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Introduction
Cancer is a global risk for human in all contemporary societies and have multiple faces. The cancer diagnosis has
variant effects on the patient and relatives. These include emotional, social, relational, economic, and mental effects.
Cancer affects the patient and also, the patient’s partner, children, extended family, friends, and entire network of
support. But, patients and relatives response and adjust themselves by the new situation and its challenges. They
attempt for managing the condition and come over to challenges. In this process, different actions and interactions
occur. Family and social relations are sources of support for patients and can be challenging simultaneously. The
purpose of this study was to explore the interpretations of cancer patients about the relations in family and
community after diagnosis.

Material & Methods
This is an interpretative-qualitative research and was
conducted by the Basic Qualitative Research Method
(Merriam, 2009). We used this method because we was
interested in understanding how patients interpret their
experiences and what meaning they attribute to their
experiences about cancer. Our research participants
was 17 cancer patients who had spent treatment time in
hospitals of Ahwaz city. The data gathered through
semi-structured and in-depth interviews. Accordingly,
purposeful sampling method was used. Data saturation
criteria used for deciding sample size, and we
continued the process of sampling until we founded the
answers became repetitive and no new concept could
be created. Before starting the interviews, we collected
participant patients consent. The participants became
familiar with the research procedure through the
explanation of the research purposes and methods.
Theoretical coding (Strause & Corbin, 1998) was utilized
for data analysis. During the open coding, interview
texts were encoded line by line. While in axial coding,
they were put together and transformed into categories.
We tried to achieve a level of credibility in research
findings by continuous comparison of participants’
statements and paying attention to their feedbacks to
the analysis.

Discussion of Results & Conclusions
After each interview, we transcribed the interview. The
coding process started after 2nd interviews and
continued to end of the data collection. Transcripts
coded in initial phase line by line and the meaningful
concepts were constructed. Each text was coded by one
of the authors and was checked by the other one. In
first phase of coding, 50 concepts and 6 categories
were emerged. After merging the main categories,
Fluctuate accommodation was emerged as the main
phenomenon (core category) in the findings. The
findings showed that participants experienced ups and
downs in regulating their relationships, and their
interactions underwent many changes after diagnosis.
The specific conditions of the diagnosis, along with the
difficulty of regulating their relationships, make their
life different. Patients and their family encounter many
fluctuations and challenges that encourage them to
have strategies to cope with diagnosis. Usually, the
onset of a disease is associated with inappropriate
physical conditions and unknown symptoms, which is
a prelude to a special experience. Therefore, a new
form of relationship is formed between the patient and
his relatives. In this new situation, family members
become closer than ever and try to return the emotional
energy to patient. So, they adopt themselves to the new
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situation in various ways. One of their most important
concerns in such situation is how to control the
situation, the unknown status of the new situation, and
the fear of personal and social changes. The specificity
of experiencing cancer on the one hand, and the lack of
familiarity of the people on the other hand, increase the
need for educating people. As cancer can affect every
individual from any family and it is not particularly
specific, how to deal with the disease during the postexposure period is very important. Research findings
suggest that some kind of cultural review is needed
while facing cancer. Modifying negative behavior and
ill-considered misconceptions about the disease are
also needed to better respond to the illness and reduce
stress and mental harm to patients.
Keywords: Cancer, Accommodation, Adjustment,
Social Support, Patients.
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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،كشف معنا و تفسير بيماران مبتال به سرطان شهر اهواز از تعامالت روزمره است .پژوهش در رویکررد كيفري و برا روش
بنياني انجام شده است .به این منظور با  97نفر از بيماران مبتال به سرطان كه همه یا بخش عمدهاي از درمان خرود را در شرهر اهرواز گذرانرده
بودند و مراقبان آنها ،مصاحبههاي نيمهساختاریافته و عميق انجام شد .این مشاركتكنندگان با روش نمونه گيري هدفمند بره شريو گلولرهبرفري
انتخاب شدند .داده هاي مصاحبه با روش كدگذاري نظري تجزیه و تحليل شدند و در این مرحله  1مقوله به دست آمد .در كدگذاري محروري
ضمن مقایسۀ مقوالت و كدها با یکدیگر ،ارتباط آنها بررسي شد و درنهایت ،مقولۀ «تعامل  -سازگاري پرنوسان» به منزلۀ پدیرد اصرلي ظهرور
یافت .یافتهها نشان دادند بيماران مبتال به سرطان در تنظيم روابط خود با فراز و نشيبهایي روبهرو هستند و تعامالت آنان دستخوش تحروالت
بسياري ميشود كه تجربۀ تعامل  -سازگاري پرنوسان را براي آنان بههمراه دارد .شرایط خاص بيماري در كنار دشواري تنظيم روابرط ،آنهرا را
وادار به شکلدهي دوبار تعامالتشان ميكند.
واژههایکلیدی :سرطان ،تعامالت اجتماعي ،نوسان روابط ،سازگاري
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مقدمه و بیان مسئله

