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بررسي تاثیر کرامت درماني بر احساس کرامت و کیفیت زندگي بیماران مبتال به 

 1397-سرطان

کرامت درمانی به عنوان مداخله ای نوین جهت ارتقاء حس کرامت و کیفیت زندگی بیماران  :زمینه و هدف

مبتال به سرطان مطرح می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر کرامت درمانی بر حس کرامت و کیفیت 

 زندگی بیماران مبتال به سرطان دریافت کننده مراقبت تسکینی می باشد.

نفر از بیماران مبتال به سرطان  50یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن این پژوهش  :روش بررسي

که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند از طریق نمونه گیری در  "انتخاب"بستری در مرکز طب تسکینی 

 نفر( طبقه بندی شدند. قبل و بعد از انجام 25نفر( و مداخله ) 25دسترس انتخاب و در دو گروه کنترل )

( و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان PDIکرامت درمانی، پرسشنامه کرامت انسانی بیمار )

( توسط واحدهای پژوهش تکمیل و یافته ها EORTC- QLQ-C15-PALدریافت کننده مراقبت تسکینی )

 توسط آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

( نشان داد که (Independent  t test و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه : یافته ها

( بیشتر از 12.76±6.94در رابطه با کیفیت زندگی تغییرات میانگین )انحراف معیار( درگروه مداخله )

حاظ آماری ( گزارش گردید. این ارتباط از ل0.76±3.68تغییرات میانگین )انحراف معیار( در گروه کنترل) 

(. همچین، در رابطه با حس کرامت تغییرات میانگین )انحراف معیار( درگروه P˂0.001معنی دار بود )

( بدست  0.68±2.51( بیشتر از تغییرات میانگین )انحراف معیار( در گروه کنترل) 12.16±6.75مداخله ) 

 (.P˂0.001آمد. این ارتباط از لحاظ آماری معنی دار بود )

و کیفیت زندگی این رویکرد  با توجه به تأثیر مثبت کرامت درمانی در ارتقاء احساس کرامت :ینتیجه گیر

مداخله ای نوین در مراحل پایانی حیات بیماران مبتال به سرطان در جهت تقویت حس می تواند به عنوان 



ردد و یک مرگ با معنا، هدف، عزت و کرامت و در راستای افزایش کیفیت زندگی آنها مورد استفاده واقع گ

 عزت را برای این بیماران فراهم نماید.

 کیفیت زندگی، حس کرامت، کرامت درمانی، سرطان :واژه های کلیدی
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The Effect Dignity Therapy on Dignity and Quality of Life in Cancer 

Patients -1397 

 

Background and objectives: Dignity therapy is purposed as a novel intervention to improve 

sense of dignity and quality of life of cancer patients. This study is intended to determine the 

effect of dignity therapy on the sense of dignity and quality of life of cancer patients 

receiving palliative treatment. 

Materials and Methods: Fifty cancer patients hospitalized in "Entekhab" palliative care 

center who fulfilled inclusion criteria were enrolled in this quasi-experimental study. Study 

samples were selected through convenient sampling and divided into control (25 patients) and 

intervention (25 patients) groups. EORTC-QLQ-C15-PAL and the Patient Dignity 

Questionnaire (PDI) were filled for cancer patients before and after dignity therapy by 

research samples and data were analyzed through descriptive and inferential statistics. 

Results:  The findings showed that the mean of quality of life in intervention group   (6.74 ± 

12.76) was significantly higher than the control group (3.68 ± 0.76) (p<0/001). The mean 

sense of diginty in intervention group (6.61 ± 12.16) was significantly higher than control 

group (2.51 ± 0.68) (P<0/001.) 

Conclusion: According to the effect of dignity therapy on improvement of dignity and 

quality of life of cancer patients, this approach can be purposed as a novel intervention in the 

end stages of cancer patients’ life in order to strengthen the sense of meaning, purpose, 

dignity, quality of life and provide a respectful death for the patients. 

Key words: quality of life, sense of dignity, dignity therapy, cancer 

 


