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مقاله اصلی

حمایت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سرطان شهر کرمان
تاریخ دریافت -99/05/04 :تاریخ پذیرش99/11/29:

زهرا صالحی
سوده

نژاد1

مقصودی*2

خالصه
مقدمه :سرطان مشكالت فراوانيدر کلیه ابعاد زندگي فردی و اجتماعي ایجاد ميکند و باعث افزایش
نیازهای حمایتي افراد ميگردد .مطالعه حاضر با هدف بررسيعوامل مرتبط با حمایت اجتماعي در بین

 1کارشناس ارشد جامعهشناسي محض ،گروه علوم اجتماعي،

بیماران مبتال به سرطان انجام شد.

دانشكده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،

روش کار :این مطالعه مقطعي-تحلیلي بر روی  300نفر از افراد سرطاني مراجعهکننده به مراکز -

کرمان ،ایران

درماني شهر کرمان انجام شد که این نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب

2دانشیار ،دکترای گروههای اجتماعي ،گروه علوم اجتماعي،
دانشكده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان ،ایران

شدند .دادهها از طریق پرسشنامه محققساخته حمایت اجتماعي و پرسشنامه متغیرهای زمینهای اجرا شد.
اعتب ار و پایایي پرسشنامه به ترتیب از طریق اعتبار صوری و روش ثبات دروني سنجیده شد و با استفاده
آزمون های تيتست ،همبستگيپیرسون ،تحلیل واریانس و توکي تحلیل شدند.
نتایج :مؤلفه حمایت خدماتي عملي باالترین میانگین را در بین سایر مؤلفهها به خود اختصاص داده

Email: smaghsoodi@uk.ac.ir

بود .میانگین حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان برحسب جنسیت متفاوت بود و بر حسب
وضعیت تأهل متفاوت نبود .بین متغیرهای اشتغال ،محل سكونت ،نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتال به
بیما ری با حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان رابطه معنادار آماری وجود داشت در حالي که بین
متغیرهای سن ،سطح تحصیالت و میزان درآمد ماهیانه با حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان
رابطه معنادار آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری :ميتوان نتیجه گرفت که میزان دریافتي حمایت اجتماعي در زندگي بیماران مبتال به
سرطان تحت تأثیر متغیرهای زمینهای و دموگرافیک (جنسیت ،نوع اشتغال ،محل سكونت ،نام دقیق
بیماری و مدت زمان ابتال به بیماری) قرار دارد.
کلمات کلیدی :سرطان ،حمایت اجتماعي ،کرمان
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مقدمه
بیماری یكي از مواردی است که زندگي بشر را دستخوش
تغییر و تحول قرار داده است .با پیشرفت بیماری ،بیماران در

کمک ميکند که ارتقاء سطح سالمت خانوادهها مؤثرتر انجام
شود.

معرض انواع گوناگوني از ناراحتيها قرار ميگیرند .این

حمایت اجتماعي عبارت است از امكاناتي که دیگران برای

مشكالت اغلب به صورت اضطراب ،افسردگي و ناامیدی نمایان

فرد فراهم ميکنند و باعث ميشود فرد احساس مراقبت ،دوست

ميشوند ( .)1،2یكي از این بیماریها ،سرطان 1ميباشد .علي-

داشته شدن ،عزت نفس و ارزشمند بودن کند و احساس نماید

رغم پیشرفتهای قابل توجه علم پزشكي ،همچنان سرطان به

که در بخشي از شبكه وسیع ارتباطي قرار دارد و بتواند در برابر

عنوان یكي از مهمترین بیماریها مطرح است ( .)3آمارها نشان

عوامل تنیدگيزا به خوبي مقابله نماید ( .)11همچنین ميتوان

ميدهند که تعداد بیماران مبتال به سرطان هر روز رو به افزایش

گفت منظور از حمایت اجتماعي ،قابلیت و کیفیت ارتباط با

است .برطبق آخرین بررسيهای آماری در ایران ،سرطان بعد از

دیگران است که منابعي را در مواقع مورد نیاز فراهم ميکند (.)12

بیماریهای قلبي-عروقي و حوادث غیرعمدی ،سومین عامل

پژوهشگران به منظور مفهومسازی بهتر حمایت اجتماعي و

مرگومیر محسوب ميشود؛ بهطوریکه ساالنه بیش از  30هزار

معنيبخشیدن به تعارضهای نظری سعي کردهاند سازه حمایت

نفر از جمعیت کشورمان در اثر این بیماری جان خود را از دست

اجتماعي را از طریق اعمال و رفتارهای دیگران ،کارکردهای

ميدهند و تخمین زده ميشود که ساالنه بیش از  70هزار مورد

این اعمال و نحوه دریافت افراد از این اعمال تعریف کنند (.)13

جدید سرطان شناسایي ميشود ( .)4،5شواهد نشان داده است

مطالعات مختلف حمایت اجتماعي را به عنوان یک فعالیت

که بیماری سرطان مسیر زندگي فرد را تغییر ميدهد ،مشكالت

مفید برای بهبود زندگي بیماران مبتال به سرطان شناسایي

فراواني در تمامي ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي ،اقتصادی و

