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شناسایی عوامل موثر بر تابآوری در زنان مبتال به سرطان پستان :یک مطالعه کیفی
Identifying The Effective Factors on Resiliency in Women with Breast Cancer: A
Qualitative Study

دانشجوی کارشناسی روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دکتر فریبا زرانی
استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
گلناز مظاهری نژاد فرد
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دانشجوی دکترای روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

Abstract

چکیده
پژوهش حاضر ،یک مطالعه کیفی است که به منظور شناسایی عوامل موثر
بر تابآوری در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد .جامعه پژوهش
شامل کل زنان مبتال به سرطان پستان بود که در سال  1397به بیمارستان
شهدای تجریش در تهران مراجعه کرده بودند و تحت پرتو درمانی قرار
داشتند .افراد نمونه به شکل هدفمند وارد پژوهش شدند و نمونهگیری تا
به اشباع رسیدن دادهها ادامه یافت؛ نمونه نهایی شامل  10نفر بود .شرکت-
کنندگان به سواالت مصاحبه نیمهساختار یافته پاسخ دادند و برای تحلیل
دادهها از روش تحلیل محتوا (تماتیک) استفاده شد .نتایح نشان داد که
عوامل موثر بر تابآوری در این دسته از بیماران در قالب تمهای حمایت
اجتماعی ،صبر و استقامت ،امید به زندگی ،حضور افراد مهم زندگی و نیز
پذیرش قابل شناسایی بودند .توجه به این عوامل توسط مراکز بهداشتی و
کادر درمانی در فرآیند درمان می تواند به سازگاری هرچه بیشتر این
بیماران با شرایط بیماری خود کمک نماید.

واژههای کلیدی :تابآوری ،سرطان پستان ،روش کیفی
نوع مقاله :پژوهشی
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دریافت  :شهریور 98

The present study is based on a qualitative approach
conducted to identify the effective factors on the
resiliency in women with breast cancer. The study
population was all the women with breast cancer
who were referred to Shohada-e Tajrish hospital
(Tehran, Iran) and underwent radiotherapy in 2019.
The sample was purposefully entered into the study,
and the sampling process continued until data
saturation; The final sampling consisted of 10
individuals. Participants answered the semiconstructed interview questions, and content
analysis (thematic) was used to analyze the data.
Results indicated that effective factors on the
resiliency in these patients were clustered into the
following themes: social support, patience and
endurance, life expectancy, presence of loved ones,
and ultimately, acceptance. Considering these
factors in the treatment process by medical centers
and their staff can help patients cope with their
conditions.
Keywords: resiliency, breast cancer, qualitative
approach
پذیرش :دی 98
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مقدمه
1

سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیاست (حریرچی و همکاران )2011 ،که حدود  32درصد سرطانهای زنان را
به خود اختصاص داده است (هاشمیان ،اسدی ،خسروآبادی ،جوان .)1391 ،این بیماری ،زنان ایرانی را یک دهه زودتر از همتایان خود در
کشورهای پیشرفته تحت تأثیر قرار میدهد (پدرام ،محمدی ،نظیری ،آئینپرست .)1389 ،مرگومیر ناشی از سرطان پستان در ایران در
طول سالهای  ،1995-2004با نرخ  4/15افزایش پیدا کرده است؛ عالوه بر این ،میزان بروز آن در بین زنان  15-49ساله در مقایسه با
افراد باالی  50سال افزایش چشمگیری داشته است (تقوی ،فاضلی ،واحدی ،باغستانی ،پورحسین قلی .)2012 ،هرچند متغیرهای جمعیت-
شناختی مانند سن و نژاد و همچنین عوامل ژنتیکی ،با احتمال ابتال به سرطان ارتباط دارند ،اما شواهد بسیاری حاکی از آناند که عوامل
malignancy
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روانی -اجتماعی نیز از جمله انتخابهای رفتاری ،استرس و ویژگیهای شخصیتی با ابتال به سرطان ارتباط دارند (سندرسون2013 1،؛
ترجمه جمهری و همکاران.)1392 ،
افراد در مواجهه با تشخیص سرطان معموال از سه راهبرد موثر برای مقابله با فرایند بیماری استفاده میکنند .اولین راهبرد ،جستجوی
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یافتن علت ابتال به سرطان است .دومین راهبرد ،یافتن احساس تسلط و کنترل بر بیماری و جلوگیری از بازگشت آن است و سومین راهبرد،
یافتن برنامهای برای باالبردن اعتماد به نفس و ارتقاء سطح باورها درباره وضعیت خودشان و افزایش تابآوری است (کرتیس2000 2،؛
ترجمه سهرابی .)1384 ،تابآوری3یکی از عوامل تأثیرگذار بر سازگاری افراد با موقعیتهای دشوار زندگی است (موحدی ،محمدخانی،
5
حسنی ،مقدسین .)1396 ،انجمن روانشناسی آمریکا )2011(4تابآوری را اینگونه تعریف میکند « :فرآیند انطباق با مصیبت ،ضربه روانی،
سختی ،تهدید یا منبع قابل توجهی از استرس مانند مشکالت خانوادگی یا مشکالت مربوط به روابط فردی ،مشکالت جدی مربوط به
سالمت یا محل کار و استرسهای مربوط به مشکالت مالی .».مطالعه در مورد مفهوم تابآوری به اواسط دهه  1950بر میگردد؛ زمانی که
 698نوزاد از نژادها و عوامل خطر روانی متفاوت انتخاب شدند که تا اواسط بزرگسالی به خوبی تحت نظارت قرار بگیرند .پژوهشی که
توسط ورنر و اسمیت 6در سال  1992انجام شد ،نشان داد که یک سوم کودکان با وجود موانع و شکستهای متععدی که تجربه کرده
7
بودند به بزرگساالنی شایسته تبدیل شده بودند .در مطالعه ای با  7500دوقلوی بزرگسال نیز نشان داده شد که تابآوری وراثتپذیری
متوسطی دارد و همچنین به طور یکسان از ژنتیک و عوامل محیطی تاثیر میپذیرد (آمستاتر ،مایرز ،کندلر .)2014 8،آن دسته از بیماران
مبتال به سرطان پستان که سطوح تابآوری باالتری دارند عالئم شدید را (فرسودگی 9،حالت تهوع و استفراغ ،درد ،مشکل در تنفس10،بی
خوابی ،از دست دادن اشتها ،یبوست ،اسهال ،مشکالت مالی) کمتر گزارش میکنند و شدت این عالئم همبستگی منفی باالیی با تابآوری
دارد .بیماران مبتال به سرطان پستان که سطوح تابآوری پایین تری دارند ،تصویر بدنی11منفی تری دارند و چشمانداز شان به زندگی،
