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Abstract
Introduction: Breast cancer greatly affects the life expectancy of
patients. Since social support can greatly improve complications in
chronic diseases, this study was conducted to determine the relationship
between social support and hope in patients with breast cancer.
Methods: In this cross-sectional study, 100 women with breast cancer
undergoing chemotherapy in hospitals of Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences were studied. Samples were selected using
convenience sampling and according to inclusion criteria. After
collecting data using Snyder’s Adult Trait Hope Scale and Sherburne
and Stewart’s Social Support Scale, data analysis was done using the
SPSS software.
Results: According to the findings, 80% of the studied women reported
high levels of social support and 53% had moderate levels of life hope.
The findings also showed that the participants received the most support
in the emotional dimension (30.83 ± 31.40), the least support in the
social interaction dimension (11.79 ± 3.60). Findings showed a direct
and significant relationship between hope and social support (r = 0.278,
P = 0.004).
Conclusion: Strengthening and promoting social support in women
with breast cancer can be a good way to create hope for life and thus
better tolerance of and compromise with problems associated with the
disease and its treatments.
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چکیده
مقدمه :سرطان پستان امیدواری به زندگی در بیماران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میدهد .از
آنجا که حمایت اجتماعی میتواند تا حد زیادی سبب بهبود عوارض در بیماریهای مزمن گردد،
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتال به سرطان
پستان انجام شد.
روش بررسی :در این پژوهش مقطعی  222زن مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی در
بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند .نمونهها
با استفاده از نمونهگیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند .پس از جمعآوری
دادهها با استفاده از پرسشنامههای امیدواری اسنایدر و حمایت اجتماعی شربورن و استوارت،
تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSصورت گرفت.
یافتهها :بر اساس یافتهها  %42زنان مورد مطالعه حمایت اجتماعی خود را در سطح باال (%65
آنان امیدواری به زندگی خود را در حد متوسط) گزارش نمودند .همچنین یافتهها نشان داد که
نمونهها بیشترین حمایت را در بعد حمایت هیجانی ( )52/45±52/82و کمترین حمایت را در
بعد تعامل اجتماعی ( )22/98±5/52دریافت نمودهاند .یافتهها وجود ارتباط مستقیم و معنادار
بین امیدواری و حمایت اجتماعی ( )P=2/228 ،r=2/294را نشان دادند.
نتیجهگیری :تقویت و توسعه حمایت اجتماعی در زنان مبتال به سرطان پستان میتواند راهکار
مناسبی برای ایجا د امیدواری به زندگی و در نتیجه تحمل و سازش بهتر با مشکالت ناشی از
بیماری و درمانهای آن باشد.
واژههای کلیدی :حمایت اجتماعی ،امیدواری ،سرطان پستان ،شیمیدرمانی
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سرطان پستان از نظر عاطفی و روانی تاثیرگذارترین
سرطان در بین زنان شناخته شده است ( .)2بر اساس
آمارهای ارایه شده در آمریکا هر ساله  222هزار مورد
سرطان پستان در زنان تشخیص داده شده و  82هزار
مورد در اثر این بیماری میمیرند ( .)2در مطالعهای که در
سال  2586و با استفاده از اطالعات ثبت شده در نظام
ثبت سرطان در سال  2544صورت گرفت ،میزان بروز
استاندارد شده کل کشور برای جمعیت زنان  28/5در صد
هزار و برای جمعیت مردان  2/42در صد هزار گزارش
