پیامدهای بیماری سرطان در نوجوانان بهبود یافته از سرطان :اعتباریابی مقیاس
)(IOC-CS
ّذیِ هجیذی تْزاًی؛ داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ خاًَادُ درهاًی ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی پزدیظ
دکتز هجتثی حثیثی*1؛ اعتادیار پضٍّؾکذُ ؽْیذ تْؾتی
دکتز هحغي دّقاًی؛ داًؾیار پضٍّؾکذُ ؽْیذ تْؾتی
حثیثِ خلقی؛ کارؽٌاعی ارؽذ هؾاٍرُ تحصیلی داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی

هقذهِ :تحقیقات هتعذدی تا اعتفادُ اس رٍػّای هختلف پضٍّؾی ،پیاهذّای جغواًی -رٍاًی ٍ کیفیت سًذگی را درهیاى
تْثَد یافتگاى اس عزطاى عٌجیذًذ ،تیؾتز ایي هطالعات تز ایي تاٍرًذ کِ در عٌجؼّای اعتاًذاردؽذُی کیفیت سًذگی،
عولکزد تْثَد یافتگاى عزطاى در عطح تاالیی قزار داردّ .زچٌذ ،هطالعات پضٍّؾی اًذکی ،اتعاد دقیق ٍ ٍیضُای را کؾف
کزدُاًذ .اسلحاظ تاریخی ،تعذادی اس هطالعات ادعا کزدُاًذ کِ ًغثت قاتل تَجْی اس تْثَدیافتگاىِ عزطاى دٍراى کَدکی ،تا
هؾکل رٍاًی جذی هَاجٌْذ؛ چِ تغا حتی عالئن آعیة رٍاًی را دارا هیتاؽٌذ .درعَض ،هطالعات دیگزی ّغتٌذ کِ ًؾاى
هیدٌّذ تیؾتز تْثَدیافتگاىِ عزطاى دٍراى کَدکیً ،وزُای درهحذٍدُی ًزهال در اًذاسُ گیزیّای رٍاى عٌجیِ
اعتاًذارد ؽذُ هیگیزًذ ،اس ایي رٍ تفاٍتّای هعٌیدار اًذکی را در عاسگاری رٍاًی درهقایغِ تا افزاد جَاىِ تذٍى پیؾیٌِ-
ی اتتال تِ عزطاى ًؾاى هیدٌّذ .در تالػ تزای تزرعی جٌثِّای اتعادی ٍ جْاًی کیفیت سًذگی در تْثَدیافتگاىِ
عزطاى دٍراى کَدکی ،تزخی هحققیي اتشارّایی را تْیِ کزدُاًذ کِ تِ طَر ٍیضُ جْت عٌجؼ جٌثِّا یا کیفیتّای
هتعذد ٍ هتٌَع سًذگی هزدم طزاحی ؽذُاًذ .تزخی اتشارّاً ،ظیز هطالعِی پیاهذّای درهاى ، SF-36ارسیاتی عولکزدی
درهاى عزطاى ) (EORTCدر پضٍّؼ درهَرد کیفیت سًذگی تِ طَر گغتزدُ هَرد اعتفادُ قزار هیگیزًذ ٍ ٌّجارّای
هحکوی دارًذ کِ اس جوعیتّای عزطاى تشرگغاالى تِ دعت آهذُ اعت .تٌْا اخیزاً ایي عٌجؼّا ؽزٍع تِ ظَْر در
ادتیات پضٍّؾی تْثَدیافتگاىِ عزطاى دٍراى کَدکی کزدُاًذ .تزخی اتشارّای کیفیت سًذگی ،تِ طَر ٍیضُ تزای کَدکاى ٍ
ًَجَاًاىِ تحت درهاى فعال تَععِ یافتِاًذ اها کارتزد آًْا در جوعیتّای تْثَد یافتِی تالغ ًَجَاى ٍ جَاى کِ تحت
درهاى ًیغتٌذ ،کوتز هَرد اعتفادُ هیتاؽذ .تواهی ایي اتشارّا عولکزد یا ٍضعیت حَسُّای جغوی ،رٍاًی ،اجتواعی ٍ/یا
هعٌَیّ/غتی ؽٌاختی را هیعٌجٌذ .عالٍُ تز ایي ،رٍایی ،اعتثار ایي اتشارّا در تْثَدیافتگاىِ عزطاى دٍراى کَدکی ،چِ تِ
طَر عام چِ تِ طَرخاؿ تزای عزطاىٌَّ ،س تایذ هحزس ؽَد .درتزخی هَارد رٍاى عٌجیّا اظْار هیکٌٌذ کِ تِ کارتغتي
اتشارّای اًذاسُ گیزیِ ایجاد ؽذُ تزای جوعیتّای تْثَد یافتِی تشرگغال ،هوکي اعت جْت اعتفادُ تزای گزٍُّای
تْثَدیافتِی جَاىتز هٌاعة ًثاؽذ .اهزٍسُ تا تَجِ تِ اهکاًات پیؾزفتِ در درهاى تیواریّای عزطاًیًَ ،جَاًاى هثتال تِ
mo_habibi@sbu.ac.ir