کردهاند .مطالعه کیفي انجامشده به وسیله فرانس 3نشان داد که

خانوادگي ایجاد مي کند ( ،)6باعث ميشود بیماران به دیگران

اکثریت افراد بازمانده از سرطان به زندگي خود ادامه ميدهند و

وابسته و کمتر قادر به حمایت کردن از سایرین باشند و به

زندگي خوبي را پي ميگیرند ولي عدهای از آنها نه تنها

عالوه نتوانند در فعالیتهای اجتماعي معمول شرکت کنند (.)7

زندگیشان را بهبود نميبخشند؛ بلكه از زندگي کردن با سرطان

به طور کلي سرطان به علت تغییرات زیادی که در روند زندگي

رنج برده ،با مشكالت همراه با درمانها کلنجار ميروند و این

بیماران ایجاد ميکند ،نیاز به حمایت اجتماعي2را افزایش مي-

مشكالت سرتاسر حیطههای کیفیت زندگي آنها را دربرگرفته و

دهد .حمایت دیگران از فرد مبتال به سرطان ،نتایج منفي بیماری

تحت تأثیر قرار ميدهد ( .)14،15فلمینگ و باوم 4معتقدند

و درمانها را خنثي ميکند و ارتباط قوی با عملكرد و سالمتي

افرادی که از حمایتهای اجتماعي بیشتری برخوردارند از

رواني افراد دارد ( .)8،9حمایت اجتماعي موجب ميشود تا افراد

سالمت باالتری نیز برخوردار ميباشند ( .)16،17حمایت

میزان ارزشمندی خود و عشق دیگران به خود را متوجه شوند به

اجتماعي ميتواند تحت تأثیر متغیرهای زیادی از جمله متغیرهای

طوری که ميتواند باعث کاهش اضطراب بیماران شود (.)10

زمینهای جنس ،سن و  ...قرار گیرد.

بدین ترتیب حمایت اجتماعي ،نیروی قدرتمندی در راستای

تاکنون در ایران ،در مورد تأثیر متغیرهای زمینهای و

راهنمایي ،حذف و پیشبرد سالمت و تندرستي در جوامع و

دموگرافیک بر حمایت اجتماعي در بین بیماران مبتال به سرطان

فرهنگهای مختلف است ( .)8لذا شناخت ابعاد مختلف حمایت

پژوهشي انجام نشده است .این درحالي است که ممكن است

اجتماعي و تأثیر آن بر وضعیت زندگي و عوامل مرتبط با آن

سرطان به طور مستقیم فعالیتهای اجتماعي بیماران را محدود
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کرده و بر روابط آنها و دسترسيشان به منابع بینفردی تأثیر

زهرا صالحی نژاد و سوده مقصودی

روش کار

بگذارد  .بنابراین ،افراد مبتال به بیماری سرطان ممكن است در

پژوهش حاضر در مقوله مطالعات مقطعي تحلیلي قرار

بهدست آوردن منبع حمایت اجتماعي که بسیار بدان نیازمند

ميگیرد و از نوع همبستگي ميباشد .همچنین این تحقیق از

هستند ،مشكل داشت ه باشند .تجربه ابتال به سرطان و دریافت

لحاظ معیار اجرایي ،تحقیقي کاربردی و از لحاظ زماني تحقیقي

حمایت به متغیرهای پیشینهای (سن ،جنس ،وضعیت اقتصادی و

مقطعي تلقي ميشود .جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه

اجتماعي ،مرحله بیماری ،نوع درمانها و  )...بستگي دارد (.)8

بیماران مبتال به سرطان شهر کرمان تشكیل ميدهند .در تحقیق

از سوی دیگر ،نقش حمایت اجتماعي در زندگي بیماران مبتال

حاضر با توجه به مطالعات مقدماتي و جستجوی آمار بیماران از

به سرطان و شناسایي عوامل مرتبط با آن از جمله مسائلي است

کلینیکهای شیميدرماني و انجمن بیماران سرطاني استان

که باید مورد توجه متخصصین مراقبتهای بهداشتي و

کرمان و بر اساس سند توسعه سالمت ( ،)18تعداد این بیماران

اجتماعي قرار گیرد.

در شهر کرمان در مدت یک سال بین  2500تا  3000نفر و در

استان کرمان آمار باالیي در بیماران مبتال به سرطان دارد.

مدت شش ماه -که زمان نمونهگیری تحقیق حاضر بود1400 -

طبق آمارها ،در استان کرمان ،بین  2500تا  3000نفر در سال به

نفر تخمین زده شد .با توجه به جامعه آماری ،حجم نمونه

سرطان های مختلف دچار ميشوند .اگرچه بعضي از

پژوهش حاضر براساس فرمول کوکران  300نفر از افرادی است

سرطان های مهم کشور مانند سرطانهای مری ،معده ،دهان و

که سرطان داشته و پزشک تشخیص قطعي این بیماری را اعالم

روده بزرگ در استان کرمان بروز پایینتری دارند ،در مقابل

کرده بود .روش نمونهگیری در این پژوهش سیستماتیک بود؛

بعضي از سرطانها مانند سرطان خون ،کبد ،سرطان ریه ،سرطان

بدین ترتیب که بیماران سرطاني مراجعهکننده به مراکز درماني

پستان و سرطان پروستات در استان از متوسط کشوری شایعتر

برحسب اساميشان در لیست مربوطه و براساس شمارهای که به

است و همه ساله تعداد قابل مالحظهای از مردم را مبتال ميکند

هر بیمار تعلق ميگرفت ،انتخاب ميشدند .مراکز انجام شیمي-

( .)18مسلماً این تعداد از بیماران ،پیامدهای رواني و اجتماعي

درماني بیماران در کرمان در چندین بخش بیمارستانها،

سرطان را تجربه مي کنند که در صورت عدم وجود حمایت

کلینیکها و مطب چند پزشک انجام ميشود .ازآنجا که

اجتماعي با مشكالت زیادی مواجه خواهند شد.