گردید .همچنین عنوان شد که بروز سرطان پستان از
حدود  28/9 ،28/2 ،24/2بهترتیب در غرب ،شمال و شرق
ایران تا حدود  28/5و  28/9در جنوب و مرکز متغیر می
باشد ( .)5خوشبختانه علیرغم شیوع باالی سرطان
پستان ،میزان بقای بیماران در طی  22سال گذشته به
طور قابل توجهی بهبود یافته است که این مساله عمدت ًا به
تشخیص زودهنگام و درمانهای جدید برای جلوگیری از
عود نسبت داده شده است (.)8
تشخیص و درمان سرطان پستان ،منجـر به تغییر عملکرد
جنسی ،تصویر از خود منفی ،مشکالت ارتباطی ،ریزش مو،
افزایش وزن ،خستگی و دیگر آثار جسمانی میگردد (.)6
همچنین بیماران مبتال به سرطان پستان اغلب از مشکالت
روانشناختی متعددی رنج میبرند؛ این مشکالت که به
عوامل فردی بیمار ،عوامل مرتبط با درمان و سایر عوامل
روانی -اجتماعی مربوط میشود ،میتواند ایمنی افراد
مبتال را تضعیف کرده ،واکنشهای ثانویه درمان را تشدید
نموده و موجب عود و بدتر شدن بیماری گردد ،در نتیجه
بر اثرات درمان و پیشآگهی تاثیر میگذارد ( .)5از طرفی
چنانچه خشم به وجود آمده در بیمـاران سـرطانی ،به
درستی ابراز نگردد ،این امکان وجود دارد که بـه درون فرد
جهت یابد و منجر به ناامیدی و افسردگی گردد (.)9
در تحقیقات صورت گرفته ناامیدی در بیماران مبتال به
سرطان پستان یک وضعیت وخیم میباشد که میتواند
منجر به افزایش میزان افسردگی و فقدان اشتیاق به
زندگی گردد در حالی که امیدواری با کاهش میزان
افسردگی و بهبود کیفیت زندگی مرتبط است (.)9 ،5
بهنظر میرسد سرطان نسبت به سایر ناخوشیهای مزمن،
بیشترین تاثیر را روی امید داشته و عامل تهدیدکننده
امید محسوب میشود .امید به عنوان یک عامل پیچیده
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چند بعدی و بالقوه قدرتمند در بهبودی و سازش یافتگی
مؤثر بیماران سرطانی تعریف شده است ( .)4بعد از بروز
بیماری ،امیدواری به زندگی در بیماران به طور قابل
توجهی کاهش پیدا میکند ،همین عامل باعث میشود تا
آنها نسبت به درمان خود توجه کافی نشان نداده و
دستورات پزشکان را چندان جدی نگیرند ( .)8افراد
امیدوار در تحمل عوارض شیمیدرمانی یا پرتودرمانی از
خود مقاومت بیشتری نشان میدهند و احتمال بیشتری
دارد که درمان را پیگیری نمایند (.)4
از دیگر عوامل تاثیر گذار بر روند درمان حمایت اجتماعی
می باشد ،حمایت اجتماعی در واقع به انواع مختلفی از
حمایـت اطالق میگردد که از جانب دیگـران در اجتمـاع
دریافـت میگردد ( .)8بر اساس شواهد بهنظر میرسد
حمایت اجتماعی یک منبع قابل اعتماد برای کمک به
بیماران سرطانی در سازگاری با اضطراب ،افسردگی و
احساس عدم امنیت میباشد ،که میزان مرگ و میر را
کاهش و کیفیت زندگی را افزایش میدهد و دارای یک
ارتباط منفی با نشانههای بیماران میباشد (.)22 ،22
حمایت اجتماعی عبارت از ادراک یا تجربه فرد از دوست
داشته شدن ،مراقبت شدن ،مورد حرمت قرار گرفتن ،مورد
تقویت قرار گرفتن توانمندیها و شایستگیها از سوی
دیگران و پذیرفته شدن به عنوان بخشی از یک شبکهی
اجتماعی میباشد ( .)25 ،22زنان سرطانی دارای حمایت
اجتماعی پایین نسبت به زنان با حمایت اجتماعی باالتر ،از
کیفیت زندگی پایینتری برخوردارند .نتایج مطالعه یان و
همکارانش در سال  2225بر روی کیفیت زندگی زنان
مبتال به سرطان پستان در شانگهای چین نشان داد که
حمایت اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی نجات
یافتگان از بیماری سرطان پستان تاثیر قابل توجهی داشته
است (.)28
با توجه به روند رو به رشد سرطان پستان در میان زنان و
همچنین اهمیت امیدواری به زندگی و آثار آن بر کیفیت
زندگی بیماران و با توجه به این که در خصوص تعیین
ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری به زندگی در این
بیماران مطالعه چندانی صورت نگرفته است ،پژوهشگران
بر آن شدند تا مطالعهای با هدف تعیین ارتباط حمایت
اجتماعی و امیدواری به زندگی در بیماران مبتال به
سرطان پستان تحت شیمیدرمانی در بیمارستانهای

