ قابلفهم بودن بیماری وی ،کنترل شخصی بهمعنی
باور بیمار به توانایی وی درکنترل بیماری ،خط زمانی دوره
ای( )time line peripheralبهمعنی باور بیمار به چرخشی و
دورهای بودن بیماری خود و سه بُعد از باورهای بیماران
دربارۀ علت بیماری ،یعنی عوامل مرتبط با خصیصههای روان
شناختی (باور بیمار دربارۀ نقش عوامل شخصیتی در بروز
بیماری) ،عوامل مرتبط با سیستم ایمنی (باور بیمار دربارۀ
مثال نقش میکروبها در بروز بیماریاش) و عوامل خطرزا
(باور بیمار به نقش عواملی همچون وراثت و تغذیه در بروز
بیماری وی) .همۀ آیتمهای پرسشنامه  IPQ-Rبراساس
ال موافق ،موافق ،نه موافق نه
طیف  5درجهای لیکرت (کام ً
ال مخالف) درجهبندی شدند.)40( .
مخالف ،مخالف ،کام ً
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 ،)threatحساسیت ادراکشده ،شدت ادراکشده ،مزایای
درمان پزشکی(  )benefits of medical careو مزایای خود
یاری( )self-helping benefitsرا مشخص کرد .ضرایب آلفای
کرونباخ این عوامل بهترتیب ،0/89 ،0/77 ،0/65 ،0/74
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با توجه به مزمن بودن بیماری سرطان ،انجام رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت میتواند عامل مهمی در بهبود کیفیت
زندگی این بیماران باشد .شواهد موجود نشان میدهد که
باور سالمتی با رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی ارتباط دارد.
همچنین در مواجهه با سرطان ،ادراک بیماری میتواند نقشی

روش بررسی

 ،)health concernsتهدید سالمتی عمومی( general health

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  6شمار ▐ 2تابستان 1397

گزارش شده است (.)41
 .3نیمرخ سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمتی :این
پرسشنامه از سوی  Polereckyو همکاران ( )42براساس

گزارش شده است ( .)43این ضرایب روی نمونۀ پژوهش
حاضر نیز در دامنۀ  0/73برای مدیریت استرس تا 0/98
برای مسئولیتپذیری سالمتی بهدست آمد.
برای جمعآوری اطالعات الزم برای این پژوهش ،پس
از اخذ مجوزهای الزم به بخش خون و انکولوژی بیمارستان
امام خمینی شهر اردبیل مراجعه شد و در فاصلۀ زمانی مهر
تا اسفند  6 ،1394دفعه و در اواسط هر ماه برای نمونهگیری
مراجعه و در هر دفعه تعداد  20نفر به روش در دسترس
انتخاب شد .پس از انتخاب آزمودنیها و جلب همکاری آنها
برای شرکت در پژوهش و توضیحات الزم دربارۀ هدف این
مطالعه ،از آنها خواسته شد به مقیاس باور سالمتی،
پرسشنامۀ ادراک بیماری و نیمرخ سبک زندگی ارتقادهندۀ
سالمتی بهترتیب در محل بخش و بهصورت انفرادی پاسخ
دهند .مالکهای ورود به پژوهش شامل .1 :داشتن حداقل
سواد خواندن و نوشتن  .2گذشتن حداقل یک سال از شروع
ابتالی آنها به بیماری سرطان  .3تمایل برای مشارکت در