پزشكان در جمع آوری اطالعات بیماران همكاری الزم را

ب ا توجه به این موضوع و موارد ذکر شده در مورد عوارض

نداشتند ،محقق در روزهای مختلف هفته به صورت مستمر به

و مشكالت ابتال به سرطان و درمان این بیماری و همچنین با

بخش آنكولوژی بیمارستان باهنر و بخش شیميدرمان مرکز

ت وجه به شیوع باالی انواع سرطان در کشورمان و بقای طوالني

بیماریهای خاص جواداالئمه و انجمن یاس مراجعه ،نمونههای

مدت مبتالیان به این بیماری که موجب درگیری بیشتر آنان با

مورد پژوهش را انتخاب کرده و پس از کسب موافقت افراد و

عوارض و پیامدهای سرطان مي شود ،اقداماتي در جهت

دادن اطمینان به آنها در مورد حفظ اطالعات شخصي ،پرسشنامه

شناسایي عوامل مرتبط با حمایت اجتماعي این مبتالیان

حمایت اجتماعي و اطالعات فردی را براساس اطالعات آنان و

ضروری به نظر مي رسد .به همین جهت تصمیم گرفته شد تا

با استفاده از مصاحبه تكمیل کرده است.

مطالعهای به منظور بررسي عوامل مرتبط با حمایت اجتماعي در

روش تحقیق حاضر پیمایشي است؛ بدین معني که اطالعات

شهر کرمان صورت گیرد .لذا پژوهشگر امیدوار است که این

پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از پاسخگویان

مطالعه نقش کوچكي در ارتقای افكار عموميدر مورد حمایت

جمعآوری شده است .پرسشنامه تدوینشده تحقیق حاضر،

اجتماعي بیماران مبتال به سرطان و عوامل مرتبط با آن داشته

دربرگیرنده دو قسمت مجزا (حمایت اجتماعي و متغیرهای

باشد.

زمینهای) بوده است .برای سنجیدن میزان حمایت اجتماعي از
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پرسشنامه محققساخته استفاده شده است :این آزمون که میزان

تحصیالت ،میزان درآمد ماهیانه خانواده ،وضعیت تأهل ،محل

حمایت اجتماعي دریافتشده توسط آزمودني را ميسنجد،

سكونت ،نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتال به بیماری.

دارای  22عبارت و  4زیرمقیاس کلي است .این زیر مقیاسها

پس از تأیید پرسشنامهها و پس از تكمیل و گردآوری

عبارتند از :حمایت عاطفي ،حمایت خدماتي-عملي ،حمایت

پرسشنامهها ،نوبت به استخراج و پردازش دادهها رسید .بدین

اطالعاتي و حمایت مالي .حمایت عاطفي از سه زیرمقیاس

منظور ،سؤاالت پرسشنامه کدگذاری و همجهت شدند .سپس با

همدلي ،مهرباني و انجام فعالیت مثبت مشترک تشكیل شده

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو بكارگیری آمار توصیفي و

است .برای تدوین این پرسشنامه محققساخته از پرسشنامه

استنباطي ،دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .به

حمایت اجتماعي(-)MOSپرسشنامه تدوینیافته توسط شربورن

این منظور در آمار توصیفي از گزارش فراوانيها ،درصدها،

و استوارت 1درسال  )19( 1991و پرسشنامه سعیده

میانگینها و انحراف استانداردها بهره گرفته شد .در قسمت آمار

گروسي( )20( )1390استفاده شده است .این مقیاس یک ابزار

استنباطي نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون های تي-

خودگزارشي است و آزمودني میزان مخالفت یا موافقت خود با

تستوهمبستگي پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است.

هر یک از عبارات را در یک مقیاس لیكرت  5درجه ای (هیچ-

برای رابطههای تأییدشده نیز از آزمون توکي استفاده گردید.

وقت= 1امتیاز ،بهندرت= 2امتیاز ،گاهياوقات= 3امتیاز ،بیشتر-

آزمون توکي که معموالً به  HSDمرسوم است مقیاسي را

اوقات=  4امتیاز و همیشه=  5امتیاز) مشخص ميسازد .پایینترین

معرفي نموده که در مقابل آن همه تفاوتها مقایسه ميشود .به

امتیاز در این آزمون  22و بیشترین امتیاز  110است .برای به

عبارتي اگر طبق آزمون  Fتفاوت معنيداری بین میانگینهای

دستآوردن نمره کلي ،همه امتیازات با هم جمع ميشوند .نمره

گروهها وجود داشته باشد ،طبق آزمون توکي ميتوانیم

باالی آزمودني در این مقیاس بیانگر این است که آزمودني از

تفاوتهای معنيدار بین هریک از زوج میانگینها را بررسي

حمایت اجتماعي مطلوبي برخوردار است .پایایي پرسشنامه

کنیم.

