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  مقاله پژوهشی

 یدرمان یمیبه سرطان پستان تحت ش مار مبتالیکنندگان (خانواده) از ب مراقبت تنش عوامل مؤثر بر یبررس
 

 ٤زهره صناعت ،٣يخان حسن يهاد ،٢اقدم رضا محجلي، عل*١نژاد يزهرا کوچک

 
 28/02/1394تاریخ پذیرش  02/11/1393تاریخ دریافت 

  
  دهیچک

ک هستند. مطالعات مربوط به سرطان يشود اما کل افراد خانواده در آن شر يک فرد محسوب مي يماريص بيعنوان تشخ اگرچه سرطان به :و هدف نهیزم شیپ
ماران مبتالبه يکننده در خانواده ب زان تنش افراد مراقبتيبر م يمبن يتمرکز دارند و پژوهش يماريبا ب يند تطابق ويمار و فرآيشتر بر خود بيتنها محدود بلکه ب نه

رگذار بر آن يک تأثيماران مبتالبه سرطان پستان و عوامل دموگرافيکننده از ب زان تنش مراقبتين ميين پژوهش تعيار اندک و محدود است. هدف از ايسرطان بس
  است.

 يوژقات هماتوليمتعلق به مرکز تحق يدرمان يميش يک واحد سرپائيدر  ۹۱است که از مرداد تا اسفند  يليتحل يفيک پژوهش توصين مطالعه يا :ها روشمواد و 
و تـنش   کيـ دموگرافمشخصـات  مربوط به  يها به سرطان پستان پرسشنامه ماران مبتاليکننده از ب مراقبت ۹۱انجام شد.  زيتبر يپزشکدانشگاه علوم  يانکولوژ

  ل نمودند.يخانواده را تکم
 يک رابطه آماريدموگراف يرهايکدام از متغ چيتنش است، اما ه ياز شدت باال يداشتند که حاک ۷کنندگان نمره تنش باالتر از  از شرکت يميش از نيب ها: افتهی

  ).(p≥0.00 ن تنش نشان ندادنديرا با ا يمعنادار
هستند امـا   يدرمان روان ازمند انجام مداخلهينو  کنند يرا تجربه م يبه سرطان پستان تنش باالئ ماران مبتاليان از بکنندگ اگرچه مراقبت :يریگ جهینتبحث و 

  رسد. يشتر روابط الزم به نظر ميدرک ب يشتر با حجم نمونه باالتر برايدا نشد. مطالعات بين تنش پيک با اين عوامل دموگرافيب يا رابطه
  کننده، تنش سرطان پستان، خانواده مراقبت :ها دواژهیکل
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 سنده مسئول)ي(نو ران.ي، ايزتبر ز.يتبر يپزشک علوم دانشگاه يانکولوژ و يهماتولوژ قاتي، مرکزتحقيارشد پرستار يکارشناس ١
 ، ايرانيزه علوم پزشکي تبريز. تبردانشگا ييو ماما يدانشکده پرستار يعلم ئتيه عضو ،ي، مربيکارشناس ارشد پرستار ٢
 ، ايرانيزه علوم پزشکي تبريز. تبردانشگا ييو ماما يدانشکده پرستار يعلم ئتيار، عضو هياستاد ٣
  زيتبر يدانشگاه علوم پزشک يو انکولوژ يقات هماتولوژيز، مرکز تحقيتبر يار، دانشگاه علوم پزشکيدانش ٤

  مقدمه
 ين علـت مـرگ زنـان در کشـورها    يتـر  سرطان پستان مهم

 ياســت. آمــار ســرطان در کشــورها توســعه درحــال و شــرفتهيپ
ش سـن  يافـزا  جـه رشـد و  ي، درنتيازنظـر اقتصـاد   توسـعه  درحال

گار يبـا سـرطان (سـ    مـرتبط  يوه زنـدگ يز اتخاذ شـ يت و نيجمع
ـ  يم غـذائ يـ و رژ يکـ يزيت فيـ دن، کاهش فعاليکش  ) رو بـه يغرب
  .)۱( است شيافزا