بـررسی ارتباط بین حمـایت اجتماعی و امیدواری در زنـان ...

مواد و روشها

عبارت انحرافی (عبارات  )5 ،6 ،9 ،22هسـتند .عبارات بر
اساس مقیاس لیکرت چهارتایی و از  2تا ( 8کامالً
درست= ،8تاحدی درست= ،5تاحدی غلط= 2و گزینه
ال غلـط= )2نمرهگذاری میشوند که البته به عبارات
کام ً
انحرافی نمرهای تعلق نمیگیرد .محدوده نمرات این
پرسشنامه بین  4تا  52بوده و کسب نمره پایینتر به
منزله امیدواری پایین میباشد ( .)26به نقل از مطالعه
عالقبند و همکاران همسانی کـل آزمون  2/98تا  2/48و
پایایی آزمون -باز آزمون  2/42گزارش شده است ( .)4در
مطالعه دشت بزرگی و همکاران پایایی این آزمون با
استفاده از روش آلفا کرونباخ  2/45محاسبه شد (.)25
پرسشنامه حمایت اجتماعی ( )MOSSدر سال 2882
توسط شربون ( )Sherbourneو استوارت ()Stewarht
طراحی شده است .این پرسشنامه خودگزارشی که میزان
حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را
میسنجد ،دارای  28عبارت و  6زیر مقیاس است .این
زیرمقیاسها شامل زیرمقیاس حمایت ملموس ( 8عبارت
در مورد کمکهای مادی و رفتاری) ،حمایت هیجانی (8
عبارت در زمینه عاطفه مثبت ،همدردی و تشویق به بیان
احساسات) ،اطالعرسانی ( 8عبارت در مورد راهنمایی،
اطالعرسانی یا دادن بازخورد) ،مهربانی ( 5عبارت در مورد
ابزار عشق و عالقه و تعامل اجتماعی مثبت) و تعامل
اجتماعی ( 8عبارت در مورد وجود افرادی برای پرداختن
به فعالیتهای تفریحی) میباشد .هر یک از عبارات بر
اساس مقیاس لیکرت  6درجهای (هرگز= ،2به ندرت=،2
گاهی اوقات= ،5اغلب= ،8همیشه= )6نمرهگذاری میشوند.
محدوده نمرات این پرسشنامه بین  28و  86است .برای
بدست آوردن امتیاز مربوط به هر زیر مقیاس ،نمرات
عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر با هم جمع
میشود .برای به دست آوردن نمره کلی نیز همه امتیازات
با هم جمع میشوند .کسب نمره باالتر توسط آزمودنی در
این پرسشنامه بیانگر این است که آزمودنی از حمایت
اجتماعی مطلوبی برخوردار است .پایایی این آزمون با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از  2/98تا
 2/85گزارش شده است ( .)29در مطالعه شیرازی و
همکاران ( )2588پایایی این آزمون با استفاده از روش
آلفای کرونباخ در مبتالیان به ایدز  2/45به دست آمد
(.)24
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این پژوهش که یک مطالعه مقطعی میباشد ،با هدف
تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی و امیدواری به زندگی
در بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی در
سال 2585انجام پذیرفت .جامعه پژوهش شامل زنان مبتال
به سرطان پستان تحت درمان شیمیدرمانی بوده که
بهصورت سرپایی جهت درمان به بخشهای شیمیدرمانی
بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور
اهواز مراجعه میکردند.
نمونههای پژوهش بر اساس روش نمونهگیری در دسترس
و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه شامل سن باالی
 24سال ،دارای پروندهی درمانی در بیمارستانهای شفا و
بقایی 2اهواز ،تحت درمان با داروهای شیمیدرمانی،
گذشت حداقل  5ماه از شروع درمان ،توانایی خواندن و
نوشتن به زبان فارسی ،عدم استفاده از داروهای
روانپزشکی و توانایی به اشتراک گذاشتن اطالعات بوده و
معیار خروج نیز تکمیل ناقص پرسشنامهها بوده است.
حجم نمونه بر اساس یافتههای مطالعات قبلی با توان %42
و خطای  ،%6با استفاده از نرمافزار  Med-Calcتعداد
 285نفر تعیین گردید .البته پس از توزیع پرسشنامه
برخی از شرکتکنندگان از تکمیل پرسشنامه منصرف
شدند و برخی نیز پرسشنامهها را ناقص تکمیل نمودند .در
نهایت  222پرسشنامه که بهطور کامل تکمیل شده بودند،
وارد مرحله آنالیز دادهها شد (میزان پاسخدهی .)%62/42
روش گردآوری دادهها در این مطالعه روش خودگزارشی و
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامههای اطالعات
جمعیت شناختی ،پرسشنامه امیدواری اسنایدر
( )Snyder Hope Scaleو پرسشنامه حمایت
اجتماعی شربون بوده است .پرسشنامه اطالعات جمعیت
شناختی شامل سواالتی در زمینه سن ،وضعیت تاهل،
سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال و قومیت بود .پرسشنامه
امیدواری به زندگی توسط اسنایدر و همکاران در سال
 2882برای سنجش امیدواری سـاخته شـد .این
پرسشنامه دارای  22عبارت میباشد که  8عبارت برای
سنجش تفکـر عاملی (عبارات  8 ،)2 ،8 ،22 ،22عبارت
برای سنجش تفکر راهبردی (عبارات  )4 ،2 ،8 ،5و 8
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یافتهها
بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از 222
پرسشنامه تکمیل شده ،میانگین سن افراد شرکت
کننده 82/92±22سال بود .اکثر زنان مورد مطالعه دارای
تحصیالت زیردیپلم ( ،)%52متاهل ( )%95و خانهدار
( )%49بودند .سایر متغیرهای جمعیت شناختی در جدول
 2ارایه شده است.