تعداد  125بیمار مبتال به سرطان در این مطالعه
شرکت داشتند که تعداد  55نفر ( )%44آنها زن و  70نفر
( )%56مرد بودند 13 .نفر ( )%10/4از این افراد مجرد و 89
نفر ( )%71/2متأهل و همچنین  23نفر ( )%18/4از آنها
مطلقه بودند .میانگین سن بیماران  36/13با انحرافمعیار
 8/87بود .بیشترین درصد سطح تحصیالت بیماران ،ابتدایی
( %36یعنی  45نفر) بود و سطوح دیگر بهترتیب 37 :نفر
( )%29/6تحصیالت راهنمایی و  36نفر ( )%27/2تحصیالت
متوسطه و  9نفر ( )%7/2تحصیالت کارشناسی داشتهاند.
همچنین در ارتباط با یافتههای توصیفی ،اطالعات مربوط به
وضعیت اشتغال ،میزان درآمد ،نوع سرطان و نیز سابقۀ
بیماری فعلی آنها این نتایج بهدست آمد :وضعیت اشتغال 25
نفر ( )%20شغل دولتی 7 ،نفر ( )%59/2شغل آزاد 17 ،نفر
( )%13/6شغل بازنشسته و  9نفر ( )%7/2بیکار بودهاند.
میزان درآمد خانواده برای  4نفر ( )%3/2بین  300تا 500
هزار تومان 13 ،نفر ( )%10/4بین  500هزار تا یک میلیون
تومان و  108نفر ( )%86/4از آنها باالتر از یک میلیون تومان
بوده است .نوع سرطان  52نفر ( )%41/6سرطان خون21 ،
نفر ( )%16/8سرطان استخوان 9 ،نفر ( )%7/2سرطان رحم،
 24نفر ( )%19/2سرطان پستان 17 ،نفر ( )%13/6سرطان
ریه و  2نفر (  )%1/6از آزمودنیها سرطان معده داشتند.
مدتزمان سابقۀ بیماری فعلی  20نفر ( )%16یک سال38 ،
نفر ( )%30/4دو سال 36 ،نفر ( )%28/8سه سال 20 ،نفر
( )%16چهار سال 7 ،نفر ( )%5/6پنج سال 2 ،نفر ()%1/6
شش سال و  2نفر ( )%1/6هفت سال را ذکر کردند.
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مدل ارتقای سالمت پندر ( )Penderبرای اندازهگیری
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی ساخته شد .این پرسشنامه
یک ابزار ارزیابی چندبعدی از رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی
است که شامل  52سؤال است و  6جنبه از رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمتی شامل تغذیه ،فعالیت فیزیکی ،رشد
معنوی ،مسئولیتپذیری سالمتی ،مدیریت استرس و روابط
بینفردی را اندازه میگیرد و هر سؤال در مقیاس لیکرت 4
نقطهای بهصورت هرگز ( ،)1گاهیاوقات ( ،)2معمو ًال ( )3و
همیشه ( )4درجهبندی میشود .پایایی خردهمقیاسهای این
آزمون به شیوۀ آلفای کرونباخ در دامنۀ  0/79تا 0/94

یافتهها

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.102

ضرایب آلفای کرونباخ نسخۀ فارسی این آزمون برای
متغیرهای تظاهرات بیماری ( ،)0/93کنترل درمان (،)0/85
پیامدهای بیماری ( ،)0/78خط زمانی حاد/مزمن (،)0/84
انسجام بیماری ( ،)0/86کنترل شخصی ( ،)0/78خط زمانی
دورهای ( ،)0/38خصیصههای روانشناختی ( ،)0/75عوامل
مرتبط با سیستم ایمنی ( ،)0/75عوامل خطرزا ()0/23

پژوهش حاضر بود .مالکهای خروج از پژوهش عبارت بودند
از .1 :تشخیص اختالل روانی همزمان در پروندۀ بیمار؛ .2
تمایل نداشتن برای مشارکت در پژوهش؛  .3شدت باالی
بیماری سرطان براساس برگۀ تشخیصی پرسشنامۀ ESAS
(نقطۀ برش باالتر از  ،5از سوی متخصص انکولوژیست بخش،
نشاندهندۀ شدت بیشازحد بیماری در آزمودنی در نظر
گرفته شد) .دادههای جمعآوریشده با استفاده از ابزارهای
توصیفی میانگین ،انحرافمعیار و آزمونهای همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیهوتحلیل شدند.
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 .1نگرانی
سالمت
عمومی

