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Abstract
Introduction: To decrease self-esteem and body image among cancer patients is considered as a 
root cause of psychological problems and it is more likely that educational and consulting are able 
to alleviate some side effect of mediation treatment. Thus, the purpose of this study was to conduct 
research in order to determine the effect of interventions on improve and promote of self-esteem and 
body image in cancer patients.
Methods: In this review systematic was conducted via searching some reliable and validities 
scientific databases such as Science direct, Cochran SID, MagIran, Scopus, PubMed, Web of Science 
and Google scholar as a trustworthy research engine as well. Finally, 32 Persian and English articles 
were assessed. After evaluating the articles based on Inclusion criteria such as non-repetition and 
availability of the full text of the articles, 22 articles were entered in this study.
Results: A majority of articles that were evaluated relate to patients with breast cancer. Furthermore, 
all of the interventions that were used based on cognitive-counseling and counseling models and 
theories, rehabilitation, and physical activity that whole of the results of study had an enormous 
effect on the patients.
Conclusions: Despite the positive effects of interventions on improving and enhancing the self-
esteem and body image of cancer patients, judging the definitive effectiveness of these interventions 
requires more extensive research with a larger sample size.
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چکیده
مقدمه: کاهش سطح عزت نفس و تصویر بدنی به عنوان یکی از شایع ترین مشکالت روانشناختی بیماران مبتال به سرطان مطرح می باشد 
که انجام مداخالت آموزشی، مشاوره ای می تواند در زمینه ارتقا و بهبود این عوارض موثر باشد؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخالت 

انجام شده در بهبود و ارتقا عزت نفس و تصویر بدنی در بیماران مبتال به سرطان انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه مرور متون طی سال های 1389)2010 میالدی( تا 1399 )2020( با استفاده از کلیدواژه های عزت نفس، تصویر 
 Science direct، Cochran SID، MagIran،،پایگاه های اطالعاتی بیماران سرطانی، مداخالت و معادل های مش شده آن ها در  بدنی، 
Scopus، PubMed، Web of Science و موتور جستجوگر Google scholar انجام گردید، سرانجام تعداد 32 مقاله فارسی و انگلیسی به 

دست آمد که پس از ارزیابی مقاالت و در نظر گرفتن معیارهایی همچون تکراری نبودن و در دسترس بودن متن کامل مقاالت، 22 مقاله بر 
اساس معیار جداد وارد مطالعه شدند. 

یافته ها: از 22 مطالعه مورد بررسی بیشتر مطالعات مربوط به بیماران مبتال به سرطان پستان تحت ماستکتومی بود که براساس مدل ها و 
تئوری های روانی شناختی – مشاوره ای، توان بخشی و فعالیت های فیزیکی انجام شده بود و نتایج آنها نشان دهنده تاثیر هر یک از مداخالت 

در جهت ارتقا عزت نفس و تصویر بدنی بیماران بود.
نتیجه گیری: علی رغم تأثیر مثبت مداخالت در بهبود و ارتقا سطح عزت نفس و تصویر بدنی بیماران مبتال به سرطان قضاوت در مورد 

اثربخشی قطعی این مداخالت نیاز به تحقیقات وسیعتر با حجم نمونه باالتر را می طلبد.
کلیدواژه ها: عزت نفس، تصویر بدنی، سرطان، مرور نظام مند.

مقدمه
علی رغــم پیشــرفت های قابــل  توجــه در علــم پزشــکي، ســرطان 
ــرن  ــای قـ ــن بیماری ه ــي از مهم تری ــوان یک ــه  عن ــان ب همچن
حاضــر و دومیــن علــت مــرگ  و میــر بعــد از بیماری هــای 
ــده  ــه انجــام ش ــق مطالع ــروق مطــرح اســت )1(. طب ــب و ع قلـ
ــرطان  ــورد س ــاً 1،762،450 م ــوع، تقریب ــال 2019 در مجم در س
ــورد  ــش از 4،800 م ــادل بی ــه مع ــت ک ــده اس ــخیص داده  ش تش
ــورد  ــاً 62930 م ــن، تقریب ــر ای ــالوه ب ــرروز اســت. ع ــد در ه جدی
ــرطان های  ــد س ــورد جدی ــتان و 95.830 م ــرطان پس ــد از س جدی
ــد  ــی باش ــه م ــرطان ری ــی، س ــزی، لکوم ــای مغ ــت، توموره پوس
ــای  ــا انته ــی ت ــزارش ســازمان بهداشــت جهان ــا گ ــق ب )2(. مطاب