حمایت اجتماعی

امید به زندگی

انحراف معیار

انحراف معیار

 ±میانگین

 ±میانگین

زیردیپلم
دیپلم
لیسانس و باالتر
متاهل
مطلقه
مجرد

)52( 52
)28( 28
)22( 22
)95( 95
) 6( 6
) 8( 8

54/82±22/68
92/52±24/94
98/52±25/24
42/52±22/29
69/22±22/88
62/99±22/82

28/55±8/26
28/52±6/92
29/92±8/85
25/92±5/82
28/45±8/45
25/55±8/66

بیوه

)22( 22

92±24/28

26±5/66

متغیر

تحصیالت

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال
سابقه بیماری

قومیت

فراوانی(درصد)

شاغل
خانهدار
بله
خیر
لر
عرب
فارس
سایر

29/29±5/85
96/54±29/82
)25( 25
28/66±8/48
58/49±28/52
)49( 49
28/82±8/58
92/69±22/96
)52( 52
28/54±8/98
58/24±24/49
)92( 92
22/62±5/28
58/62±29/85
)5( 5
25/65±8/86
92/52±28/24
)52( 52
28/54±5/88
54/89±22/58
)55( 55
28/85±6/84
98/24±22/64
)24( 24
*ANOVA test; Significance level: 0.05