 - يقلبـ  يهـا  يمارين علت مرگ پس از بيسوم يمارين بيا
ت يـ ش جمعيافـزا  بـا  ران هسـت. يـ و سوانح و حوادث در ا يروقع

در  رود يباالتر نسـبت بـه قبـل انتظـار مـ      يد به زندگيو ام مسن
  .)۲( دا شوديران پياز سرطان در ا يشتريسرعت موارد ب نده بهيآ

افتد، اما  يک فرد اتفاق ميازنظر پزشكي سرطان براي  اگرچه
اعضاي خانواده در مشـكالت روانـي و اجتمـاعي بيمـاري سـهيم      

ک تغيير وضـعيت عمـده در زنـدگي    يتشخيص سرطان  هستند.
كه بايد توسط خانواده يا زوجـين پذيرفتـه    کند يم خانواده ايجاد

روبرو اسـت   ييها از بيماري، خانواده با چالششود. در هر مرحله 
 .هـا اسـت   كيفيـت زنـدگي آن   و داريـ روابط پا ي دکنندهيكه تهد

ک امـر  يـ شده است كه مبارزه با سرطان  رفتهيطور گسترده پذ به
مار بلکه هركسي كـه او را دوسـت دارد   يب تنها نه خانوادگي است.

شود، كه ممكـن   ينيز با عواقب ناشي از بيماري و درمان مواجه م
هـا در   ياست شامل اختالل در زندگي روزمـره، اضـطراب، نگرانـ   

 .)۵-۳( مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد
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 درماني کنندگان (خانواده) از بيمار مبتال به سرطان پستان تحت شيمي بررسي عوامل مؤثر بر تنش مراقبت
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1394، خرداد 68هم، شماره سوم، پی در پی سیزددوره  209

مزمن بـار   يها يماريا بيبه سرطان و  ماران مبتاليمراقبت از ب
 يگذارد. مقـاالت پژوهشـ   يم کنندگان را بر دوش مراقبت ينيسنگ

. )۱۱-۶(کننـد  يد مييجه را تأين نتيهستند ا يحاضر که اغلب غرب
مـاران  يخـانواده ب  ياعضا يها تير مسئولياخ يها سالبخصوص در 

ن علل يتر افته است که از مهمي شيافزا يريبه طرز چشمگ يسرطان
، کـاهش منـابع در   يدرمان يميش ييسرپا يها توان به درمان يآن م

 )۱۲( اشاره کرد يدسترس و کمبود کارکنان درمان
 يتنش نقش ،مارانينه مراقبت از بيم مطرح درزمياز مفاه يکي

 يصورت احساس دشوار کننده به کننده است. تنش مراقبت مراقبت
 يهـا  تيو غـرق شـدن در مسـئول    يکنندگ نقش مراقبت يدر اجرا

ـ  يجسـم  ازنظربه خود فرد  که ينحو بهمربوط به مراقبت  ـ ي  يا روان
  )۱۳(  است شده فيتعر ب وارد شوديآس

کننـدگان در خـانواده فـرد     نقـش مراقبـت   يطـورکل  اگرچه بـه 
خـود   ين نقـش بـرا  يامد ايشود اما پ يم يقمبتالبه سرطان مهم تل

نکه يرغم ا يا مثالً علي. )۱۴( شده است کننده کمتر شناخته مراقبت
شـده   به سرطان پستان اثبـات  خلق افسرده در همسران زنان مبتال

  .)۱۵( ن امر استيکننده ا ييشگويپ يست چه عاملياما مشخص ن
ک با تـنش  يدموگراف يرهايمطالعات به ارتباط متغ يالبته بعض

. لذا با )۱۷, ۱۶( اند کرده از مراقبت کردن اشاره يناش يها يو سخت
ان بـه  يـ رانين مسئله که ايز توجه به اين علل و نيتوجه به مجموع ا

