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Abstract
Breast cancer is the most common cancer among women. Social support plays a major role
in coping with chronic and serious diseases, such as cancer, is also a major contributor to the
mental health and quality of life of cancer patients. The present review article aims to examine
social support in Breast cancer was taken. This study is a review study. Information was
searched for in Scopus ،SID, MSRT, Irandoc, Magiran, Google Scholar and PubMed scientific
databases without time limitations. Data analysis was carried out qualitatively.In this study, 10
papers from 208 studies that had inclusion criteria were studied. Data showed a positive and
significant relationship between the rate of family social support and the type of disease control.
Among the dimensions of social support, family support has been able to predict the variance of
psychological well-being at a significant level that should be considered in the course of the
improvement and treatment of breast cancer. Findings indicate that social support has a
significant impact on the progression, treatment, and improvement of breast cancer.
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تعــالــی بــالینـی
آموزشی -پژوهشی
دوره هفتم شماره )44-65(4

بررسی حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان :مطالعه مروری
دینا ابادیباویل ،1ماهرخ

دولتیان*2

سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان است .حمایت اجتماعی نقش عمدهای در تطابق و کنار آمدن با بیماریهای
مزمن و جدی چون سرطان دارد ،همچنین یکی از عوامل عمده تأثیرگذار در وضعیت سالمت روانی و کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سرطان میباشد .مقاله مروری حاضر با هدف بررسی حمایت اجتماعی در سرطان پستان انجام پذیرفت.
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است .اطالعات در پایگاههای علمی؛ ،Magiran ،Irandoc ،MSRT ،Scopus ،SID
 Google Scholarو  Pubmedجستجو شد .تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت کیفی انجام شد .در این مطالعه تعداد  01مقاله از
 812مطالعه که دارای معیار ورود به مطالعه بودند موردبررسی قرار گرفتند .دادهها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین میزان
دریافت حمایت اجتماعی خانواده و سبک مقابله با سیر بیماری است .در بین ابعاد حمایت اجتماعی ،حمایت خانواده
توانسته است واریانس بهزیستی روانشناختی را در سطح معناداری پیشبینی کند که در سیر بهبودی و درمانی سرطان پستان
باید مدنظر قرارداد .یافتهها حاکی از این بود که حمایت اجتماعی بر پیشرفت ،روند درمان و بهبود سرطان پستان تأثیر
بسزایی دارد .
واژههای کليدی :سرطان پستان ،نئوپالسم ،حمایت اجتماعی ،حمایت خانواده و حمایت روحی روانی.

مقدمه
رشد روزافزون سرطان پستان در چند دهه اخیر و

روانشناختی دارد( .)3امروزه زنانی که سرطان پستان در

اثرات زیانبار آن بر تمامی ابعاد جسمی ،عاطفی ،روانی،

آنها تشخیص دادهشده و درمان شدهاند افزایشیافته(.)4

اجتماعی ،اقتصادی و معنوی سبب شده است که عالوه

در بین زنانی که دچار سرطان پستان

میشوند81-31،

بر مردم ،توجه متخصصان نیز بیشازپیش به این بیماری

درصد آنان دارای سابقه خانوادگی این بیماری هستند

معطوف شود و آنها این نوع از سرطان را یک مشکل

دلیل اهمیت سابقه خانوادگی میتواند عدمحمایت

براساس گزارش

اجتماعی و خانوادگی در فرد مذکور باشد .پژوهشهای

مرکز مدیریت بیماریها ،سرطان پستان بهعنوان اولین

مختلف نشان داده که بیماری سرطان با برخی از

سرطان شایع و دومین علت مرگومیر ناشی از سرطان

ویژگیهای روانشناختی از جمله کیفیت و هدف

در بین زنان ایرانی بوده که ساالنه  7هزار مورد جدید به

زندگی و میزان حمایتهای اجتماعی ،رابطه دارد.