ســال 2019 تعــداد 9/6 میلیــون نفــر در جهــان بــه علــت ســرطان 
ــورد آن در  ــون م ــزان 2/9 میلی ــن می ــه از ای ــده اند ک ــوت  ش ف
مبتالیــان بــه ســرطان پســتان، 1/8 میلیــون مربــوط بــه ســرطان 
کولورکتــال بــوده اســت )3( پیامدهــا  و عــوارض جانبــی درمان هــا 
در  اکثریــت بیمــاران، ســبب تغییــر وضــع ظاهــری آنــان می شــود 
کــه بارزتریــن آن هــا ریــزش مــو، از دســت دادن یــک عضــو ماننــد 
ــوده  ــده ب ــیار ناراحت کنن ــه بس ــرد ک ــای ف ــی از عضوه ــع یک قط
ــم  ــا ایجــاد عالئ ــن ناراحتی ه ــا ای و واکنــش بیمــاران ســرطانی ب
ــا اســتفراغ همــراه اســت  ــت تهــوع ی ــر حال جســمانی دیگــر نظی
)4(.  ســرطان ضمــن ایجــاد مشــکالت جســماني بـــراي مبتالیان، 
ســبب بــروز مشــکالت متعــدد اجتمـــاعي و روانـــي بــراي آن هــا 
نیــز می شــود کــه مهمتریــن آنهــا ایجــاد مشــکالت روان شــناختی 
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مــی باشــد که قــادر اســت کیفیـــت زندگــي بیمــاران را تغییــر داده 
و انجــام اقداماتــی نظیــر  خودکـــشي در انــان بــا میــزان باالیــی 
ــتري  و  ــدت بس ــدن م ــي ش ــن طوالن ــد . همچنی ــش یاب افزای
ــاران از  ــروه از بیم ــن گ ــی در ای ــه زندگ ــد ب ــزان امی ــش می کاه
ــه  ــا توجــه ب دیگــر پیامدهــای درمــان ســرطان مــی باشــد )5(. ب
ــرطانی  ــاران س ــی بیم ــت زندگ ــن کیفی ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی تح
ــی  ــه مهمتریــن ابعــاد کیفیــت زندگــی یعنــی تصــور بدن توجــه ب
ــای   ــه معن ــس ب ــد )6(. عزت نف ــی یاب ــت م ــس اهمی و عزت نف
اعتمـــاد بــه توانـــایی در خــود اندیشــیدن اســت، اعتمــاد به حــق 
خــود بــرای موفــــق بــودن، شــاد بــودن، ارزشــمند بــودن و ابــراز 
ــطح  ــا س ــد. ب ــف آن می باش ــر تعاری ــته ها از دیگ ــا و خواس نیازه
عــزت نفــس  بــاال،  افــراد  بــا احتمــــال بیشــتری می تواننــد در 
ــا  ــن عزت نفــس ب ــد )7(. همچنی ــر مشــکالت ایســتادگی کنن براب
جنبــه  هــای جســمانی افــراد نظیــر وضعبــت ظاهــری، زیبایــی و 
نقــص بدنــی ارتبــاط مســتقیم دارد و باعــث داوری هایــی در رابطــه 
ــورد نظــر شــخص  و  آرزوی  ــای م ــده  و هدف ه ــودش ش ــا خ ب
او را  نیــز شــامل می شــود. ایــن اهــداف همــان ارزش هــای فــرد  
ــا تصویــر ذهنــی  اســت )8(. عزت نفــس رابطــه بســیار نزدیکــی ب
فرد از خود و همچنین شــــیوه سـازگـــاری دارد. بدیـن معنـی کـه 
تصویـر مثبـت از جســم خویش ســبب ایجـاد حـس ارزشـمندی 
در فـــرد می گردد و  متقابال، تصویـــر ذهنـــی کـــه بـه هـر صورتی 
دســتخوش تغییــر شــده باشــــد بــه همــان میــزان تغییــر در عــزت 
ــی  ــوارض  درمان ــا عــ ــاری ی ــود )9( بیم ــی ش ــس وی وارد م نف
آن  منجـــر بـــه تغیـــیر  در وضعیت تصویـــر ذهنـــی و عزت نفس 
ــت  ــل ماهی ــه دلی ــن ب ــای مزم ــر در بیماری ه ــن ام ــود و ای می ش
طوالنــی و غیرقابــل  پیش بینــی بودن آن ها بســیار آشــکارتر اســت. 
سرطان نیز یــــک بیمـــاری مزمـن اسـت کـــه علیرغــم وجــود 
همــــه پیشرفت ها در زمینه تشــــخیص و درمـــــان همچنـــان 
یـــــادآور درد، محدودیـــت، بدشـــکلی و مـــرگ می باشــد با توجه 
به شـــیوع انـــواع ســـرطان در کشورهای مختلف، مبتالیـــان هـم 
تحـــت تـــأثیر متغیرهــای فرهنگی و رفتــاری متفاوت قرار دارنــــد 
)7(. نتایــج یــک مطالعــه انجــام  شــده در ایــران نشــان داد؛ افزایش 
ــی  ــی بدن ــت از نواح ــری و رضای ــت ظاه ــی وضعی ــرات ارزیاب نم
ــه  ــج مطالع ــد )10(. نتای ــش می یاب ــز افزای ــس نی ــرات عزت نف نم
Leite  و همــکاران )2015( و Teo و همــکاران )2016( و Lio  و 

ــر  ــس  و تصوی ــن عزت نف ــطح پایی ــر س ــکاران )2016( بیانگ هم
ــود )13-11(.  ــرطان ب ــان س ــت درم ــاران تح ــن بیم ــی در بی بدن
بنابراین ســرطان اســتقالل و توانایی فــــرد را بـــرای ایفـــای نقش 

ــرد را به ســوی  ــرده و ف ــهدید کـ ــاع تــ ــواده و اجتم ــر در خان مؤث
احســـاس فقـــدان شایســـتگی و اطمینان از خود  تشــویق می کند  
کـــاهش میــزان عزت نفــس و تصویــر بدنــی در بیمــاران مبتالبــه 
ســـرطان امـــری قـــابل پیش بینی و بااهمیت اســـت کــه می تواند 
منجــــر بـــه بـــروز واکنش هایــی از قبیـــل افســردگی، اضطــراب، 
ــل  ــدم تمای ــاط و ع ــراری ارتب ــکال در برق ــرس، خشــونت، اشــ ت
ــود. در  ــود ش ــت از خ ــای مراقب ــرکت در برنامه ه ــرای شــ ــرد ب ف
ایــن رابطــه ســعی شــده اســت اقدامــات و مداخــالت مختلفــی در 
راســتای بهبــود ســطح عزت نفــس و تصویــر بدنــی انجــام شــود. 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــي بیم ــائل روان ــه مس ــه ب ــود ؛ توج ــن  وج ــا ای ب
ــان  ــده ی درم ــان و تکمیل کنن ــوان بخشــي از درم ــرطان  به عن س
پزشــکي آن طــور کــه بایــد جایــگاه خــود را پیــدا نکــرده اســت. از 
ــی نامطلــوب در  آن جایــي کــه عــزت نفــس پاییــن و تصــور بدن
ــردي، تفکــر،  ــن ف ــط بی ــراري رواب ــر برق بیمــاري هــاي مزمــن ب
ــا  ــي آن ه ــي دارد بررس ــر منف ــاران تأثی ــرد بیم ــاس و عملک احس
عنــوان یــک نکتــه کلیــدي حائــز اهمیــت اســت. از ســوی دیگــر 
ــي  ــیوه های درمان ــه ی اثربخشــی ش ــي در زمین ــود مطالعات ــا وج ب
مختلــف بــراي بهبــود وضعیــت روانــي – اجتماعــي و خانوادگــي 
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، هنــوز اســتفاده از روش هــا و مداخالت 
ــه  ــروري ب ــود ض ــتی های موج ــت کاس ــه عل ــد، ب ــي جدی درمان
ــا توجــه بــه شــایع بــودن ســطح  نظــر می رســد. در ایــن راســتا ب
نامطلــوب عــزت  نفــس و تصویــر بدنــی در بیمــاران ســرطانی بــه 
 عنــوان دو وجــه بســیار مهــم روانــي در این گــروه از بیمــاران، کلیه 
مطالعــات انجــام  شــده در زمینــه بهبــود و ارتقــا ســطح عزت نفــس 
ــه  صــورت یــک  ــن بیمــاران ســرطانی را ب ــی در بی ــر بدن و تصوی
ــد  ــم. امی ــرار دادی ــی ق ــورد بررس ــد را م ــروری نظام من ــه م مطالع
اســت ایــن مطالعــه در آینــده روش هــای مراقبتــی و درمانــی جدید 
را در زمینــه مســائل روانــي بیمــاران  مبتــال بــه ســرطان پیشــنهاد 