تعامالت در بستري جدید كه ناشي از بيماري شکل گرفتهانرد،

سرطان به یکي از مخاطرات اساسي انسانها در جوامع معاصر

داار دگرگوني ميشوند .فهم تأثير سرطان بر روابرط روزمرر

ازجمله ایران تبدیل شده است .هرساله دربار ابرتالي افررادي

بيماران به این دليل اهميت دارد كره سررطان در بسرتري برين

در اطراف خود به این بيماري ميشنویم .مطالعات متعددي در

شخصي روي ميدهد .تشخيص و درمان سرطان تنها بر بيمرار

رشتههاي مختلف دربار جنبههاي مختلف این بيمراري انجرام

اثر نميگذارد بلکه بر اطرافيان فرد بهویژه خانواده و دوسرتان

شده اند كه بيشتر بر جنبۀ پزشکي این بيمراري متمركزنرد امرا

مؤثر است .این تغييررات زمينرۀ بازسرازي روابرط و در پريش

سرطان جنبههاي مهم رواني ،اقتصرادي و اجتمراعي نيرز دارد.

گرفتن سازوكارهاي سازگاري دربار بيماري را بههمرراه دارد.

بيماري سرطان بر شرایط جسمي ،رواني ،اجتماعي و اقتصادي

ازسوي دیگر ،فرایندهاي تعاملي و روابط بينشخصي بره ایرن

بيمار و خانوادهاش تأثير ميگذارد .فشار تحميلشده بر بيماران

دلي رل اهمي رت دارنررد كرره مح ريط اجتمرراعي نقررش مهم ري در

و مراقبان خانوادگي ،گاهي موجب بحران خانوادگي مريشرود

سازگاري رواني بازماندگان سررطان دارد (

Thornton, & Prez,

 .)2007:روابط اجتمراعي فرصرتهرایي را برراي فررد در

( .)Weitzener, 1999: 55-63افراد و اجتماعات بره سررطان نيرز

192

همچون سرایر بيمراري هرا ،متناسرب برا فرهنر  ،هنجارهرا و

دریافرت حمایرتهرراي عرراطفي و ابرزاري فررراهم مريكننررد و

ارزش هاي خود پاسخ ميدهند (محسني .)9910 ،در سطح فردي

زمينهساز سازگاري بهتر با سرطان ميشوند.

