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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the cancer coping and
its relationship with symptom management self-efficacy, perceived social support,
uncertainty about life, and life orientation in Iranian breast cancer female survivors.
Methods: This study was carried out through a descriptive-analytical cross-sectional method .The data were collected from 150 breast cancer survivors referred
to educational and therapeutic centers in Urmia. The tools used to collect data were
demographic characteristic questionnaire, cancer coping questionnaire, symptom
management self-efficacy scale for breast cancer related to chemotherapy, Mishel
uncertainty scale in illness, life orientation test perceived social support questionnaires during 2016. Data was analyzed using SPSS 20 and descriptive-analytical
statistical tests.
Results: The symptom management self-efficacy, optimistic life orientation and
perceived social support all correlated positively with cancer coping in women with
breastcancer. Significant Negative correlation was identified between uncertainty
and cancer coping (Significant at the 0.01 level (.). Results of stepwise multiple
regression analysis demonstrated that 0.517% of the variance in cancer coping was
elucidated by an integration of four predictors: perceived social support, symptom
management self-efficacy, optimistic life orientation, and uncertainty.
Conclusion: The results of the study clarified that perceived social support,
symptom management self-efficacy, uncertainty and optimistic life orientation have
relationship with cancer coping among Iranian breast cancer female survivors. Thus,
these variables should be taken into account while designing plans to promote cancer coping
Keywords: Breast Cancer, Coping, Self-Efficacy, Social Support, Uncertainty,
Optimism
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چکیده
مقدمه  :هدف از اين مﻄالﻌه ﺑررسی مقاﺑله ﺑا سرطان و ارتباط آن ﺑا خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی
دركشده ،عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی و ﺟهتﮔیری زندﮔی در زنان مبتال ﺑه سرطان پﺴتان است.
روش کار :مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ﺑه شیوة توصیﻔی ـ تﺤلیلی ﺑا ﺣجﻢ نمونﮥ  150نﻔر ،در زنان مبتال ﺑه سرطان پﺴتان
مراﺟﻌهﮐﻨﻨده ﺑه مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال  1395انجام شد .اﺑﺰار ﮔردآوری دادهها
پرسﺶنامههای خﺼوصیات دموﮔرافیﮏ ،مقاﺑله ﺑا سرطان ،خودﮐارآمدی مديريت عاليﻢ سرطان پﺴتان مرتبﻂ ﺑا
شیمیدرمانی ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،عدم ﻗﻄﻌیت میشﻞ در ﺑیماری و آزمون ﺟهتﮔیری زندﮔی ﺑود .تﺤلیﻞ
دادهها ﺑا استﻔاده از نرمافﺰار  SPSSنﺴﺨﮥ  20و آزمونهای آماری توصیﻔی و تﺤلیلی انجام شد.
یافتهها :همبﺴتﮕی مﺜبت ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده و
ﺟهتﮔیری زندﮔی در زنان مبتال ﺑه سرطان پﺴتان وﺟود داشت و همبﺴتﮕی مﻨﻔی ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و عدم
ﻗﻄﻌیت در زندﮔی مشاهده شد )  sigﮐمتر از  .(0/01نتايﺞ تﺤلیﻞ رﮔرسیونی نشان داد  %0/571از واريانﺲ مقاﺑله
ﺑا سرطان از طريﻖ متﻐیرهای ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺟهتﮔیری زندﮔی و عدم
ﻗﻄﻌیت تﻌیین میشود.
بحث :ﺑراساس نتايﺞ پژوهﺶ خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،ﺟهتﮔیری زندﮔی و
عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی ﺑر میﺰان مقاﺑله ﺑا سرطان پﺴتان تﺄﺛیر دارد .ﺑﻨاﺑراين انجام مداخالتی در اين زمیﻨهها ﺑرای
افﺰايﺶ توانايی مقاﺑله ﺑا سرطان توصیه میشود.
واژههای کلیدی :سرطان پﺴتان ،مقاﺑله ،خودﮐارآمدی ،ﺣمايت اﺟتماعی ،عدم ﻗﻄﻌیت ،خوشﺑیﻨی

مقدمه
سرطان پﺴتان شايﻊترين سرطان شﻨاختهشده در ﺑین
زنان است [ .]1اﺑتال ﺑه سرطان پﺴتان ،چالﺶهای زيادی را در
زنان ﺑر میانﮕیﺰد ﮐه شامﻞ سازﮔاری ﺑا خبر اولیﮥ اﺑتال ﺑه آن،
ﺑرنامهريﺰی و ﺑهبودی پﺲ از درمانهای ﺟراﺣی ،درمانهای
ترﮐیبی ،روﺑهرو شدن ﺑا عوارض ﺟانبی درمان ،مشکالت
ﺟﻨﺴی ،رهايی از ﺑیماری يا عود آن و انتﻈار مرگ در موارد
پیﺶروندة ﺑیماری است [ .]2،3آن دسته از ﺑیماران مبتال
ﺑه سرطان پﺴتان ﮐه در مقاﺑﻞ استرس مقاوم نیﺴتﻨد ،ناامید
ﺑوده ،توانايی تمرﮐﺰ روی مشکالت را نداشته و نمیتوانﻨد
تﺼمیﻢ درست ﺑﮕیرند .آنها ﺑرای سبﮏ مﻨاسﺐ زندﮔی خود
ﺑرنامهريﺰی نمیﮐﻨﻨد ،نﺴبت ﺑه زندﮔی خود ﺑدﺑین هﺴتﻨد،
ﺑر سرنوشت خود ﮐﻨترل و تﺴلﻂ ندارند و در تﻌیین سرنوشت
خود نقﺶ فﻌالی ايﻔا نمیﮐﻨﻨد .ﺑازخوردها و سبﮏ عمﻞ آنان
مﻨﻄقی نبوده و توانايی مقاﺑله ﺑا چالﺶهای زندﮔی خود را
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ندارند [ .]4ﮔاهیاوﻗات اين عوارض چﻨان تﺄﺛیر عمیﻖ و
ماندﮔاری ﺑر روان ﺑیمار میﮔذارند ﮐه ﺣتی ﺑﻌد از سﭙری
شدن سالها ،يادآوری خاطرات تلخ ﮔذشته موﺟﺐ اﺿﻄراب
آنان میشود و تمام اين مﺴاﺋﻞ و مشکالت توانايی مقاﺑلﮥ
ﺑیمار را تﺤتتﺄﺛیر ﻗرار میدهﻨد [.]5-7
مقاﺑله ﺑا سرطان ﺑه مجموعﮥ نﮕرشها و عملکردهايی
اطالق میشود ﮐه فرد ﺑرای پايداری سالمت ،تﻨدرستی،
اﺣﺴاس خوشبﺨتی و ﻏلبه ﺑر استرسهای ناشی از اﺑتال
ﺑه سرطان ،اتﺨاذ میﮐﻨد .مقاﺑله و سازﮔاری ﺑا رويداد
استرسزای سرطان فرايﻨدی پويا است .طبﻖ نﻈر ﻻزاروس
و فالکمن 1میتواند پاسخهای متﻨوعی را فراهﻢ آورد ﮐه
شامﻞ دو نوع مقاﺑلﮥ مﺴﺌلهمدار و هیجانمدار است [.]8،9
مقاﺑلﮥ مﺴﺌلهمدار ،ﺑیانﮕر تالش هدفمﻨد مﺴﺌلهمدارانه ﺑرای
1. Lazarus and folkman
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سعیده علیزاده و همکاران3 .