بهداشتی عمده قرن معرفی

کنند(.)0

بیماران قبلی افزوده میشود( .)8سرطان از جمله
بیماریهای مزمنی است که ارتباط تنگاتنگی با عوامل
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چكيده

مروری

آبادی باویل و همکاران

بهرهمندی آنان از زندگی ســالم کمک میکند .کیفیت

فقدان حمایت اجتماعی عامل پیشبینیکننده مهمی برای

زندگی ،مفهومی است که در سه دههی گذشته تالشهای

پذیرش مجدد در بیمارستان و مرگومیر در بیماران

بسیاری برای تعریف و اندازهگیری عینی آن انجامشده

سرطانی است( .)03با توجه به اینکه بهبود کیفیت زندگی

اســـت( .)5سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را

یکی از اهداف اولیه درمان سرطان پستان میباشد ما بر آن

برداشت و درك افراد از موقعیت خود دربارهی اهداف و

شدیم تا با بررسی متغیر حمایت اجتماعی بر کیفیت

نظامهای ارزشـــی پذیرفتهی آنان ،با توجه به شرایط عینی

زندگی و روند درمانی بیماران مبتال به سرطان پستان در

زندگی تعریف میکند( .)1اهمیت ســـنجش کیفیت

صورت تأثیر مثبت این یافته بتوانیم جهت بهبود کیفیت و

زندگی در حدی اســـت که برخی ،بهبود کیفیت زندگی

درمان این زنان نقشی مفید ایفا کنیم.

را ،مهمترین هـدف درمـانی میدانند( .)7نتایج پژوهشـــی
حاکی از آن اســـت که کیفیت زندگی باالتر ،موجب

روشکار

کاهش اســـترس و افزایش دفاع بدن در برابر بیماریهای

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که در آن از

جسـمانی میشود( .)7بیمارانی که ســبک و کیفیت

مقاالت مربوط به مطالعات مشاهدهای(توصیفی ،تحلیلی)