کنــد. 

روش کار
ــه ای در  ــات مداخل ــد باهــدف شناســایی مطالع ــرور نظام من ــن م ای
ــه ســرطان انجــام  ــال ب ــی بیمــاران مبت ــر بدن عزت نفــس و تصوی
ــان  ــه زب ــی ب ــای اطالعات ــی پایگاه ه ــتجوي الکترونیک ــد. جس ش
فارســی و انگلیســی از فروردین مــاه 1389 )آوریــل 2010( تــا 
پایگاه هــای  انجــام شــد  )آوریــل 2020(  فروردین مــاه 1399 
 )Iran medex( فارســی شــامل بانــک اطالعــات نشــریات کشــور
پایــگاه اطالعــات علمــی )SID(، همچنیــن مقــاالت انگلیســی در 
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 Science direct، PubMed، Embase، پایگاه هــای اطالعاتــی
Scopus و موتــور جســت  و جوگــر Google Scholar بــا اســتفاده 

ــاران  ــی، بیم ــر بدن ــس، تصوی ــی عزت نف ــای فارس از کلیدواژه ه
 Mesh )self-concept ســرطانی و معــادل آن هــا در ســایت
body image. cancer.( جســتجو شــد. معیارهــاي ورود بــه 

ــا گــروه هــدف  ــه ای آموزشــی ب مطالعــه شــامل؛ مطالعــات مداخل
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، مداخالتــی کــه هــدف آن هــا حتمــًا 
ــرطانی  ــاران س ــی بیم ــر بدن ــس و تصوی ــت عزت نف ــر وضعی تغیی
باشــد. معیارهــاي خــروج از مطالعــه شــامل؛ مطالعــات توصیفــی، 

ــدم  ــاالت و ع ــن مق ــه مت ــی ب ــدم دسترس ــروري، ع ــی، م کیف
ــی  ــاالت و بررس ــی مق ــت ارزیاب ــود. جه ــالت ب ــفافیت مداخ ش
مقــاالت از معیــار جــداد اســتفاده شــد. ایــن معیــار، مقــاالت را بــر 
ــری  ــی ســازی، پیگی اســاس احتمــال وجــود ســوگیری در تصادف
بیمــاران و کورســازی بررســی می کنــد کــه حداقــل امتیــاز در ایــن 
معیــار صفــر و حداکثــر امتیــاز 5 می باشــد. بــر اســاس ایــن معیــار، 
ــدند.  ــه ش ــد، وارد مطالع ــتر گرفتن ــا بیش ــره 3 ی ــه نم ــی ک مقاالت

ــد. ــه گردی ــات منتخــب در )جــدول 1( ارائ خالصــه مطالع

جدول1: مقاالت مرتبط با مداخالت انجام  شده در زمینه عزت  نفس و تصویر بدنی در بیماران سرطانی
نویسنده 

نوع ابزار حجم نمونهنوع مطالعهعنوان مطالعه)سال(
نمره نتایجمحتوای مداخلهاستفاده  شده

جداد

Hsu و همکاران 
)14( )2010(

اثربخشی مشاوره 
اطالعاتی و عاطفی بر تأثیر 
روان شناختی زنان مبتالبه 

سرطان پستان تحت 
جراحی

کار آزمایی 
بالینی

62 زن مبتالبه 
سرطان پستان 
تحت جراحی در 

تایوان

مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

دریافت دو جلسه 
مشاوره اطالعاتی 
و عاطفی قبل از 

جراحی

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()گروه ازمون افزایش 
6/90 نمره در نمره تصویر بدنی و 
گروه کنترل: کاهش 5/69 نمره در 
نمره تصور بدنی به نسبت دوره قبل 

از مداخله(

3

Mehnert و 
همکاران )2011(

)15(

تأثیر برنامه گروه 
توان بخشی مبتنی بر 

تمرین بدنی بر اضطراب، 
افسردگی، تصویر بدن و 
کیفیت زندگی مرتبط با 

سالمتی در بیماران مبتالبه 
سرطان پستان

کار آزمایی 
بالینی

58 بیمار سرطان 
پستان در تهران

مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

برنامه گروهی 
10 هفته شامل 
ژیمناستیک، 

بازی های حرکتی و 
پیاده روی و آهسته 

دویدن.