ﺣﻞ مﺴﺌله ،سازماندهی مجدد مﺴﺌله يا ﮐوشﺶ ﺑرای تﻐییر
موﻗﻌیت است .اين راهبرد متمرﮐﺰ ﺑر درﮔیر شدن ﺑا مشکﻞ
ﺑهصورت نﻈامدار و مﻨﻈﻢ است .عمدهترين اين راهبردها
شامﻞ مقاﺑلﮥ رويارويی ،تالشهای فﻌال ﺑرای تﻐییر وﺿﻌیت و
موﻗﻌیت ﺣاﺿر ،ﺟﺴتوﺟوی ﺣمايت اﺟتماعی و تالشهای
سﻨجیده ﺑرای ﺣﻞ موﻗﻌیت است .مقاﺑلﮥ هیجانمدار ،ﺑیانﮕر
واﮐﻨﺶهای خودمدارانه ﺑا هدف ﮐاهﺶ استرس است )نه ﺣﻞ
مﻨﻄقی مﺴﺌله( .واﮐﻨﺶهای اخیر شامﻞ پاسخهای هیجانی
است .واﮐﻨﺶهای هیجانمدار مﻨﻔی ﺑهصورت اﻇهارات
هیجانی در ﻗالﺐ انﺰوا ،سرﮐوب و ﮐﻨار ﮔذاشتن موﺿوع است
[.]9
نتیجﮥ مﻄالﻌﮥ  Taleghaniو همکاران ) (2006نشان داد
ﮐه راهبردهای مقاﺑلهای در زنان مبتال ﺑه سرطان پﺴتان
شامﻞ سه دستﮥ ﮐلی انکار ﺑیماری ،مبارزه ﺑا ﺑیماری ﺑه
ﮐمﮏ افکار مذهبی و اﺣﺴاس ناامیدی و تﻨهايی است [.]10
Hendersonو همکاران ) (2003نیﺰ راهبردهای ﺑهﮐار ﮔرفته
شده ﺑرای مقاﺑله در ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان پﺴتان را شامﻞ
مواردی از ﺟمله پرداختن ﺑه دعا و عبادت ،داشتن نﮕرش
مﺜبت نﺴبت ﺑه ﺑیماری ،امید ﺑه زنده ماندن ،فﻌال ﺑودن و
ﺣمايت از سوی خانواده ،دوستان و ﮔروههای ﺣمايتی ﮔﺰارش
ﮐردهاند [ .]11در ﺑررسی مﻄالﻌات مﺨتلﻒ نتیجهﮔیری شد
از میان عواملی ﮐه میتوانﻨد ﺑر میﺰان سازﮔاری و مقاﺑلﮥ زن
مبتال ﺑه سرطان تﺄﺛیرﮔذار ﺑاشﻨد ،ترديد و عدم ﻗﻄﻌیت نﺴبت
ﺑه ﺑیماری و آيﻨده ،ﺣمايت اﺟتماعی ،نﮕرش خوشﺑیﻨانه
)ﺟهتﮔیری زندﮔی( ،خودﮐارآمدی و مديريت عالﺋﻢ ،تﺄﺛیر
ﺑیشتری از عوامﻞ ديﮕر دارند [ .]3،12-14ﺑﻨاﺑراين ﺑا وﺟود
ايﻨکه مﻄالﻌاتی در زمیﻨﮥ مقاﺑله ﺑا سرطان در زنان مبتال
ﺑه سرطان پﺴتان در ايران انجام شده ولی هیﭻيﮏ از اين
مﻄالﻌات ﺑه نقﺶ ﻗاﺑﻞتوﺟه عوامﻞ مرتبﻂ مقاﺑله ﺑا سرطان
ذﮐرشده ﺑهطور اختﺼاصی نﭙرداختهاند .ﺑﻨاﺑراين اين مﻄالﻌه
ﺑا هدف ﺑررسی مقاﺑله ﺑا سرطان و ارتباط آن ﺑا خودﮐارآمدی
مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،عدم ﻗﻄﻌیت در
زندﮔی و ﺟهتﮔیری زندﮔی در زنان مبتال ﺑه سرطان پﺴتان
مراﺟﻌهﮐﻨﻨده ﺑه مراﮐﺰ آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در
سال  1395طراﺣی و اﺟرا شد.

روش کار

اين پژوهﺶ يﮏ مﻄالﻌﮥ توصیﻔی ـ تﺤلیلی از نوع مقﻄﻌی
است ﮐه ﺑا هدف ﺑررسی مقاﺑله ﺑا سرطان و ارتباط آن ﺑا
خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده،
عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی و ﺟهتﮔیری زندﮔی در زنان مبتال
ﺑه سرطان پﺴتان مراﺟﻌهﮐﻨﻨده ﺑه مراﮐﺰ آموزشی درمانی و
پژوهشی ارومیه در سال  1395طراﺣی و اﺟرا شد .اين ﺑررسی
روی  150زن مبتال ﺑه سرطان پﺴتان مراﺟﻌهﮐﻨﻨده ﺑه مراﮐﺰ
آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه ﺑا روش نمونهﮔیری آسان
) (Convenience or Accidental samplingانجام ﮔرفت.
ﺑراساس مﻄالﻌﮥ  Luszczynskaو همکاران )]15[ (2005
و ﺿريﺐ همبﺴتﮕی 0/22و توان  80درصد و آزمون يﮏ
دامﻨه و سﻄﺢ خﻄای  5درصد ،ﺣجﻢ نمونه مﻌادل ﺑا 130
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

نﻔر در نﻈر ﮔرفته شد ﮐه ﺑا در نﻈر ﮔرفتن  20درصد ريﺰش
اﺣتمالی نمونه ،ﺣجﻢ ﮐلی نمونه میﺰان تقريبی  150نﻔر در
نﻈر ﮔرفته شد.

