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مقدمه :امروزه ،بررسی کیفیت زندگی به دلی پیشرفتهای تشخیصی ،درمانی و میزان بقای
مبتالیان به سرطان پستان به عنوان یک موضو مهم سالمت مطرح میباشد .این مطالعه با هدف
بررسی تأایر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان انجا شده است.
روش :مطالعة حاضر مطالعهای است مداخلهای که روی  19نفر از زنان مبتال به سرطان پستان
مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد در سالهای  0389-90که بر اساس معیارهای ورود و
از طریق نمونهگیری غیراحتمالی (در دسترس) انتخاب شدند ،صورت پذیرفت .گروه مداخله،
مداخالتی ابداعی جهت ارتقاء سرمایة اجتماعی دریافت نمودند .ابزارهای مورد استفاده ،پرسشنامه
دموگرافیک ،پرسشنامه کیفیت زندگی فرنس و پاورز ،پرسشنامه سنجش سرمایة اجتماعی
درونگروهی (طرح سنجش سرمایة اجتماعی در ایران) و پرسشنامه سنجش سرمایة اجتماعی
بینگروهی (طیف سا ) بودند.
یافتهها :قب از اجرای مداخله ،هر دو گروه از نظر متغیرهای مطالعه همسان بودهاند ،اما پس از
اجرای مداخله ،سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در گروه مداخله افزایش و در گروه مقایسه اابت
مانده و یا کاهش یافته بود.
بحث :زنان از مهمترین ارکان جامعه میباشند ،بنابراین بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتال به
سرطان پستان نه تنها سبب بهبود بقای آنان میشود ،بلکه سبب انسجا ساختار خانواده نیز
میگردد .باتوجهبه نتایج این مطالعه ،افزایش سرمایة اجتماعی نیز باعث ارتقاء کیفیت زندگی
میشود ،لذا میتوان از روشهای ارتقا دهندة سرمایة اجتماعی به عنوان راهی جهت بهبود کیفیت
زندگی استفاده نمود.
واژگان کليدی :سرطان پستان ،سرماية اجتماعی ،کيفيت زندگی
 -0این مقاله برگرفته از پایاننامه خانم محبوبه حسینی به راهنمایی دکتر میرطاهر موسوی و مشاوره دکتر حسن رفیعی میباشد.
* کارشناسارشد رفاه اجتماعی ،دانشگاه عللو بهزیسلتی و تلوانبخشلی ،تهلران ،ایلران < >mahboobehosseini42@gmail.com

(نویسنده مسئول) 
** دکتر جامعهشناس ،مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی ،دانشگاه علو بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
*** روانپزشک ،گروه آموزشی رفاه اجتماعی ،دانشگاه علو بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
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مقدمه
علیرغم پیشرفتهای قاب توجه علم پزشکی ،همچنان سرطان به عنوان یکی از مهمترین
بیماریهای قرن حاضر و سومین علت مرگ و میر بعد از بیماریهای قلب و عروق و
حوادث ترافیکی مطرح است (مؤسسه تحقیقات ،آموزش و پیشگیری از سرطان.)0390 ،
سرطانها گروهی از بیماریها با تنو حدود یکصد نو مختلف بوده که ناشی از رشد بدخیم
سلولهای بدن هستند .سرطان پستان که حاص رشد خارج از مهار و بدخیم تومورهای
سلول اپی تلیال پوشانندة مجاری یا لوبولهای بافت سینه در زنان است ،یکی از شایعترین
سرطانها در میان زنان محسوب میشود و دومین علت شایع مرگ در بین آنان به شمار
میرود (برونر و سودارث.)1559 ،
بر اساس آمار سازمان بهداشت آمریکا ،در جهان ساالنه بیش از 0/1میلیون مورد جدید
سرطان پستان در میان زنان شناسایی میشود که این رقم معادل  %05ک موارد جدید سرطان
و  %13از ک سرطانهای زنان میباشد .تخمین زده میشود که در حال حاضر حدود 4/4
میلیون زن در جهان زندگی میکنند که در طی  0سال گذشته سرطان پستان در آنها تشخی
داده شده است .در حال حاضر سالیانه بیش از  9میلیون نفر در جهان در اار ابتال به سرطان
پستان جان خود را از دست میدهند و پیشبینی میشود که تعداد موارد جدید ابتال تا سال
 1515از  00میلیون نفر به  15میلیون نفر برسد .میزان بروز اختصاصی سنی سرطان پستان در
 055555نفر جمعیت زنان در جهان  39/0نفر ،در کشورهای پیشرفته  19/8نفر و در
بیماری در کشورهای توسعهیافته ساالنه  0تا  %1و در کشورهای کمتر توسعهیافته تا حدود
 %0افزایش مییابد (گزارش کشوری ابت موارد سرطانی.)0388 ،
طبق آمار وزارت بهداشت در سال  ،0388تعداد بیماران مبتال به سرطان پستان در کشور
 9155مورد بوده که با تقریب کم ،بین  8555تا  05555مورد به طور ساالنه است .بروز این
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کشورهای کمتر توسعهیافته  13/8نفر میباشد (انجمن سرطان امریکا .)1500،میزان بروز این
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بیماری در ایران  35در  055هزار نفر است که باتوجهبه وضعیت کنونی این بیماری در سطح
جهانی ،شیو تقریباْ متوسطی داشته است .اما آنچه که در ایران احساس خطر را بیشتر
میکند ،این است که سن ابتال به این بیماری حدود یک دهه پایینتر از زنان جهان است و
این نشاندهندة اهمیت این بیماری است (گزارش ابت موارد کشوری سرطان .)0388 ،روند
بروز این بیماری در طی چند سال اخیر افزایشی بوده و تا سال  1535تظاهر بیماری سرطان
پستان در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعهیافته میباشد ،چرا که
کشورهای توسعهیافته از طریق غربالگری ،تشخی

و شناسایی این بیماری را بهبود

بخشیدهاند .با وجود این ،در  0سال اول ابتال به این بیماری  95تا  %85احتمال بهبود وجود
دارد و این رقم به علت دستاوردهای علمی و با تشخی