12/25
()±3/20

1

 .2تهدید
سالمت
عمومی

3/60
()±1/41

0/43
0/001

1

.3
آسیبپذیری
ادراکشده

17/31
()±2/48

0/78
0/001

0/53
0/001

1

 .4شدت
ادراکشده

15/38
()±2/19

0/49
0/001

0/27
0/001

0/66
0/001

1

 .5فواید
درمان پزشکی

21/20
()±3/58

0/29
0/001

0/53
0/001

0/38
0/001

0/37
0/001

1

 .6فواید
خودیاری

24/72
()±5/36

0/26
0/001

0/42
0/001

0/22
0/01

0/17
0/06

0/64
0/001

1

.7
مسئولیتپذی
ری سالمتی

24/6
()±4/40

0/51
0/001

0/58
0/001

0/60
0/001

0/57
0/001

0/61
0/001

0/45
0/001

1

 .8فعایت
فیزیکی

15/90
()±6/98

0/57
0/001

0/35
0/001

0/74
0/001

0/50
0/001

0/02
0/80

0/03
0/72

-0/23
0/01

1

 .9تغذیه

21/16
()±3/99

0/33
0/001

0/38
0/001

0/30
0/001

0/20
0/02

0/50
0/001

0/38
0/001

0/60
0/001

0/11
0/24

1

 .10روابط
بین فردی

27/61
()±4/02

0/28
0/001

0/47
0/001

0/35
0/001

0/39
0/001

0/71
0/001

0/53
0/001

0/65
0/001

0/01
0/89

0/39
0/001

1

 .11رشد
معنوی

23/57
()±3/67

0/30
0/001

0/50
0/001

0/35
0/001

0/39
0/001

0/57
0/001

0/46
0/001

0/71
0/001

-0/13
0/15

0/56
0/001

0/66
0/001

1

 .12مدیریت
استرس

20/85
()±4/73

0/50
0/001

0/41
0/001

0/61
0/001

0/52
0/001

0/42
0/001

0/25
0/001

0/67
0/001

-0/23
0/01

0/49
0/001

0/54
0/001

0/45
0/001

1

 .13رفتارهای
سالمتی

139/42
()±8/14

0/17
0/06

0/18
0/05

0/33
0/001

0/29
0/001

0/12
0/18

0/19
0/04

0/53
0/001

0/12
0/12

0/31
0/001

0/32
0/001

0/41
0/001

0/64
0/001

نتایج جدول  1نشان میدهد که رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمتی با تهدید سالمت عمومی ( r=0/18؛ ،)P<0/05
آسیبپذیری ادراکشده ( r=0/33؛  ،)P<0/001شدت
ادراکشده (r=0/29؛  )P<0/001و فواید خودیاری (r=0/19
؛  )P <0/04رابطۀ مثبت دارد.
همانطور که در جدول  2مالحظه میشود رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمتی با خط زمانی حاد ( r=-0/52؛
 ،)P<0/001خط زمانی دورهای ( r=-0/31؛ ،)P<0/001
پیامدهای بیماری (r=-0/31؛  )P<0/001و تظاهرات
هیجانی ( r=-0/25؛  )P<0/01رابطۀ منفی ولی با کنترل
شخصی ( r =0/35؛  )P<0/001رابطۀ مثبت دارد.
جدول  3گویای این موضوع است که %23کل واریانس
رفتارهای سالمتی از طریق مؤلفههای باورهای سالمتی
تبیین میشود .نتایج آزمون  ANOVAنشانگر معنیدار بودن

6

1

مدل رگرسیون است ( F=6/1؛  .)P<0/0001نتایج ضرایب
رگرسیون نیز نشان میدهد که از مؤلفههای باورهای
سالمتی ،آسیبپذیری ادراکشده ( β=0/31؛  )P<0/05و
شدت ادراکشدۀ بیماری ( β=-0/42؛  )P<0/001میتوانند
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی را پیشبینی کنند.
براساس نتایج جدول  %39 ،4از کل واریانس
رفتارهای سالمتی از طریق مؤلفههای ادراک بیماری تبیین
میشود .نتایج آزمون  ANOVAنشانگر معنیدار بودن مدل
رگرسیون است ( F=10/95؛  .)P<0/01نتایج ضرایب
رگرسیون نیز نشان میدهد که از مؤلفههای ادراک بیماری،
کنترل شخصی ( β=0/41؛  )P<0/01بهصورت مثبت و خط
زمانی حاد/مزمن ( β=-0/66؛  )P<0/001به صورت منفی
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی را پیشبینی میکند.
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فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  6شمار ▐ 2تابستان 1397