× n= 0,5

، Zβ=0,8416

Zα=1,64

مﻌیارهای ورود ﺑه مﻄالﻌه شامﻞ :سن  18 - 60سال،
آشﻨاﺋی ﺑه زﺑان فارسی ،تشﺨیﺺ سرطان پﺴتان ،انجام
شیمیدرمانی ،مرﺣلﮥ  2 ،1و  3سرطان و نداشتن سرطان
ديﮕر ،مبتال نبودن ﺑه ﺑیماری روانی شﻨاختهشده و مﺼرف
نکردن داروهای اعﺼاب و روان در نﻈر ﮔرفته شد .مﻌیارهای
خروج از مﻄالﻌه شامﻞ ﺑروز هرﮔونه ﺣادﺛﮥ استرسزا ﺑرای
ﺑیمار يا افراد درﺟه يﮏ خانوادة ﺑیمار طی  6ماه ﮔذشته ﺑود.
اﺑﺰار ﮔردآوری اطالعات در اين پژوهﺶ پرسﺶنامهای
شامﻞ چﻨد ﺑﺨﺶ زير ﺑود :پرسﺶنامﮥ اطالعات فردی شامﻞ
سن ،نوع ﺟراﺣی ،مرﺣلﮥ ﺑیماری ،وﺿﻌیت تﺄهﻞ ،میﺰان
تﺤﺼیالت ،وﺿﻌیت اﻗتﺼادی و نﺤوة زندﮔی ﺑود ﮐه از سوی
مﺤقﻖ طراﺣی شد.
 پرسﺶنامﮥ مقاﺑله ﺑا سرطان  11CCQشامﻞ  21سﺆالاست ﮐه خود دارای دو خردهمقیاس فردی و ﺑینفردی است.
خردهمقیاس فردی دارای زيرمجموعهای است ﮐه سﺆالهای
14ـ 1را در ﺑر میﮔیرد و شامﻞ سﺆاﻻت مرﺑوط ﺑه مقاﺑله
)سﺆاﻻت  ،(12 ،11 ،7 ،6 ،2تمرﮐﺰ مﺜبت )سﺆاﻻت ،9 ،1
 (14و انﺤراف فکر )سﺆاﻻت  (8 ،4 ،3و ﺑرنامهريﺰی )سﺆاﻻت
 (10،13 ،5را در ﺑر میﮔیرد .خردهمقیاس ﺑین فردی نیﺰ
شامﻞ سﺆاﻻت 21ـ 15است .اين مقیاس در طیﻒ لیکرت
چهارﮔﺰيﻨهای نمرهﮔذاری میشود ﮐه عبارتﻨد از نمرة 1
هیﭻ ،ﮐﻢ  ،2متوسﻂ  3و نمرة  4زياد است .اخذ نمرات ﺑاﻻتر
نشاندهﻨدة استﻔادة ﺑیشتر از استراتژیهای مقاﺑله ﺑوده
است .پايايی مقیاس از سوی  Mooreyو همکاران )(2003
در ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان پﺴتان مﺤاسبه شد ﮐه ﺣاوی
همﺴانی درونی آيتﻢهای فردی  0/87و آيتﻢهای ﺑین فردی
 0/82و يﮏ آزمون ـ ﺑازآزمون ﺑا ﻗاﺑلیت اطمیﻨان  0/90ﺑرای
ﻗﺴمت اول و ﺑرای ﻗﺴمت دوم  0/84است [ .]16همﭽﻨین
پايايی پرسﺶنامﮥ مقاﺑله ﺑا سرطان ﮐه از سوی  Atefو
همکاران ) (2011مﺤاسبه شد ﺑا استﻔاده از روش انداز هﮔیري
آلﻔاي ﮐرونباخ ﺑراﺑر ﺑا  0/92ﺑود [.]17
پرسﺶنامﮥ خودﮐارآمدی مديريت عاليﻢ سرطان پﺴتانمرتبﻂ ﺑا شیمی درمانی : 2SMSES-BCاين پرسﺶنامه دارای
 27سﺆال و  3خردهمقیاس است ﮐه شامﻞ :خردهمقیاس اول
دستیاﺑی ﺑه ﺣﻞ مﺴﺌله و دارای  7سﺆال ،خردهمقیاس دوم
مديريت عالﺋﻢ مرﺑوط ﺑه شیمیدرمانی و دارای  15سﺆال و
خردهمقیاس سوم مديريت اختالﻻت عاطﻔی و ﺑینفردی و
دارای  5سﺆال است .نمرهدهی ﺑه اين پرسﺶنامه ﺑدين صورت
1. Cancer coping quastionnaire
2. Symptom-Management Self-Efficacy Scale for Breast Cancer
Related to Chemotherapy
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است ﮐه  11نمره ﺑرای پاسخ دادن وﺟود دارد ﮐه از عدد صﻔر
تا  10را شامﻞ میشود .نمرات ﺑاﻻتر اخذشده در پرسﺶنامه
نشاندهﻨدة میﺰان ﺑاﻻی خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ در
اين ﺑیماران است .همﺴانی درونی پرسﺶنامﮥ خودﮐارآمدی
مديريت عالﺋﻢ سرطان پﺴتان مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی از سوی
 Liangو همکاران ) (2015ﺑرای اين پرسﺶنامه و ﺑین 3
خردهمقیاس پرسﺶنامه  0/96مﺤاسبه شد و آلﻔای ﮐرونباخ
ﺑین اﺟﺰای خردهمقیاس ﺑین اعداد  0/88تا  0/95ﺑهدست
آمد [ .]18در اين مﻄالﻌه پايايی پرسﺶنامه ﺑا استﻔاده از
ﺿريﺐ آلﻔای ﮐرونباخ ﺑرای ﮐﻞ پرسﺶنامﮥ خودﮐارآمدی
مديريت عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی مقدار ﻗاﺑﻞﻗبول 0/93
و ﺑرای هريﮏ از اﺑﻌاد دستیاﺑی ﺑه ﺣﻞ مﺴﺌله ،مديريت عالﺋﻢ
مرﺑوط ﺑه شیمیدرمانی و سوم مديريت اختالﻻت عاطﻔی و
ﺑین فردی ﺑهترتیﺐ اعداد  0/86 ،0/88و  0/92ﺑهدست آمد.
همﭽﻨین ﺿريﺐ نﺴبی روايی مﺤتوا ) (CVRو شاخﺺ رواﺋی
مﺤتوای ) (CVIﺑهدست آمده ﺑرای ﮐﻞ پرسﺶنامه ﺑهترتیﺐ
 89/33و  96/46ﺑود ﮐه میﺰان ﻗاﺑﻞﻗبولی است.
پرسﺶنامﮥ ﺣمايت اﺟتماعی دركشده  MSPSS1ﺑرایارزياﺑی میﺰان ﺣمايت خانواده استﻔاده شد .اين پرسﺶنامه
را  Zimetو همکاران ) (1988ﺑهمﻨﻈور سﻨجﺶ ﺣمايت
اﺟتماعی ادراكشده از طرف خانواده ،دوستان و افراد مهﻢ
زندﮔی فرد تهیه ﮐردهاند .اين مقیاس  12ﮔويه دارد و
دارای  3خردهمقیاس است ﮐه شامﻞ خردهمقیاس ﺣمايت
اﺟتماعی دريافتشده از سوی خانواده )آيتﻢهای ،8 ،4 ،3
 ،(11دوستان )آيتﻢهای  (12 ،9 ،7 ،6و افراد مهﻢ زندﮔی
)آيتﻢهای  (10 ،5 ، 2 ،1را شامﻞ میشود و پاسﺨﮕو نﻈر
خود را در يﮏ مقیاس  5ﮔﺰيﻨهای از نمرة  1ﺑرای ﮐام ً
ال
مﺨالﻔﻢ تا  5ﺑرای ﮐام ً
ال موافقﻢ مشﺨﺺ میﮐﻨد .نمرهﮔذاری
ﺑدين صورت است ﮐه ﮔﺰيﻨﮥ ﺑهشدت مﺨالﻒ نمرة  ،1مﺨالﻒ
نمرة  ،2نﻈری ندارم نمرة  ،3موافﻖ نمرة  4و ﺑهشدت موافﻖ
نمرة  5تﻌلﻖ میﮔیرد [ Bruwer .]19و همکاران )،(2008
پايايی درونی اﺑﺰار ﺣمايت اﺟتماعی دركشده را ﺑا استﻔاده
از آلﻔاي ﮐرونباخ 90 ،تا  86درصد ﺑرای خردهمقیاسهای
اين اﺑﺰار و  86درصد ﺑرای ﮐﻞ اﺑﺰار ﮔﺰارش ﮐردهاند [.]20
در داخﻞ ﮐشور نیﺰ  Salimiو همکارانﺶ ) ،(2009ﺿريﺐ
آلﻔای ﮐرونباخ سه ﺑﻌد ﺣمايت اﺟتماعی دريافتشده از سوی
خانواده ،دوستان و افراد مهﻢ زندﮔی را ﺑهترتیﺐ %86 ،%89
و  %82ذﮐر ﮐردهاند [.]21
ـ پرسﺶنامﮥ عدم ﻗﻄﻌیت میشﻞ در ﺑیماری ـ فرم
خالصهشده ﺑرای ﺑﺰرگساﻻن  : SF-MUIS2شامﻞ  5سﺆال
است و دارای درﺟهﺑﻨدی لیکرت و ﺑهصورت  5ﮔﺰيﻨهای است.
 5ﮔﺰيﻨﮥ طیﻒ شامﻞ ﮐامال موافقﻢ ،موافقﻢ ،نﻈری ندارم،
مﺨالﻔﻢ و ﮐامال مﺨالﻔﻢ است ﮐه ﺑهترتیﺐ از ﮐامال مﺨالﻔﻢ
نمرة  1تا ﮐامال موافقﻢ نمرة  5تﻌلﻖ میﮔیرد .در سال 2015
نﺴﺨﮥ  5سﺆالی )فرم خالصهشده( عدم ﻗﻄﻌیت میشﻞ از سوی
 Hagenو همکاران ) (2015در ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان
پﺴتان ارزياﺑی شد .میﺰان آلﻔای ﮐرونباخ ﺑرای ﮐﻞ اﺑﺰار ﺑراﺑر
1. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support
(MSPSS
2. Short form of the Mishel Uncertainty in Illness Scale