زودرس به دست آمده است .میزان

بقای پنج ساله سرطان سینه  %90است و منظور از بقای  0ساله ،بقای بیمار بدون هیچگونه
عارضه بیماری بعد از طول مدت درمان میباشد (پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی،
.)0391
این بیماری باعث افزایش احساس وابستگی ،کاهش اعتماد به نفس ،افزایش احساس
آسیبپذیری ،گیجی ،درد ،عالئم آسیبپذیری جسمی و افکار آشفته گشته ،عملکردهای
روزانه ،فعالیتهای اجتماعی و آرامش فکری را نابسامان مینماید .به عالوه باعث میشود
این بیماران نتوانند در فعالیتهای اجتماعی معمول شرکت کنند و در عوض نقشهای
جدیدی مطرح ساخته ،باعث میشود بیماران به دیگران وابسته شده و کمتر قادر به
شدنهای طوالنی ،مراجعات مکرر به پزشک ،درمانهای مختلف و هزینههای باالی درمان
باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران در ابعاد مختلف میشود (ش و همکاران.)1550 ،1
1. Halgeson
2. Shell
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حمایتکردن از دیگران باشند (هالگسون .)0991 ،0تمامی این مشکالت ،عالوه بر بستری
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کیفیت زندگی ساختاری پویا و ذهنی است که به مقایسه وضعیت زندگی گذشته با
حوادث اخیر در همة جوانب م بت و منفی میپردازد .ماهیت ذهنی کیفیت زندگی ،به ادراو
افراد در مورد وضعیت زندگیشان به جای گزارش دیگران میپردازد و بر اساس تعریف
فرانس و پاورز ،از خشنودی یا عد خشنودی از حیطههایی از زندگی که برای فرد اهمیت
دارند ،نشأت میگیرد .بنابراین ،بیماران با مشکالت مشابه ،ممکن است نظرات متفاوتی در
مورد کیفیت زندگی داشته باشند و آن را به صورتهای مختلفی گزارش کنند (حیدری و
همکاران .)0381 ،با وجود افزایش طول عمر و میزان بقا ،باید عوارض بعد از درمان این
بیماری را برطرف کرد تا بتوان کیفیت زندگی این بیماران را بهبود بخشید (پژوهشکده
سرطان پستان جهاد دانشگاهی.)0391 ،
اقدامات حمایتی ،در بهبود وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی این بیماران در
حین شیمی درمانی مؤار میباشند .به عبارت دیگر ،به دلی موقتی بودن عوارض ایجاد شده
در خالل درمانهای کمکی ،میتوان در این مدت با تشکی جلسههای مشاوره با بیماران و
خانواده آنها ،ضمن تشریح وضعیت موجود ،به انسجا وضعیت خانوادگی بیمار و تقویت
شبکة حمایتی خانوادة او کمک نمود .این امر به بهبود عملکرد جسمی ،روانی و احساسی
بیمار کمک بزرگی خواهد نمود (هالگسون .)0991 ،در ضمن ،تشویق بیمار به شرکت در
محاف اجتماعی و ترتیبدادن گروههای حمایتی و عضویت در انجمنهای مربوط و تالش
در جهت تقویت روابط اجتماعی میتواند به بهبود عملکرد اجتماعیاش کمک کند
بنابراین میتوان گفت گسترش و تسهی شبکة ارتباطات و پیوندهای اجتماعی ،سطح
دسترسی افراد و گروهها را به منابع اقتصادی و اجتماعی ارتقا میدهد .این پیوندها و
ارتباطات که میتوان به آنها نا سرمایة اجتماعی داد ،در اشکال متفاوت خود (درونگروهی
و برونگروهی) به م ابة نوعی چسب باعث میشوند که عناصر موجود در جامعه به هم
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(ملکپور.)0389 ،
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اتصال یابند و کنشهای جمعی از قبی تعاون ،حمایتهای اجتماعی و ...تسهی گردند که
خود سبب ارتقای کیفیت زندگی خواهد شد (موسوی.)0381 ،
بر اساس تعریف بوردیو ،سرمایة اجتماعی حاص جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که
نتیجة مالکیت شبکة بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و به عبارت سادهتر ،عضویت در
یک گروه است .البته سرمایة اجتماعی مستلز شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکة
پیوندهاست .در واقع ،پیوندهای شبکهای میباید از نو خاصی ،یعنی م بت و مبتنی بر اعتماد
باشند (شار پور.)0384 ،
پس سرمایة اجتماعی ،نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی ،از طریق ارتباطات
اجتماعی میباشد .تأکید بوردیو بر مشارکت فرد در شبکههای اجتماعی است که این مشارکت
سبب دسترسی او بر منابع و امکانات گروه میشود .پس ،نظریة بوردیو به فهم این نکته کمک
میکند که چگونه فرد میتواند با استفاده از سرمایة اجتماعی ،موقعیت اقتصادی خود را در
جامعه بهبود بخشد (تاجبخش .)0384 ،اشاره بوردیو به پیوندهای خانوادگی ،در شبکة روابط
برونگروهی و ارتباط سطوح متفاوت قدرت به ما کمک میکند تا با الها از دیدگاه ولکاو و
نارایان ،0سرمایة اجتماعی را در سه بُعد درونگروهی ،برونگروهی و ارتباطی در نظر بگیریم.
تفاهم و پشتیبانی متقاب که بدهبستانهای خاص درونگروهی را تقویت میکند ،محصول
سرمایة اجتماعی درونگروهی است که از متن پیوندهای خانوادگی ،همسایگی و دوستی
برمیخیزد .تقویت اتصال به منابع خارجی و تسهی انتشار اطالعات ،دو کارکرد اصلی سرمایة
گروههای غیرمحلی حاص میشود .در نهایت ،دسترسی افراد و گروهها به بخشهای مختلف
دولتی ،غیردولتی و بازرگانی به میزان سرمایة ارتباطی آنها بستگی دارد که به رابطة میان افراد و
ساختار قدرت رسمی اشاره دارد (ازکیا و غفاری.)0380 ،
1. Woolcock and Narayan
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بنابراین ،باتوجهبه مطالب پیشگفته ،بر آن شدیم تا پس از طراحی مداخلهای ،جهت
ارتقاء سرمایة اجتماعی ،تأایر سرمایة اجتماعی را برکیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان
پستان بررسی نماییم.
پیشینۀ تحقیق
در مورد رابطة سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است
که غالباً در قالب تحقیق توصیفی و همبستگی بوده است و جهت تأایر و رابطه مشخ
نیست .به طوری که نمیتوان گفت آیا افرادی که سرمایة اجتماعی باالتری دارند ،کیفیت
زندگی بهتری دارند و یا بالعکس؟ در مطالعات مداخلهای نیز ،تحقیق چندانی در مورد
سرمایة اجتماعی صورت نگرفته و معموالً تأایر حمایت اجتماعی ،روابط اجتماعی ،شبکهها و
انجمنها و ...بر کیفیت زندگی ،تندرستی ،سالمت ،سالمت اجتماعی ،امیدواری و ...سنجیده
شده است.
از مطالعات توصیفی انجا گرفته در این زمینه ،میتوان به مطالعات ویکفیلد،)1550( 0
فرانکو ( ،)1551روسالن و همکاران ( ،)1505بورگونوی ،)1505( 1پیروی ( ،)0384ماجدی
( ،)0380گروسی ( ،)0381حیدری ( ،)0381زاهدی اص ( ،)0389ایمان ( ،)0389رامبد
( ،)0389اونق و غفاری ( ،)0389نوغانی ( ،)0389کامران ( ،)0389حریرچی و همکاران
( ،)0388خداپناهی ( ،)0389امینی رارانی ( )0389و سیدان ( )0389اشاره کرد که از طریق
با کیفیت زندگی ،تندرستی ،سالمت ،سالمت اجتماعی ،امیدواری پی بردهاند.
از مطالعات مداخلهای نیز میتوان به مطالعه الفلین ( )1501اشاره کرد .وی برای بهبود