بدبینانهتر است( .ریستوسکادیمیترووسکا ،فیلو ،رجچانووسکا ،استفانوفسکی ،دجانووا.)201512،
اطالعات زیادی در مورد پیامد های ناگوار سرطان مانند افسردگی و اضطراب وجود دارد ،اما در مورد اینکه چه عواملی باعث میشود
افراد در مقابله با دشواری های زندگی از جمله ابتال به سرطان سرسختانه بجنگند و نجات پیدا کنند کمتر میدانیم .هنگام صحبت در مورد
تجربه سرطان ،میتوان به تابآوری از دیدگاههای متفاوتی نگاه کرد (مولینو13همکاران؛  .)2014دیدگاه نخست ،تابآوری را یک ویژگی
پایه و یک خصیصه شخصیتی میداند که فرد را قادر میسازد تا هنگام روبرو شدن با موقعیت استرسزا ،سالمت روان خود را حفظ کند
(کانر200614،؛ ریچاردسون .)200215،دیدگاه دوم ،تابآوری را یک مکانیزم میداند که فرد میتواند برای سازگار شدن از آن استفاده کند
و وضعیت سالمت روان خود را حفظ کند (مانچینی و بونانو .)200916،دیدگاه آخر برای درک تابآوری ،آن را یک پیامد17در نظر میگیرد
که پس از رویداد مصیبتزا حاصل میشود؛ در این صورت فرد تا زمانی که با سختی یا مصیبت مواجه نشود ،نمیداند که آیا تابآور
محسوب میشود یا نه( .راتر.)200618،
مطالعات مربوط به کودکانی که با وجود مواجه شدن با ضربه روانی در اوایل زندگی ،تاب آوری بیشتری از خود نشان دادند ،عوامل
کلیدی روانی -اجتماعی موثر در افزایش تاب آوری را شناسایی کردند که مهم ترین آن ،ایجاد پیوند مستحکم میان مراقب دارای صالحیت
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کارنی2018 ،؛ بویس و چسترمن .)199017،حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل حفاظتی اشکال مختلفی دارد و باید به عنوان
یکی از عناصر اصلی مداخالت مربوط به افزایش تابآوری در نظر گرفته شود (سوثویک و کارنی2018 ،؛ پیترزک و کوک201318،؛
ماکیسا ،کریستوفیدز ،جوکس.)201819،
در مجموع اگرچه میدانیم تابآوری به عنوان یک توانمندی مثبت در افرادی که تجربه استرس داشتهاند محسوب میشود ،اما مشخص
نیست که دقیقا چه عامل یا عواملی تابآوری در افراد مبتال به سرطان به عنوان نماینده بیماریهای مزمن ،و بویژه سرطان پستان را موجب
میشود .پژوهشهای پیشین عمدتا تابآوری را در نمونههای افراد عادی بررسی کردهاند و یا بر خود مفهوم تابآوری و ساختهای مرتبط
با آن تمرکز کردهاند .همچنین بیشتر به عوامل اجتماعی موثر در تابآوری پرداخته اند و به عوامل فردی موثر در تابآوری کمتر توجه
شده است .با توجه به اینکه مخاطب این نوع سرطان بیشتر زنان هستند و نسبت به پیامدهای اجتماعی ،روانی و جسمی این نوع سرطان
آسیبپذیر ترند و همچنین به این علت که شمار مبتالیان به این سرطان در ایران روند افزایشی پیدا کرده است ،بررسی سازوکارهای مربوط
به تابآوری و عواملی که بر نحوه مقابله این افراد با بیماری دخیل است در این دسته از بیماران ضروری به نظر میرسد .در طی دو دهه
اخیر تمرکز محققان بجای عوامل حفاظتی ،به شناسایی فرآیندهای حفاظتی جلب شده است .در واقع آنها تالش کردهاند تا درک کنند
چگونه عوامل مؤثر بر تابآوری در ایجاد پیامدهای مثبت نقش دارند (ساندل .)201820،بنابراین ،پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش
تابآوری در شناسایی عواملی که بیماران را در سازگاری مثبت با پیامدهای سرطان پستان کمک میکند ،انجام میشود.