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﺑا  0/70ﺑود .همﭽﻨین ﻗاﺑلیت اطمیﻨان اﺑﺰار از طريﻖ آزمون
ـ ﺑازآزمون میﺰان ﻗاﺑﻞﻗبول  0/98ﮔﺰارش شد ] .[22در اين
مﻄالﻌه ﺿريﺐ نﺴبی روايی مﺤتوا ) %80 (CVRو شاخﺺ
روايی مﺤتوا ) %97/4 (CVIو پايايی پرسﺶنامه ﺑا استﻔاده
از ﺿريﺐ  Cronbachﺑرای ﮐﻞ پرسﺶنامﮥ خودﮐارآمدی
مديريت عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی  0/89ﺑهدست آمد ﮐه
مقادير ﻗاﺑﻞﻗبولی هﺴتﻨد.
پرسﺶنامﮥ تجديدنﻈرشدة آزمون ﺟهتﮔیری زندﮔی : LOT-R3شامﻞ  10سﺆال است ﮐه  3سﺆال مرﺑوط ﺑه
خوشﺑیﻨی 3 ،سﺆال مرﺑوط ﺑه ﺑدﺑیﻨی و  4سﺆال ﺑهعﻨوان
سﺆاﻻت انﺤرافی هﺴتﻨد .پاسخدهی ﺑه سﺆاﻻت در مقیاس
لیکرت و ﺑهصورت  5ﮔﺰيﻨهای است ﮐه ﺑه پاسخ ﮐامال مﺨالﻔﻢ
نمرة صﻔر ،مﺨالﻔﻢ نمرة  ،1نﻈری ندارم نمرة  ،2موافقﻢ نمرة
 3و ﮐامال موافقﻢ نمرة  4تﻌلﻖ خواهد ﮔرفت .سﺆاﻻت 4 ، 1
و  10ﺑهصورت مﺜبت و سﺆاﻻت  3 ،7و  9ﺑهصورت مﻌکوس
نمرهﮔذاری میشوند .نمرة ﺑاﻻتر در اين آزمون نشانﮕر
خوشﺑیﻨی ادراكشدة ﺑاﻻتری است [ .]23اين پرسﺶنامه از
سوی  Scheierو همکاران ) (1994تجديدنﻈر شد ﮐه نﺴﺨﮥ
تجديدنﻈرشده از همﺴانی درونی مﻄلوﺑی ﺑرخوردار ﺑوده و
ﺿريﺐ آلﻔای ﮐرونباخ  0/70مﺤاسبه شد [ .]24خداﺑﺨشی
در سال  1383اين آزمون را ﺑه فارسی ترﺟمه ﮐرده و در ايران
اعتبارياﺑی مقدماتی شده است .پايايی ﺑه روش آلﻔای ﮐرونباخ
 0/74و ﺑازآزمايی  0/87ﺑهدست آمده است [.]25
در نهايت دادهها ﺑا استﻔاده از نرمافﺰار آماری ﮐامﭙیوتری
 SPSSنﺴﺨﮥ  20ﺟمﻊآوری شد .در اين مﻄالﻌه از آزمونهای
آماری توصیﻔی درصد و فراوانی ،میانﮕین و انﺤرافمﻌیار،
آزمونهای آماری  ANOVAو  t-testsﺑهمﻨﻈور سﻨجﺶ
ارتباط ﺑین متﻐیرهای دموﮔرافیﮏ و مقاﺑله ﺑا سرطان و
نیﺰ ﺿريﺐ همبﺴتﮕی پیرسون و رﮔرسیون خﻄی چﻨدﮔانﮥ
ﮔامﺑهﮔام ) (Stepwiseﺟهت سﻨجﺶ ارتباط ﺑین مقاﺑله ﺑا
سرطان و متﻐیرهای مﺴتقﻞ مذﮐور استﻔاده شد.