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()میانکین نمره در پایان 
مداخله : 2/57 ± 6/20 در گروه 
آزمون و در گروه کنترل : 1/66 

) 5/57±

3

Kavocic و 
همکاران )2011(

)16(

تأثیر آموزش آرامش سازی 
طبق یوگا بر عزت نفس 
بیماران پس از جراحی 

سرطان پستان

کار آزمایی 
بالینی

32 بیمار مبتالبه 
سرطان پستان در 

اسلوونی

مقیاس 
عزت نفس 

روزنبرگ )1965(

مشاوره روانشناسی، 
تمرینات یوگا به 
مدت 3 هفته در 
منزل توسط سی 

دی آموزشی

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()گروه آزمون : 4/76 ± 
32 و گروه کنترل : 3/34 29/50±(

3

رجبی پور و 
همکاران )2013(

)17(

بررسی تأثیر مداخله 
پرستاری به روش 

“مصاحبه انگیزشی گروهی 
“ بر کیفیت زندگی و 

عزت نفس بیماران مبتالبه 
سرطان روده دارای 

استومی دائمی

نیمه تجربی
70 بیمار تحت 

جراحی استومی در 
تهران

پرسشنامه 
عزت نفس کوپر 

اسمیت

5 جلسه 90 
دقیقه ای مصاحبه 
با مباحث امنیت، 
احترام، رازداری، 
صداقت و راستی، 

چرخه تغییر

عدم تفاوت معنادار در میانگین نمره 
عزت نفس بیماران در پیش آزمون و 

پس آزمون )P< 0/05()گروه آزمون : 
میانگین نمره 15/5 ± 39/58 ،گر.ه 

کنترل : 16/54 ± 14/29(

4

ایزدی اجیرلو و 
همکاران )2013(

)19 .18(

اثربخشی مداخله شناختی-
رفتاری گروهی بر اصالح 

تصویر تن و افزایش 
اعتمادبه نفس در زنان 

مبتالبه سرطان پستان بعد 
از جراحی ماستکتومی

نیمه تجربی
23 زن 

ماستکتومی شد در 
تهران

پرسشنامه 
عزت نفس آلیس 

پوپ و میک 
هیل )1988( و 
مقیاس تصویر 
تن و روابط 

هرمز و همکاران 
)2008(

12 جلسه 90 
دقیقه ای مباحث 
جهت گیری و 

فاش سازی، مبارزه 
با مقاومت ها، 

انسجام و بازدهی، 
تثبیت و اختتام(

افزایش سطح عزت نفس و تصویر 
بدنی بیماران گروه آزمون بعد از 

مداخله )P > 0/05()تصویر بدنی  در 
گروه آزمون 53/51 و در گروه کنترل 
:44/94 و عزت نفس در گروه آزمون : 

77/31 و در گروه کننرل :44/49(

3
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Morone و 
همکاران )2014(

)20(
تأثیر مداخالت توان بخشی 
آموزشی چند رشته ای در 

بازماندگان سرطان پستان: 
نقش تصویر بدن بر کیفیت 

زندگی

کار آزمایی 
بالینی

60 زن مبتالبه 
سرطان پستان در 

ایتالیا
مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

ده جلسه فیزیوتراپی 
45 دقیقه 2 بار در 
هفته و به مدت 

40 روز

بهبود معنادار سطح اعتمادبه نفس 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05( )بهبود حدود 40درصد 
در گروه آزمون در نمره تصویر یدنی 
در مقایسه با بهبود 10 درصدی در 

گروه کنترل(

3

Kim و 
همکاران )2015(

)4(

تأثیر خنده درمانی بر 
وضعیت خلقی و عزت نفس 
در بیماران مبتالبه سرطان 

تحت پرتودرمانی
کار آزمایی 

بالینی

62 بیمار مبتالبه 
سرطان تحت 

رادیوتراپی در کره 
جنوبی

پرسشنامه 
 Mood
States-
Brief

)POMS-B(

3 جلسه 
خنده درمانی به 
مدت 60 دقیقه

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()میانگین نمره در گروه 
آزمون : 3/83 ± 1/69 و در گروه 

کنترل : 2/86 ± 0/24(

4

 Rosenberg
و همکاران 
)21()2015(

برنامه ماجراجویی 
در فضای باز برای 

بزرگ ساالن جوان مبتالبه 
سرطان: اثرات مثبت بر 

روی تصویر بدن و عملکرد 
روانی

کار آزمایی 
بالینی

488 بیمار مبتالبه 
سرطان در آمریکا

مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

برنامه 6 روزه 
آموزش شخصی 

و نظارت بر اصول 
اولیه موج سواری و 
صعود به قله کوه

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
)P> 0/05( بیماران بعد از مداخله
)میانگین نمره در گروه آزمون : 

6/9 ± 18/8 در گروه کنترل :6/8 
) 16/8±

4

Periasamy و 
همکاران )2015(

)22(

نتایج مشاوره شیمی درمانی 
در اثرات روانی و 

عزت نفس در بیماران تحت 
انکولوژی

کار آزمایی 
بالینی

162 بیمار مبتالبه 
سرطان تحت 

شیمی درمانی در 
مالزی

مقیاس 
عزت نفس 

روزنبرگ )1965(

بحث گروهی 
درزمینه عوارض 
جانبی، کنترل 

عواطف و احساسات 
و بایدها و نبایدها

بهبود معنادار سطح عزت نفس بیماران 
بعد از مداخله )P> 0/05()در گروه 
آزمون : 6/55 ± 26/6 در گروه 

کنترل: 6/92 ± 24/41(
3

جعفر پور و 
همکاران )2016(

)23(

اثربخشی شناخت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی به 
شیوه گروهی در کاهش 
نگرانی تصویر بدنی و 
افسردگی در بیماران 
مبتالبه سرطان پستان

نیمه تجربی
30 زن مبتالبه 

سرطان پستان در 
تهران

پرسشنامه نگرانی 
در مورد تصویر 
بدنی لیتلون، 
اکسون و پری 

)2005(

8 جلسه 90 
دقیقه ای بحث 

شناخت افکار منفی، 
افراطی و غلبه بر 
آن، تکنیک های 

آرامیدگی

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()میانگین نمره در گروه 
آزمون : 87± 87/30 و در گروه 

کنترل :36/6 54/32±(

4

قربانی و 
همکاران )2017(

)9(

اثربخشی مداخالت رویکرد 
مثبت گرا بز افسردگی، 

عزت نفس، امید به زندگی 
و تصویر بدنی زنان 

ماستکتومی شده

نیمه تجربی
30 زن 

ماستکتومی شده 
در تهران

پرسشنامه 
چندبعدی 
بدن-خود 

 )MBSRQ(
و پرسشنامه 
عزت نفس 

)SEI(

6 جلسه 90 
دقیقه ای مباحث 
شناخت 5 توانایی 

برتر، مالقات 
قدردانی، پاسخ دهی 

فعال، شمردن 
نعمت ها، حس 

ذائقه، حفظ اثرات 
درمانی

افزایش سطح عزت نفس و تصویر 
بدنی بیماران گروه آزمون 4 بعد از 
مداخله )P> 0/05()میانگین نمره 
عزت نفس در گروه آزمون :96/33