روش
روش پژوهش حاضر کیفی است که در آن برای گردآوری اطالعات از مصاحبه عمیق نیمهساختار یافته استفاده شده است .معیار ورود
شامل این موارد بود :دارا بودن تشخیص سرطان پستان توسط پزشک آنکولوژیست ،دامنه سنی  20-65سال ،داشتن تحصیالت حداقل
سیکل ،عدم ابتال به مشکل جسمی یا روانشناختی شدید در حدی که قادر به پاسخگویی به سواالت مصاحبه نباشد (بنابر اظهار خود بیمار
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و نیز ثبات خانواده است (ساپینزا و مستن2011 1،؛ لیند2و همکاران2018 ،؛ افیفی و مک میالن .)2011 3،مطالعات در زمینه عوامل روانی-
5
اجتماعی موثر در تابآوری در مورد بزرگساالن نیز به تنظیم بهتر هیجانات ،کارکردهای اجرایی ،خوشبینی سرشتی 4،سازگاری فعال،
ارزیابی مجدد شناختی6و حمایت اجتماعی اشاره کرده اند (سوثویک و کارنی2018 ،2012 7،؛ هورن و فدر .)2018 8،پژوهش های دیگر
نقش دین ،معنابخشی9و حس هدفمندی را در تابآوری ،موثر دانستهاند (سوثویک وکارنی2018 ،؛ ایزاکسو 10همکاران 2017 ،؛ شن،
13
آرکس ،لستر .)201711،درواقع بسیاری از این عوامل بهم وابستهاند؛ هیجانات مثبت از طریق افزایش تفکر تداعیگرا12و سازگاری انطباقی
در ارتقاء تابآوری موثر است (بار200914،؛ اونگ ،برگمن ،بیسکانتی ،واالس200615،؛ کارور و شیر .)201416،در یک مطالعه نشان داده
شد که خوشبینی سرشتی با افزایش حمایت اجتماعی و همچنین با بهزیستی روانشناختی و سالمتی بیشتر مربوط است (سوثویک و