1. Sarah E. L. Wakefield
2. Francesca Borgonovi
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کیفیت زندگی بازماندگان سرطان ،مداخالتی از طریق شبکههای اجتماعی و برنامههای
ویدیویی انجا داد .وی  04نوجوان را که در دوران کودکی سرطان داشتند و اکنون زنده و
تندرست بودند به مدت شش ماه در شبکههای اجتماعی و برنامههای ویدیویی که آنها
تجارب و مسائ شان را با دیگران در میان میگذاشتند قرار داد .طبق نتایج این تحقیق ،افرادی
که سطوح پایینتری از سرمایة اجتماعی درونگروهی ،حمایت اجتماعی ضعیفتر از طرف
دوستان و خانواده و تعامالت خانوادگی کمتری نسبت به سایر افراد داشتند ،بیشتر در
مداخالت شرکت داده شدند .وی شش عام را آزمود که مشارکت این افراد در شبکهها و
برنامههای ویدیویی مناسب برای رفع نیازهایشان را تحت تأایر قرار میداد .این شش عام
عبارت بودند از -0 :سرمایة اجتماعی که به عنوان منبعی برای فرد که از طریق طیف وسیعی
از روابط اجتماعی به دست میآید ،تعریف شد -1 .حمایت اجتماعی -3 ،تعامالت
خانوادگی -4 ،خودکارآمدی -0 ،افسردگی ،و -1کیفیت زندگی که توسط فرد گزارش
میشد .یافتهها حاکی از این است که این افراد از شبکههای اجتماعی به عنوان راهی جهت
برآوردن نیازهایی که در زندگی خصوصی و بدون ارتباط با دیگران برآورده نشدند ،استفاده
کردند .بنابراین ،بین ویژگیهای این افراد ،شرکت در زندگی اجتماعی و شبکههای اجتماعی
پویا که برای تأمین ارتباطات ،حمایت و اطالعات طراحی شدهاند ،با میزان و نحوة ارضاء
نیازهایشان رابطه وجود داشت.
در ایران نیز ،ملکپور ( )0389در یک کارآزمایی بالینی تصادفیشده ،تأایر م بت
که مشابهترین تحقیق با مطالعه حاضر میباشد.
از آنجایی که مطالعات پیشین عمدتا از طریق همبستگی به رابطة بین سرمایة اجتماعی و
کیفیت زندگی پی بردهاند و هنوز معلو نیست که آیا با افزایش سرمایة اجتماعی میتوان
کیفیت زندگی را ارتقاء داد یا خیر ،بر آن شدیم تا از طریق طراحی مطالعهای مداخلهای ،تأایر
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گروههای همیار بر کیفیت زندگی و پذیرش درمان بیماران مبتال به سرطان پستان را نشان داد

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

افزایش سرمایة اجتماعی (از طریق افزایش ارتباطات و دسترسی به منابع و آگاهی) را بر
کیفیت زندگی (در چهار حوزة سالمتی/کارکرد ،اجتماعی/اقتصادی ،روانشناختی/معنوی و
خانواده) در مبتالیان به سرطان پستان بررسی نماییم.
چارچوب نظری
نان لین از جمله اولین متفکرانی است که در سال  0981تئوری سرمایة اجتماعی و
تأایرش بر سالمتی ،رضایت از زندگی و احساس خوشبختی را مطرح کرد .وی با طرح نظریة
منابع اجتماعی ( )0981مطرح نمود :دستیابی به منابع اجتماعی و استفاده از آنها میتواند به
موقعیتهای اجتماعی-اقتصادی بهتر منجر شود .لذا او در سالهای اخیر ( )0998مفهو
سرمایة اجتماعی را به عنوان منابع نهفته در ساختار اجتماعی مطرح کرد که با کنشهای
هدفمند قاب دسترس میباشند (توسلی.)0384 ،
او بر سه نو سرمایة اجتماعی تأکید دارد :درونگروهی ،برونگروهی و نهادی .سرمایة
درونگروهی (قیود پیوندی) به تعداد تماسهای اجتماعی فرد با دیگران در طول روز گفته
میشود .نان لین در سرمایة برونگروهی (قیود آوندی) بر سرمایة خویشاوندی ،اعتماد و
حمایت اجتماعی که از دوستان و آشنایان نزدیک کسب میکند ،تأکید میکند و نهایتاً در
سرمایة نهادی (قیود همآوندی) به عضویت و مشارکت فرد در گروهها ،نهادهای بزرگ و
انجمنهای داوطلبانه اشاره دارد (توسلی.)0384 ،
دست یافت  .او سرمایة اجتماعی در سطح خُرد یعنی خانواده و گروههای کوچک را با
سرمایة اجتماعی در سطح میانه م

اعتماد به گروههای محلهای و همسایهها و سرمایة

اجتماعی در سطح کالن به صورت اعتماد به نهادها و سازمانها را تلفیق کرده است .مدل
تئوری نان لین ،مدل علی سطح میانه نا دارد .در مدل او ،سرمایة اجتماعی در سطح افقی و
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نان لین در مدلهایش سطح خُرد را با سطح کالن تلفیق نموده و به مدلی در سطح میانه
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خُرد موجب سرمایة اجتماعی عمودی در سطح کالن و بیننهادها میشود ،که این امر
همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد و نهایتاً بر اطمینان خاطر و آسایش خیال میافزاید و
سالمت روانی را به وجود میآورد .در واقع ،عد احساس محرومیت ،نابرابری و بینظمی و
وجود همبستگی اجتماعی و قانونمداری ،سرمایهای برای افراد فراهم میکند که منجر به
اطمینان خاطر و آسودگی خیال میشود ،همین امر سالمت روانی و کیفیت زندگی را به
وجود میآورد (لین و دین.)0995 ،0
سرمایة اجتماعی (درونگروهی ،برونگروهی و نهادی)← احساس کنترل و قدرتمندی
بر زندگی← احساس آسودگی خیال و خوشبختی← سالمت روانی و کیفیت زندگی
لین ( ،)1550منابع ارزشمند در اک ر جوامع را اروت ،قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی میکند
و لذا سرمایة اجتماعی افراد را برحسب میزان یا تنو ویژگیهای دیگرانی که فرد با آنها پیوندهای
مستقیم و غیرمستقیم دارد ،قاب سنجش میداند .البته دستیابی به منابع و استفاده از آنها خود
متأار از موقعیت فرد در ساختار سلسلهمراتبی موجود در جامعه است .او «منابع نهفته» و «موقعیت-
های شبکهای» را دو عنصر مفهومی مهم سرمایة اجتماعی قلمداد میکند و نتایج سرمایهگذاری
افراد در روابط و شبکههای اجتماعی را در ارتباط با دو نو کنش ابزاری 1و کنش اظهاری