حمایت اجتماعي( )MOSو پرسشنامه سعیده گروسي با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از  0/74تا  0/93گزارش

نتایج

شده است ( .)2 ،20در تحقیق حاضر نیز ،ابتدا اعتبار و پایایي

بر اساس نتایج مشخص شد که :از مجموع  300پاسخگو،

پرسشنامه به ترتیب از روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ

بیشترین تعداد پاسخگویان در گروه سني 54تا  )% 21/7( 63سال

سنجیده شد .پرسشنامه حاضر بعد از تنظیم پیشنویس ،توسط

قرار داشتند ،تعداد 183نفر( )% 61زن و  116نفر( )%38/7مرد،

اساتید دانشگاه و چند تن از جامعهشناسان متخصص حوزه

 39نفر( )13%مجرد و  260نفر ( )% 68/7متأهل بودند ،بیشترین

سالمت ارزیابي شد تا نواقص و معایب سؤاالت آن (از نظر غیر-

تعداد پاسخگویان دارای شغل خانهدار 139نفر( )% 46/3و  79نفر

قابل فهم بودن ،ابهام داشتن و  )...شناسایي و رفع شود .سپس

با سطح تحصیالت دیپلم ( )% 26/3بودند ،بیشترین فراواني

برخي سؤاالت تصحیح و در قالب پرسشنامه کتبي تدوین شدند.

درآمد خانواده پاسخگویان زیر دو میلیون تومان ( )% 83قرار

درخصوص سنجش پایایي دادهها نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه

داشت ،بیشترین تعداد پاسخگویان ساکن شهر کرمان  166نفر

مورد استفاده در همه ابعاد ،بیشتر از سطح  0/7بود.

( )% 55/3و  79نفر دارای بیماری سرطان پستان ( )% 26/3بودند

در قسمت دوم پرسشنامه ،متغیرهای زمینه ای سنجیده شدند
که این متغیرها عبارتند از :سن ،جنس ،نوع اشتغال ،سطح

و  114نفر پاسخگویان ()% 38کمتر از یک سال به بیماری دچار
شده بودند.
متغیر حمایت اجتماعي سازهای مرکب از مؤلفههای عاطفي
(همدلي ،مهرباني و انجام فعالیتهای مثبت مشترک) ،حمایت

Sherbourne & Stewart

1
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خدماتي – عملي ،حمایت اطالعاتي و حمایت مالي ميباشد که

براساس جدول  2مشخص شد کهه مؤلفهه حمایهت خهدماتي–

از جمع این مؤلفهها نمره حمایت اجتماعي بهدست آمد .از بین

عملي باالترین میانگین را در بین سایر مؤلفهها بهه خهود اختصهاص

 300نفرآزمودني مورد بررسي ،بیشتر افراد همیشه از حمایت

داده است.

اجتماعي برخوردار بودهاند (جدول .)1

جدول  .1آماره توصیفي مربوط به متغیرهای زمینهای (مستقل) متغیر وابسته (حمایت اجتماعي)
نوع متغیر
سن
جنسیت
نوع اشتغال
سطح تحصیالت
میزان درآمد ماهیانه
وضعیت تأهل
محل سكونت
نام دقیق بیماری

دامنه

فراواني

درصد

بیشترین

 54تا  63سال

65

21/7

کمترین

 84تا  93سال

1

0 /3

بیشترین

زن

183

61/0

کمترین

مرد

116

38/7

بیشترین

خانه دار

139

46/3

کمترین

دانشجو ودانشآموز

12

4 /0

بیشترین

دیپلم

79

26/3

کمترین

فوق لیسانس

3

1 /0

بیشترین

زیر  2میلیون تومان

249

83/0

کمترین

بیش از  4میلیون تومان

5

1 /7

بیشترین

متأهل

260

86/7

کمترین

مجرد

39

13/0

بیشترین

شهر کرمان

166

55/3

کمترین

روستای کرمان

8

2 /7

بیشترین

سرطان پستان

79

26/3

کمترین

سرطان کبد ،چشم ،لثه و

1

0 /3

گردن
مدت زمان ابتال به

بیشترین

کمتر از  1سال

114

38/0

بیماری

کمترین

بین  5تا  6سال

18

6 /0

حمایت اجتماعي

بیشترین

هیچوقت

9

3 /0

کمترین

همیشه

117

39/0

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت اجتماعي ( ) n = 300
همدلي

مهرباني

انجام فعالیتهای

حمایت خدماتي -عملي

حمایتاطالعاتي

حمایت مالي

حمایت اجتماعي

مثبت مشترک
 Xمیانگین

15/15

10/97

10/99

19/99

15/21

11/06

83/51

 SDانحراف معیار

16/00

12/00

11/00

21/50

16/00

12/00

87/00

تحلیل عامل متغیر حمایت اجتماعي

شاخص  RMSEAیا جذر برآورد واریانس خطای تقریب ،کمتر

نمودار ( )1تخمین الگوی معادالت ساختاری متغیرهای

از هشت درصد بوده است ( .)RMSEA= 0/028شاخص (1/24

حمایت اجتماعي را نشان ميدهد .نتایج آزمون نشان داد که

= )χ2معني دار نیست .سایر شاخصهای برازندگي این مدل نیز
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( )GFI,CFI,IFI,NNFIباالتر از  90درصد بودند .بنابراین

واقعي داشته است .در نتیجه ،کلیت مدل مورد تأیید ميباشد.