یافتهها

ﺑراساس ﺟدول شمارة  ،1میﺰان  %42ﺑیماران در مﺤدودة
سﻨی  40-49سال ﺑوده و ﺑیشترين تﻌداد ﺑیماران تﺤﺼیالت
زيرديﭙلﻢ داشتﻨد .همﭽﻨین ﺑیشتر آنها متﺄهﻞ ﺑودند؛ وﺿﻌیت
اﻗتﺼادی دخﻞ ﺑراﺑر ﺑا خرج داشتﻨد؛ همراه همﺴر و يا
فرزندان خود زندﮔی میﮐردند؛ در مرﺣلﮥ  IIﺑیماری ﻗرار
داشتﻨد؛ ﺟراﺣی ماستکتومی ﮐامﻞ انجام داده و مدت  6ـ 5
ماه از درمان آنها سﭙری شده ﺑود .نتايﺞ تﺤلیلی دادهها نشان
داد ،هیﭻ ارتباطی ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و هريﮏ از متﻐیرهای
دموﮔرافیﮏ مشاهده نشد ) sigﺑﺰرﮔتر از  0/05مالك است(.
ﺟدول شمارة  2میانﮕین و انﺤرافمﻌیار نمرات مقاﺑله ﺑا
سرطان ،خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی،
ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،عدم ﻗﻄﻌیت و ﺟهتﮔیری
زندﮔی را همراه ﺑا خردهمقیاسهای آنها ﺑه تﻔکیﮏ نشان
می دهد.
)3. Life Orientation Test –Revised (Lot-R
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سعیده علیزاده و همکاران5 .
جدول شماره  .1توزیع افراد تحتمطالعه براساس مشخصات دموگرافیک
متﻐیر

)سطﺢ(

سن

میزان تحصیﻼت

وضعیت تﺄهﻞ

وضعیت اقتصادی

نحوۀ زندگی
مرحلﮥ بیماری

تعداد

درصد

T or F

P value

40
63
47
18
71
40
21
130
5
9
6
40
101
9
134
12
4
31
71
48
8
40
64
38
116
34

26/7
42
31/3
12
47/3
26/7
14
86/7
3/3
6
4
26/7
67/3
6
89/3
8
2/7
20/7
47/3
32
5/3
26/7
42/7
25/3
77/3
22/7

1/53

0/20

1/48

0/11

<40
40-49
>49
ﺑیسواد
زير ديﭙلﻢ
ديﭙلﻢ
دانشﮕاهی
متﺄهﻞ
مجرد
مﻄلقه
ﺑیوه
ﻏیرمرفه
نﺴبتا مرفه
مرفه
همراه ﺑا همﺴر و خانواده
پدر و مادر
تﻨها
Stage I

Stage II
Stage III

مدت بیماری
)ماه(
نوع جراحی

1-2
3-4
5-6
7-8
ماستکتومی ﮐامﻞ
ماستکتومی نﺴبی

-1/71

0/12

0/74

0/07

0/85

0/06

0/52

0/64

0/53

0/73

0/47

-0/72

جدول شماره  .2میانگین نمرات مقابله با سرطان ،خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم مرتبﻂ با شیمیدرمانی ،حمایت اجتماعی دركشده ،عدم
قطعیت و جهتگیری زندگی
متﻐیر