نه مراقبت در خانواده يو عملکرد درزم يلحاظ هنجارها، انتظار نقش
ــ ــا غرب ــ )۱۸( هــا هســتند يمتفــاوت ب  نــهيدرزم يو مطالعــات فعل

ر يا سـا يـ روان و  يهـا  يمـار يشتر بـر ب يران بيکنندگان در ا مراقبت
م تا مطالعه يبر آن شد، )۲۰, ۱۹( مزمن پرداخته است يها يماريب

مـاران  يکننـدگان از ب  زان تـنش مراقبـت  يم يبررس باهدفحاضر را 
ک يـــمبتالبــه ســرطان پســـتان در خــانواده و عوامــل دموگراف    

  ر است:يقرار ز ن پژوهش بهيسؤال ا م.يکننده آن انجام ده ييشگويپ
مـاران مبتالبـه   يکننـدگان (خـانواده) از ب   مراقبـت الـف) تـنش   

  ران چقدر است؟يسرطان پستان در ا
تنش  ک) بري(دموگراف ياجتماع -يا عوامل فرديب) چه عامل 

 رگـذار يبـه سـرطان پسـتان تأث    مـار مبـتال  ياز ب کننده مراقبتفرد 
  باشند؟ يم
  

  ها روشمواد و 
است که از مـرداد تـا    يليتحل يفيق توصيک تحقين مطالعه يا

و  يقــات همــاتولوژيمرکــز تحق يدر درمانگــاه ســرپائ ۹۱اســفند 
ران) انجـام شـد. مجـوز    يـ (از يتبر  يدانشگاه علوم پزشک يانکولوژ

تـه اخـالق دانشـگاه    يتوسط کم ۵/۴/۱۳۹۱خ يق در تاريانجام تحق
ز يـ ماران نيصادر شد. ب ۲۱۵۷/۵۵/۵به شماره نامه  x يعلوم پزشک

اطالعات  يبه سؤاالت برگه حاو ييپژوهش و پاسخگو قبل از انجام

ت خـود را  يرضـا  يصورت کتب کننده را مطالعه نموده و به مشارکت
  جهت شرکت در مطالعه اعالم کردند.

کننـده   مراقبـت  ۹۱لوت يحجم نمونه با استفاده از مطالعـه پـا  
به سرطان پستان خود جهـت   مار مبتاليمحاسبه شد که همراه با ب

و  يهمـاتولوژ  يقـات يو تحق يبه تنها مرکـز دانشـگاه   يدرمان يميش
مراجعه کرده بودند  زيتبر يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يانکولوژ
ا در دسترس و بـا در نظـر گـرفتن    يآسان  يريگ صورت نمونه که به

ورود بـه مطالعـه    يارهايورود و خروج انتخاب شدند. مع يارهايمع
خـروج شـامل    يارهـا يو معداشتن حداقل سواد خواندن و نوشـتن  
ـ  يمارياشتغال در گروه درمان، داشتن سابقه ب و شـرکت در   يروان

  بود. يتيحما يها انجمن
(قلم و  يکننده از روش خود گزارش سنجش تنش مراقبت يبرا

م کـه  ياستفاده کـرد  caregiver strain indexکاغذ) و پرسشنامه 
از  يکيشود و  ير پاسخ داده ميو خ يبل نه دارد و هرکدام بايگز ۱۲

محسـوب   يدهـ  پاسـخ  ازنظـر افـراد   يهـا بـرا   ن پرسشنامهيتر ساده
از دارد. يصفر امت ياز و هر پاسخ منفيامت ۱ يشود. هر جواب بل يم

ازمند ين ۷ يدهد. نمره باال ينمره کل تنش را نشان م جمع نمرات،
پرسشـنامه فـوق    يسيگلابتدا فرم ان .)۲۲( شود يمداخله شناخته م