تحلیل یافتههای مطالعه بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار
بین متغیر سن و متغیر حمایت اجتماعی در بیماران مورد
مطالعه بوده است ( .)P=2/586بررسی ارتباط سایر
متغیرهای جمعیت شناختی با متغیر حمایت اجتماعی
نشان داد که فقط متغیر وضعیت تاهل دارای ارتباط
معنادار با حمایت اجتماعی میباشد ( .)P =2/222بدین
ترتیب که زنان متاهل در مقایسه با سایر گروهها (زنان
مطلقه ،بیوه و مجرد) ،حمایت اجتماعی خود را در سطح
باالتری گزارش نمودند.

22)2( : 84-65

معناداری در سطح 6/60
حمایت اجتماعی

امید به زندگی

P= 2/558

P= 2/224

*

P= 2/895

P= 2/222

P= 2/582

P= 2/265

P=2/862

P=2/428

P= 2/242

P= 2/255

تحلیل یافتههای مطالعه بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار
بین متغیر سن و متغیر امیدواری به زندگی در بیماران
مورد مطالعه بوده است ( .)P=2/264بررسی ارتباط سایر
متغیرهای جمعیت شناختی با متغیر امیدواری به زندگی
نیز بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بوده است (جدول.)2
در این مطالعه ،میانگین حمایت اجتماعی در بیماران مورد
مطالعه  92/55 ±28/52بدست آمد که بیشترین میانگین
مربوط به بعد حمایت هیجانی  52/45± 52/82و کمترین
مربوط به بعد تعامل اجتماعی  22/98 ± 5/52بوده است.
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در این مطالعه پس از جمعآوری دادهها از نمونهها ،دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آمار توصیفی
شامل میانگین و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای تی
مستقل ،آنالیز واریانس ،ضریب همبستگی اسپیرمن و
رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند .این مقاله
حاصل پژوهش مصوب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز IRAJUMS.REC.1396.172
میباشد و کلیه مالحظات اخالق در پژوهش شامل توضیح
اطالعات الزم به شرکتکنندگان ،رضایت آگاهانه ،مشارکت
داوطلبانه ،اختیار و آزادی در ترک مطالعه ،محرمانگی

اطالعات و عدم تحمیل هزینه به نمونهها مورد توجه قرار
گرفتهاند.

بـررسی ارتباط بین حمـایت اجتماعی و امیدواری در زنـان ...

جدول  :2میانگین و انحراف معیار حمایت اجتماعی و امیدواری

جدول  :4همبستگی بین حمایت اجتماعی و ابعاد آن با
امیدواری به زندگی در زنان مورد پژوهش
متغیرها

انحراف معیار ±میانگین

متغیرها

ابعاد حمایت
اجتماعی

مهربانی

28/58 ±6/26

تعامل اجتماعی

22/98 ±5/52

حمایت هیجانی

29/42±4/66

حمایت اطالعاتی

29/42 ±4/66
92/68 ±28/56

ابعاد حمایت اجتماعی

28/44 ±8/98

امیدواری به زندگی

همچنین یافتهها نشان داد که اکثر زنان مورد مطالعه
حمایت اجتماعی خود را در سطح باال ( %42زنان) و
امیدواری به زندگی را در حد متوسط ( %65زنان) گزارش
نمودند (جدول.)5
جدول :3فراوانی و درصد سطح حمایت اجتماعی و امیدواری به
زندگی در زنان مورد پژوهش
سطح

ضعیف

متوسط

باال

فراوانی

فراوانی

فراوانی

متغیر

(درصد)

(درصد)

(درصد)