3

طبقهبندی مینماید .برای کنش ابزاری سهگونه بازگشت سرمایه را مطرح میکند :بازدهی اقتصادی
(اروت) ،بازدهی سیاسی (قدرت) و بازدهی اجتماعی (شهرت).
در کنش اظهاری ،سرمایة اجتماعی ابزاری است برای تحکیم منابع و دفا در برابر از دست
روانی و رضایت از زندگی .سالمت جسمانی مستلز حفظ توان کارکردی جسمانی و رهایی از

1. Lin and Dane
2. instrumental action
3. expressive action
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دادن احتمالی منابع .او سه نو بازدهی را در این رابطه ذکر میکند :سالمت جسمانی ،سالمت

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

بیماریها و آسیبدیدگی است .سالمت روانی ،توانایی پایداری در برابر تنشها و حفظ تعادل
عقلی و احساسی را منعکس میکند .رضایت از زندگی نیز نشانگر خوشبینی و رضایت از
عرصههای مختلف زندگی مانند خانواده ،ازدواج ،کار ،جامعه و محیط زیست است .وی معتقد
است اغلب اوقات کنشهای ابزاری و کنشهای اظهاری یکدیگر را تقویت میکنند.
در این مطالعه ،از نظریه نان لین استفاده نمودیم که نتایج سرمایهگذاری افراد در روابط و
شبکههای اجتماعی را در ارتباط با کنش اظهاری میداند که در آن سرمایة اجتماعی ابزاری
است برای تحکیم منابع و دفا در برابر از دستدادن احتمالی منابع .او سه نو بازدهی را در
این رابطه ذکر میکند :سالمت جسمانی ،سالمت روانی و رضایت از زندگی.
تأایر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی ،امری بدیهی است که در مطالعات بسیاری اابت
شده است .اما نکته مهم این است که در مطالعات پیشین از طریق همبستگی و از روش
توصیفی به این نتیجه دست یافتهاند که عالوه بر اینکه جهت علیت و تأایر مشخ

نیست،

شواهد قوی نیز به دست نمیآید.
اما در این مطالعه ،پس از طراحی مداخلهای جدید ابتشده در مرکز  IRCTبه شمارة
 IRCT2013092514771N1در پی افزایش سرمایة اجتماعی بیمارانی بودهایم که شدیداً
منزوی و دچار اختالل در روابط اجتماعی شده بودند .هدف از این کار این بوده است که با
افزایش ارتباطات و یا همان سرمایة اجتماعی بتوانیم اطالعات و آگاهی بیماران را در مورد
بیماری و راههای درمان و کاستن از عوارض جانبی افزایش دهیم و با شرکتدادن فرد در
احساساتشان کمک نماییم و از این طریق کیفیت زندگیشان را بهبود بخشیم .به این ترتیب
در این مطالعه ،عالوه بر آزمون رابطه بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی به روشهای
آزمایشی که علیت را به قویترین شک ممکن نشان میدهد ،راهکارهایی نیز برای ارتقاء
سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی ارائه میشود.
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گروههای همیاری و صحبت با افرادی که مشکالت مشابه داشتند ،به درو طبیعیبودن
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روش
مطالعه حاضر ،یک کار آزمایی دارای گروه کنترل تصادفی است که روی  19بیمار مبتال
به سرطان پستان که در سال های  0390-0389به بیمارستان آیت ا ...کاشانی شهرکرد مراجعه
کرده و در زمان تحقیق در حال دریافت شیمی درمانی بودهاند ،انجا شده است .جهت تعیین
حجم نمونه از فرمول نمونهگیری در مطالعات تحلیلی استفاده گردید و برای جایگذاری
میانگین و انحراف معیار از مطالعه مشابه (تأایر دعاخواندن جمعی بر کیفیت زندگی بیماران
مبتال به سرطان) استفاده نمودیم و حجم نمونه برای هر گروه  04نفر به دست آمد .از این
جمعیت ،تعداد  19نفر واجد شرایط بر اساس معیارهای ورود (تشخی

سرطان پستان در

مراح  0و  ،1داشتن حداق سواد ،تمای و رضایت برای شرکت در پژوهش ،سن بین  10تا
 10سال ،سابقه انجا جراحی برداشتن پستان ،نداشتن بیماری زمینهای بارز اعم از بیماری
جسمی یا روانپزشکی که مانع از انجا تحقیق شود ،بروز بدخیمی یا دستاندازی (متاستاز)
به سایر اعضا و بر اساس نمونهگیری غیراحتمالی (در دسترس) انتخاب و به صورت تصادفی
در دو گروه مداخله ( 00نفر) و مقایسه ( 04نفر) قرار داده شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:
 )0پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی (شام متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت
تأه  ،تعداد فرزندان ،وضعیت اشتغال و وضعیت اجتماعی -اقتصادی)
 )1شاخ