ميتوان گفت که مدل فوق برازش خوبي از دادههای دنیای

نمودار  .1مدل معادالت ساختاری متغیرهای حمایت اجتماعي با ضرایب استاندارد
 :HE. EJTEMحمایت اجتماعي :HEM.KH ،حمایت خدماتي عملي :HEM.ETE ،حمایت اطالعاتي :HEM.MALI ،حمایت مالي:HEM.ATEF ،

حمایت عاطفي

با توجه به نتایج جدول  ،3میانگین حمایت اجتماعي بیمهاران

( f= 3/406و  ،)sig=0/005محل سكونت ( f= 2/929و

مبتال به سرطان بر حسب جنسیت متفاوت اسهت .از سهوی دیگهر

 ،)sig=0/045نام دقیق بیماری ( f= 2/252و  )sig=0/006و مدت

میانگینها (زنان =  81/44و مردان=  )86/70است که نشاندهنده

زمان ابتال به بیماری ( f= 2.442و  )sig=0/047ميتوان نتیجه

تفاوت میانگین حمایت اجتماعي در بین مردان و زنان ميباشد.

گرفت که بین متغیرهای زمینهای و دموگرافیک نوع اشتغال،

همچنین در خصوص متغیر وضعیت تأههل میهانگین حمایهت

محل سكونت ،نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتال به بیماری با

اجتماعي بیماران مبتال به سرطان بر حسب وضعیت تأهل متفاوت

حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان رابطه معنادار آماری

نیسهت .از سهوی دیگههر میهانگینههها (مجهرد =  81/76و متأهههل=

وجود دارد .با توجه به تأیید رابطه این متغیرها با حمایت

 ) 83/73ميباشد که نشاندهنده عهدم تفهاوت میهانگین حمایهت

اجتماعي از آزمون توکي استفاده ميگردد .در ادامه بحث

اجتماعي در بین متأهلین و مجردین ميباشد (جدول .)3

جداول مربوط به تأیید هر متغیر آورده خواهد شد .در مواردی

براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که بین متغیر سطح

که در یكي از دستههای ایجاد شده کمتر از  2پاسخگو وجود

تحصیالت و حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان رابطه

داشته باشد ،آزمون تعقیبي توکي انجام نميشود .بنابراین با توجه

معنادار آماری وجود ندارد ( f= 1/257و  .)sig=0/278اما با

به اینكه در برخي گروههای نام دقیق بیماری فقط یک پاسخگو

توجه به مقدار  Fو سطح معناداری درخصوص متغیر نوع اشتغال

وجود داشت ،آزمون تعقیبي توکي انجام نگرفت (جدول .)3

جدول  .3تفاوت میانگین حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان بر حسب متغیرهای مستقل
متغیر

T/F

سطح معناداری

حمایت اجتماعي-جنسیت

-2/031

0/043

حمایت اجتماعي-وضعیت تأهل

-0/520

0/604

سطح تحصیالت و حمایت اجتماعي

1/257

0/278
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نوع اشتغال و حمایت اجتماعي

3/406

0/005

محل سكونت و حمایت اجتماعي

2/929

0/045

نام دقیق بیماری و حمایت اجتماعي

2/252

0/006

مدت زمان ابتال به بیماری و حمایت اجتماعي

2/442

0/047

*برای سنجش تفاوت میانگین حمایت اجتماعي بیماران مبتال به

اجتماعي و گروه سني  74تا  83سال کمترین حمایهت اجتمهاعي

سرطان بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل از آزمون t-testاستفاده شد.

را دریافت ميکنند .همچنهینبهین متغیهر میهزان درآمهد ماهیانهه و

*برای سنجش رابطه سایر متغیرهای زمینهای (سطح تحصیالت،

حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان ارتبهاط معنهادار آمهاری

نوع اشتغال ،محل سكونت ،نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتال به

وجود ندارد ( .)sig=0/12نكته قابل توجه این اسهت کهه افهرادی

بیماری) با حمایت اجتماعي از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده

کهه زیههر  2میلیههون درآمهد ماهیانههه داشههتهانهد ،کمتههرین حمایههت

است.

اجتماعي و افرادی که بین  2تا  4میلیون درآمد ماهیانه داشتهانهد،

بین متغیر سن و حمایت اجتمهاعي بیمهاران مبهتال بهه سهرطان

بیشترین حمایت اجتماعي را دریافت کردهاند (جدول .)4

ارتباط معنادار آماری وجود نهدارد ( .)sig=0/99همچنهین نتهایج
نشان ميدهد کهه گهروه سهني  14تها  23سهال بیشهترین حمایهت

جدول  .4رابطه متغیرهای سن و میزان درآمد ماهیانه با حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان
سطح معناداری

متغیر

0/99

سن و حمایت اجتماعي

0/12

میزان درآمد ماهیانه و حمایت اجتماعي

*برای سنجش رابطه متغیر سن و درآمد-که به صورت فاصلهای

دارها ،کمترین حمایت اجتماعي را دریافت کردهاند .رابطه

در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفتهاند -با حمایت اجتماعي از

معنادار آماری متغیر محل سكونت و حمایت اجتماعي با استفاده

آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است.