در گروه کنترل :76/40 و میانگین 
نمره تصویر بدنی در گروه آزمون : 
122/73 و در گروه کنترل : 105/53

3

Marafante و 
همکاران )2017(

)24(

یک برنامه عکس درمانی 
برای بهبود تصویر بدن، 

افزایش خودآگاهی و بیان 
احساسات در بیماران 
مبتالبه سرطان پستان

کار آزمایی 
بالینی

16 بیمار مبتالبه 
سرطان پستان 

تحت ماستکتومی 
در ایتالیا

مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

انتخاب عکس و 
تبدیل آن به صورت 

پوستر بر اساس 
انتخاب بیماران 
با توجه چگونگی 
درک بدنشان بر 
اساس داستان 

فردی

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
)P> 0/05( بیماران بعد از مداخله
)میانگین نمره در گروه آزمون : 

1/28±2/25 در گروه کنترل :0/55 
)0/8±

3

Pintado و 
همکاران )2017(

)25(

تأثیر ذهن آگاهی به منظور 
تقویت تصویر بدن در 

بیماران مبتالبه سرطان 
پستان

کار آزمایی 
بالینی

29 بیمار مبتالبه 
سرطان پستان در 

مکزیک
مقیاس تصویر 
)BIS( بدنی

مداخله 8 جلسه 
تمرینات یوگا، 

مراقبه

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 

)P> 0/05( ()میانگین نمره در گروه 
آزمون :1/28 ، در گروه کنترل :0/33(

4

مرادی احمر و 
آزادی )2018(

)26(

اثربخشي مداخله گروهي 
راه حل مدار بر تصویر بدني 

پس از ماستکتومي
نیمه تجربی

30 زن 
ماستکتومی شده 

در تهران

پرسشنامه 
چندبعدی 
بدن-خود 

)MBSRQ(

6 جلسه 90 
دقیقه ای مباحث 

فرمول بندی 
حلقه های راه حل 
مشکالت، استفاده 

از فن سؤاالت 
مقیاسي، رهان 

خلف و شرط بندی 
متناقض

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از 

مداخله)P> 0/05()میانگین تصور 
بدنی در گروه آزمون 157/73 و در 

گروه کنترل :143/20(

4
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دوست نظامی و 
همکاران )2018(

)27(

تأثیر مراقبت معنوی مبتنی 
بر قلب سلیم بر عزت نفس 
کودکان سرطانی شهرستان 

مشهد
کار آزمایی 

بالینی
40 کودک مبتالبه 
سرطان در مشهد

پرسشنامه 
عزت نفس کوپر 

اسمیت

برنامه آموزشی 
مبتنی بر مراقبت 
معنوی و با تمرکز 
بر آیین دین اسالم 
را در 5 جلسه در 
طول چهار هفته 

افزایش سطح عزت نفس بیماران گروه 
)P> 0/05( آزمون بعد از مداخله

)میانگین نمره در گروه آزمون : 37/7 
،گروه کنترل:32/5(

4

افروز و همکاران 
)28()2018(

اثربخشی تکنیک مثبت گرا 
بر تصویر بدنی، امید به 

زندگی و شادکامی در زنان 
نیمه تجربیباتجربهٔە جراحی پستان

30 زن مبتالبه 
سرطان سینه در 

تهران

پرسشنامه 
چندبعدی 
بدن-خود 

)MBSRQ(

شش جلسه خالصه 
زندگی، مالقات 

قدردانی، پاسخ فعال 
یا سازنده و حس 

ذائقه

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از 

مداخله)P> 0/05()میانگین نمره در 
گروه آزمون : 8/75 ±139/80 و در 

گروه کنترل :8/35 136/40±(

3

Landry و 
همکاران )2018(

)5(

تأثیر برنامه فعالیت بدنی 
سازگار بر عزت نفس و 
کیفیت زندگی بیماران 

مبتالبه سرطان پستان بعد 
از ماستکتومی

کار آزمایی 
بالینی

30 زن مبتالبه 
سرطان پستان در 

فرانسه

پرسشنامه 
عزت نفس 
روزنبرگ

12 جلسه تمرینات 
بدنی شامل 

ایروبیک، بدن سازی 
و یوگا

اختالف معنادار میانگین نمره 
عزت نفس در گروه مداخله در 

مقایسه با گروه کنترل بعد از مداخله 
)P=0/0001()میانگین نمره  در گروه 

آزمون :1/05 4/34±

در گروه کنترل:1/01 3/22±(

3

خلعتبری و 
همکاران )2018(

)29(

اثربخشی درمان متمرکز 
بر شفقت بر تصویر بدنی 
و رضایت زناشویی زنان 
مبتالبه سرطان پستان

نیمه تجربی
30 زن مبتالبه 

سرطان پستان در 
تهران

پرسشنامه 
چندبعدی رابطه 
خود- بدن کش 

)2000(

8 جلسه 90 
دقیقه ای مداخله 
درمان متمرکز بر 
شفقت )تمرین 
وارسی بدنی و 
تنفس، پرورش 