کیفیت زندگی فرنس و پاورز جهت سنجش کیفیت زندگی که کیفیت

خانواده میسنجد .روایی این پرسشنامه را نرگس رفیعی ( )0389نشانداده بود .طبق نتایج
مطالعه ایشان ،روایی محتوا براساس بررسی متون موضوعات مرتبط با کیفیت زندگی و
براساس گزارش بیماران از کیفیت زندگی ،به دست آمد .همچنین ،با استفاده از شاخ
روایی محتوا ،سطح باالیی از مقبولیت برای این نو روایی به دست آمد و در روایی سازه نیز
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زندگی را در چهار حوزة سالمت و کارکرد ،اجتماعی/اقتصادی ،روانشناختی/معنوی و
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همبستگی قوی بین امتیازات ک این پرسشنامه و معیار رضایت از زندگی (کمپ  ،کانورس و
راجرز )0وجود دارد .همچنین ،از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده گردید و مقدار
آن بین  5/93الی  5/99در کیفیت زندگی کلی و دامنة آلفا برای حوزه سالمت و کارکرد 5/95
تا  ،5/94در حوزة روانشناختی/معنوی  5/98تا  ،5/91در حوزة اجتماعی/اقتصادی  5/90تا
 5/91و در حوزة خانواده بین  5/13تا  5/91بوده است (رفیعی .)0389 ،در تحقیق حاضر نیز،
برای اندازه گیری پایایی از پیشآزمونی که با حجم نمونه  19نفر انجا شد ،استفاده شد و
مقدار آلفای کرونباخ برای کیفیت زندگی به طور کلی  5/908به دست آمد .همچنین ،در
حوزة سالمت و کارکرد مقدار آلفای کرونباخ  ،5/843در حوزة اجتماعی /اقتصادی ،5/959
در حوزة روان شناختی /معنوی  5/849و در حوزة خانواده  5/943به دست آمده است.
 )3پرسشنامه سرمایة اجتماعی درون گروهی (موسوی و همکاران)0381 ،
 )4پرسشنامه سرمایة اجتماعی بین گروهی (ادیبی سده و همکاران)0389 ،
 )0جهت جمعآوری اطالعات مربوط به مداخالت ارتقادهندة سرمایة اجتماعی ،از چک
لیست استفاده نمودیم .در تحقیقی که قاسمزاده ( )0395در بررسی رابطه بین سرمایة
اجتماعی و شادی انجا داد ،جهت بررسی اعتبار صوری ،پرسشنامه سرمایة اجتماعی (ترکیبی
از درونگروهی و بینگروهی) را بعد از طراحی در اختیار اساتید و کارشناسان متخص

در

این امر قرار داده و بعد از گردآوری نظرات آنها به عنوان داور ،پرسشنامه نهایی را طراحی
نمود .ایشان ،همچنین ،جهت محاسبه اعتبار مبتنی بر تحلی عاملی اکتشافی از آزمون

KMO

نشاندهندة حد مطلوب آماره برای کفایت نمونه و انجا تحلی عاملی میباشد و در سطح
خطای کوچکتر از  ،5/550مقدار آزمون بارتلت  40/0941به دست آمد .مقدار آماره

KMO

1. Campbell, Converse and Rodgers
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استفاده نمود و مقدار این آماره برای سرمایة اجتماعی درونگروهی  5/89به دست آمد که
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برای سرمایة اجتماعی برونگروهی  5/808بود که نشاندهندة حد مطلوبی از آماره جهت
انجا تحلی عاملی بود .مقدار آماره بارتلت ( )339/0050نیز در سطح خطای کوچکتر از
 5/550معنیدار بود .ایشان ،همچنین ،جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده نمود که
مقدار آن برای پرسشنامه سرمایة اجتماعی درونگروهی  5/939و برای پرسشنامه سرمایة
اجتماعی برونگروهی  5/801بوده است که مقدار قاب قبولی است و نشاندهندة ضریب
پایایی باالی پرسشنامه میباشد .در تحقیق حاضر نیز ،مقدار آلفای کرونباخ برای سرمایة
اجتماعی درون گروهی  5/890و برای پرسشنامة سرمایة اجتماعی برونگروهی 5/801
برآورد شده است.
در ابتدا با استفاده از پرسشنامه ،سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در هر دو گروه
سنجیده شد .سپس برای گروه مداخله ،قب از انجا مداخالت ابداعی در کنار درمانهای
پزشکی استاندارد ،هشت جلسه توجیهی (هر جلسه به مدت یک ساعت) برگزار گردید و
روش و جزئیات مداخله و انتظارات محقق توضیح داده شد .این جلسات به منظور آشنایی
هر چه بیشتر محقق با بیماران و همچنین بیماران با همدیگر بود .سپس ،برای شرو
مداخالت اصلی (پس از ترجمة متون مرتبط با راهکارهای ارتقادهندة سرمایة اجتماعی و
افزودن تعدادی راهکار جدید و منطبقسازی این راهکارها با شرایط فرهنگی و اجتماعی
ایران و شرایط روحی و جسمی بیماران ،مداخله را طراحی نموده و در اختیار اساتید راهنما
و مشاور قرار دادیم تا نسخه نهایی تدوین گردد) .به هر بیمار ،چک لیستی از کارهایی که
مدت یک ساعت دور هم جمع میشدند تا ضمن تحوی چک لیست پُر شده و دریافت
چک لیست جدید ،با هم گفتوگو کنند و تجارب ،مشکالت و احساسات م بت و منفی
خود را با هم در میان بگذارند .ک مدت مداخله سه ماه ( 01جلسه) به طول انجامید و
اساس کار ،تشکی گروههای همیاری بود .گروه مقایسه در این مدت درمانهای پزشکی
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میبایست در طول یک هفته انجا دهد ،تحوی داده شد .هر هفته بیماران در جلسهای به
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رایج را دریافت میکردند .دو هفته پس از اتما مداخله ،متغیرهای مورد مطالعه مجدداً
سنجیده شده و نتایج هر بار سنجش (قب و بعد از مداخله) با هم مقایسه گردید.
به منظور انجا پژوهش ،مجوز الز از دانشگاه علو پزشکی شهرکرد اخذ و به مسئول
مربوطه ارائه شد .پژوهشگر به کلیه نمونهها اطمینان داد که نا و پاسخهای آنها کامالً محرمانه
بوده و صرفاً جهت انجا تحقیق است و رضایتنامة شرکت در پژوهش از کلیه بیماران اخذ
گردید .دادههای جمعآوریشده با نر افزار  SPSSv.19و انجا آزمونهای کای اسکوئر،
دقیق فیشر t ،با دو نمونه مستق و  tزوجی تحلی گردید.
يافتهها
اطالعات مربوط به مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در جدول ( )0نشان
داده شده است که طبق آن ،میانگین سنی در گروه مداخله  40/80سال و در گروه مقایسه
 45/10سال است %93/3.افراد گروه مداخله و %98/1از گروه مقایسه متأه بودهاند%41/8 .
افراد گروه مداخله و  %10/4از گروه مقایسه ،تحصیالت باالتر از دیپلم داشتهاند%93/3 .
افراد گروه مداخله و  %14/3از گروه مقایسه خانهدار بودهاند %85 .گروه مداخله و %14/3
از گروه مقایسه بیش از سه فرزند داشتند .از لحاظ وضعیت اجتماعی-اقتصادی %93/4 ،در
گروه مداخله و  %14/3در گروه مقایسه از وضعیت اجتماعی-اقتصادی متوسط رو به باال
برخوردار بودهاند (براساس قضاوت افراد نمونه وضعیت اجتماعی-اقتصادی در سه سطح
بودهاند ( .) p >5/50همچنین ،متغیرهای دموگرافیک از توزیع نرمال برخوردار نبودهاند
( )p<5/50که به همین دلی  ،از آزمونهای آماری ناپارامتری استفاده شد.
پس از محاسبه وضعیت نرمالبودن متغیر سرمایة اجتماعی و ابعاد آن ،دریافتیم که این متغیرها از
توزیع نرمال برخوردارند ( ) p>5/50و در نتیجه از آزمونهای آماری پارامتری استفاده شد.
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ضعیف ،متوسط و خوب تعیین شد) .دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک همسان