د. سـپس  يـ ل گرديک فرم واحد تبديصورت مستقل ترجمه و به  به
برگردانده شد.  يسيبا روش ترجمه معکوس به انگل شده ترجمهفرم 

-يشتر از صحت ترجمـه پرسشـنامه مـ   ينان بين کار موجب اطميا
ن پرسشـنامه از روش آزمـون مجـدد    يـ ا يائيـ ن پاييتع يگردد. برا

 قلـم،  و کاغـذ  روش بـه  هـا  پرسشنامه که صورت نيبداستفاده شد. 
 پسـتان  سرطان به مبتال مارانيب کنندگان مراقبت از نفر ۲۰توسط 

 يدرمـان  يميشـ  جهـت  يسـرپائ  کينيکل به خود ماريب با همراه که
 افـراد  همـان  مجـدداً  بعد هفته ۳و  شد ليتکم بودند کرده مراجعه

 يهمبستگ آوردن دست به يبرا تيدرنهادادند.  پاسخ را پرسشنامه
 يائيـ شـد. پا  اسـتفاده  رسونيپ يهمبستگ بيضر از آزمون دو نيب

  شد. محاسبه R=۷/۰ کننده مراقبت تنش يبرا
ل يـ تحل SPSS(version 18)افـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    داده

ک و يـ ون يرگرسـ  يلـ يو تحل يفيتوصـ  يآمار يها آزمون از شدند.
د. يرها استفاده گردين متغيروابط ب يجهت بررس )۲۱(رهيچند متغ

ـ  يساز منظور از مدل مسـتقل   يرهـا يره، واردکـردن متغ يـ ک متغي
ره يـ چنـد متغ  يسـاز  در مـدل و منظـور از مـدل    يصورت انفراد به

  طور همزمان در مدل است. مستقل به يرهايواردکردن متغ
  
  ها افتهی

به سؤال پژوهش در دو محور تنش  يابيدست يراستاها در  داده
ــرد مراقبــت ــايمتغ و کننــده ف ــدموگراف يره ــنش  ي ــر ت ــؤثر ب ک م

مار يکننده از ب مراقبت ۹۱شدند. درمجموع  يکننده گردآور مراقبت
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 خاني، زهره صناعت زهرا کوچکي نژاد، عليرضا محجل اقدم، هادي حسن
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ن يـ ط ورود بـه مطالعـه در ا  يبه سـرطان پسـتان واجـد شـرا     مبتال
  پژوهش شرکت کردند.

کننـدگان   از مراقبت يمياز ن شين مطالعه بيا يها افتهيمطابق 
مـاران  يکننـدگان از ب  ت مراقبـت يسال سن داشتند. اکثر ۴۰ يباال

الت يتحصـ  يها بودند کـه دارا  مبتالبه سرطان پستان همسران آن
 ۱و شغل آزاد بودند. اطالعات کامل در جـدول   يکمتر از دانشگاه

  آمده است.

 
 ماران مبتالبه سرطان پستانيکنندگان از ب ک مراقبتيدموگراف مشخصات ):1جدول (

 درصد تعداد  ريمتغ

  سن
  سال ۲۰کمتر 

 سال ۴۰تا  ۲۰ن يب
 سال ۴۰شتر از يب

 

۱۰ 

۳۱  
۵۰ 

 

۱۱ 

۳۴ 
۵۴ 

 مارينسبت با ب

 شوهر
  فرزند

  برادر و خواهر
 ريسا

 

۴۱  
۲۸  
۱۱  
۱۱ 

  
۱/۴۵ 
۸/۳۰ 

۱/۱۲ 

۱/۱۲ 

 التيتحص

  يدانشگاه
 يردانشگاهيغ

  
۱۴ 

۷۷ 

  
۴/۱۵ 

۶/۸۴ 

 شغل

 کاريب

 کارمند
  شغل آزاد

  دار خانه
  بازنشسته

  
۱۵ 

۸ 
۳۴ 

۲۵  
۹ 

  
۵/۱۶ 

۸/۸ 
۴/۳۷ 

۵/۲۷ 

۹/۹ 

  
درکل نمونـه   شده محاسبهار نمره تنش ين و انحراف معيانگيم

کننـدگان نمـره    از مراقبـت   درصد۷/۵۲بود.  ۶/۶±۳/۳ يموردبررس
  کسب کردند. ۷نمره کمتر از  درصد ۳/۴۷داشته و  ۷ يتنش باال