احساسات، آموزش 
همدلی(

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از 

مداخله)P> 0/05()میانگین نمره در 
گروه آزمون :2/73

گروه کنترل :1/50 (

4

Sidik و 
همکاران )2018(

)7(

اثربخشی مشاوره 
شیمی درمانی بر عزت نفس 
و تأثیرات روانی در بیماران 

سرطانی در مالزی

کار آزمایی 
بالینی

2120 بیمار 
مبتالبه سرطان در 

مالزی

مقیاس 
عزت نفس 

روزنبرگ )1965(

مشاوره در 4 جلسه 
با موضوعات کلیات 

شیمی درمانی، 
آمادگی برای آن، 
مدیریت عوارض 
جانبی، کنترل 

عواطف و احساسات

اختالف معنادار میانگین نمره 
عزت نفس در گروه مداخله در 

مقایسه با گروه کنترل بعد از مشاوره 
)P=0/0001(.)میانگین نمره در گروه 

آزمون :5/95 31/14±

در گروه کنترل:4/61 ± 22/06(

3

شریفی ساکی و 
همکاران )2019(

)30(

تاثیرآموزش مهارت های 
کنترل خشم بر بهبود عزت 
نفس زنان مبتالبه سرطان 

پستان بعد از جراحي 
ماستکتومي

نیمه تجربی
30 زن 

ماستکتومی شده 
در تهران

مقیاس 
عزت نفس 

روزنبرگ )1965(

8 جلسه 1/5 ساعته 
مباحث راهبردهای 
شناختی، رفتاری، 
آرامیدگی و کاهش 

استرس

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()میانگین نمره در گروه 

آزمون:1/35 6/87± 

در گروه کنترل:±0/88 3/73(

4

Richard و 
همکاران )2019(

)31(

تأثیر مداخله مراقبت از 
زیبایی بر عالئم افسردگی، 
کیفیت زندگی و عزت نفس 
در بیماران مبتالبه سرطان 

پستان زودرس

کار آزمایی 
بالینی

39 زن مبتالبه 
سرطان پستان در 

اتریش

مقیاس تصویر 
 )BIS( بدنی
و پرسشنامه 
عزت نفس 
روزنبرگ

کارگاه آموزشی 
یک ساعته 

نحوه آرایش، 
عکس برداری 

از صورت 
به صورت پرتره 
و عکس برداری 
باالتنه به صورت 
ویرایش شده و 

حرفه ای

افزایش سطح عزت نفس و تصویر 
بدنی بیماران گروه آزمون بعد از 

مداخله )P> 0/05() میانگین نمره 
عزت نفس در گروه آزمون :8/45 

38/38±

در گروه کنترل:4/68  ± 26/08

میانگین نمره تصور بدنی در گروه 
آزمون : 1/28 ±2/02 ، در گروه 

کنترل :0/5±0/33(

3

هورانی و 
همکاران )2020(

)32(

اثرات آرامش بخشی بر 
عزت نفس بیماران مبتالبه 

سرطان
کار آزمایی 

بالینی
80 بیمار مبتالبه 
سرطان در اراک

پرسشنامه 
عزت نفس کوپر 

اسمیت

یک بار در روزبه 
مدت 30 دقیقه 
یک بار در روزبه 
مدت 30 دقیقه 

تحت تکنیک های 
تمدد اعصاب

بهبود معنادار سطح تصویر بدنی 
بیماران گروه آزمون بعد از مداخله 
)P> 0/05()میانگین نمره در گروه 

آزمون :2/75 41/40±

در گروه کنترل :5/54 32±(

3
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یافته ها
پــس از حــذف مقــاالت تکــراري، از بیــن 320 مقالــه یافــت شــده 
ــداد  ــی )70( تع ــی )250( و فارس ــف انگلیس ــای مختل از پایگاه ه
زیــادي از مقــاالت 259 مقالــه بــر اســاس عنــوان و چکیــده خــارج 
ــاب و  ــد، انتخ ــه بودن ــداف مطالع ــتاي اه ــه در راس ــداد 61 ک و تع
ــداد  ــده تع ــی  مان ــاالت باق ــن مق ــد. از بی ــرار گرفتن موردبررســی ق
ــدف و روش کار  ــروه ه ــودن گ ــب ب ــل نامناس ــه دلی ــه ب 22 مقال
حــذف گردیدنــد. 39 مقالــه مــورد بررســی دقیق تــر قــرار گرفتنــد 
کــه 17 مقالــه بــه دلیــل اینکــه نتایــج مداخــالت مرتبــط بــا عــزت 
ــه  ــد، از مطالع ــاران ســرطانی نبودن ــی در بیم ــر بدن نفــس و تصوی
ــی و 12  ــه فارس ــه )10 مقال ــت 22 مقال ــدند و در نهای ــذف ش ح

ــودار  ــد وارد شــدند )نم ــن بررســی نظام من ــه انگلیســی( در ای مقال
1. )در ایــن مطالعــه مقــاالت موردبررســی بــه پنــج دســته عمــده 
مداخــالت تقســیم شــدند؛ 1( مداخــالت شــناختی –رفتــاری )16-

18. 23. 25. 27. 29. 30. 32( ،2 ( مشاوره درمانی )7. 14. 22(، 3( 
رویکــرد گــرا )9. 27(، 4( فعالیــت بدنــی )4. 5. 21(، 5( مداخــالت 
مراقبتــی – زیبایــی )24. 31(. بیمــاران مبتــال بــه ســرطانی 
ــه شــامل: ســرطان پســتان تحــت  ــن مطالع ــورد بررســی در ای م
ماســتکتومی )5. 9. 14. 15. 18. 20. 23-26. 28-31(، ســرطان 
ــزی و  ــور مغ ــی، توم ــی )17(، لوکم ــتومی دائم ــا اس ــال ب کولورکت

ــد. ــوی )4. 7. 21. 22. 27. 32( بودن ری

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ca
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 11