خردهمقیاس

میانگین±انحرافمعیار
54/76±11/15

مقابله با سرطان

مقاﺑله

16/84±3/54

تمرﮐﺰ مﺜبت

8/12±2/1

ﺣواسپرتی

7/22±1/59

ﺑرنامهريﺰی

7/48±1/92

ﺑﻌد فردی

32/74±7/19

ﺑﻌد ﺑینفردی

16/84±3/54
167/97±25/40

خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم مرتبﻂ با
شیمیدرمانی

دستیاﺑی ﺑه ﺣﻞ مﺴﺌله

42/54±9/49

مديريت عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی

101/20±14/88

مديريت اختالﻻت عاطﻔی و ﺑین فردی

30/96±6/47
44/79±7/61

حمایت اجتماعی دركشده
عدم قطعیت در زندگی

خانواده

16/33±1/99

دوستان

12/44±4/33

افراد مهﻢ در زندﮔی

16/30±2/1
17/35±2/37

جهتگیری زندگی

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

11/68±2/76
خوشﺑیﻨی

7/35±1/94

ﺑدﺑیﻨی

2/85±1/35
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از مدل رﮔرسیونی چﻨدﮔانه ﺑه روش ﮔامﺑهﮔام و مقدار 2 R
نشان میدهد  %51/7از واريانﺲ مقاﺑله ﺑا سرطان از طريﻖ
متﻐیرهای يادشده تبیین میشود .متﻐیر ﺣمايت اﺟتماعی
دركشده ﻗویترين و تﺄﺛیرﮔذارترين متﻐیر ﺑر مقاﺑله ﺑا
سرطان ) (R2=0/402و متﻐیرهای خودﮐارآمدی مديريت
عالﺋﻢ ،ﺟهتﮔیری زندﮔی و عدم ﻗﻄﻌیت ﺑهترتیﺐ از عوامﻞ
پیﺶﮔويیﮐﻨﻨدة میﺰان مقاﺑله ﺑا سرطان در مﻄالﻌﮥ مذﮐور ﺑه
دست آمدند.

ﺟدول شمارة  3نشان میدهد همبﺴتﮕی مﺜبت و
مﻌﻨیداری ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و خودﮐارآمدی مديريت
عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده و
ﺟهتﮔیری زندﮔی وﺟود دارد .يافتههای مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان
میدهد ﮐه ارتباط مﻌکوس )مﻨﻔی( مﻌﻨیداری ﺑین مقاﺑله ﺑا
سرطان و عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی وﺟود دارد )مقدار  sigﮐمتر
از  0/01است(.
ﺑراساس ﺟدول شمارة  4نتايﺞ تﺤلیﻞ رﮔرسیونی ﺣاصﻞ

جدول شماره  .3همبستگی بین مقابله با سرطان و خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم مرتبﻂ با شیمیدرمانی ،حمایت اجتماعی دركشده ،عدم
قطعیت و جهتگیری زندگی
متﻐیر

)r(P-value

خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم مرتبﻂ با شیمیدرمانی
عدم قطعیت

جهتگیری زندگی

حمایت اجتماعی دركشده

خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم
مرتبﻂ با شیمیدرمانی

مقابله با سرطان
** )0/63 (>0/001

1

** )-0/21 (0/009
**

)0/41 (>0/001

** )0/57 (>0/001

عدم قطعیت

جهتگیری زندگی

**

)-0/31 (>0/001

1

**

)0/30 (>0/001

)0/005 (0/95

1

** )-0/21 (>0/001

** )0/27 (> 0/001

** )0/52 (>0/001

**سﻄﺢ مﻌﻨیداری P>0/01

جدول شماره  :4ضرایﺐ رگرسیونی حاصﻞ از مدل رگرسیونی چندگانه به روش گامبهگام
متﻐیر

ضریﺐ رگرسیون β

عرض از مبدأ )(Constant

-4/95

حمایت اجتماعی دركشده

خودکارآمدی مدیریت عﻼﺋم مرتبﻂ با شیمیدرمانی
جهتگیری زندگی

عدم قطعیت در زندگی

ضریﺐ استاندارد بتا

ضریﺐ تعیین R2

Model R2
With Variable add

0/402

0/402

0/079

0/481
0/509
0/517

0/18

**

0/41

0/44

**

0/30

0/81

**

0/20

0/028

0/89

**

0/18

0/008

**سﻄﺢ مﻌﻨیداری P>0/01

بحث
اين مﻄالﻌه ﺑه ﺑررسی ارتباط ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و
خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده،
عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی و ﺟهتﮔیری زندﮔی پرداخته است.
ﺑیشترين تﻌداد ﺑیماران در اين مﻄالﻌه ،مﺤدودة سﻨی ﺑین 49
 40سال داشتﻨد ﮐه هﻢسو ﺑا مﻄالﻌﮥ  Rohaniو همکاران) Taghavi ،]26[ (2015و همکاران ) ]27[ (2011ولی
ناهمﺴو ﺑا مﻄالﻌﮥ  Morelو همکاران ) (2015ﺑود [.]28
نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه راﺑﻄﮥ مﺜبت و مﻌﻨیداری
ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و ﺣمايت اﺟتماعی دركشده وﺟود
دارد .همﭽﻨین ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،ﻗویترين عامﻞ
تﺄﺛیرﮔذار ﺑر میﺰان مقاﺑله ﺑا سرطان در مﻄالﻌﮥ مذﮐور شﻨاخته
شد .ارتباطات نﺰديﮏ و ﺣمايت اﺟتماعی ﮐه از سوی خانواده،
دوستان ،همکاران و ﺟامﻌه فراهﻢ میشود ،ارتباط مﺜبتی
ﺑا ﺑهبود عملکرد ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان پﺴتان ،مقاﺑلﮥ
ﺑهتر ﺑا مشکالت ،سازﮔاری عمومی و ﺑهزيﺴتی ﺟﺴمانی و
روانشﻨاختی دارد .از ﺑین انواع مﺨتلﻒ ﺣمايت اﺟتماعی،
ﺣمايت خانواده نقﺶ مهمی در دلﮕرم ﮐردن فرد ﺑرای
رسیدن ﺑه اهداف ﺑهداشتی ايﻔا میﮐﻨد .ﮐمﮏ آنها مهﻢترين
ﺑﺨﺶ ﺣمايت اﺟتماعی است [ .]29نداشتن دلبﺴتﮕی ﺑه
مﺤیﻂ خانواده و ﺑهطور ﮐلی اختالل در رواﺑﻂ اعﻀای خانواده
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