 .1خط زمانی

16/37
4/30

1

 .2خط زمانی

9/66
3/37

0/60
0/001

1

 .3پیامدهای

14/38
5/70

0/51
0/001

0/36
0/001

1

 .4کنترل

15/98
3/08

-0/14
0/13

-0/46
0/001

-0/05
0/57

1

 .5کنترل

13/30
3/26

0/57
0/001

0/03
0/71

0/08
0/38

0/45
0/001

1

 .6انسجام

11/83
3/26

0/35
0/001

0/07
0/44

0/07
0/44

0/47
0/001

0/74
0/001

1

 .7تظاهرات

15/79
4/17

0/77
0/001

0/77
0/001

0/22
0/01

-0/36
0/001

0/33
0/001

0/23
0/01

متغیرها

حاد
دورهای
بیماری
شخصی
درمان
درمان
هیجانی
.8مسؤلیت
پذیری
سالمتی

3

5

7

10

13

1

24/70
4/39

-0/36
0/001

-0/75
0/001

-0/24
0/01

0/51
0/001

0/26
0/001

0/13
0/12

-0/60
0/001

1

15/90
9/98

-0/17
0/05

0/04
0/64

0/02
0/79

-0/28
0/001

-0/51
0/001

-0/28
0/001

-0/09
0/30

-0/23
0/01

1

 .10تغذیه

21/17
2/99

-0/49
0/001

-0/57
0/001

-0/29
0/001

0/31
0/001

0/08
0/36

0/19
0/03

-0/48
0/001

0/60
0/001

0/11
0/24

1

بینفردی

27/62
4/02

-0/36
0/001

-0/74
0/001

-0/10
0/26

0/63
0/001

0/22
0/02

0/32
0/001

-0/62
0/001

0/65
0/001

0/01
0/89

0/39
0/001

1

 .12رشد

23/57
3/67

-0/33
0/001

-0/68
0/001

-0/26
0/001

0/39
0/001

0/20
0/02

0/37
0/001

-0/51
0/001

0/71
0/001

-0/13
0/15

0/56
0/001

0/66
0/001

1

 .13مدیریت

20/86
4/73

-0/57
0/001

-0/65
0/001

-0/37
0/001

0/57
0/001

0/11
0/21

0/16
0/08

-0/54
0/001

0/67
0/001

-0/23
0/01

0/49
0/001

0/54
0/001

0/4
0/001

1

 .14رفتارهای

139/42

-0/52

-0/31

-0/31

0/35

-0/17

-0/01

-0/25

0/53

-0/12

0/31

0/32

0/41

0/64

سالمتی

8/14

0/001

0/001

0/001

0/001

0/08

0/91

0/01

0/001

0/20

0/001

0/001

0/001

0/001

 .9فعالیت
فیزیکی

 .11روابط

معنوی
استرس

1

جدول شماره  .3نتایج ضرایب رگرسیون رفتارهای سالمت عمومی براساس مؤلفههای باورهای سالمتی
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

R2

F

Sigof F

0/23

6/09

0/001

نگرانیهای سالمت عمومی
رفتارهای
سالمتی

SE B

B



t

P

0/30

0/33

0/11

0/90

0/37

تهدید سالمت عمومی

0/55

0/62

0/09

0/88

0/37

آسیبپذیری ادراکشده

1/02

0/53

0/31

1/91

0/05

شدت ادراکشده

0/63

0/16

0/41

3/89

0/01

فواید درمان پزشکی

0/47

0/26

0/21

1/78

0/07

فواید خودیاری

0/41

0/41

0/11

1/01

0/31

جدول شمارۀ  .4نتایج ضرایب رگرسیون رفتارهای سالمت عمومی براساس مؤلفههای ادراك بیماری
متغیر مالک