50
شناسایی عوامل موثر بر تابآوری در زنان مبتال به سرطان پستان :یک مطالعه کیفی
Identifying The Effective Factors on Resiliency in Women with Breast Cancer: A Qualitative Study

یافته ها
اطالعات مربوط به سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل و سابقه بیماری جسمی خاص در جدول  1ارائه شده است .میانگین سنی
بیماران  51.1سال بود .دادههای بدست آمده در حوزه عوامل موثر بر تابآوری این دسته از بیماران در قالب تمهای حمایت اجتماعی ،صبر
و استقامت ،امید به زندگی ،حضور افراد مهم زندگی و نیز پذیرش به همراه کدهای مربوطه استخراج گردید.
جدول  .1خصوصیات جمعیتشناختی و بالینی شرکتکنندگان.
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یا پزشک وی) ،برخورداری از توان جسمی و ذهنی جهت شرکت در پژوهش .معیار خروج نیز شامل عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش
بود.
1
طبق مراحل تعیین محتوای مصاحبه از نظر کوهن و مانین ( ،)1986در مرحله اول ،اهداف پژوهش و سپس سواالت مطابق آنها
طراحی شد .سوال اصلی این بود که چه عواملی در تاب آوری زنان مبتال به سرطان پستان موثر است؟ در این راستا مطالعات چندی در
پیشینه موجود صورت گرفت .براساس مقاالت و منابع محدود در این حوزه ،طراحی مصاحبه انجام شد .پس از اینکه سواالت توسط استاد
راهنما اصالح و تایید نهایی شد ،یک مصاحبه نیمهساختار یافته تهیه شد و براساس آن در ابتدا مطابق با معیارهای ورود و خروج ،دو
مصاحبه مقدماتی2انجام شد و سپس سواالت مجددا اصالح و تایید تهایی شد .مصاحبههای بعدی مطابق با راهنمایی نهایی انجام گرفت.
با توجه به معیارهای ورود و خروج 10 ،بیمار زن مبتال به سرطان پستان که تحت پرتودرمانی در بیمارستان شهدای تجریش بودند،
انتخاب شدند و هر کدام در یک جلسه به مدت  2-6دقیقه با مصاحبه نیمهساختار یافته مورد ارزیابی قرار گرفتند .الزم به ذکر است که
کل مصاحبه با کسب اجازه از شرکتکنندگان و حفظ رازداری ،با استفاده از گوشی تلفن همراه ضبط شد .نکته قابل توجه این است که
نمونهگیری در پژوهش کیفی تا به اشباع رسیدن اطالعات ادامه مییابد؛ یعنی تا جایی که در جریان مصاحبه هیچ اطالعات جدیدی بدست
نیاید .در پژوهش حاضر نیز نیز پس از انجام مصاحبه با  10شرکت کننده ،اطالعات به اشباع نظری رسید و داده جدیدی بدست نیامد.
سپس پاسخهای مصاحبه شوندگان به صورت مفصل و همراه با شرح جزئیات پیادهسازی شد.
در نهایت ،تجزیه و تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوا (تماتیک)3صورت گرفت .از این روش برای شناسایی و ارائه الگویی برای
گزارش اطالعات استفاده میشود .در این پژوهش مراحل تجزیه و تحلیل اطالعات به روش تماتیک طبق نظر براون و کالرک)2006(4
صورت گرفت .در مرحله نخست ،تمامی مصاحبهها ضبط شد ،به طور کامل و همراه با جزئیات پیاده سازی و مکتوب شد و مورد بازخوانی
قرار گرفت .در مرحله دوم ،قسمتهایی از مصاحبهها که به سوال پژوهشی ما مربوط بود و یا مواردی که به لحاظ مفهومی به مفهوم مرتبط
با تابآوری و عوامل موثر در آن نزدیک بود ،مشخص و کدگذاری شد .مرحله سوم نیز جستجوی تم5است که اندکی به کدگذاری جهت
شناسایی تشابهات در اطالعات شباهت دارد .در واقع در این مرحله این محقق است که باید تمها را ایجاد کند .سپس کدهایی که دارای
نقطه اشتراک بودند در دستههای مشابه تقسیم شدند .بنابراین هرکدام از کدها که دارای مضامین مشترک بودند در یک دسته بزرگتر به
عنوان تم ،قرار گرفتند.
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 41سال