زندگی خوبی دارند ،امید به بهبود و ادامهی زندگی در

نمایه شده در پایگاههای اطالعاتی نظیر علمی؛

آنان باالتر از دیگران است( .)2از دالیل افزایش توجه به

Google Scholar،Magiran ،Irandoc ،MSRT ،Scopus

این مفهوم در عصر جدید و تأکید بیشتر بر کیفیت زندگی

و  Pubmedانجام شد .روش جستجو به شکل سرطان

در برابر کمیت زندگی این است که امروزه تنها زنده

پستان ،،نئوپالسم ،حمایت اجتماعی ،حمایت خانواده و

ماندن مدنظر نیست و افراد خواهان یک زندگی با کیفیت

حمایت روحی روانی بود .در این مطالعه تعداد  00مقاله از

مطلوب میباشند و برخالف گذشته که ارزیابی تأثیر

 818مطالعه که دارای معیار ورود به مطالعه بودند

درمان براساس بهبودی ،ناتوانی و مرگ بود ،کیفیت

موردبررسی قرار گرفتند .ابتدا با استفاده از این

زندگی بهعنوان یکی از پیامدهای مهم و یکی از

کلیدواژههای انتخابشده بهوسیله چکیده مقاالت

شاخصهای تعیینکننده تأثیر درمان بیماریها ارزیابی

استخراج شد .معیارهای ورود مشخصشده جهت بررسی

میگردد( .)3-01تغییر سبک زندگی مانند افزایش فعالیت

متن کامل مقاله بدین شرح بود؛ مرتبط بودن عنوان مقاله با

بدنی یا بهبود تغذیه سالم میتواند از طریق حمایت

سؤال پژوهش ورود مقاالت به مطالعه شامل :انجام مطالعه

اجتماعی کمک کند(.)00

در ایران ،بررسی حمایت اجتماعی ،افراد مبتال به سرطان

تحقیقات نشان داده است که حمایت اجتماعی نیز نقش

پستان معیار خروج مقاالت شامل :عدم امکان دسترسی به

عمدهای در تطابق و کنار آمدن با بیماریهای مزمن و

متن کامل مقاله ،نتایج غیر مرتبط مقاالت بود .مشخصات

جدی چون سرطان دارند( .)8حمایت اجتماعی از جنبههای

جمعیت شرکتکننده در مطالعات شامل :زنان مبتال به

مهم مراقبت مدرن از سرطان است(.)08

سرطان پستان ،عدم ابتال به بیماریهای دیگر بود .جهت

افزایش اعتمادبهنفس ،احساس تعلق به گروه ،تقویت

ارزیابی مقاالت و بررسی میزان سوگیری احتمالی در

تواناییشان یا شایستگی انجام وظایف ضروریشان ،همه

مطالعات از معیار جداد 0استفاده شد .براساس این معیار،

بهعنوان اشکال حمایت اجتماعی در نظر گرفته

مقاالتی که نمره  3یا بیشتر گرفتند ،وارد مطالعه شدند .پس

میشوند( )08از میان انواع مختلف حمایت اجتماعی

از کنترل مقاالت براساس جداد اسکور اطالعات مربوط

حمایت خانواده نقش مهمی در بازیابی کارکرد بعد از

به نوع مطالعه ،تعداد نمونه ،جمعیت موردمطالعه و طیف

سرطان ایفا میکند .شواهدی وجود دارد که حمایت

11.

تعالی بالینی

،SID

Jadad
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کیفیت زندگی بــه تــأمین روانی و شـــادکــامی افراد و

اجتماعی اثرات محافظتکننده در بیماران سرطانی دارد.

حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان

سنی آنها ،دادههای مربوط به نتایج مطالعات استخراج

افسـردگی مشاهده شد .نتایج این مطالعه تأییـدکننـده

شدند.

اهمیـت نقـش حمایـت اجتمـاعی در پیشگیری و کاهش
افسردگی در بیماران مبتال میباشد .همچنـین تحصـیالت

یافتهها

را نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در سطح

حمایت اجتماعی خانواده و سبکهای مقابلهای در سیر

مطالعهاش پی برد که حمایت اجتماعی برای زنان مبتال به

بهبودی بیماران سرطان پستان بهصورت توصیفی از نوع

سرطان سینه یکی از نکات کلیدی در مدیریت استرس

همبستگی بر روی  011زن مبتال به سرطان پستان انجام شد.

مؤثر است و افزایش سن نیز تأثیر مهمی بر توانایی زنان

در این پژوهش از پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده با

برای مقابله با استرس دارد( .)07در پژوهش

 03سؤال

)8102( You

و پرسشنامه سبکهای مقابله Belingz & Muse

سالهای مهاجرت ،درآمد ساالنه شخصی و خانوادگی ،از

با  03سؤال استفاده شد .با توجه به نتایج پژوهش در سطح

طریق حمایت اجتماعی اثرات غیرمستقیم بر رضایت

توصیفی حدود  21درصد بیماران گزارش دادند که از

شغلی را نشان داد .در حین کنترل مرحله بروز سرطان و

حمایت اجتماعی خوبی برخوردار هستند و بر این اساس

درآمد ،آموزشوپرورش اثرات غیرمستقیم بر سالمت

قادرند تا بیشتر از شیوههای مسئلهمدار و کمتر اجتنابی

جسمانی را از طریق حمایت اجتماعی و محدودیتهای

استفاده نمایند و این رفتار را به بیرون از خانواده نیز انتقال

اجتماعی نشان داد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر

و تعمیم دهند تا خود به بهبود وضعیت خود کمک کنند.

نگرانیهای سرطان پستان از طریق محدودیتهای

دادهها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین میزان دریافت

اجتماعی نشان داد(.)02

حمایت اجتماعی خانواده و سبکهای مقابلهای مسئله

عطااللهی و همکاران مطالعهای توصیفی_تحلیلی از نوع

مدار بود) .)04( (P<0/01تقوی و همکاران  841بیمار مبتال

مقطعی با نمونهگیری در دسترس ،بر روی  001زن مبتال به

به سرطان پستان را انتخاب کردند .توسط آزمونهای خود

سرطان پستان با تشخیص قطعی و  001زن غیر مبتال که در

گزارشگر افسردگی  ،Beckسازگاری مذهبی و حمایت

سال  0338به مرکز  MRIمهدیه همدان مراجعه کرده

اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج این پژوهش

بودند ،صورت گرفت .دادهها با استفاده از پرسشنامههای

وجود رابطهی معنیدار آمـاری بـین افسردگی و

حمایت اجتماعی و استرس درك شده جمعآوری شد.