1

ایي تیواری تْثَد قاتل هالحظِای پیذا کزدًذٍ ،لی تا ایي ٍجَد تاالی پٌجاُ درصذ اس تْثَد یافتگاى تا پیاهذّای هٌفی تعذ
اس تیواری ًظیز ًگزاًیّایی درتاب جٌغیت ٍ تارٍری ،عَاقة درهاى ٍ عالئن جغواًیً ،یاسّای تْذاؽتی ،پیاهذّای
خاًَادگی ،حوایت ّوغاالى ،در اتعاد هختلف سًذگی خَد رٍتزٍ ّغتٌذ .تا تَجِ تِ اّویت ًقؼ عَاهل هتعذد ّذف اس
پضٍّؼ حاضز تزرعی تحلیل عاهلی تاییذی ٍ ٍیضگیّای رٍاىعٌجی پزعؾٌاهِ ) (IOCرٍی گزٍّی اس ًَجَاًاى ایزاًی
تْثَدیافتِ تیواری عزطاى تَد .لذا در پضٍّؼ حاضز تِ تزرعی ٍیضگیّای رٍاًغٌجی پزعؾٌاهِ پیاهذّای عزطاى در
جوعیت تْثَدیافتِ ) (IOCهیپزداسین.
رٍػ :تذیي هٌظَر ً 142فز ًَجَاى تْثَد یافتِ اس عزطاى دٍراى کَدکی ( 70پغز ٍ  72دختز) در تیوارعتاىّای ؽْز
تْزاى تا داهٌِ عٌی  20-13عال تا اعتفادُ اس رٍػ ًوًَِگیزی در دعتزط اًتخاب ؽذًذ .اتتذا پزعؾٌاهِ پیاهذ اس
عزطاى تِ ستاى فارعی تزجوِ ؽذ ٍ پظ اس اجزای هقذهاتی رٍی ًوًَِ اصلی اجزا ؽذ ،افشٍى تز ًغخِ خَدعٌجی پیاهذ
عزطاى ،هقیاط تجارب ادراک ؽذُ اس تیواری ) ٍ (R-PIEهقیاط کیفیت سًذگی تْثَدیافتگاى اس عزطاى(QOL-
) CSVاجزا ؽذ .رٍایی تِ رٍػ تحلیل عاهلی تاییذی ٍ ّنگزا ٍ ٍاگزا ٍ پایایی تِ رٍػ آلفای کزًٍثاخ تزرعی ؽذ.
یافتِ ّا :تحلیل عاهلی تاییذی عاختار  11عاهلی(تصَیز تذًی ٍ عالهتی ،درهاى ٍ هزاقثت اس عالهتی ،تچِ دار ؽذى،
َّیت ،فکزٍ صحثت کزدى در هَرد عزطاى ،هعٌی عزطاى ،حافظِ ٍ توزکش ،هالی ٍ اقتصادی ،خاًَادُ ٍدٍعتاى ،اجتواعی
تَدى ٍ اّذاف سًذگی پزعؾٌاهِ ) (IOCرا هَرد تاییذ قزار داد .یافتِّا ّوغاًی درًٍی (آلفای کزًٍثاخ در داهٌِ 0/65
تزای سیزهقیاط اّذاف سًذگی تا  0/70تزای سیزهقیاط تصَیزتذًی) قاتل قثَلی تزای پزعؾٌاهِ ًؾاى دادًذ ٍ ّوچٌیي تز
اعاط یافتِّا پزعؾٌاهِ ) (IOCتا پزعؾٌاهِ تجارب تذعتآهذُ اس تیواری ( )r=0 /31رٍایی ّوگزا ٍ تا پزعؾٌاهِّای
راّثزدّای ؽٌاختی ( ٍ (r=0/25کیفیت سًذگی تْثَدیافتگاى اس عزطاى ( )r=0/43رٍایی ٍاگزای قاتل قثَلی ًؾاى داد.
تحث ٍ ًتیجِگیزی :در هجوَع پضٍّؼ حاضز رٍایی ٍ پایایی پزعؾٌاهِ ) (IOCتز رٍی ًَجَاًاى تْثَد یافتِ اس عزطاى
را تاییذ هیکٌذ ٍ یک اتشار هعتثز ٍ قاتل اعتواد (تزای عٌجؼ) پیاهذ عزطاى کِ قاتلیت ؽٌاعایی هغائل اعاعیِ تْثَد
یافتي را در ؽزایط تالیٌی خَاّذ داؽت.
ٍاصُّای کلیذیًَ :جَاًاى تْثَد یافتِ اس عزطاى ،هقیاط پیاهذّای عزطاىٍ ،یضگیْای رٍاًغٌجی.