و خررانوادگي ،وضررعيت جدی رد ناش ري از بيمرراري مشررکالت

بيماران و خانواد آنان نيز منفعل عمل نميكنند و برهطرور

فراواني براي فرد و خانواده اش ایجاد ميكنرد .ازجملره سربب

عمده در جهت سازگاري با شرایط جدید دست به كنش هرا و

افزایش احساس وابستگي ،كاهش اعتمراد بره نفر  ،افرزایش

تغييراتي در تعامالت خود ميزنند به عبرارت دیگرر ،حضرور

Courtens et al.,

بيماري سرطان ،سبب برساخت روابط اجتماعي فررد بيمرار و

 ،)1996:عملکردهرراي روزانرره ،فعاليرتهرراي اجتمرراعي و

اطرافيان در شرایط جدید ميشود .در انين شرایطي كنشهاي

آرامش فکري را به هم ميریزد و نقش هاي جدیدي را شرکل

جدیدي شکل ميگيرنرد ،عواطرف متفراوتي تجربره و برخري

ميدهد ( .)Helgeson & Cohen, 1996: 136در كنرار همرۀ ایرن

شرایط دگرگون ميشوند .در انين شرایطي كه به نظر ميرسد

پيامدها ،روابط اجتماعي و خانوادگي بيمار نيز تأثير ميگيرنرد

كنترل امور بيش از گذشته اهميت ميیابد ،پرسش هاي مهمري

كه بخشي از آن آگاهانه و با نيت مردیریت بيمراري برهوسريلۀ

طرح ميشوند ازجمله :بيمار و مراقبان او روابط روزمر خود

خود بيمار و خانوادهاش انجام ميشود و بخشي با ترأثيرگرفتن

را اگونه معنا و تفسير ميكنند؟ آنها اه دركي از تأثير بيماري

از فشار اطرافيان و واكنش آنها شکل ميگيرد.

بر تعامل اطرافيانشان دارند؟ اه تغييراتي در روابرط اجتمراعي

احساس آسيبپذیري و افکار آشفته ميشود (
162

مدیریت تعرامالت و روابرط اجتمراعي برهوسريلۀ بيمرار و

خود با اطرافيان ایجاد ميكنند؟ از اه راهبردهاي تعاملي براي

خانواد او ،از ابعاد مهم طي فرایند ورود به بيمراري ،عبرور از

مدیریت بيماري و سازگاري با آن استفاده مي كننرد؟ بنرابراین،

مراحل درمان تا دستیابي به سالمت اسرت .شربکۀ تعرامالت

هدف این پژوهش ،كشرف درک و تفسرير بيمراران و مراقبران

اجتماعي ،نقش مهمي در شکلگيري باورهاي عمرومي نسربت

آنها از تعامالت و تغييراتري اسرت كره در دور رویرارویي برا

به سالمت و بيماري دارنرد ( .)Horton & Wohl, 1956: 216برا

بيماري سرطان تجربه كردهاند.

قرارگرفتن فررد مبرتال در زمينره اي ترازه ،انتظرارات او نيرز از
جنبههاي مختلرف دارار دگرگروني مريشروند و متعاقرب آن

پژوهشهای پیشین

تعامالت اجتماعي فرد ،بيش از پيش اهميت ميیابند .روابط و

بررسي پيشينۀ پرژوهش نشران مريدهرد مطالعراتي در هرر دو

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

رویکرد كمي و كيفي انجام شرده انرد .برا وجرود ایرن ،حجرم

9

سرطان داشتند.

پژوهش هاي كيفي در مقایسه با پژوهش هاي كمي برهویرژه در

نتای مطالعۀ كيفي خاكبرازان و همکراران ( )9919دربرار

مطالعات داخلي بسيار كمتر اسرت .پرژوهشهراي انجرامشرده

نقش تعامالت اجتماعي بر رفتارهاي جستجوي سالمت زنران

بهطور كلي و عمده دربار جنبههاي حمایتي و كيفيت زنردگي

ایراني با نشانههاي سررطان پسرتان ،بيرانكننرد آن بودنرد كره

مبتالیان و مراقبان آنهاست.

آموزه هاي اثربخش در كنار تعامالت اجتماعي نقشي تأثيرگذار

فتوكيان و همکاران ( )9919مطالعهاي توصيفي براي تعيين
كيفيت زندگي بستگان درجه یک مراقبتكننده از بيماران مبتال

بر رفتارهاي جستجوي سالمت دارند.
9

ديرویتر و همکاران ( )1993دو گروه متمرایز از بيمراران

به سرطان انجام و نشان دادند تعداد كمي از افرراد در معرر

را با گروهي عاري از سررطان مقایسره و ترأثير شربکۀ روابرط

پژوهش كيفيت زندگي مطلوب داشتند.

اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران را بررسي كردند.

حيردري و همکرراران ( )9917در پژوهشري كمري ارتبرراط

كالرک و فلچر )2003( 0دربرار تجربرۀ والردین كودكران

حمایت اجتماعيشده و انداز شبکه اجتماعي با ابعراد كيفيرت

مبرتال برره سررطان مطالعرره كردنررد .نترای حررالتي متنرراق

در

زندگي بيماران مبتال به سرطان را بررسي كردند.

وضعيت این والدین را نشان دادند كه ازسویي مسئوليت فرزند

خررررادمي و سررررجاديهررررزاوه ( )9911در پژوهشرررري
پدیدارشناسانه و كيفي ،ساختار و ماهيت تجارب مبتالیران بره
سرطان را توصيف و تبيين كردند.

خود را داشتند و ازسوي دیگرر ،از دانرش ،قردرت و توانرایي
كافي محروم بودند.
الرانجيررررا و همکررراران )2013( 9پژوهشررري كيفررري و

ترکمقدم ( )9911دربار ارزیابي معنراي زنردگي بيمراران

پدیدهشناختي براي فهم معناي سررطان و زنردگي بازمانردگان

سرطاني مطالعه و اهار جنبۀ زیر را براي معناي زندگي از دید

سرطان انجام دادند .تمركز ایرن پرژوهش برر درک اگرونگي

بيماران بيان كرده است :سازگاري و صلح ،اشمانداز زنردگي

تنظيم روابط پ

از بهبود بيماران بود كه با مصاحبه هاي نيمره

و مقصد و اهداف ،كاستهشدن معنا و فواید معنویت.

ساختاریافته و به روش تفسيري انجرام شرد .مطرابق یافتره هرا

حيدري ( )9911با بررسي حمایت عراطفي در پرن منبرع

روابط در سه قالب اصلي مطرح شدند و متخصصان بهداشرتي

همسر ،اعضاي خرانواده ،دوسرتان ،پرسرتار و پزشرک ،نتيجره

باید از پتانسيل تغييرات مثبت در بيماران خود پ

از آسيب و

گرفت بيماران بيشترین حمایت را ازسوي همسران و اعضراي

ناراحتي آگاهي داشته باشند.

خانواده و سپ

ازسوي پرستاران دریافت كرده بودند.

سندن و همکاران )2015( 4ااراوبي براي فهم این فراهم

توكل و ناصريراد ( )9911در پژوهشري بره شريو كمري

كردند كه سرطان در سنين باال اگونه اسرت .بره ایرن منظرور

ميزان همبستگي اجتماعي در مبتالیان به سرطان و غيرمبتالیان

دربار تجربۀ زیستۀ بيماران مسن مبتال به سرطان در تعامل برا

را مقایسه و نقش همبستگي اجتماعي در سالمت و بيماري را

مراقبان خانوادگي و رویارویي با تشخيص و درمان سرطان در

بررسي كردند.

آنها ،مطالعۀ كيفي كردند.

مردانيحموله و همکاران ( )9910مطالعهاي كيفي به روش

بریگوگليررو و تدسررکو  )2016(0در رویکررردي كيفرري و

تحليررل محترروا بررراي شناسررایي دیردگاه پرسررتاران از مراقبررت

جامعه شناختي ،تعامل اجتماعي نجاتیافتگان سرطان در مالت

تسکيني مبتني بر معنویت در بيمراران سررطاني انجرام دادنرد.
طبق یافتهها ارتقاي سالمت معنوي و مردیریت معنروي نقرش
مهمي در مراقبت تسکيني مبتنري برر معنویرت از مبتالیران بره

1

De Ruiter et al.
Clarke & Fletcher
3
Laranjeira et al.
4
Senden et al.
5
Briguglio & Tedesco
2
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4