سازگاری مـذهبی را بـا مقـدار همبـستگی منفی نشان داد.

میانگین حمایت اجتماعی درك شده در زنان دارای

همچنین نتایج نشانگر این حقیقت بـود که افزایش

سرطان پستان  32/11و در زنان عادی  31/04بود .گرچه

سازگاری مذهبی در بیماران باعـث کـاهش نمرهی

میزان حمایت اجتماعی درك شده مطلوب در افراد بدون

افسردگی آنان میشود و بالعکس( .)05فخری و همکاران

سرطان پستان بیشتر بود ،اما این اختالف میان دو گروه

مطالعهای بر روی زنان دارای سرطان سینه مراجعهکننده

معنادار

طائی و همکاران مطالعهای

به بیمارستانهای آموزشی شهرستان اهواز انجام دادن که

توصیفی بر روی تأثیر ابعاد حمایت اجتماعی بر امیدواری

از این میان تعداد 51نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و

و احساس تنهایی در بیماران مبتال به سرطان پستان انجام

رابطه بین متغیرهای پژوهش(حمایت اجتماعی و

دادند و به این نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی با

افسردگی) در مورد آنان بررسی شد .نتـایج نشـان داد کـه

امیدواری رابطه مثبت( )r=0/88و با تنهایی رابطه منفی

بیمـاران بـا سـطح تحصیالت باالتر ،به طرز معناداری از

( )r=-0/99دارد( .)81نتایج مطالعه

حمایت اجتمـاعی بـاالتری نیـز برخـوردار بودند .ارتباط

نشان داد که همه شرکتکنندگان دارای سرطان پستان

آماری معنادار معکوسی نیز میـان حمایـت اجتمـاعی و

اهمیت حمایت اجتماعی را بیان کردند .چارچوب

 65تعالی بالینی

نبود(.)03( )P<0/05

)8102(Hailing Zhang
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در مطالعه کاظمی و همکاران با عنوان رابطه بین

افسردگی بیماران مطرح میکند( )8102( Ozdemir .)01در

مروری

آبادی باویل و همکاران

موضوع مرتبط بههمپیوسته است :ارائهدهندگان ،انواع

حمایت و توجه مثبت خانواده نسبت به بیماران افزایش

حمایت ،نتایج پشتیبانی و چالشهای مراقبت( .)80نتایج

یابد قدرت و مهارت استفاده از شیوه مقابله مسئله مدار نیز

تحلیل دادههای ریحانی و همکاران نشان داد که حمایت

افزایش مییابد و از این طریق احتمال عود و بازگشت

اجتماعی پیشبینی کننده سازگاری زناشویی و بهزیستی

بیماری نیز کاهش پیدا میکند( .)84نتایج حاصل از تحقیق

روانشناختی بوده است به این صورت که از بین ابعاد

تقوی و همکاران( )05بــا مطالعــه  Aukst-Margetićو

حمایت اجتماعی تنها حمایت خانواده توانسته است

همکاران در زنان مبتال به سرطان پستان همخوانی

واریانس زناشویی را به میزان  1/07در سطح معناداری

دارد( .)85آقا براری و همکاران  0321در مطالعه خود تأثیر

 1/110پیشبینی کند .همچنین از بین ابعاد حمایت اجتماعی

کیفیت زندگی و بعد اجتماعی بر سرطان پستان را بررسی

حمایت خانواده توانسته است واریانس بهزیستی

نمودند و نشان دادند افزایش کیفیت اجتماعی و حمایت

روانشناختی را در سطح معناداری  1/10پیشبینی کند .این

اجتماعی بر بهبودی افراد مبتال به سرطان پستان تأثیر

پژوهش نشاندهنده نقش مؤثر حمایت اجتماعی در

دارد( .)0پژوهش حاضر با عنوان بررسی رابطه حمایت

پیشبینی سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی در

اجتماعی در زنان مبتال به سرطان پستان بهصورت مطالعه

زنان مبتالبه سرطان پستان بود که در مشاوره روانشناختی

مروری صورت پذیرفته است .کمتر خانوادهای را میتوان

گیرد(.)88

یافت که بیمار سرطانی داشته باشد و از درگیری با او

مطالعه( Hailing Zhang)8107نقش حمایت اجتماعی در

شکوه نکند .وجود مشکل در زندگی امری طبیعی است.