از آزمون توکي نشان ميدهد که تنها میانگین حمایت اجتماعي

رابطه معنادار آماری متغیر نوع اشتغال با حمایت اجتماعي با

بیماراني که در شهر کرمان زندگي ميکنند با ( )sig=0/04با

استفاده از آزمون توکي نشان ميدهد که میانگین حمایت

بیماراني که در روستاهای استان کرمان زندگي ميکنند به گونه-

اجتماعي بیماران کارمند با ( )sig=0/005تنها با بیمارانِ خانه

ای معنيدار متفاوت است .همچنین دادهها مشخص کرد افرادی

دارتفاوت معناداری دارد و بین باقي مقدار حمایت اجتماعي با

که در روستاهای کرمان زندگي ميکنند ،بیشترین حمایت

سطح اشتغال های دیگر تفاوت معنا داری وجود ندارد .همچنین

اجتماعي را دریافت ميکنند (جدول .)5

مشخص شد که کارمندان بیشترین حمایت اجتماعي و خانه-

جدول  .5رابطه متغیر نوع اشتغال و حمایت اجتماعي با استفاده از آزمون توکي
متغیر

اشتغال

کارمند

اختالف میانگین

سطح معني داری

بازنشسته

7/16

0/80

بیكار

13/68

0/35

آزاد

6/71

0/67

دانشجو و دانش آموز

4/55

0/98
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بازنشسته

بیكار

آزاد

دانشجو و دانش آموز

خانه دار

محل سكونت

شهر کرمان
روستاهای کرمان
شهرستانهای کرمان
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خانه دار

14/78

0/00

کارمند

-7/16

0/08

بیكار

6/52

0/94

آزاد

-0/44

1/00

دانشجو و دانش آموز

-2/60

0/99

خانه دار

7/62

0/56

کارمند

-13/68

0/35

بازنشسته

-6/52

0/94

آزاد

-0/96

0/87

دانشجو و دانش آموز

-9/13

0/89

خانه دار

1/09

1/00

کارمند

-0/67

0/67

بازنشسته

0/44

1/00

بیكار

6/26

0/87

دانشجو و دانش آموز

-2/16

1/00

خانه دار

8/06

0/97

کارمند

-4/55

0/98

بازنشسته

2/60

0/99

بیكار

9/13

0/89

آزاد

2/16

1/00

خانه دار

10/22

1/61

کارمند

-14/78

0/00

بازنشسته

-7/62

0/56

بیكار

-1/0

1/00

آزاد

-8/0

0/09

دانش جو و دانش آموز

-10/22

0/61

روستاهای کرمان

-9/84

0/42

شهرستانهای کرمان

-5/78

0/04

شهر کرمان

9/84

0/42

شهرستانهای کرمان

4/06

0/86

شهر کرمان

5/78

0/04

روستاهای کرمان

-4/06

0/86

رابطه معنادار آماری متغیر مدت زمان ابتال به بیماری و حمایت

به بیماریشان بیش از  5سال است ،متفاوت است .الزم به ذکر

اجتماعي با استفاده از آزمون توکي نشان ميدهد که تنها میزان

است افرادی که بیش از  5سال بیماری سرطان داشتند ،بیشترین

حمایت اجتماعي بیماراني که مدت ابتال به بیماریشان کمتر از

حمایت اجتماعي و افرادی که کمتر از  1سال سرطان داشتند،

یک سال است با میزان حمایت اجتماعي بیماراني که مدت ابتال

کمترین حمایت اجتماعي را دریافت کردهاند (جدول .)6
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جدول  .6رابطه متغیر مدت زمان ابتال به بیماری و حمایت اجتماعي با استفاده از آزمون توکي
مدت زمان ابتال به بیماری
کمتر از  1سال

بین  1تا  2سال

بین  3تا  4سال

بین  4تا  5سال

بیش از  5سال

اختالف میانگین

سطح معني داری

بین  1تا  2سال

3/84

0/75

بین  3تا  4سال

6/53

0/43

بین  4تا  5سال

12/46

0/16

بیش از 5سال

9/64

0/04

کمتر از یک سال

-3/83

0/75

بین  3تا  4سال

2/69

0/96

بین  4تا  5سال

8/61

0/55

بیش از  5سال

5/80

0/62

کمتر از یک سال

-6/53

0/43

بین  1تا  2سال

-2/69

0/96

بین  4تا  5سال

5/92

0/86

بیش از  5سال

3/10

0/96

کمتر از یک سال

-12/46

0/16

بین  1تا 2سال

-8/61

0/55

بین  3تا 4سال

-5/92

0/86

بیش از  5سال

-2/81

0/99

کمتر از یک سال

-9/64

0/04

بین  1تا 2سال

-5/80

0/62

بین  3تا 4سال

-3/10

0/96

بین  4تا  5سال

2/81

0/99

بحث ونتیجه گیری
بیماریها به خصوص بیماری سرطان ،سبب تغییر در ارزیابي
از وضعیت سالمت ميشوند .سرطان و درمانهای آن بر روی

مبتال به سرطان دارد ،بنابراین باید عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر آن
سنجیده شود.