راهنمایی
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-

که منتظرمه ».طبق گفتههای بیماران ،صبور بودن نیز به آنها در سازگاری با سرطان کمک کرده است .چندین بیمار به این
موضوع اشاره کردند که صبر داشتن در برابر رویدادهای دشوار زندگی از جمله عوامل موثر در سازگاری با شرایط بوده است.
برای مثال ،شرکتکننده شماره  3نیز گفت «:صبرم باعث شد بتونم این بیماریو تحمل کنم .در مقابل درد و بیماری ،خودم فکر میکنم یه
کوهم ».و یا شرکتکننده شماره  4اظهار داشت « :آدم صبوری هستم و با مسائل کنار میام و زود میپذیرم ».الزم به ذکر است که عده
قابل توجهی از این بیماران ،تحمل کردن و سازگار شدن با سرطان را تنها راه چاره خود میدانستند و معتقد بودند که چون مجبور بودند
و راه دیگری پیش رو نداشتند ،تالش کردند خود را با شرایط جدید سازگار کنند .در همین راستا شرکتکننده شماره  3گفته است« :
مجبور بودم و چون چاره ای نیست و باید تحمل کنی ،کنار اومدم با قضیه».
یکی از بیماران نیز دیدگاه جالبی نسبت به بیماری خود داشت و معتقد بود که کل فرآیند سازگاری رفتوآمد به بیمارستان برای انجام
پرتودرمانی برای او جنبه آموزشی دارد و به دید یک تجربه جدید به آن نگاه میکند .شرکت کننده شماره  4بیان کرد که  « :خیلی خوب
کنار اومدم .اصال برام چیزی نبود .فکر کردم که یه کالس جدید برام باز شده .دارم میام اینجا و این چیزی هست که برای من میتونه مفید
باشه و چیز مضری برام نیست ».شرکتکننده دیگری به نقش توکل به خدا و دعای اطرافیان اشاره کرد و معتقد بود سرطان یک امتحان
الهی است و خواسته او از خدا این است که با موفقیت این امتحان را پشت سر بگذارد .در همین راستا شرکتکننده شماره  5بیان کرد «:
بیشتر توکل به خدا کردم .با خدای خودم صحبت میکردم که این امتحان خداست و تقدیر من اینه .حاال که داری امتحانم میکنی پس
یه جوری امتحانم کن که سربلند بشم .فکر میکنم دعای اطرافیان و دوستان خیلی تاثیر داشت که من بتونم تحمل کنم و عنایت خدا هم
بود ».یکی از بیماران نیز به موضوع برنامهریزی اشاره کرده بود و معتقد بود که برنامهریزی برای گذر از مرحله شیمیدرمانی برای وی موثر
بوده است .شرکتکننده شماره  3اشاره میکند که  «:من راه خودمو رفتم .به جز  3روز اولی که بعد شیمیدرمانی خیلی حاد بود ،بقیه
روزامو دیگه خودم برنامهریزی میکردم .بلند میشدم کمکم یه چیزی میخوردم ،مینشستم تلویزیون نگاه میکردم ،با وجود درد شدید با
بچهام یه ذره سرگرم میشدم .دیگه واسه خودم برنامههایی ریختم که خیلی بهتر شدم ».شرکتکننده اول نیز نقش دروننگری را در
تابآوری و مواجهه موثر با این بیماری موثر میداند .برای مثال او گفت «:خودم با خودم خیلی صحبت میکنم .راجع به مسائل مختلف
اول با خودم صحبت میکنم و حل میکنم».
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با توجه به گفتههای بیماران ،به نظر میرسد حمایت اجتماعی نقش بسیار پررنگی در مقابله این افراد با بیماری خود ایفا میکند .بیش
از نیمی از شرکتکنندگان به همکاری و همراهی خانواده از جمله همسر و فرزندان و یا والدین در فرآیند درمان و بهبودی خود اشاره
کردند و معتقد بودند حمایت خانواده بویژه حمایت عاطفی به آنها کمک بسیاری کردهاست .در همین رابطه شرکت کننده شماره  1اظهار
داشت« :الحمدهلل خانوادهام خوبه؛ بچهها و شوهرم خیلی همکاری میکنن .اگه همکاری نمیکردن خیلی سختتر بود «.بیش از نیمی از
بیماران نیز معتقد بودند امید به زندگی ،آنها را به سمت مقابله مثبت با این بیماری سوق میدهد .برخی امید به ساختن آینده ،امید برای
دست یافتن به آرزوها و برخی نیز امیدواری برای زیستن در کنار فرزندان و خانواده خود را در تابآوری مهم دانستند .برای مثال ،جوانترین
شرکتکننده (شماره )8با  27سال سن ،عامل موثر در تابآوری خود را اینگونه عنوان کرد« :امید به آینده .درست کردن آینده قشنگ،
رسیدن به آرزوهام ».همچنین شرکتکننده شماره  5اظهار کرد« :اینکه امید دارم؛ امید دارم که خوب میشم .امید دارم که من باید بمونم
چون اعضای خونوادم ،شوهرم و بچههام ،خیلی به من تکیه میکنن .هنوز که هنوزه با این وضعیت من ،اونا یه جور دیگهای رو من حساب
میکنن».
موضوع مهم دیگر دررابطه با تابآوری این بیماران ،حضور افراد مهم زندگی در کنار آنان است .نیمی از شرکتکنندگان به صرف حضور
فرزند یا فرزندان و یا نوه خود اشاره کردند و آن را مهمترین عاملی دانستند که در انطباق با سرطان و طی مراحل درمان موثر بوده است.
در همین راستا شرکتکننده شماره  3گفته است« :واسه پسرم ،تک فرزندم .من اگه بچه نداشتم شاید درمان نمیکردم .اگه اونو نمی دیدم
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بحث و نتیجهگیری