رابطه بین انعطافپذیری و  QOLرا در میان بیماران چینی

در واقع ،باید به این موضوع توجه کرد که هر مشکل

مبتال به سرطان پستان بررسی کرد .نتایج نشان داد که

مسئلهای است و هر مسئلهای راهحلی دارد .مهم این است

حمایت اجتماعی با انعطافپذیری و  QOLرابطه مثبت

که ما تصمیم بگیریم با مسائل مقابله کنیم و از راه منطقی

دارد .حمایت اجتماعی نقش واسطهای در رابطه ایفا

با آن روبرو شویم( .)81بر این اساس بیماران سرطانی

میکند .نتایج بهطور جزئی از فرضیه ما پشتیبانی

نیازمند کمک برای انطباق مؤثر و زندگیبخش با بیماری

میکند(.)83

مزمن خود هستند .این افراد نیاز خواهند داشت تا مقابله-

و درمان در این بیماران بایستی مدنظر قرار

ای جدید را یاد بگیرند ،این هدف زمانی میتواند تحقق
بحث و نتيجهگيری

یابد که مقابله و واکنشهای آن در قبال بیماری و

بیماران سرطانی نیازمند کمک برای انطباق مؤثر و

مشکالت وابسته به آن از طریق آگاهی افزایی کامالً

زندگیبخش با بیماری مزمن خود هستند .این افراد نیاز

شناختهشده باشد .این تواناییها به بیمار مجال میدهند تا

خواهند داشت تا مهارتهای مقابلهای جدید را یاد

سهمی ایفا نماید و تا اندازهای کنترل آنچه برای او اتفاق

بگیرند ،این هدف زمانی میتواند تحقق یابد که مقابله و

میافتد در دست بگیرد .با توجه به نتایج پژوهش در سطح

واکنشهای آن در قبال بیماری و مشکالت وابسته به آن

توصیفی حدود  21درصد بیماران گزارش دادند که از

از طریق آگاهی افزایی کامالً شناختهشده باشد .شواهدی

حمایت اجتماعی خوبی برخوردار هستند و بر این اساس

وجود دارد که حمایت اجتماعی اثرات محافظتکننده در

قادرند تا بیشتر از شیوههای مسئله مدار و کمتر اجتنابی

بیماران سرطانی دارد .فقدان حمایت اجتماعی عامل

استفاده نمایند و این رفتار را به بیرون از خانواده نیز انتقال

پیشبینی کننده مهمی برای پذیرش مجدد در بیمارستان و

و تعمیم دهند تا خود به بهبود وضعیت خود کمک کنند.

مرگومیر در بیماران سرطانی است .حمایت اجتماعی

آنها نیاز به پیوند و درگیری در روابط اجتماعی برای

میتواند بر ارزیابیهای شناختی شخص و باورهایش

سالمت و بهزیستی عاطفی و جسمانی دارند .شواهدی
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موضوعی حمایت اجتماعی شناسایی شد که شامل چهار