جنبههای مختلف زندگي بیماران از جمله جنبههای فیزیكي،

مطالعه حاضر به بررسي حمایت اجتماعي در بیماران مبتال به

رواني و اجتماعي آنها اثر گذاشته و به طور وسیع سالمت و رفاه

سرطان و عوامل مرتبط با آن پرداخته و ضمن توضیح مسائل

افراد را متأثر ميسازد .برای تخفیف و حل مشكالت ناشي از

عمدهای که سرطان برای بیماران به وجود ميآورد ،در راستای

سرطان افزایش نیازهای حمایتي افراد مطرح ميشود که یكي از

شفافسازی ارتباط این عوامل و حمایت اجتماعي تالش نموده

این حمایتها ،حمایت اجتماعي است .حمایت اجتماعي به معني

است .جهت دستیابي به هدف فوق از روش پیمایشي استفاده

میزان برخورداری از محبت ،همراهي و توجه اعضای خانواده،

شده است .بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ميتوان گفت که در

دوستان و سایر افراد است .برخي حمایت اجتماعي را واقعیتي

کل سرطان تماميابعاد زندگي بیماران را تحت الشعاع قرار داده

اجتماعي و برخي دیگر آن را ناشي از ادراک افراد ميدانند .با

و باعث افت وضعیت زندگي آنان ميشود .از طرفي بیماران

توجه به اینكه حمایت اجتماعي نقش مهميدر زندگي بیماران

مبتال به سرطان ،اطالعات ،منابع و حمایتهای محدودی در
دسترس دارند تا به وسیله آن بتوانند خود را با شرایط تطبیق
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دهند که خود این مورد نیز ميتواند سالمت رواني آنان را به

در ادامه مشخص شد که بین متغیر سطح تحصیالت با حمایت

مخاطره اندازد .براساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که

اجتماعي بیماران مبتال به سرطان رابطه معنادار آماری وجود

میانگین حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان بر حسب

ندارد .الزم به ذکر است افراد با سطح تحصیالت فوقلیسانس از

جنسیت متفاوت است .از سوی دیگر میانگینها (زنان = 81/44

بیشترین حمایت اجتماعي و افراد با سطح تحصیالت ابتدایي از

و مردان  )86/70است که نشاندهنده تفاوت میانگین حمایت

کمترین حمایت اجتماعي برخوردارند .این یافته با نتایج

اجتماعي در بین مردان و زنان ميباشد .همچنین الزم به ذکر

تحقیقات اکوچیان و همكاران ( )11همخواني ندارد .در

است از آنجا که میزان میانگین حمایت اجتماعي مردان بیش از

خصوص متغیر نوع اشتغال مشخص شد که بین نوع اشتغال و

زنان است ،ميتوان نتیجه گرفت که مردان از زمان درمان

حمایت اجتماعي بیماران مبتال به سرطان رابطه معنادار آماری

بیماری سرطانشان از حمایت اجتماعي بیشتری برخوردارند .این

وجود دارد و کارمندان بیشترین حمایت اجتماعي و خانهدارها،

یافته با نتایج تحقیقات دهكردی و کهنگي همخواني ندارد (.)21

کمترین حمایت اجتماعي را دریافت کردهاند .در ادامه یافتهها

همچنین با توجه به نتایج ،در خصوص متغیر وضعیت تأهل نیز

نشان داد که بین محل سكونت و حمایت اجتماعي بیماران مبتال

مشخص شد که میانگین حمایت اجتماعي بیماران مبتال به

به سرطان رابطه معنادار آماری وجود دارد و مشخص شد که

سرطان بر حسب وضعیت تأهل متفاوت نیست .از سوی دیگر

افرادی که در روستاهای کرمان زندگي ميکنند ،بیشترین

میانگینها (مجرد =  81/76متاهل  ) 83/73ميباشد که نشان-

حمایت اجتماعي را دریافت ميکنند .در آخر نتایج نشان داد که

دهنده عدم تفاوت میانگین حمایت اجتماعي در بین متأهلین و

بین متغیرهای نام دقیق بیماری و مدت زمان ابتال به بیماری نیز با

مجردین ميباشد .همچنین نتایج نشان ميدهد که متأهلها از

حمایت اجتماعي بیماران مبتال به رابطه معنادار آماری وجود

حمایت اجتماعي بیشتری نسبت به مجردها برخوردار بودهاند.

دارد .افرادی که سرطان روده بزرگ دارند ،بیشترین حمایت

این امر نشان ميدهد که امر ازدواج برای افراد بیمار چتر حمایتي

اجتماعي و افراد دارای توده گردني ،کمترین حمایت اجتماعي

خوبي ایجاد کرده است .این یافته با نتایج تحقیقات حیدری و

را دریافت ميکنند .همچنین الزم به ذکر است افرادی که بیش

همكاران ( )22و اکوچیان و همكاران ( )11همخواني ندارد .در

از  5سال بیماری سرطان داشتند ،بیشترین حمایت اجتماعي و

ادامه نتایج حاکي از این بود که بین متغیر سن و حمایت

افرادی که کمتر از  1سال سرطان داشتند ،کمترین حمایت

اجتماعي بیماران مبتال به سرطان ارتباط معنادار آماری وجود

اجتماعي را دریافت کردهاند.