است (بنارد20043؛ ورنر و اسمیت  .)2001مقابله با بیماریهای مزمن مثل سرطان در افرادی که از بسیاری از عوامل تسهیلکننده
مانند حمایت اجتماعی برخوردارند به صورت سریعتر اتفاق میافتد و تابآوری این افراد را در مواجهه با این بیماریها افزایش میدهد
(راجعیان و گودرزی .)1395 ،نتایج این پژوهش نیز همسو با مطالعاتی است که نشان دادهاند آن دسته از بازماندگان سرطان که متاهل
هستند ،از سیستم حمایت اجتماعی قویتری برخوردارند و همچنین سبکهای مقابله ای4مثبت اتخاذ میکنند تابآورتر هستند و رشد
بیشتری را در دوران بیماری و پس از آن تجربه میکنند (کارور ،اسمیث ،پترونیس ،آنتونی1993 5،؛ کمبرس 6و همکاران 2012 ،؛
سابیستون ،مک دونو ،کراکر2007 7،؛ تالمن ،شاو ،شولتز و آلتمایر2010 8،؛ تسیر ،للوراین ،بوناود-آنتیگناک.)2012 9،
طبق یافتههای پژوهش ،صبور بودن نقش پررنگی در تابآوری زنان مبتال به سرطان پستان دارد .میتوان گفت منظور از صبر ،همان
استقامت در برابر مشکالت و حوادث گوناگون است که نقطه مقابل آن از دست دادن مقاومت و تسلیم شدن در برابر مشکالت است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت صبوری از نظر تعریف همپوشانی زیادی با مفهوم تابآوری دارد .در این پژوهش شرکتکنندگان اظهار کردند که
حس امید به آنها کمک کرده است تا مشکالت ناشی از این بیماری را تحمل کنند .امید به زندگی می تواند به عنوان یک عامل شفادهنده،
چند بعدی ،پویا و قدرتمند توصیف شود که نقش مهمی در سازشیافتگی با فقدان دارد (علیپور؛ دهکردی؛ امینی و هاشمی.)1395 ،
باقری زنجانی اصل منفرد و انتصار فومنی ( )1395نشان دادند که امیددرمانی می تواند تابآوری و امید به زندگی در بیماران مبتال به
سرطان پستان را افزایش دهد .از طرفی ،همه ما میدانیم که تنها حضور افراد مهم زندگی میتواند در مشکالت به ما در پیدا کردن راهحل
10
و تحمل سختیها کمک کند .نتایج مطالعه گلدشتاین و همکاران ( )2017نشان داد که صرف حضور شریک عاطفی موجب همگامی
طول نوعی از امواج مغزی که در تمرکز و توجه دخیل است ،میشود.
طبق یافتههای مطالعه حاضر ،پذیرش بیماری عاملی است که در تابآوری زنان مبتال به سرطان پستان نقش کلیدی دارد .چندین
رویکرد درمانی از جمله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که از درمانهای موج سوم محسوب میشود ،به مفهوم پذیرش توجه کردهاند.
هدف درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ایجاد تغییر مستقیم در فرد نیست بلکه کمک به اوست تا بتواند به روشهای متفاوتی با تجاربش
ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا به طور کامل با زندگی معنادار و مبتنی بر ارزش درگیر شود( .فورمن و هربرت .)200911،در پژوهشی
که توسط عبداهلل زاده و کبیری نسب ( )1397انجام شد یافتهها بر اثربخش بودن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،بر عزت نفس جنسی و
شرم درونی شده زنان مبتال به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی داللت داشت .از طرفی دیگر ،با توجه به اینکه زنان مبتال به
سرطان پستان از لحاظ وضعیت بدنی دچار تغییراتی میشوند و این تغییرات ممکن است افراد را دچار خود سرزنشگری و در نتیجه نگرانی
1
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هدف از این پژوهش ،شناسایی عوامل موثر بر تابآوری زنان مبتال به سرطان پستان بود .بر اساس تجزیه و تحلیل مصاحبهها ،عوامل
موثر بر تاب آوری این دسته از بیماران در قالب تمهای حمایت اجتماعی ،صبر و استقامت ،امید به زندگی ،حضور افراد مهم زندگی و نیز
پذیرش قابل شناسایی بودند.
در این مطالعه ،حمایت اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر در تابآوری زنان مبتال به سرطان شناخته شده است .منظور از حمایت
اجتماعی ،اطالع از این است که دیگران فرد را دوست دارند و مواظبش هستند ،برای او احترام و ارزش قائلاند و او را جزئی از شبکه
ارتباطات عاطفی و تعهدات اجتماعی میدانند (کرتیس2000 ،؛ ترجمه سهرابی .)1384 ،منابع حمایت اجتماعی میتوانند نقش تعیین-
کنندهای در فرآیند سازشیافتگی با بحرانهای زندگی مانند سازگاری با سرطان داشته باشند (موس و شفر ،1984 1،به نقل از شروورز،
رنچور و ساندرمن .)2003 2،مطالعات در زمینه تابآوری نیز نشان داده است که حمایت اجتماعی عاملی تعیینکننده در زمینه تابآوری