حمایت اجتماعی

)25(25

)9(9

)42(42

)2(2

)65(65

)89(89

امیدواری به زندگی

حمایت ملموس

r
2/282
2/228

p-value
*2/225
*2/255

مهربانی

2/566

*2/222

تعامل اجتماعی

2/589

*2/222

حمایت هیجانی

2/252

2/229

با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ،ارتباط مستقیم
معناداری بین امیدواری به زندگی و حمایت اجتماعی
( )P=2/225 ،r=2/282و ابعاد آن شامل حمایت
ملموس( ،)P=2/255 ،r=2/228مهربانی (،r=2/566
 )P<2/222و تعامل اجتماعی ()P<2/222 ،r=2/589
مشاهده شد (جدول.)8
به بیانی دیگر هر چه حمایت اجتماعی دریافت شده بیشتر
بود امیدواری به زندگی نیز در زنان سرطانی مورد مطالعه
بیشتر میشد .همچنین تحلیل دادهها با استفاده از آزمون
رگرسیون لجستیک نشان داد یک واحد افزایش در حمایت
اجتماعی منجر به افزایش  2/24واحد در امیدواری به
زندگی میگردد (.)P=2/228 ،R2=2/249 ،t=2/892

2/229
2/252
حمایت اطالعاتی
*Spearman correlation coefficient; Significance
level: 0.05
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حمایت ملموس

25/25 ±8/98

حمایت اجتماعی (کل)

امید به زندگی

حمایت اجتماعی (کل)

به زندگی در زنان مورد پژوهش
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میانگین امیدواری به زندگی نیز  28/44 ±8/98بوده است
(جدول.)2

05

بحث
یافتههای حاصل از این مطالعه که با هدف تعیین ارتباط
بین حمایت اجتماعی و امیدواری به زندگی در بیماران
مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی انجام شده
است ،بیانگر آن بود که زنان مورد پژوهش سطح حمایت
اجتماعی خود را در سطح باال گزارش نمودهاند و بیشترین
میانگین مربوط به بعد حمایت هیجانی و کمترین مربوط
به بعد تعامل اجتماعی بود .در همین رابطه مطالعه
 Shrestha ،)28(Sadiaو همکاران ( )22نیز نشان داد
که بیماران مبتال به سرطان پستان حمایت اجتماعی خود
را در سطح خوب اعالم نمودند .طائی و همکاران در
مطالعه خود بر روی زنان مبتال به سرطان پستان ،میزان
حمایت اجتماعی در جمعیت مورد مطالعه خویش را در
سطح متوسط گزارش کردند ( .)25همچنین در مطالعه
آقابخشی بیشترین میانگین مربوط به حمایت ملموس و
کمترین مربوط به بعد تعامالت اجتماعی در بیماران
سرطانی ذکر شده است (.)22
در این مطالعه مشخص شد که میزان امیدواری به زندگی
بیماران مورد مطالعه در حد متوسط است .با توجه به این
که بیماران مورد مطالعه میزان حمایت اجتماعی خود را
در سطح باال عنوان نمودهاند ،دستیابی به سطح متوسط از
نظر امیدواری به زندگی چندان دور از انتظار نبوده است
چرا که حمایت اجتماعی از جمله عوامل تاثیرگذار بر
امیدواری میباشد .در مطالعه حیدری و همکاران ( )22و
عالقهبند و همکاران ( )25و مطالعه طائی و همکاران نیز
میزان امیدواری در زنان مبتال به سرطان پستان مورد
مطالعه ،در حد متوسط و باال عنوان گردید .طایی و
همکاران همچنین اظهار داشتند که بین تمام ابعاد حمایت