رفتارهای
سالمتی

B

SE B



t

P

خط زمانی حاد/مزمن

-1/25

0/33

-0/66

-3/77

0/01

خط زمانی دورهای

0/2

0/32

0/08

0/62

0/53

پیامدهای بیماری

-0/05

0/14

-0/03

-0/35

0/72

متغیرهای پیشبین

R2

F

of FSig

0/39

10/95

0/01

کنترل شخصی

1/1

0/28

0/41

3/88

0/01

کنترل درمان

-0/25

0/38

-0/10

-0/65

0/51

انسجام درمان

/09

0/28

0/03

0/33

0/74

تظاهرات هیجانی

0/52

0/31

0/27

1/69

0/09
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جدول شماره  .2میانگین ،انحرافمعیار و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در مؤلفههای ادراك بیماری و رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمتی

سجاد بشرپور و همکاران | نقش باورهای سالمتی و ادراک بیماری...

نتایج  Kolutekو همکاران ( Wang ،)19و همکاران (،)21
 Cengizو  )23( Baharو  Donadikiو همکاران ()24
مبنی بر ارتباط باورهای سالمتی و رفتارهای سالمتی در افراد
مبتال به سرطان و پیشگیری از ابتال به سرطان است .افرادی
که نمرۀ پایینی در هریک از مؤلفههای پرسشنامۀ باورهای
سالمتی دریافت میکنند ،به سالمتی خود بیاعتنا بوده و
نمیتوانند پیامدهای منفی بلندمدت رفتارهای ناسالم خود
را پیشبینی کنند .بدینترتیب برای در پیش گرفتن سبک
رفتاری که همسو با ارتقای سالمتی آنها باشد ،انگیزۀ کافی
ندارند .برعکس ،افرادی که سطح باورهای سالمتی باالتری
دارند ،بهدلیل اینکه بهآسانی میتوانند پیامدهای منفی
بیماری جاری خود را برآورد کنند ،برای مقابله با بروز و یا
پیشرفت بیماری به میزان بیشتری به رفتارها و سبکهای
ارتقادهندۀ سالمتی اقدام میکنند .این رفتارها میتوانند در
رابطه با بیماری سرطان نیز بهعنوان یک عامل
محافظتکننده عمل کنند Becker .و همکاران ( )17در
مدل باور سالمتی خود اعتقاد داشتند که تمایل یک فرد به
خودمراقبتی ،تحتتأثیر ادراک فرد از آسیبپذیر بودن خود،
شدت پیامدهای ایجادشده از سوی بیماری یا حالت بیماری
در خود است .نتایج این مطالعه نیز نشان داد آن دسته از
بیماران مبتال به سرطان که در دورۀ حاملگی ،آسیبپذیری
و استعداد بیشتری در خود برای ابتال به بیماری یا داشتن