ک بـر تـنش   يدموگراف رگذاريتأث يرهايمتغ ن اثرييمنظور تع به
ک و چنـد  يـ ون يز رگرسـ ين پژوهش از آنـال يکنندگان در ا مراقبت

ک ازجملـه  يـ دموگراف يرهايمتغ نيره استفاده و وجود رابطه بيمتغ
ننـده  ک مار و شغل فرد با تنش مراقبـت ينسبت با ب الت، سن،يتحص
آمده است. مطابق  ۲ون در جدول يج آزمون رگرسيشد. نتا يبررس

کننده،  زان تنش مراقبتيرها بر مين متغيکدام از ا چيج اثر هين نتايا
  .)۰۵/۰p(نبود دار يمعن يازنظر آمار

  
  ماران سرطان پستانيکننده از ب مراقبتکننده تنش خانواده  ييشگويک پيدموگراف يرهايمتغ): 2( جدول

    رهيچند متغ  رهيتک متغ  
  B(SE) Beta  P  B(SE)  Beta  P  ريمتغ

  ۲۶/۱  ۲/۰  ۰۰۴/۰  ۲/۰  -۲/۱  ۰۰۲/۰  سن
  ۸/۰  -۰۲/۰  ۰۸/۰  ۹/۰  ۰۰۴/۰  ۰۰۱/۰  التيتحص

  ۳۱/۰  ۱/۰  ۰۳/۰  ۸/۰  ۰۲/۰  ۰۰۵/۰  شغل
  ۳۶/۰  ۰۹/۰  ۰۰۵/۰  ۲/۰  ۱/۰  ۰۰۶/۰  نسبت
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 يریگ جهینتبحث و 
ن پـژوهش نمـره   يکنندگان در ا از مراقبت يميش از نيبحث: ب

کننـده کسـب کردنـد کـه      ش از هفت از پرسشنامه تنش مراقبتيب
د ييـ ازمند انجام مداخلـه هسـتند. در تأ  يطبق نظر سازندگان ابزار ن

 يا اشاره کرد که در مقالـه  )۲۳(م يتواند به مطالعه ک يجه مين نتيا
مار با سـرطان  يکنندگان از ب ن مراقبتيتنش ب يبه بررس يا سهيمقا
ه و معتقد اسـت کـه سـرطان    پرداخت يابت، دمانس و سالمنديبا د

 امـا  کنـد؛  يجاد مـ يها ا يمارير بيبا سا سهين تنش را در مقايشتريب
کننـده   ينـ يب شيک پـ يدموگراف يرهاياز متغ کدام چيه حال نيدرع

ــ يــا ــد. مطالعــه ل همکــاران نشــان داد کــه  و ين تــنش بــاال نبودن
 يماران مبتالبه سرطان دچار اضطراب و افسردگيکنندگان ب مراقبت

ز يـ ن يدرمـان  ازمنـد مـداخالت روان  ين يبودند که برخـ  يتوجه قابل
  .)۲۴( هستند
ان سـن بـا   يم يا بان، رابطهيورا و پانگانير يها افتهيبا  راستا هم

ـ   ؛)۲۵, ۱۰( کننده وجـود نداشـت   زان تنش مراقبتيم م، در يامـا ل
 يهـا  يمـار يماران بـا ب يکنندگان از ب مراقبت يت زندگيفيک يبررس

ش سـن  يد که با افزايگو يمطالعات م يج بعضيمزمن با اشاره به نتا
ز در يـ . عبـداهللا پـور ن  )۲۶(شـود  يشـتر مـ  يکننده ب استرس مراقبت