ندارد و نتایج نشان ميدهد که گروه سني  14تا  23سال بیشترین
حمایت اجتماعي و گروه سني  74تا  83سال کمترین حمایت

به طور کلي بها توجهه بهه نتهایج حاصهل از پهژوهش حاضهر،
راهكارهای ذیل توصیه ميشود:

اجتماعي را دریافت ميکنند .این یافته با نتایج تحقیقات حیدری

-آگاهسازی بیماران مبتال به سرطان و اطرافیان آنها با استفاده

و همكاران ( ،)22اکوچیان و همكاران ( )11و سیكیرا و

از رسانه ،تبلیغات تدوینیافته و کالسهای آموزشي در

همكاران )23( 1همخواني ندارد .همچنین ميتوان گفت بین

خصوص نقش برجسته و مهم حمایت اجتماعي در زندگي

متغیر میزان درآمد ماهیانه و حمایت اجتماعي بیماران مبتال به

بیماران مبتال به سرطان و تأثیر عواملي چون :نوع اشتغال ،محل

سرطان ارتباط معنادار آماری وجود ندارد .نكته قابل توجه این

سكونت و  ...بر حمایت اجتماعي و توجه به این عوامل و انجام

است که افرادی که زیر  2میلیون درآمد ماهیانه داشتهاند،

اقداماتي در زمینه ارتقای این عوامل.

کمترین حمایت اجتماعي و افرادی که بین  2تا  4میلیون درآمد

-آگاهسازی برنامهریزان سالمت و نظام ارائه خدمات

ماهیانه داشتهاند ،بیشترین حمایت اجتماعي را دریافت کردهاند.

سالمت در خصوص اهمیت حمایت اجتماعي در زندگي
بیماران مبتال به سرطان و تأثیرات عواملي چون :نوع اشتغال محل

Siqueira et al
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سكونت و  ...بر حمایت اجتماعي و ارائه پیشنهاداتي در زمینه

بیماران مبتال به سرطان تأثیری ندارند .بنابراین ميتوان با تدوین

ت دوین یک برنامه جامع مراقبتي در این بیماران به همراه افزایش

یک برنامه جامع مراقبتي در این بیماران به همراه افزایش حمایت

حمایت اجتماعي و توجه به عوامل تأثیرگذار و انجام اقداماتي

اجتماعي و توجه به عوامل تأثیرگذار و انجام اقداماتي در زمینه

در زمینه ارتقای این عوامل و در نهایت کاهش مشكالت

ارتقای این عوامل مشكالت بیماران را کاهش داد.

بیماران.
-برگزاری جلسات آموزشمحور برای پرسنل کادر درماني

تشکر و قدردانی

پیرامون عوامل مؤثر بر حمایت اجتماعي در زندگي بیماران مبتال

این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسي ارشد جامعهه

به سرطان و شفافسازی نقش بهسزای کادر درمان در انتقال این

شناسهي محهض دانشهگاه شههید بهاهنر کرمهان اسهت کهه بها کهد

آموزشها به بیماران.

رهگیری  2384611در ایران داک ثبهت گردیهده و بها حمایهت

-بنیانگذاری سازمانهایي با اهداف حمایت از بیماران مبتال

مههالي انجمههن پژوهشههگران جههوان کرمههان انجههام یافتههه اسههت.

به سرطان و اطرافیان آنها و ارائه خدماتي از قبیل :کمکهای

نویسندگان از تماميبیماراني که در این پروژه مشارکت داشهتند

مالي برای ارتقای نوع اشتغال بیمار و . ...

و همچنین از کلیه پرسهنل بخهش آنكولهوژی بیمارسهتان بهاهنر و
بخش شیميدرمان مرکز بیماریهای خاص جواداالئمه و انجمن

نتیجهگیری

یاس کمال تشكر را دارند.

بر اساس یافته های مطالعه حاضر ميتوان گفت که حمایت
اجتماعي بیماران مبتال به سرطان تحت تأثیر متغیرهای زمینه ای از
جمله جنسیت ،اشتغال ،محل سكونت ،نام دقیق بیماری و مدت

تعارض منافع
این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

زمان ابتال به بیماری است و عواملي مانند سن ،وضعیت تأهل،
سطح تحصیالت و میزان درآمد ماهیانه بر حمایت اجتماعي
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Abstract
Introduction: Cancer cause many personal and social problems in all
aspects of life and increases the support needs in people. This study was
performed with aim to investigate the related factors with social support in
cancer patients.
Material and Methods: This cross-sectional analytic study was performed
on 300 cancer patients referred to the health centers of Kerman; the samples
were selected using systematic sampling method. Data were collected
through the Social Support Self-Made Questionnaire and demographic
variables questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were
measured through face validity and internal consistency and were analyzed
by Pearson correlation, T-Test, variance analysis and Tukey test.
Results: The service-practical support component has the highest mean than
other components. The mean of social support for cancer patients was
different based on gender and was not different based on marital status.
There was significant relationship between some variables include the
employment, location, exact name and duration of illness with social support
of cancer patients. While there was no significant statistical relationship
between age, education level and income with cancer patients social support.
Conclusion: It can be concluded that social support in the life cycle of
cancer patients is influenced by contextual and demographic variables
(gender, type of employment, place of residence, exact name of the disease
and duration of the disease).
Keywords: Cancer, Social support, Kerman