میتواند ﺑاعﺚ افﺰايﺶ سﻄﺢ استرس و اﺿﻄراب و ﺑهدنبال
آن ﮐاهﺶ سالمت روان و ناتوانی در مقاﺑله ﺑا ﺑیماری شود.
اعﻀای خانوادة ﺑیمار میتوانﻨد ﺑا رفتارهای ﺣمايتﮔرانﮥ خود
توانايی مقاﺑلﮥ ﺑیمار را افﺰايﺶ دهﻨد [ .]15تﺤقیقات نشان
دادهاند ﮐه ﺣمايت ﮐافی از اين مبتاليان نقﺶ مهمی در ﺣﻔﻆ
و انﺴجام روانی ،سازﮔاري و مقاﺑله ﺑا ﺑیماري سرطان دارد
و اﺛرات مﺜبت ﺑر ﮐیﻔیت زندﮔی ﺑهﺟا میﮔذارد [ ]30و از
طريﻖ تقويت و افﺰايﺶ شﻨاخت ﺑیماران ﺑاعﺚ میشود تا افراد
تﻨﺶ ﮐمتري را تجرﺑه ﮐﻨﻨد .ﺑرخورداری از ﺣمايت ،ﺑیماران
را در مقاﺑله ﺑا اندوه ناشی از سرطان نیﺰ توانمﻨد میﮐﻨد
[ .]29،31،32ﺑراساس نتیجﮥ مﻄالﻌﮥ  Rizalarو همکاران
) (2014راﺑﻄﮥ مﺜبت و مﻌﻨادار ﺑین میﺰان دريافت ﺣمايت
اﺟتماعی خانواده و سازﮔاری ﺑا سرطان وﺟود دارد [.]33
ﺑراساس نتیجﮥ مﻄالﻌﮥ  Faghaniو همکاران ) (2014ﺣمايت
اﺟتماعی از عوامﻞ تﻌیینﮔر مقاﺑله ﺑا سرطان در زنان مبتال ﺑه
سرطان پﺴتان در ايران ﺑهشمار میرود [.]34
در اين مﻄالﻌه راﺑﻄﮥ مﺜبت و مﻌﻨیداری ﺑین مقاﺑله ﺑا
سرطان و خودﮐارآمدی مديريت عالﺋﻢ مرتبﻂ ﺑا شیمیدرمانی
مشاهده شد .نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Howsepianو همکاران )(2009
نشان داد ﮐه مقاﺑله و سازﮔاری مﺆﺛر ﺑا سرطان مﻨجر ﺑه
ﺑهبود وﺿﻌیت خودﮐارآمدی در ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان
میشود [ .]35خودﮐارآمدی ﺑهعﻨوان ﺑاور ﺑه توانايیهای فرد
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سعیده علیزاده و همکاران7 .

در سازماندهی و اﺟرای يﮏ سری اعمال ﻻزم ﺑرای رسیدن
ﺑه يﮏ هدف تﻌريﻒ میشود [ .]36ﺑیمار مبتال ﺑه سرطانی
ﮐه خودﮐارآمدی پايین دارد ،ممکن است علیرﻏﻢ داشتن
مهارتهای ﻻزم ﺑرای ﮐﻨترل عوارض و عالﺋﻢ ايجادشدة ﺑﻌد
از درمان و علیرﻏﻢ اشراف ﺑر نﺤوة انجام آن ،ﺑهدلیﻞ داشتن
ﺑاورهای خودﮐارآمدی ﺿﻌیﻒ ،عملکرد ناموفقی داشته ﺑاشد.
در ﺣالی ﮐه ﺑیمار مبتال ﺑه سرطان پﺴتانی ﮐه خودﮐارآمدی
ﺑاﻻ دارد ،عالﻗهای ذاتی ﺑه تالش ﺑرای ﺑهبود وﺿﻌیت خود
داشته و در مقاﺑله ﺑا موانﻊ و ﺑیماری خود ،پشتکار ﺑیشتری از
خود نشان داده و ﺑﺴیار مﺆﺛرتر میتواند ﺑیماری خود را ﮐﻨترل
ﮐرده و ﺑا آن مقاﺑله ﮐﻨد [.]37،38
نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر نشان داد ﮐه ﺑین میﺰان مقاﺑله ﺑا
سرطان و عدم ﻗﻄﻌیت در زندﮔی راﺑﻄﮥ مﻌکوس و مﻌﻨیداری
وﺟود دارد .ﺑدين صورت ﮐه ﺑا افﺰايﺶ مقاﺑله ،عدم ﻗﻄﻌیت
در زندﮔی ﮐاهﺶ میياﺑد و ﺑالﻌکﺲ .عدم ﻗﻄﻌیت در ﺑیماران
مبتال ﺑه سرطان پﺴتان میتواند ﺑر تﻄاﺑﻖ روانی و مقاﺑله ﺑا
ﺑیماری و پیامدهای ﺑیماری تﺄﺛیرات عمدهای ﺑر ﺟای ﺑﮕذارد
[ .]39مبتاليان ﺑه سرطان پﺴتان از زمان تشﺨیﺺ ﺑیماری
و شروع درمان ،سﻄوح ﺑاﻻيی از تﻨﺶهای عاطﻔی داشته و
ﺑهعلت پیﭽیدﮔیهايی ﮐه در درمان و عالﺋﻢ ﺑیماری دارند،
سﻄوﺣی از عدم ﻗﻄﻌیت در ﺑیماری را تجرﺑه میﮐﻨﻨد ﮐه ناشی
از مشکالت مرﺑوط ﺑه ناتوانی در انجام فﻌالیتهای روزمره،
ناﮐﻔايتی درمان و نﮕرانی درﺑارة عود ﺑیماری است [.]40،41
عالوه ﺑر ماهیت ناشﻨاختﮥ ﺑیماری ،عواملی مﺜﻞ سیر ﻏیرﻗاﺑﻞ
پیﺶﺑیﻨی ،تﻨوع و تﻔاوت در ﺑدتر شدن يا ﺑهبودی ﺑیماری،
عالﺋﻢ ناآشﻨا و مشکالت ناشی از تﺄﺛیر طوﻻنیمدت سرطان و
درمان آن ﺑر توانمﻨدیهای اﺟتماعی ،شﻨاختی و عاطﻔی افراد
نیﺰ در اين ﺑیماران مﻨبﻊ ايجاد عدم ﻗﻄﻌیت است ﮐه اين
مشکالت توانايی مقاﺑله و ﮐیﻔیت زندﮔی آنها را تﺤتتﺄﺛیر ﻗرار
میدهد [ .]42،43نتايﺞ مﻄالﻌﮥ  Wonghongkulو همکاران
) (2006نشان داد ﺑازماندﮔان سرطان پﺴتان ،در زندﮔی خود
سﻄﺢ متوسﻄی از عدم ﻗﻄﻌیت در ﺑیماری را تجرﺑه میﮐﻨﻨد
ﮐه ﺑر روند مقاﺑله ﺑا ﺑیماری و سﻄﺢ ﮐلی ﮐیﻔیت زندﮔی آنها
تﺄﺛیرﮔذار است .ﺑه طوری ﮐه آنها ﮔﺰارش ﮐردند عدم ﻗﻄﻌیت
در ﺑیماری ،پیﺶﺑیﻨیﮐﻨﻨدة ﻗوی سالمت ﺟﺴمانی ﺑیماران
در آيﻨده نیﺰ هﺴت [.]44
ﺑراساس نتايﺞ مﻄالﻌﮥ ﺣاﺿر ،ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و
ﺟهتﮔیری زندﮔی )خوشﺑین ﺑودن( همبﺴتﮕی مﻌﻨیدار و
مﺜبت وﺟود دارد .خوشﺑیﻨی از مهمترين عوامﻞ در انتﺨاب
راهبرد مﻨاسﺐ ﺑرای مقاﺑله ﺑا چالﺶهای ايجادشده ﺑهدنبال
سرطان پﺴتان است .پﺲ از ﺑروز ﺑیماری ،امید ﺑه زندﮔی در
ﺑیماران ﺑهطور ﻗاﺑﻞتوﺟهی ﮐاهﺶ پیدا میﮐﻨد .همین عامﻞ
ﺑاعﺚ میشود تا آنها نﺴبت ﺑه درمان خود توﺟه ﮐافی نشان
نداده و دستورات پﺰشکان را چﻨدان ﺟدی نﮕیرند .آنان ﺑرای
ﺑهبودی تالش زيادی نکرده و در ﺣقیقت خودشان ﺑا اين
ﮐار وﺿﻌیت سالمتی خود را ﺑدتر میﮐﻨﻨد [ .]45،46ﺣﺲ
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ﺑدﺑیﻨی يا نبود ﮐﻨترل ،اﺛرات مﻨﻔی شديدی ﺑر رفتار ،خلﻖ و
فیﺰيولوژی میﮔذارد [ .]47اين در ﺣالی است ﮐه ﺑیمار مبتال
ﺑه سرطان پﺴتان خوشﺑین در تﺴلﻂ ﺑر امور زندﮔی خود را
توانا میداند ،توانايی ﮐﻨترل استرس و اﺣﺴاسات مﻨﻔی را دارد
و شرايﻂ زندﮔی را نیﺰ ﻗاﺑﻞ تﻐییر میياﺑد .او در مواﺟهه ﺑا
تشﺨیﺺ و درمان سرطان ،پريشانی ﮐمتر و تﻄاﺑﻖ ﺑیشتری را
نشان داده و نیﺰ در تﺤمﻞ مراﺣﻞ درمانها و عوارض مﺨتلﻒ
آنها مﺜﻞ ريﺰش مو ،ﮐاهﺶ وزن ،خﺴتﮕی ،ﺣالت تهوع
و ...مقاومت ﺑیشتری نشان میدهد .البته ﺣتی در صورت
ناممکن ﺑودن درمان و ﺑهبودی ،ﺑیمار خوشﺑین سﻌی میﮐﻨد
اهداف ﺟديد مﺜﻞ صرف وﻗت ﺑیشتر ﺑا خانواده را انتﺨاب
ﮐﻨد و ﺑه نوعی از فرصت ﺑاﻗیمانده ﺑهرة ﺑهتری ﺑبرد [,46
 .]48ﺑراساس نتیجﮥ مﻄالﻌﮥ  Hodgesو همکاران )(2012
نﮕرش خوشﺑیﻨانه در ايجاد تﺄﺛیرات مﺜبت روانشﻨاختی در
نجاتيافتﮕان از سرطان تﺄﺛیر مﺴتقیﻢ دارد [.]45