مـاران دمـانس   يکننـدگان از ب  مراقبت يران بر رويمطالعه خود در ا
دا يـ پ يا مراقبـت رابطـه   يتـنش و سـخت  کننده با  ن سن مراقبتيب

کننده را با  مراقبت يو روان يکيزيز تنش فيشولز نم و ي. ک)۱۹(کرد
از عوامــل  يکــيز يــس نيي. لــو)۲۳(داننــد يســن مــرتبط مــ  

افسـرده در شـوهران زنـان مبتالبـه سـرطان      کننده خلق  ييشگويپ
شـتر  يهـا ب  يش سـن نگرانـ  يداند که با افزا يشتر ميپستان را سن ب
د در نظـر  يـ صـورت تهد  شـتر بـه  يط را بيکننده شرا شده و مراقبت

تواند  ين مطالعات ميما با ا يها افتهي. علت تناقض در )۱۵(رديگ يم
س کـه بـه   يها باشد. مـثالً در مطالعـه لـوو    ل تفاوت در نمونهيبه دل
ا ياند  شده يتر است فقط همسران بررس کيما نزد يها ط نمونهيشرا

 يها يماريب نهيدرزم کنندگان م و عبداهللا پور مراقبتيدر مطالعات ل
  اند. شده  روان در نظر گرفته

ن يز معتقدند بيو همکاران ن انيننباما، پانگا يها افتهيمطابق با 
وجود ندارد، اما کـامرون و   يا مار رابطهيالت با تنش بيزان تحصيم

اشاره  يجيو گران فلد و همکاران در مطالعات خود به نتا پور عبداهللا
ــ ــ  يم ــه نشــان م ــد ک ــد يکنن ــدگان مراقبــت ده ــر  يکنن ــه کمت ک

در مواجهه بـا   يشتريد بيند ممکن است احساس تهدا کرده ليتحص
کار  يکننده بر سخت الت مراقبتيمار بکنند و تحصيامر مراقبت از ب

کننـدگان   در مطالعه ما اغلب مراقبت .)۱۹, ۱۱, ۸(مراقبت اثر دارد
سـه  يباهـدف مقا  يا داشتند، انجام مطالعه يردانشگاهيالت غيتحص

الت يبـا سـطوح متفـاوت تحصـ    کننـدگان   شده مراقبت تنش تجربه
  ن موضوع کمک کند.يتواند به درک بهتر ا يم

ن نــوع شــغل ين پــژوهش نشــان داد کــه بــيــهــا در ا يبررســ
وجـود نـدارد.    يا رابطـه  کننـده  مراقبـت  کنندگان بـا تـنش   مراقبت

 امـا  کنـد؛  يد مـ ييـ جه را تأين نتيز ايمطالعه عبداهللا پور ن يها افتهي
زان تــنش يــنــوع شــغل بــر مد يــگو يکمپــل در مطالعــه خــود مــ

ن اسـت  يازمند ايت سرطان ني. ماه)۲۷(گذارد يکننده اثر م مراقبت
الزم را  يريپذ ته باشند که انعطافداش يکننده شغل که افراد مراقبت

ن مطالعـه  يـ ره داشـته باشـد. در ا  يو غ يساعات کار يازنظر مرخص
د يکننـدگان بـه شـغل آزاد اشـتغال داشـتند کـه شـا        اغلب مراقبت

 يهـا  افتـه ي ين مسائل داشته و علت احتمـال يبابت ا يکمتر ينگران
  .)۲۳(ن مطالعه در مورد رابطه شغل با تنش استيا يآمار

شـده توسـط    مار و تنش تجربـه ينسبت با ب نين مطالعه بيدر ا
 بـان يپانگان مطالعـه  م کـه بـا  يدا نکـرد يـ پ يا کننـده رابطـه   مراقبت
ز معتقـد اسـت نـوع رابطـه     يـ برنارد ن ي. از طرف)۱۰(دارد يهمخوان
ؤثر است و دختران تـنش  م کننده ا شوهر) بر تنش مراقبتي(دختر 