تأایر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

جدول ( )0مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان (زنان مبتال به سرطان پستان) مراجعهکننده به
متغیر

تأهل

تحصیالت

اشتغال

فرزندان

وضعیت
اجتماعی و
اقتصادی

طبقات

متأه
مجرد
بیوه
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
خانه دار
کارمند
شغ آزاد
5
0
1
3
4
0
ضعیف
متوسط
قوی

بیمارستان آیتاهلل کاشانی شهرکرد
گروه مقایسه
گروه مداخله
Fisher Exact test

93/3
1/9
5
15
33/0
33/0
03/3
93/3
15
1/9
1/9
1/9
1/9
45
33/3
1/9
1/9
11/9
11/9

98/1
9/0
04/3
09/0
10/4
04/3
9/0
14/3
9/0
18/1
04/3
5
10/4
18/1
9/0
18/1
30/9
09/0
9/1

1/ 34

3/19

1/88

051
(مقدار آماره یو من
ویتنی)

0/58

p

>5/50

>5/50

>5/50

<5/50

>5/50

اجتماعی اختالف معناداری وجود ندارد و دو گروه همسان میباشند ( .)p<5/50اما در مرحله
پسآزمون با استفاده از آزمون  tزوجی ،شاهد تغییرات معنادار و افزایش قاب توجه در سرمایة اجتماعی
و ابعاد آن در گروه مداخله هستیم ( .)p<5/50ضمن اینکه در گروه مقایسه نیز ،در سرمایة اجتماعی و

111

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

نتایج آزمون  tمستق نشان داد که در مرحله پیشآزمون ،بین گروه مداخله و مقایسه از نظر سرمایة
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بُعد بینگروهی آن تغییرات معناداری دیده شده است ( ،)p<5/50اما این تغییر به صورت کاهشی
است ،اما در بُعد درونگروهی تغییری دیده نشده است ( .)p>5/50همچنین ،پس از تفاض نمرات
سرمایة اجتماعی در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه و محاسبه آماره یو من-ویتنی (به
دلی توزیع غیرنرمال نمرات) ،تفاوت معنادار دو گروه در مرحله پسآزمون مشاهده شد ( )p<5/50که
این خود تأییدی بر تأایر مداخله حاضر بر افزایش سرمایة اجتماعی است.
بنا بر محاسبه وضعیت نرمال بودن متغیر کیفیت زندگی و مقیاس های آن ،این
متغیرها از توزیع نرمال برخوردار بودند ( ) p>5/50که همین دلی از آزمون های آماری
پارامتری استفاده شد .همانگونه که در جدول ( ) 3آمده است ،نتایج آزمون  tمستق
نشان داد که در مرحله پیش آزمون کیفیت زندگی و مقیاس های آن در گروه مداخله و
مقایسه یکسان است ( ،)t=5/385 ،p>5/50ام ا در مرحله پس آزمون این تفاوت
معنی دار است ( .) t=4/990 ،p<5/550همچنین ،پس از اجرای آزمون  tزوجی بین دو
مرحله پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه به این پی برده ایم که کیفیت زندگی و
مقیاس های سالمت و کارکرد ،اجتماعی /اقتصادی و روانشناختی/معنوی آن در گروه
مداخله افزایش یافته و مقیاس خانواده تغییری نکرده است .الز به ذکر است که در
گروه مقایسه نیز تغییرات معناداری دیده شده است ( .)p<5/50بدین صورت که
مقیاس های اجتماعی/اقتصادی و روانشناختی/معنوی و خانواده دچار کاهش شده و
کیفیت زندگی ک

و مقیاس سالمت و کارکرد بدون تغییر مانده اند (.)p>5/50

پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه و محاسبه آماره tمستق  ،به تفاوت معنادار دو
گروه در مرحله پس آزمون پی برده ایم ( ) p<5/50که این خود تأییدی بر تأایر مداخله
حاضر بر ارتقاء کیفیت زندگی است (جدول .)3
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همچنین ،پس از تفاض

نمرات کیفیت زندگی و مقیاس های آن در دو مرحله

تأایر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

جدول ( )1مقایسه سرمایة اجتماعی و ابعاد آن در گروههای مداخله و مقایسه در مراح پیشآزمون و
پسآزمون

<5/50

پیشآزمون

پسآزمون

()M±SD

()M±SD

گروه مداخله

059 ± 01/85

± 01/08
044/03

-3/31

گروه مقایسه

000 ± 14/11

050 ± 13/59

3/30

<5/50

گروه مداخله

81/4 ± 00/19

-8/4

<5/550

گروه مقایسه

± 09/33
98/81

0/14

>5/50

گروه مداخله

19/1 ± 8/43

39/1 ± 8/49

-9/30

<5/550

گروه مقایسه

18/1 ±9/14

11/98 ± 9/34

-9/30

<5/550

متغیر

سرمایۀ
اجتماعی

 tهمبسته

مقدار آماره آزمون
یو من-ویتنی

p

سرمایۀ
اجتماعی
درونگروهی

± 01/03
051/93
± 00/89
98/41

سرمایۀ
اجتماعی
بینگروهی

همانگونه که در جدول ( )4آمده است ،به منظور محاسبة

4

p

<5/550

<5/550 5/555

13/0

<5/550

(Dose Related

) ،Responseهمبستگی سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی محاسبه شد که
نتایج نشان از رابطة م بت و مستقیم بین سرمایة اجتماعی ( )r=5/800 ،p<5/550و نیز هر
چهار مقیاس کیفیت زندگی داشت ،ضمن اینکه این همبستگی در حوزههای
بیشتر بوده است .این همبستگی م بت نیز ،تأایر سرمایة اجتماعی و مداخله ارتقاءدهندة آن
بر کیفیت زندگی را تأیید مینماید.
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روانشناختی/معنوی ( )r=5/801 ،p<5/550و اجتماعی/اقتصادی ()r=5/919 ،p<5/550
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جدول ( )3مقایسه میانگین کیفیت زندگی و مقیاسهای آن در گروههای مداخله و مقایسه در مراح
پیشآزمون و پسآزمون