22)2( : 84-65

08

بیان صابریپور و همکاران│فصلنامه بیماری های پستان ایران
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22)2( : 84-65
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اجتماعی و امیدواری به زندگی ارتباط قوی و معناداری
دیده شده است( )25که تمامی این شواهد همراستا با
نتایج مطالعه حاضر میباشد .با این وجود در مطالعه مقتدر
و همکاران با هدف مقایسه امید به زندگی و هوش معنوی
در زنان مبتال به سرطان پستان و زنان سالم ،سطح
امیدواری به زندگی در بیماران مورد مطالعه در سطح
ضعیف و کمتر از افراد سالم گزارش گردید ( .)28از آنجا
که در مطالعه حاضر و اکثر مطالعات مشابه از روش
نمونهگیری در دسترس و واحدهای محدود جهت انتخاب
بیماران استفاده شده است این مساله ،تعمیمپذیری نتایج
را در تمامی این مطالعات محدود میسازد .بهنظر میرسد
که انجام مطالعات بیشتر با استفاده از روشهای
نمونهگیری تصادفی ضرورت دارد .امیدواری به عنوان یک
راهبرد مقابلهای موثر درکنار آمدن با یک بیماری دشوار
معرفی شده است ( .)26بزرگساالنی که از درجات باالی
امید بهره میبرند ،به دیگران بهعنوان منابع حمایتی و
پایگاههایی مینگرند که میتوانند به آنها تکیه کنن.د
همچنین این افراد اعتقاد دارند که میتوانند با چالشهایی
که ممکن است در زندگی با آنها رو به رو شوند ،سازگار
شده و شادی باالتری را تجربه نمایند و از زندگیشان
رضایت داشته باشند (.)25
در مطالعه حاضر مشخص شد که امیدواری به زندگی با
حمایت اجتماعی و ابعاد مهربانی ،حمایت ملموس و تعامل
اجتماعی همبستگی مثبت دارد .در مطالعات انجام شده
توسط  Sadiaو همکاران و فخری و همکاران نیز نتایج
مشابهی مبنی بر ارتباط حمایت اجتماعی باالتر با افزایش
امیدواری به زندگی در بیماران مبتال به سرطان گزارش
شده است ( .)29 ،28طائی و همکاران در مطالعهای با
هدف تعیین تاثیر ابعاد حمایت اجتماعی بر امیدواری و
احساس تنهایی در بیماران مبتال به سرطان در شهر ارومیه
گزارش نمودند که حمایت اجتماعی دارای رابطه مثبت با
امیدواری و رابطه معکوس با احساس تنهایی در بیماران
مورد مطالعه بوده است ( )25که نتایج این مطالعات
همراستا با نتایج مطالعه حاضر میباشند .حمایت اجتماعی
به عنوان یک عامل پیشبینی کننده مهم پیامد سرطان
پستان شناخته شده است .بهطوری که برخورداری از
حمایت اجتماعی منجر به تسهیل روند بهبودی ،ارتقا
کیفیت زندگی و افزایش میزان بقا در بیماران میگردد
( .)22بنابراین با توجه به اهمیت حمایت اجتماعی در