درباره جهان تاثیر گذارد بدینصورت که هر چه میزان

حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان

وجود دارد که حمایت اجتماعی اثرات محافظتکننده در

و  Neulingهمکـــــاران( )30و زنان مبتال به سرطان پستان

بیماران سرطانی دارد .فقدان حمایت اجتماعی عامل

مطابقت دارد .موریس ،کامبرز ،کامبل ،دیر و دون

پیشبینی کننده مهمی برای پذیرش مجدد در بیمارستان و

نشان دادند که برنامههای حمایتی همساالن براساس

مرگومیر در بیماران سرطانی است .حمایت اجتماعی

فعالیتهای ورزشی یا چالشبرانگیز در بهبود سالمت زنان

میتواند بر ارزیابیهای شناختی شخص و باورهایش

با تشخیص سرطان سینه مؤثر است(.)87

درباره جهان تأثیر گذارد( ،)84چنانچه  Morrisمعتقد

در مطالعه بینا نشان داده شد که حمایت اجتمـاعی و

است ،حمایت اجتماعی ادراكشده از طرف خانواده به

افسردگی در بیماران مبـتال بـه سـرطان پسـتان بهطور

کنار آمدن با بیماری کمک میکند( .)87بدینصورت که

معکوسی همبستگی دارند( .)38در مطالعه کلئورا نشان

هر چه میزان حمایت و توجه مثبت خانواده نسبت به

داده شد که حمایت اجتماعی بر سالمت روان و کاهش

بیماران افزایش یابد قدرت و مهارت استفاده از شیوه

افسردگی این بیماران مبتال به سرطان پستان تأثیر مثبت

مقابله مسئله مدار نیز افزایش مییابد و از این طریق احتمال

داشت( .)33حمایت اجتماعی بهعنوان تخفیف دهنده

عود و بازگشت بیماری نیز کاهش پیدا میکند .لذا

استرس و افسردگی در زنان مبتال بـه سرطان پستان عنوان

پیشنهاد میشود با توجه به حضور مؤثر اعضای خانواده

شد .مطالعات نشاندهنده اهمیـت حمایـت اجتمـاعی در

خصوصاً همسر در سیر درمان که مهمترین عامل

پـیشگیـری و کـاهش افسـردگی در بیمـاران مبـتال بـه

حمایتکننده است و بیمار را از حالت انزوا و سوگواری

سـرطان پسـتان میباشد .در مطالعه عطااللهی( )03نمره

خارج و نقش او را همچون گذشته در محیط خانواده و

حمایت اجتماعی در هر دو گروه باالتر از حد متوسط و

اجتماع پررنگ مینماید ،به بهترین وجه استفاده شود.

در حد مطلوب بود که همسو با مطالعه طایی و همکاران

محدودیت عمده در پژوهش حاضر عدم دسترسی به

بود( .)81در مطالعات عنوانشده حمایت اجتماعی سبب

خانواده بیماران بود.

احساس بهتر بودن میشود و همچنین سبب کاهش

نتایج پژوهش تقوی و همکاران وجود رابطهی معنیدار

افسردگی میگردد .حمایت اجتماعی درك شده بهطور

آمـاری بـین افسردگی و سازگاری مـذهبی را بـا مقـدار

قوی در سازگاری با بیماری و سالمت ذهنی مؤثر

همبـستگی منفی نشان داد( .)05همچنین نتایج نشانگر این

است( .)34پژوهش  )8102(Youنشان میدهد که

حقیقت بـود که افزایش سازگاری مذهبی در بیماران

شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،و درآمد میتواند با ابعاد

باعـث کـاهش نمرهی افسردگی آنان میشود و بالعکس.

مختلف  QOLاز طریق مکانیزم های منحصربهفرد بین
فردی در  CABCSهمراه باشد .یافتههای ما نشان میدهد

 Margetićو همکاران در زنان مبتال به سرطان پستان

که افزایش حمایت اجتماعی و کاهش محدودیتهای

همخوانی دارد( VandeCreek .)85و همکـاران در

اجتماعی هنگام اجرای مداخالت روانشناختی برای

مطالعهی خـود بـر روی زنان مبتال به سرطان پستان،

 CABCSممکن است به حل اختالفات بهداشتی مربوط

اعتقـادات معنـوی و اعمال مذهبی -عبادی را یکی از

به  SESکمک کند(.)02

مهمترین عوامـل در کنار آمدن با بیماری دانستند( .)82در

اقدامات حمایتی در زنان جهت مقابله با استرس ،تشخیص

این پژوهش ،بین افسردگی با حمایت اجتماعی نیز

و درمان سرطانها الزم است و نتایج حاصل از مطالعات

همبستگی منفی و معنیدار وجود داشت؛ یعنـی بـا افزایش

قبلی بیانگر این میباشد که حمایت اجتماعی سبب کاهش

در نمرهی حمایت اجتماعی کاهش در نمرهی افسردگی

تأثیر حوادث استرسزا از جمله سرطانها

میگردد(.)35

مشاهده میشد .این یافته با مطالعـات انجامشده توســـــط

براساس مطالعات صورتگرفته عنوانشده تعداد دوستان

Winefield

نزدیک ،حمایت اجتماعی و شرکت در فعالیتهای

 )83(Pistrangو  Barker ،)31(Leeو در
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نتایج حاصل از ایــن تحقیــق بــا