متغیر
گروه مقایسه

04/54±0/91

00/51±4/41

گروه مداخله

00/40±1/4

09/99±1/40

گروه مقایسه

00/30±0/99

04/01±1/05

گروه مداخله

00±1/34

09/54±0/81

گروه مقایسه

01±0/91

04/30±0/93

گروه مداخله

08/98±3/38

09/91±0/89

گروه مقایسه

09/90±1/13

08/11±0/94

(Case & control
)in pretest

گروه مداخله

00/59±1/01

08/41±0/59

 tمستقل

گروه مقایسه

00/11±0/11

00/10±1/13

کیفیت زندگی بُعد سالمت/کارکرد بُعد اجتماعی/اقتصادی بُعد روانشناختی/معنوی مقیاس خانواده

5/385

0/304

5/019

0/148

115

5/185

>5/50

>5/50

>5/50

>5/50

>5/50

(Case & control
)in post test

گروه مداخله

00/80±0/90

08/01±0/31

گروه

 tمستقل

()M±SD

()M±SD

4/990

1/999

3/084

1/959

1/500

<5/550

<5/50

<5/550

<5/550

>5/50
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پیشآزمون

پسآزمون

p

p

تأایر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

جدول ( )4آزمون همبستگی بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با کیفیت زندگی و مقیاسهای آن

سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی

درونگروهی

بینگروهی

کیفیت زندگی

5/800

5/811

5/111

بُعد سالمت/کارکرد

5/081

5/154

5/445

بُعد اجتماعی/اقتصادی

5/919

5/804

5/033

بُعد روانشناختی/معنوی

5/801

5/851

5/199

بُعد خانواده

5/490

5/491

5/419

متغیر

سرمایۀ اجتماعی



p<5/550



p<5/50



p<5/50

بحث
سرطان پستان شایعترین ،پرتلفاتترین و از نظر عاطفی و روانی تأاربرانگیزترین
سرطان در بین زنان ایرانی است (برونر و سودارث .)1559 ،این بیماری به علت رقم باالی
مرگ و میر آن در سنینی که زنان اوج مسئولیتهای خانوادگی و شغلی را به عهده دارند،
باعث نگرانی زیادی در بین مرد شده است .مطالعات متعددی به اارات منفی سرطان بر
ابعاد مختلف کیفیت زندگی تأکید کردهاند (گرانت0998 ،0؛ هولگسون1554 ،؛ چان،1
 .)1554در بررسی ابعاد کیفیت زندگی در این مطالعه نیز ،نتایج نشان داد که در ابعاد
سالمت/کارکرد ،اجتماعی/اقتصادی ،روانشناختی/معنوی و خانواده به ترتیب ،00/9 ،48/4
کیفیت زندگی ضعیف و متوسط دارند و فقط تعداد کمی از افراد ،کیفیت زندگی باالیی
ذکر مینمایند .در مطالعه نعمت اللهی ( )0381با عنوان بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به
1. Grant
2. Chan
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گردید ،کیفیت زندگی اک ریت افراد ( )%11در حد متوسط بود

سرطان پستان نیز مشخ

که با نتایج مطالعة حاضر همسو میباشد .صفایی ( )0381نیز در تحقیقی با عنوان کیفیت
زندگی و عوام مؤار بر آن در مبتالیان به سرطان پستان تحت شیمی درمانی ،کیفیت
زندگی را در حد متوسط ذکر نموده است .اما در مطالعه مشتاق ( )0380با عنوان «بررسی
کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان در شهر مشهد» ،کیفیت زندگی در حد ضعیف
گزارش شده است.
0

اما پژوهش نورتوس ( )0999نشان داد که زنان آفریقایی آمریکایی کیفیت زندگی
نسبتاً باالیی داشتند ،به طور کلی خوشبین بودند ،عملکرد خانوادگی مؤار داشتند و عالئم
فشارهای روحی به طور کلی در آنها کم بود .در مطالعه فری و همکاران )0998( 1اک ریت
زنان وضعیت روحی متوسط داشتند و فشارهای روحی خود را ناشی از مسائ درمانی
میدانستند .این در حالی است که سامارکو )1550( 3در مطالعه خود در شهر نیویورو با
عنوان «دریافت حمایت اجتماعی ،بالتکلیفی و کیفیت زندگی زنان جوان زیر 05سال مبتال
به سرطان پستان» ،کیفیت زندگی آنها را خوب گزارش نموده است .شاید بتوان این تفاوت
را به علت تفاوت در زمینههای فرهنگی ،سن آزمودنیها ،ابزار جمعآوری دادهها و
ناهمگونبودن واحدها از نظر مرحله و نو درمان نسبت داد.
بر اساس یافتهها باید گفت که سن با هیچیک از ابعاد کیفیت زندگی ارتباط نداشت.
تأه و تعداد فرزندان با بعد سالمت و کارکرد همبستگی معکوس داشتند که شاید به علت
دلخواه ،ترس از مفیدنبودن و ...باشد که باعث میشود فرد دچار افت کیفیت زندگی شود.
1. Northouse
2. Ferrell
3. Sammarco
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کاهش انرژی ،ناامیدی ،نگرانی نسبت به آینده و نداشتن فرصت برای رسیدن به آینده

تأایر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

تحصیالت و اشتغال با کیفیت زندگی به طور کلی و با بُعد سالمت/کارکرد و
اجتماعی/اقتصادی همبستگی م بت داشتند .شاید دلی

این رابطه ،مشغولیت ذهنی و

انحراف افکار از بیماری به سمت مسائ دیگر ،استقالل مالی ،روابط اجتماعی ،اطالعات
بیشتر و دستیابی به منابع حمایتی و اطالعاتی باالتر باشد .این یافتهها در مطالعة صفایی
( ،)0381لهتو )1550( 0در فنالند ،هارت در آلمان (آقابراری )0380 ،و پاندی )1550( 1در
هند نیز تائید شدهاند .وضعیت اجتماعی و اقتصادی با بُعد خانواده رابطه داشت که احتماالً
به علت سطح زندگی ،سطح معیشت باالتر و توانایی در ادامه درمان میباشد.
نورتوس و همکاران ( )0999در میشیگان در مطالعه خود هیچ ارتباطی بین متغیرهای
دموگرافیک نظیر سن ،میزان تحصیالت ،تأه و درآمد با کیفیت زندگی مشاهده نکردند.
سامارکو ( )1550و شولتز و استیال )1550( 3نیز هیچ ارتباطی بین متغیرهای سن و
تحصیالت با کیفیت زندگی و ابعاد آن مشاهده نکردند.
تشخی