و همکاران ( Karabulutlu ،)34و همکاران ( )35و
همچنین پژوهش  Richtersو همکاران ( )36مبنی بر نقش
ادراک بیماری بر رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی فرد است.
مطابق این نتایج ،زمانی که فرد از سطح کنترل باالیی برای
بیماری خود برخوردار است ،رفتارهایی واقعبینانهتر در
ارتباط با ارتقای سالمتی خود انجام میدهد .ادراکات بیماری
در واقع بازنماییها و باورهای سازمانیافتۀ شناختی فرد
دربارۀ بیماریاش است .این بازنماییها بر انواع رفتارهای
مقابلهای و مرتبط با سالمتی که فرد برای مدیریت
بیماریاش استفاده میکند تأثیر میگذارند .ادراک بیماری
میتواند بر مهارتهای خودکارآمدی در بیماریهای مزمن
نیز تأثیرگذار باشد .خودکارآمدی بهطور مستقیم از طریق
انتظارات کارآمدی ،موجب انگیزه برای رفتار ارتقادهندۀ
سالمتی میشود و بهطور غیرمستقیم از طریق موانع ادراک
شده و تعیین میزان تعهد یا ثبات قدم برای ادامۀ پیگیری
نقشۀ عمل ،انگیزه را تحتتأثیر قرار میدهد .ادراک بیماری
در واقع باور و انتظار فرد مبنی بر ظرفیت تأثیرگذاریاش بر
پیامد مطلوب از طریق تالشهای فردی است؛ به بیان دیگر،
ادراک بیماری بر انگیزش تأثیر میگذارد و هرچه اعتقاد و
باور قویتر باشد ،فرد فعالتر است و تالشش بیشتر میشود
و مداومت رفتار در بهدست آوردن هدف خاص بیشتر خواهد
بود.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که باورهای مربوط به
وضعیت و پیامدهای بیماری و چگونگی ادراک بیماری در
بیماران مبتال به سرطان ،در تمایل آنها به انجام رفتارهای
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پیشرفتهای اخیر در حوزۀ درمان بیماری سرطان
باعث شده است که مبتالیان به این بیماری برای مدتزمان
بیشتری نسبت به گذشته به زندگی خود ادامه دهند؛
بنابراین داشتن سبک زندگی سالم در دورۀ بهبودی میتواند
عامل مهمی در ارتقای سالمتی و بهبودی آنها باشد .با توجه
به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش
باورهای سالمتی و ادراک بیماری در رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمتی افراد مبتال به سرطان انجام گرفت .نتایج تحلیل
همبستگی نشان داد که رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی با
باورهای مربوط به تهدید سالمت عمومی ،آسیبپذیری
ادراکشده ،شدت ادراکشده و فواید خودیاری رابطۀ مثبت
دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که باورهای
سالمتی مربوط به آسیبپذیری ادراکشده و شدت
ادراکشده بیماری میتوانند بهصورت معنیداری رفتارهای
سالمتی را پیشبینی کنند .این نتایج همخوان با

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.102

بحث

پیامدهای منفی ادراک میکنند و شدت پیامدهای ایجادشده
از سوی آن را بیشتر میدانند و در کنار آن اعتقاد بیشتری
به مزایای درمان پزشکی دارند ،به میزان بیشتری به
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی اقدام میکنند .همچنین نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی با
چگونگی ادراک فرد از بیماری در ارتباط است؛ به این صورت
که این رفتارها با خط زمانی حاد ،خط زمانی دورهای،
پیامدهای بیماری و تظاهرات هیجانی رابطۀ منفی ولی با
کنترل شخصی رابطۀ مثبت دارند .نتایج تحلیل رگرسیون
نیز نشان داد که رفتارهای سالمتی بهطور مثبت از طریق
کنترل شخصی و بهطور منفی از طریق خط زمانی حاد/مزمن
پیشبینی میشوند .این نتایج نیز همخوان با نتایج Sungur
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بیماری با هدف افزایش رفتارهای سالمتی بیماران مبتال به
.سرطان پیشنهاد میشود

سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی
خود را از مدیریت محترم بیمارستان امامخمینی شهر اردبیل
و کلیۀ بیماران بستری در بخش خون و انکولوژی آن اعالم
.میکنند

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
.نشده است

 استفاده از طرح تحقیق.ارتقادهندۀ سالمتی نقش دارد
همبستگی که امکان استنتاج نتایج علی را فراهم نمیکند و
ناتوانی در کنترل برخی متغیرهای مزاحم نظیر شدت
 دوز دارویی و غیره مهمترین، دورۀ بیماری،بیماری
 لذا پیشنهاد میشود تحقیقات.محدودیت مطالعۀ حاضر بود
مشابهی با کنترل متغیرهای مزاحم بهویژه شدت و مرحلۀ
 همچنین توصیه میشود در مطالعات.بیماری انجام گیرد
 از آن دسته از بیماران مبتال، عالوه بر بیماران بستری،آینده
به سرطان که دورۀ نقاهت خود را میگذرانند نیز نمونهگیری
 براساس نتایج این مطالعه لزوم کاربست.شود
رواندرمانیهای شناختی رفتاری برای اصالح باورها و
ادراکات ناکارآمد و تقویت باورها و ادراکات کارآمد مرتبط با
https://doi.org/10.1007/s11604-008-0248-5
PMid:18769996
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