مطالعــهAukst-

88

مروری

آبادی باویل و همکاران

مرگومیر را نیز کاهش میدهد( Lee .)31و همکاران

رفتار خواب سالم میشود( .)32حمایت اجتماعی یکی از

تأثیر مثبت حمایت اجتماعی بر حالتهای روحی_روانی

جنبههای بسیار مهم مراقبت از سرطانها میباشد .حمایت

بیماران در برابر حوادث استرسزا از جمله سرطان پستان

اجتماعی سبب ایجاد ارتباط همدالنه و ایجاد شبکه ایمنی

را عنوان کردند(.)37

برای بیمار میگردد و همچنین حمایت اجتماعی سبب

زنان حدود نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و

افزایش تطابق فرد و سازگاری او با بیماریهای مزمن

سالمت آنان از اهمیت خاصی برخوردار است .با توجه به

مانند سرطان میگردد( )05و به افراد کمک میکند تا

شیوع سرطان پستان و تأثیر نامطلوب سرطان پستان بر

احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند و بهتر بتوانند با

کیفیت زندگی افراد ،ضرورت تأمل و پرداختن به این

شرایط مقابله کنند .همچنین اعتمادبهنفس و افکار

موضوع از طریق شناخت عوامل مؤثر بر سرطان پستان در

امیدوارانه و سالمت روحی و کیفیت زندگی و درنتیجه

جهت کاهش شیوع و مرگومیر ناشی از آن ضروری

زنده ماندن این افراد افزایش مییابد( .)33بنابراین تأکید بر

میباشد .با توجه به نتایج حمایت اجتماعی از عوامل بسیار

ضرورت توجه بیشتر به افزایش حمایت اجتماعی و

مهم تأثیرگذار بر سرطان پستان میباشند؛ بنابراین میتوان

کاهش استرس در دختران و زنان روشن میگردد ،در

با افزایش حمایت اجتماعی افراد و کاهش استرس آنها

نهایت میتوان با آموزش روشهای حمایت اجتماعی به

میتوان تا حدود بسیار زیادی مشکالت ناشی از سرطان

خانوادهها و تشکیل جلسات مشاوره گروهی برای بیماران

پستان را کاهش داد؛ حمایت اجتماعی با تنظیم ریتم

مبتال به سرطان پستان میتوان میزان آسیب در این بیماران

بیولوژیک در حفظ حالت خوابوبیداری فرد اثر داشته،

را کاهش داد.

از طریق تأثیر بر تنشهای روانی روی خواب اثر گذاشته
و با حفظ فرد در مقابل تنهایی اجتماعی ،حمایت عاطفی و
جدول شماره  -1برخی از آخرین تحقيقات علمی صورت گرفته حمایت اجتماعی
نمونه
ابزار

نتایج

نتيجهگيری

روشکار
پژوهش

کاظمی0334 ،

توصیفی-

()04

همبستگی

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده

رابطه مثبت و معنادار بین میزان دریافت حمایت اجتماعی خانواده و سبکهای مقابلهای مسئله مدار

011
پرسشنامه سبکهای مقابله بیلینگر و موس

وجود داشته است.
بین افسردگی و حمایت اجتماعی همبستگی منفی و معنیدار( ) -1/24وجود داشت.

پرسشنامه افسردگی بک ،سازگاری مذهبی و حمایت

تقوی)05( 0323 ،
توصیفی

841

توصیفی

51

توصیفی

011

توصیفی

31

شاخصهای اجتماعی -اقتصادی و کیفیت زندگی

838

پرسشنامههای حمایت اجتماعی و استرس درك شده

اجتماعی Berlin Social Support Scale

همبستگی بین سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی مثبت و معنیدار بود.
نتایج نشان میدهد که با کمشدن نمرهی سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی ،افزایش در نمرهی
افسردگی مشاهده میشود.