سرطان پستان برای بسیاری از زنان واقعهای ترسناو و مصیبتبار میباشد

(شولتز .)1550 ،احساس اندوه ،اضطراب ،گیجی ،عصبانیت ،ترس از مرگ ،عد آگاهی و
ترس از درمان و عوارض آن ،عد اطمینان از بازگشت به وضعیت سالمتی و نیز بروز و
تشدید طیف وسیعی از عالئم جسمی و روحی در طی شیمی درمانی و پرتو درمانی نظیر
تهو و استفراغ ،زخم دهان ،ریزش مو ،مشکالت پوستی ،بیاشتهایی ،اسهال و یبوست و
کمخونی ،عفونت ،خونریزی و اختالالت خواب ،درد ،اختالالت شناختی ،خستگی مزمن و
دنبال تغییرات ساختاری ناشی از پروسههای درمانی و جراحی ،کاهش اعتماد به نفس و
1. Lehto
2. Pandey
3. Schultz and Steela
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احتمال ایجاد مشکالت عاطفی اقتصادی در خانواده از مهمترین عوارض ناشی از تشخی
و درمان سرطان پستان به شمار میروند که به شدت کیفیت زندگی بیمار و خانواده را
متأار میکنند (شِ 1550 ،0؛ لوکمن.)1550 ،1
همة بیماران به طور مشابهی به بیماری پاسخ نمیدهند و عواملی نظیر مراح تکاملی،
سن ،عملکرد روانی قبلی بیماران به هنگا سازگاری اجتماعی با مشکالت ،نگرش فرهنگی
و مذهبی ،حمایت اجتماعی ،شخصیت و اعتماد به نفس بیماران نسبت به پاسخ بیماران
نسبت به سرطان تأایر میگذارد .افرادی که از عوام تسهی کنندة بیشتری م

حمایت

اجتماعی و خانوادگی برخوردارند ،بسیار سریعتر با بیماری خود سازگار شده و بیماری
کمتر بر کیفیت زندگی آنها تأایر میگذارد (شِ  .)1550 ،ارائه حمایت اجتماعی و عاطفی
از سوی خانواده و تیمدرمانی و گروههای همیاری و ....سبب میشود اندکی از فشارهای
حاص از فرایند تشخی

و درمان سرطان پستان در مبتالیان کاسته شود (سورز.)1555 ،3

اقدامات حمایتی در بهبود وضعیت سالمت عمومی و کیفیت زندگی بیماران در حین
شیمیدرمانی مؤار میباشند .به عبارت دیگر ،به دلی موقتیبودن عوارض ایجادشده در خالل
درمانهای کمکی ،میتوان در این مدت با تشکی جلسههای مشاوره با بیماران و خانواده
آنها ،ضمن تشریح وضعیت موجود ،به انسجا وضعیت خانوادگی بیمار و تقویت شبکة
حمایتی خانوادة او کمک میکند .این امر به بهبود عملکرد جسمی ،روانی و احساسی بیمار
کمک بزرگی خواهد نمود (هولگسون .)1554 ،در ضمن ،تشویق بیمار به شرکت در محاف
جهت تقویت روابط میتواند به بهبود عملکرد اجتماعیاش کمک کند (ملکپور.)0389 ،
1. Shell
2. Lukman
3. Suarez
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اجتماعی و ترتیبدادن گروههای حمایتی و عضویت در انجمنهای مربوط و تالش در

تأایر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

طبق نتایج بهدستآمده ،روند تغییرات کیفیت زندگی در رابطه با سرطان پستان طی
مداخله و پس از اتما آن نشاندهندة مؤاربودن مداخالت افزایشدهندة سرمایة اجتماعی
بر کیفیت زندگی در گروه مداخله بوده است .کیفیت زندگی و مقیاسهای آن در گروه
مداخله افزایش و در گروه مقایسه تا حدودی کاهش یافته و یا اابت مانده است .همچنین،
سرمایة اجتماعی و ابعاد آن در گروه مداخله افزایش یافته و سرمایة اجتماعی و بُعد
بینگروهی در گروه مقایسه کاهش نشان داده است .به عبارتی ،بدون انجا مداخله ،میزان
سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی کاهش خواهد یافت .همچنین ،اشاره به این نکته
ضروری است که همبستگی بین سرمایة اجتماعی در هر دو بُعد و چهار مقیاس کیفیت
زندگی م بت و مستقیم بوده است.
به نظر میرسد مشارکت در گروههای همیاری ،مشارکت در کارهای جمعی ،صرف
وقت بیشتر با اعضای خانواده و دوستان و ...همگی از طریق افزایش سرمایة اجتماعی
باعث بهبود روحیه ،افزایش سازگاری با شرایط پیشآمده ،تخفیف تنش ،احساس تنها
نبودن و برخورداری از حمایت اجتماعی و همچنین کسب اطالعات بیشتر در مورد مشک
پیشآمده و ...میشود که خود به ارتقاء کیفیت زندگی کمک مینماید.
این تحقیق ،نتایج بهدستآمده توسط حیدری و همکاران ( )0381در «بررسی ارتباط
حمایت اجتماعی دروشده و اندازة شبکة اجتماعی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران
مبتال به سرطان» را تأیید کرد و در تحقیقی مشابه از رامبد ( )0389پیرامون «تأایر حمایت
خانواده کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز» همین نتایج به دست آمده است.
احتماالً مکانیسم این تأایر م بت ،افزایش سازگاری با شرایط پُرتنش بیماری ،تخفیف
احساس یاس و نومیدی با دیدن افرادی با مشکالت مشابه میباشد.
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مطالعات یان و همکارانش ،)1554( 0کریموی )1551( 1و سامارکو ( )1550در مورد
حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان نیز که در آن تأایر حمایت
اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان را سنجیده و به تأایر حمایت
اجتماعی بر کیفیت زندگی پی بردهاند ،با نتایج این تحقیق همسو میباشند.
مشابهترین تحقیق با تحقیق حاضر ،مطالعه ملکپور ( )0389در مورد حضور در
گروههای همیاری به عنوان راهی جهت پذیرش درمان در افراد مبتال به سرطان پستان و به
تبع آن افزایش کیفیت زندگی میباشد که به نتایج مشابهی دست یافته است .بنابراین
میتوان با افزایش ارتباطات و به عبارتی سرمایة اجتماعی از طریق افزایش اطالعات و
آگاهی در مورد بیماری ،افزایش روحیه و امیدواری و ...به ارتقاء کیفیت زندگی این
بیماران کمک نمود.
نتایج این مطالعه تأکیدی است بر نظریه منابع اجتماعی نان لین مبنی بر این موضو که
سرمایهگذاری افراد در روابط و شبکههای اجتماعی باعث تحکیم منابع و دفا در برابر
ازدستدادن احتمالی منابع میشود و منجر به سالمت جسمانی ،سالمت روانی و رضایت
از زندگی خواهد شد .در این مطالعه ،نیز پس از افزایش سرمایة اجتماعی ،شاهد بهبود
کیفیت زندگی بیماران بودهایم.

2. Yan
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