افزایش امیدواری به زندگی الزم است که مراقبین سالمت
سطح حمایت اجتماعی بیماران مبتال به سرطان پستان را
مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم مداخالتی جهت
تقویت آن به عمل آورند.
یافتههای مطالعه نشان داد که هیچ یک از متغیرهای
جمعیت شناختی مورد مطالعه با متغیر امیدواری ارتباط
معناداری ندارند .با این وجود دهباشی و همکاران در
مطالعه خود که با هدف بررسی ارتباط سالمت معنوی و
امیدواری در بیماران دیالیزی انجام دادند ،عنوان نمودند
که جنس ،سطح تحصیالت و وضعیت اشتغال با امید به
زندگی در بیماران مورد مطالعه در ارتباط بوده است .در
مطالعه آنان مشخص شد زنان ،افراد با تحصیالت کمتر و
بیکار از امیدواری به زندگی کمتری برخوردارند (.)24
همچنین  Yanو همکاران نیز در مطالعهای که بر روی
بیماران سرطانی در چین انجام دادند گزارش نمودند که
نداشتن شغل ،هزینههای درمان و عدم پوشش بیمهای
نگرانیهای بسیار مهم در بیماران مبتال به سرطان
میباشند ( .)28در مطالعه حاضر اکثریت نمونه مورد
پژوهش متاهل ،دارای تحصیالت زیردیپلم و خانهدار بودند
که این همگنی از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی و عدم
تنوع نمونهها میتواند دلیلی برای عدم مشاهده ارتباط
معنادار بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیر امیدواری
به زندگی باشد.
بر اساس تحلیل یافتههای مطالعه مشخص شد که زنان
متاهل در مقایسه با سایر زنان (مطلقه ،بیوه و مجرد)،
حمایت اجتماعی خود را در سطح باالتری گزارش نمودهاند
که این نتایج با مطالعه  )22( Shresthaهمراستا
میباشد .ماهیت ارتباط همسران متفاوت از ارتباط با سایر
اعضای خانواده ،پزشک و پرستار است .منافع مشترک بین
همسران مثل فرزندان ،روابط جنسی ،عشق و عالقه منجر
به ایجاد وابستگی روانی زیاد بین آنان شده و جهت
خشنود نمودن یکدیگر تالش بیشتری نمایند ( .)52این
وابستگی روانی و تالش جهت خشنود نمودن همسر به
خصوص همسری که دچار بیماری سرطان است ،میتواند
منجر به احساس رضایت و درک بهتر از حمایت اجتماعی
در بیماران متاهل شود.
در مطالعه حاضر محدودیتهایی وجود دارد که نیاز به
توجه دارند .محدودیت مهم این مطالعه ماهیت مقطعی
همبستگی مطالعه است که استنباط رابطه علیتی بین

بـررسی ارتباط بین حمـایت اجتماعی و امیدواری در زنـان ...
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برای افزایش امیدواری به زندگی در این بیماران انجام
شود .شناسایی سایر عوامل مرتبط با امیدواری به زندگی
در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمیدرمانی
میتواند به توسعه دانش در این زمینه و طراحی مداخالت
موثر برای این بیماران کمک کننده باشد.

تشکر و قدردانی
ایــن مقاله حاصل طرح پژوهــشی مصــوب کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی
جندیشاپور اهواز (شماره طرح )95s107 :میباشد.
پژوهشــگران بر خــود الزم میداننــد از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز برای
حمایت مالی این طرح ،افراد شـرکت کننده در مطالعـه و
کسـانی کـه در پیشـبرد ایـن طـرح تحقیقاتــی
همــکاری نمودهاند ،تشــکر و قــدردانــی نماینــد.
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متغیرهای مورد مطالعه را محدود میسازد .فرضیه ما بر
اساس شواهد این بود که حمایت اجتماعی باالتر منجر به
افزایش امید به زندگی در بیماران سرطانی میشود ،اما
نتایج مطالعه ما تنها نشاندهنده وجود ارتباط بین این دو
متغیر است و جهت ارتباط را نشان نمیدهد .از آنجا که
ادراک فرد از میزان حمایت دریافتی پدیدهای ذهنی است،
تعیین رابطه علیتی بین دو متغیر ذهنی مورد مطالعه ،با
مطالعات همبستگی دشوار است .محدودیت دوم استفاده از
نمونهگیری در دسترس از محیط بالینی محدود (که البته
مهمترین واحدهای ارجاع این بیماران در شهر اهواز
میباشند) همراه با میزان پاسخدهی پایین میباشد که
میتواند تعمیمپذیری یافتهها را محدود نماید .بنابراین
انجام مطالعات بیشتر با نمونه هتروژنتر و حجم بزرگتر
پیشنهاد میگردد.
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نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حمایت اجتماعی و
امیدواری به زندگی در بیماران مورد مطالعه به ترتیب در
سطح باال و متوسط بوده است و بین حمایت اجتماعی و
امیدواری به زندگی همبستگی مثبت وجود دارد .بنابراین
الزم است مداخالتی با تاکید بر مولفه حمایت اجتماعی

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچ تعارض منافعی در
پژوهش حاضر وجود ندارد.
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