53
رویش روان شناسی ،سال ، 9شماره ، 4شماره پیاپی  ،49تیر 1399
Rooyesh-e-Ravanshenasi,9(4), 2020

منابع
سندرسون ،ک .)2013( .روانشناسی سالمت( .ویراست دوم) .ترجمه فرهاد جمهری ،فرحناز مسچی ،شیدا سوداگر ،فردین مرادی منش .،محم ییاضی،
افسانه صیحی ،اسماعیل خیرجو ،فرهاد هژیر ،علی اکبر ثمری. )1392( .تهران :انتشارات سرافراز.
باقری زنجانی اصل منفرد ،ل ،.انتصار فومنی ،غ .)1395( .اثر امید درمانی گروهی بر تاب آورری و امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان
شهر زنجان .نشریه مدیریت ارتقاء سالمت.64-58 ،4 ،5 .
پدرام ،م ،.محمدی ،م ،.نظیری ،ق ،.آئین پرست ،ن .)1389( .اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر درمان اختالل افسردگی ،اضطراب و ایجاد
امیدواری در زنان مبتال به سرطان سینه .فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه.61-76 ،4،1 .
راجعیان ،م.؛ گودرزی ،ن .)1394( .رابطه بین حمایت اجتماعی و تاب آوری در بین بیماران مبتال به سرطان .پژوهشنامه مددکاری اجتماعی74- ،3 .
.38
عبداهلل زاده ،ح ،.کبیری نسب ،ی .)1397( .اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر شرم درونی شده و عزت نفس جنسی زنان مبتال به سرطان پستان پس
از جراحی ماستکتومی .فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سالمت.184-199 ،28 ،4 .
عسگریان ،ف ،.میرزائی ،م ،.عسگریان ،ص ،.جزایری ،م .)1395( .بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان و توزیع سنی بیماران در یک بازه ده ساله .فصلنامۀ
بیماری های پستان ایران.31-36 ،1 ، 9 .
علیپور ،ا ،.اکبری دهکردی ،م ،.امینی ،ف ،.هاشمنی جشنی ،ع .)1395( .رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران با دیابت
نوع  :2نقش واسطه ای تاب آوری و امید .فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سالمت روانشناختی.53-67 ،2،10 .
کرتیس ،آ.ج .)2000( .روانشناسی سالمت .ترجمه فرامرز سهرابی .)1384( .تهران :انتشارات طلوع دانش.
هاشمیان ،م ،.اسدی ،ز ،.خسروآبادی ،ع.ا ،.جوان ،ر .)1391( .بروز و غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی .چهارمین کنگره سراسری سرطانهای زنان
ایران ،تهران ،انجمن علمی سرطانهای زنان ایرانhttps://www.civilica.com/Paper-IRSGO04-IRSGO04_096.html ،
Afifi TO, Macmillan HL (2011): Resilience following child maltreatment: a review of protective factors. Canadian journal
of psychiatry Revue canadienne de psychiatrie. 56, 266- 272.
American Psychological Association. (2011). The road to resilience. http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.
Amstadter AB, Myers JM, Kendler KS (2014): Psychiatric resilience: longitudinal twin study. The British journal of
psychiatry: the journal of mental science. 205, 275-280.
Bar M (2009): A cognitive neuroscience hypothesis of mood and depression. Trends of Cognitive Science. 13, 456-463.
Benard, B. (2004). Resiliency: What We Have Learned. San Francisco, California: WestEd Regional Educational Laboratory.
Boyce WT, Chesterman E (1990): Life events, social support, and cardiovascular reactivity in adolescence. Journal of
Developmental Behavioral Pediatrician. 11, 105-111.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psycholog,. 3 (2). 77-101.
Carver CS, Scheier MF (2014): Dispositional optimism. Trends of Cognitive Science. 18, 293-299.

Przezdziecki

1

Downloaded from frooyesh.ir at 11:33 +0430 on Thursday August 13th 2020

و نشخوار فکری در خصوص وضعیت جسمانی خود کند ،درمان مبتنی بر شفقت از طریق اثرگذاری بر حوزه خود انتقادگری می تواند منجر
به کاهش نشخوارگری و نگرانی این دسته از بیماران شود (پرزدزیکی1و همکاران.)2015 ،
این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .سطح سواد و تحصیالت شرکتکنندگان در این پژوهش یکسان نبود و از این رو نمونهها به
لحاظ سطح دانش و اطالعات یکپارچه نبودند .برای مصاحبه دقیقتر و متمرکز تر نیاز به فضای آرامتری بود اما به دلیل محدودیت فضای
بیمارستان و نبود اتاق برای انجام مصاحبه ،این مصاحبهها در اتاق انتظار انجام میشد که اکثر اوقات توام با سروصدا بود .پیشنهاد میشود
پژوهش های آتی بر روی موانع تابآوری در این گروه از بیماران متمرکز شود .همچنین ،این پژوهش بر روی نمونهای از زنان مبتال یه
سرطان پستان که اکثرا  6ماه از تشخیص سرطان آنها گذشته بود و در حال حاضر تحت پرتودرمانی قرار داشتند انجام شد .مطالعات
بعدی میتواند روی نمونهای از بیماران مبتال به سرطان که درحال انجام شیمیدرمانی هستند انجام شود و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر
مورد مقایسه قرار گیرد .با توجه به اهمیت تابآوری در سازگاری بیماران با سرطان ،مراکز آموزشی از جمله مدارس و دانشگاهها (با حمایت
مراکز مشاورهای) میتوانند با استفاده از این یافتهها سعی در شکلگیری و ارتقاء تابآوری در افراد از سنین پایین داشته باشند .این هدف
میتواند برای مثال با برگزاری کارگاههای آموزشی انجام شود .همچنین مراکز درمانی و بیمارستانها میتوانند به طور کاربردی شرایطی را
برای بیماران مبتال به سرطان فراهم کنند تا سازگاری مثبت با این بیماری داشته باشند و موجب افزایش تابآوری در مقابله با این بیماری
در آنها شوند.
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