و تفاوت آن  يمطالعه پانگانن ج ما باي. تشابه نتا)۲۸( دارند يشتريب
توانـد در تفـاوت فرهنـگ     يمانند مطالعه برنارد م يبا مطالعات غرب

مـار  يت از فـرد ب يـ ت حمايـ سه با شـرق ازلحـاظ اهم  يغرب در مقا
  دانست.
  مطالعه: يها تيمحدود

بخـش   يتوان بـه بررسـ   ين مطالعه ميا يها تيمحدود ازجمله
شود  يشنهاد مي. لذا پک اشاره کرديدموگراف يرهاياز متغ يمحدود

 يرهـا يتـر متغ  جامع يشتر و بررسيمطالعات مشابه با حجم نمونه ب
راز سـرطان  يـ غ سرطان (بـه  يمارياز ب يتر عيف وسيمرتبط و در ط

  پستان) انجام شود.
ــهينت ــگ ج ــت  :يري ــنش مراقب ــ  ت ــده در ب ــيش از نيکنن از  يم
ن پژوهش باال بـوده اسـت کـه در ضـمن بـا      يکنندگان در ا شرکت
ن يتـر  نداشـتند. مهـم   يا ابطـه ر هـر  شد  يک بررسيدموگراف عوامل

کنندگان از  مراقبت يها ن است که خانوادهيا ج درکين نتايکاربرد ا
نه يان امر سالمت درزميد از چشم متوليماران مبتالبه سرطان نبايب

 يطـور ضـمن   ج بهين نتايا در ضمنت دور بمانند و يآموزش و حما
ن تـنش  يـ در رابطه بـا علـت ا   يگريوامل دن است که عيانگر اينما

که  ۲۰۰۸منظم در سال  يک مطالعه مرورياندرکار است. در  دست
ج نشـان داد  يکا انجام شد نتايامر يتوسط انجمن پرستاران انکولوژ

ــ  ــهو هــم  يفيکــه هــم مطالعــات توص ــنش يدر زم يا مداخل ــه ت ن
ــدگان مراقبــت ــاران ســرطانياز ب کنن ار محــدود هســتند يبســ يم

)،  لـذا مطالعـات   ۲۹( باشـند  ينمـ  اتکـا  قابل ها آنج ينتا که ينحو به
، يمـؤثر احتمـال   ر عوامـل يسا يشتر و بررسياضافه با حجم نمونه ب

نـه کمـک   ين زميـ در ا يتواند به درک بهتر روابط علت و معلول يم
  کند.
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FACTORS INFLUENCING FAMILY CAREGIVER STRAIN INDEX OF 
BREAST CANCER PATIENTS UNDERGOING CHEMOTHERAPY 
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Abstract: 
Background & Aims: Although cancer attacks only one person, all family members are involved. 
Most studies on cancer have been focused on patient, but the families coping process and their needs 
are ignored by care providers. The goal of present study is to investigate the amount of care giver 
strain to breast cancer patients, and their demographic characteristics.  
Materials &Methods: This is a Typical Descriptive study which lasted from July 2012 to February 
2013. Participants recruited from outpatient chemotherapy setting of Tabriz University of Medical 
Sciences (Iran) using convenience sampling method. 91 family care givers of breast cancer patients 
completed the demographic and care giver strain index questionnaires. 
Result: More than half of the subjects in this study had a strain score above7 which represents severe 
care giver strain but none of the demographic variables had a significant statistical relationship with 
care strain. 
Conclusion: Although care givers in this study experienced a great amount of strain and need 
psychotherapy intervention, none of the demographic variables could predict this tension. Studies with 
larger sample size assessing other factors may be helpful in understanding causal relationships. 
Key words: Breast cancer, Family care giver, strain. 
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