Ozdemir, 2018
)(17

Ozdemir, 2018
)(17

پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه حمایت اجتماعی
ارتباط آماری معنادار معکوسی نیز میـان حمایـت اجتمـاعی و افسـردگی مشاهده شده است.
فیلیپس
مقیاس روشهای مقابله با استرس و مقیاس چندبعدی

حمایت اجتماعی برای زنان مبتال به سرطان سینه یکی از نکات کلیدی در مدیریت استرس مؤثر است.

حمایت اجتماعی درك شده

فزایش سن نیز تأثیر مهمی بر توانایی زنان برای مقابله با استرس دارد.
پس از کنترل مرحله ابتال به سرطان ،درآمد ساالنه شخصی و خانوادگی بهوسیله حمایت اجتماعی از

)You, 2018 (18

تأثیرات غیرمستقیم بر کیفیت زندگی برخوردار بود و آموزش بهوسیله حمایت اجتماعی و
محدودیتهای اجتماعی اثرات غیرمستقیم بر کیفیت زندگی نشان داد.
میانگین حمایت اجتماعی درك شده در زنان دارای سرطان پستان  32/11و در زنان عادی  31/04بود.

عطا الهی0334 ،

توصیفی-تحلیلی

()03

مقطعی

گرچه میزان حمایت اجتماعی درك شده مطلوب در افراد بدون سرطان پستان بیشتر بود ،اما این
اختالف میان دو گروه معنادار نبود.
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اجتماعی تأثیر مستقیم و مثبت بر سالمت دارد و احتمال

احساس تعلق ،منجر به تنظیم ریتم خوابوبیداری و بهبود

حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان

نمونه
نتيجهگيری

روشکار

ابزار

نتایج

پژوهش

،)GHQ-28( پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ
.حمایت اجتماعی با امیدواری رابطه مثبت و با تنهایی رابطه منفی دارد

 وUCLA  احساس تنهایی،پرسشنامههای امیدواری میلر

-توصیفی
011

)81( 0334،طائی
همبستگی
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حمایت اجتماعی ساراسون
.حمایت اجتماعی در مراقبتهای بهداشتی زنان مبتال به سرطان سینه مهم است

مصاحبه

) ضریب همبستگی1/58 متغیر بهزیستی روانشناختی با ابعاد حمایت خانواده(ضریب همبستگی برابر با

 پرسشنامه سازگاری،پرسشنامه حمایت ادراكشده

85

کیفی
-توصیفی

034
. رابطه مثبت و معناداری دارد1/48 برابر با

Zhang,2018 (21)

زناشویی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

)41(0335،ریحانی
همبستگی

حمایت اجتماعی با استفاده از نسخهچینی نتایج مطالعه
.شرکتکنندگان با حمایت اجتماعی قویتر دارای انعطافپذیری باالتر و کیفیت زندگی بهتر بودند
 پشتیبانی،اطالعرسانی-پزشکی که شامل پشتیبانی عاطفی
حمایت اجتماعی از نقش واسطهای جزئی در رابطه بین انعطافپذیری و کیفیت زندگی برخوردار

32

مقطعی

Zhang,2017 (23)

 حمایت مهربانی و حمایت مثبت تعاملی،ملموس
.بود
. اندازهگیری شد،اجتماعی بود
دادهها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین میزان دریافت حمایت اجتماعی خانواده و سبکهای

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده

-توصیفی
011

.مقابلهای مسئله مدار بود

پرسشنامه سبکهای مقابله بیلینگر و موس

)04(0338،کاظمی
همبستگی

. وجود داشت-1/24 بین افسردگی و حمایت اجتماعی نیز همبستگی منفی و معنیدار
.همبستگی بین سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی مثبت و معنیدار بود

 سازگاری مذهبی و حمایت،پرسشنامه افسردگی بک

 افزایش در نمردهی،نتایج نشان میدهد که با کم شدن نمردهی سازگاری مذهبی و حمایت اجتماعی

Berlin Social Support Scale اجتماعی

841

توصیفی

)05(0323،تقوی

.افسردگی مشاهده میشود
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