http://ijca.ir/article-1-113-en.html


علی حسین زاده و همکاران

55

بحث
انجام شــده در زمینــه عزت نفــس و  مــروری بــر مطالعــات 
ــیار  ــوع بس ــده تن ــان  دهن ــرطانی نش ــاران س ــی بیم ــر بدن تصوی
ــت.  ــوده اس ــر ب ــر دو متغی ــود ه ــر در بهب ــالت مؤث ــاد مداخ زی
ــواع مداخــالت مبتنــی  ــاری، یکــی از ان ــه شــناختی – رفت مداخل
بــر رویکــرد نـــوین بـــراي افـــزایش ســـالمتي می باشــند کــه به 
نــام روان شناســی مثبــت شــناخته می شــوند )4(. مداخــالت 
روان شناســی مثبــت ماننــد قـــدرداني، تفکـــر خوش بینانــه، 
ــالمتي را در  ــدن، س ــي ش ــت و اجتماع ــارب مثب ــي تج بازنمای
نمونه هــای غیـــر بیمـــار افـــزایش می دهنــد )6(. تمــام مداخالت 
ــای  ــر مبن ــر ب ــه حاض ــده در مقال ــه ش ــاری مطالع ــناختی رفت ش
ــد معنـــاي زندگــي  ــود کــه می توان امیــد درمانــی انجــام  شــده ب
ــد.  ــاهش ده ــسردگي را کـ ــزایش داده و افـ ــس را افـ و عزت نف
بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه افــرادي کـــه از امیـــد بـــاالتري 
برخوردارنـــد دیـــدگاه مثبتــي نســبت به زنـــدگي دارنـــد و داراي 
ــب در  ــه به مرات ــتند ک ــتري هس ــاوری بیش ــس و خودب عزت نف
تصــور ذهنــی آنــان در رابطــه بــا بــدن خــود در شــرایط تغییــرات 
ظاهــری نیــز تأثیرگــذار اســت )7(. از آنجایی کــه در طــول 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــاران تح ــالمت روان بیم ــرطان س ــاری س بیم
در ســه  عاطفــی  و  اطالعاتــی  مشــاوره های   )20( می گیــرد 
مطالعــه موردبررســی مبتنــی بــر مدیریــت عــوارض شــیمی درمانی 
و راهکارهــای حفــظ وضعیــت احساســی و عاطفــی بیمــاران بــود. 
ــان به خصــوص در ســنین  ــه  طــور کلــی شــیمی  درمانــی در زن ب
ــکی واژن،  ــگی زودرس، خش ــر یائس ــی نظی ــا عوارض ــاروری ب ب
ــوده )15(  ــراه ب ــی هم ــل جنس ــش می ــی، کاه ــرات هورمون تغیی
ــدون  ــا ب ــا ی ــن ســایر عــوارض شــیمی درمانی تهــوع ب و همچنی
ــن  ــت و ناخ ــدن پوس ــره ش ــو، تی ــزش م ــهال، ری ــتفراغ، اس اس
ــدان  ــی تخم ــت، ناکارای ــتخوان، موکوزی ــز اس ــرکوب مغ ــا، س ه
سیســتیت  کاردیومیوپاتــی،  نوروپاتــی،  هایپراوریســمی،  هــا، 
هموراژیــک، مشــکالت کلیــوی واختــالالت الکترولیتــی میتوانــد 
روی عــزت نفــس بیمــاران تأثیــر بگــذارد )25(؛ بنابرایــن مشــاوره 
ــن  ــا ای ــورد ب ــه برخ ــی در زمین ــش آگاه ــر افزای ــی ب ــای مبتن ه
عــوارض راهــکار موثــر در افزایــش عــزت نفــس و تصویــر بدنــی 
در بیــن بیمــاران اســت کــه در مطالعــه Hsu و همکارانــش 
 Sidic ــه ــتکتومی و مطالع ــت ماس ــاران تح )2010( )14( در بیم
و همــکاران )2018( )7( و Periasamy و همــکاران )2015( )22( 
در بیمــاران تحــت شــیمی درمانــی بــه دلیــل ســرطان  نیــز بــه 
وضــوح مشــاهده مــی شــود.  همچنیــن عــزت نفــس و خودپنداره 

ــی هســتند.  ــت بدن ــا فعالی ــط ب ــی مرتب ــم روحــی و روان از مفاهی
ــالالت شــخصیتی  ــان بســیاري از اخت ــروزه در اصــالح و درم ام
و رفتــاري بــه عنــوان نخســتین و مهمتریــن گام، بــه ارزیابــی و 
پــرورش احســاس عــزت نفــس، خــود پنــداره و مهارتهــاي فردي 
ــداره توســط عوامــل  ــه مــی شــود )8( خودپن و اجتماعــی پرداخت
محیطــی مرتبــط بــا ورزش، تمریــن و فعالیــت بدنــی تحــت تأثیــر 
ــت  ــه فعالی ــه انجــام شــده در زمین ــح 3مطالع ــرد. نتای ــرار میگی ق
ــش  ــالت در افزای ــروه مداخ ــن گ ــر ای ــده تاثی ــان دهن ــی نش بدن
عــزت نفــس جنســی و تصویــر بدنــی در بیــن بیمــاران ســرطانی 
بــوده اســت. فعالیــت بدنــی  از طریــق ایجــاد احســاس مهــارت 
ــمندی  ــود ارزش ــاس خ ــبب احس ــت س ــک فعالی ــر ی ــلط ب و تس
ــی  ــویق کالم ــود. تش ــی ش ــی م ــر بدن ــس و تصوی ــزت نف و ع
،ارتبــاط بیــن فــردی و نیــز گــروه بــودن فعالیــت هــای ورزشــی 
ــر  از دیگــر عوامــل تاثیرگــذار هســتند )31(. 2 مطالعــه مبتنــی ب
مراقبــت و زیبایــی در بیمــاران مبتــال بــه ســرطان پســتان تحــت 
ماســتکتومی صــورت گرفتــه بــود کــه بــا نتایــج مثبــت و معنــادار 
ــی  ــود دارد  بازنمای ــدن خ ــرد از ب ــه ف ــری ک ــود. تصوی ــراه ب هم
ذهنــی از ویژگــی هــای جســمی و ظاهــری او  اســت، بــه 
ــردی و زیســتی  ــی، ف ــل فرهنگــی، اجتماع ــی دیگــر عوام عبارت
بــر ایــن تصویــر و اعتمــاد بــه نفــس مــا تاثیــر مــی گــذارد )24(؛ 
ــا  ــان ب ــن زن ــه ی ای ــیوه ی مواجه ــر ش ــی ب ــگاره ی منف خودان
ــگاره از  ــذارد. خودان ــر مــی گ ــد، تاثی ــه از خــود دارن ــری ک تصوی
طریــق تعامــل بــا دیگــران شــکل مــی گیــرد. محیــط زندگیمــان 
ــه  ــج دو مطالع ــن نتای ــی دارد.  بنابرای ــیار مهم ــش بس ــز نق نی
Ricahrd و همــکاران )2019( )31( و Marafante همــکاران 