نتیجهگیری

ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان ﺑا فراز و نشیﺐها و مشکالت
ﺑﺴیاري همﭽون درد ،ﺿﻌﻒ و ناتوانی ،ترس از مردن و از
دست دادن همﺴر مواﺟه هﺴتﻨد .ﺑهرﻏﻢ ايﻨکه سیﺴتﻢهاي
خدمات ﺑهداشتی ـ درمانی ﺑهمﻨﻈور ﺑهبود ﮐیﻔیت و ﮐمیت
زندﮔی مبتاليان ﺑه سرطان پﺴتان خدماتی میدهﻨد ،ولی اين
خدمات مﺤدود ﺑه مشکالت ﺟﺴمی ﺑیماران است و ﺑه مﺴاﺋﻞ
روﺣی ـ روانی آنان توﺟهی نمیشود و اين امر تﺄﺛیرات روانی
شديدی ﺑر ﺑیمار میﮔذارد .ﺑﻨاﺑراين ﺑراساس نتايﺞ مﻄالﻌﮥ
ﺣاﺿر و وﺟود ارتباط ﺑین مقاﺑله ﺑا سرطان و خودﮐارآمدی
مديريت عالﺋﻢ ،ﺣمايت اﺟتماعی دركشده ،عدم ﻗﻄﻌیت در
زندﮔی و ﺟهتﮔیری زندﮔی ،داشتن ﺑرنامههای مداخلهای و
مشاورهای از سوي اعﻀاي خانوادة ﺑیمار و تیﻢ درمان میتواند
تا ﺣدودي از فشارهاي روﺣی ـ روانی ناشی از فرايﻨد تشﺨیﺺ
و درمان سرطان پﺴتان در مبتاليان ﺑکاهد .نداشتن توانايی
مقاﺑله ﺑا سرطان را چه مﻌلول شرايﻂ اﺟتﻨابناپذير ﺑیرونی
تلقی ﮐﻨیﻢ و چه آن را زايیدة ويژﮔیهاي روانی فردي در نﻈر
ﺑﮕیريﻢ ،میتوان راهبردهايی را ﺑهمﻨﻈور افﺰايﺶ انواع مقاﺑله
و پیشﮕیري از ﺑروز اعمال ناسازﮔارانه و تبﻌات آن طراﺣی و
اﺟرا ﮐرد .ﺑﻨاﺑراين انجام مﻄالﻌات مداخلهای در اين زمیﻨه
توصیه میشود.
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اين مقاله ﺣاصﻞ طرح تﺤقیقاتی مﺼوب شورای پژوهشی
دانشکدة پرستاری و مامايی ارومیه ﺑا ﮐد اخالق IR.umsu.
 1395,261.recاست .ﺑدينوسیله از مﻌاونت مﺤترم پژوهشی
دانشﮕاه و تمامی ﺑیماران مبتال ﺑه سرطان پﺴتان ﮐه در اين
مﻄالﻌه شرﮐت ﮐردند ،تشکر و ﻗدردانی میشود.
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