)2017( )24( ز طریــق مداخلــه  تغییــر وضعیــت ظاهــری  مطابــق 
بــا ایــده آل هــای بیمــاران ماســتکتومی شــده از طریــق عکــس 
بــرداری و نحــوه لبــاس پوشــیدن و آرایــش دور از انتظــار نخواهــد 
ــرا در  ــت گ ــرد مثب ــه رویک ــادار مداخل ــت و معن ــر مثب ــود. تاثی ب
ــتکتومی  ــت ماس ــی بیمــاران تح ــر بدن ــس و تصوی ــزت نف ع
ــش )2017( )9(، در نتیجــه احســاس  ــی و همکاران ــه قربان مطالع
امیــد تــازه بــه دنبــال مداخلــه رویکــرد گــرا مــی باشــد چــرا کــه 
ــد  ــا امی ــس ب ــزت نف ــه ع ــات شــده اســت ک ــی اثب از نظــر علم
ــا افزایــش  ــه طــوری کــه ب ــادار دارد ب ــاط و همبســتگی معن ارتب
ــه  ــد کــه ب ســطح امیــد ســطح عــزت نفــس نیــز ارتقــا مــی یاب
ــدی  ــا، توانمن ــان ه ــرادات انس ــا و ای ــف ه ــز برضع ــای تمرک ج
هــای او را یــادآور مــی شــود )33(. رویکــرد مثبــت گــرا از 
ــوت و  ــاط ق ــردی، شناســاندن نق ــن ف ــط بی ــت رواب ــق تقوی طری
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ــکار  ــش اف ــی و افزای ــات منف ــش هیجان ــان، کاه ــی هایش توانای
مثبــت در بهبــود عــزت نفــس تاثیــر گــذار اســت )31(. در جامعــه 
ــردم مســلمان و90 درصــد شــیعه هســتند.  ــی 98 درصــد م ایران
ــه  ــلمانان در آمیخت ــی مس ــیوه زندگ ــا شــ ــگ ب ــب و فرهن مذه
ــه  ــان ب ــی نقــش مهمــی در زندگــی آن ــادات مذهب اســت و اعتق
ــدل  ــد )27(. در م ــی کن ــا م ــی ایف ــرایط بحران خصــوص در شــ
مراقبــت معنــوی قلــب ســلیم، تمرکــز  اصلــی مراقبــت، بیمــار و 
خانــواده مــی باشــد )33(. ایــن مــدل، ســالمت را برخــورداری از 
قلــب ســلیم تصــور مــی کنــد کــه در فــرد در احســاس امنیــت، 
ــه طــوری کــه انســان  ــد ب ــدواری، عشــق، زندگــی  مــی کن امی
ــدوه  ــده و ان ــرس از  آین ــا زندگــی کــردن در حــال )نداشــتن ت ب
گذشــته( بــه احســاس آرامــش و رضایــت مــی رســد و همچنیــن 
ــالح   ــق اص ــی از طری ــیوه زندگ ــداف و ش ــالح  اه ــدد اص در ص
ــه  ــه ب ــی باشــد )34(. داشــتن نگــرش خــوش بینان ارتباطــات م
زندگــی، کنــار آمــدن و تطابــق بیشــتر بــا بیمــاری را آســــان تــر 
مــی کنــد و بهبــودی بیمــاری را، از هــر دو جنبــه ی جســمانی و 
عاطفــی، در انــواع بیمــاری هــا تســهیل مــی کنــد بنابرایــن بهــره 
ــلیم در  ــل س ــر عق ــی ب ــی مبتن ــوی گرای ــرد معن ــری از رویک گی
مطالعــه حــق دوســت و همــکاران )2018(، )27(، از همیــن طریق 
بــا بهبــود در ســطح عــزت نفــس و در نتیجــه تصویــر بدنــی در 
ــوده اســت )35(. بیمــاران تحــت درمــان ســرطان تاثیــر گــذار ب

نتیجه گیری
ــام  ــی انج ــای بالین ــی ه ــر کارآزمای ــروری ب ــری م ــه گی نتیج

ــران وســایر نقــاط جهــان نشــان داد کــه پراکندگــی  شــده در ای
بســیار زیــادی از نظــر اســتفاده از مداخــالت بــا هــدف افزایــش 
ســطح عــزت نفــس و تصویــر بدنــی در بیــن بیمــاران ســرطانی 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــا در در جه ــت آنه ــه اکثری ــود دارد و اگرچ وج
ــداد  ــودن تع ــل کــم ب ــه دلی ــی ب ــد، ول ــر بودهان ــن هــدف مؤث ای
ــای  ــه ه ــی نمون ــداد ناکاف ــالت، تع ــی از مداخ ــاالت در برخ مق
ــار  ــاص اظه ــک روش خ ــورد ی ــوان در م ــی، نمیت ــورد بررس م
نظــر قطعــی کــرد بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه نیــاز بــه تجدیــد 
نظــر پژوهشــگران و هدایــت هدفمنــد پژوهشــها وجــود دارد. بــا 
وجــود ایــن در بیــن مقــاالت انجــام شــده بــا توجــه بــه میانگیــن 
نمــره بهبــودی ســطح عــزت نفــس و مثبــت شــدن تصــور بدنــی                  

بــوده انــد.

تشکر و قدردانی 
ــی  ــتاری و مامای ــکده پرس ــت  دانش ــا حمای ــر ب ــه حاض مطالع
دانشــگاه علــوم پزشــکی  ایــران  انجــام شــده اســت. نویســندگان 
مقالــه حاضــر، از کلیــه مســئولین محتــرم آموزشــی و پژوهشــی 
ــه  ــران ک ــکی ای ــوم پزش ــگاه و عل ــتاري و دانش ــکده پرس دانش
ــه را  ــن مطالع ــراي ای ــراي اج ــوي الزم ب ــی و معن ــت مال حمای

ــد. ــکر می نماین ــد، تش ــم نمودن فراه

تضاد منافع
بنــا بــه اظهــار نویســندگان، در ایــن مقالــه هیــچ گونــه تعــارض 

منافعــی وجــود نــدارد.
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