را تجزیه و تحليل كردنرد .ایرن مطالعره برراي فهرم تعرامالت

انداز اجراهاي تئاتري به تعامل آسيب ميرسانند

بيمرراران انجررام شررد و پژوهشررگران نتيجرره گرفتنررد تقوی رت

 .)941در پدیردارشناسري برردن ،رنر و شررفا (جنگرروک،)9914 ،

پيوندهاي اجتماعي درون خرانواد بيمراران بره آنهرا در رونرد

مسائل مرتبط با دوگانگي ذهن و بردن و نقردهاي وارد برر آن

بيماري كمک ميكند.
9

زوارماگليو و آلبي ( )2017پژوهشي را براي درک بهترر
نقش منابع فرهنگي  -اجتماعي براي مقابله با سرطان برهمنزلرۀ
تجربهاي مخل انجام دادند .مطابق نتای این پژوهش شيوههاي
تعاملي به انداز راهبردهاي غيرتعاملي مهرم بودنرد و برهطرور
كلي تعامالت ،مرجعي مهرم نرزد افرراد مصراحبهشرونده برود.

(بلرومر:9919 ،

مدنظر قرار ميگيرند .در نظریه هاي پدیدارشناختي از توجه به
بدن بهمنزلۀ محصولي منفعل و ایستا از سراختارهاي اجتمراعي
اجتناب ميكنند و بدن را زمينۀ تجربه در نظر ميگيرند كه تنها
در صورتي شناختني است كه راههایي فهميده شروند كره طري
آنها بدن زندگي (زیسته) ميشود .به این ترتيب ميتوان ارتباط

همچنين در هر دو مورد ،بيماران دیگر مرجعري پراهميرت در

ميان تحوالت بدن و ذهن و تعامالت را بهگونهاي تازه بررسي

ارتباط با بيماران مبتالبه سرطان بودند.

كرد .در نظریههاي سرمایۀ اجتمراعي اهميرت روابرط و شربکۀ

تُتُرروا )2018( 0دربررار سررواد بهداشررتي بيمرراران و ابعرراد

تعامالت بهمنزلۀ ابزاري مشخص ميشود كه فرد ،گرروه ،نهراد

اجتماعي این آگاهي مطالعه و سراختار اجتمراعي ایرن درک و

یا جامعرهاي برراي رسريدن بره هردفهایشران از آن اسرتفاده

آگاهي را با تمركز بر بيماران سرطاني بررسي كرده است.

مرريكننرررد .بوردیررو ازجملررره دانشرررمنداني اسرررت كررره در
تقسيم بنديهاي اهارگانرۀ خرود سررمایۀ اجتمراعي را شرامل

مبانی نظری
در روش كيفي پژوهش ،از یک نظریه شروع نميشود بلکه از
حوزهاي مطالعاتي شروع و فرصت داده ميشود آنچه متناسرب
و مربوط بره آن اسرت ،خرود را نشران دهرد .برا وجرود ایرن،
برخورداري از حساسيت نظري (اسرتراوس و كروربين )9910 ،برر
دقت پژوهشگر در گرردآوري و تحليرل داده و مفهرومسرازي
كمک ميكند .در این پرژوهش در راسرتاي ایجراد حساسريت
نظررري و كمررک برره روشررنكررردن ذهررن پژوهشررگر ،برخ ري
نظریه هاي مرتبط بهطور خالصه مرور شده اند در روانشناسي
اجتماعي ،ارتباط فرایندي سازماندهنرده محسروب مريشرود
فرایندي كه ضمن گسترش جهت خود ،هراه باشد سبب یک
سازمان وسيع تر و پهناورتر ميشود (راجرز .)904 :9917 ،نظریرۀ
نمایشي گافمن نيز بر كنشگران كرنش و كرنش متقابرل تأكيرد
ميكند .به عقيد او اجراهاي ضعيف یا اخرتالل هرا بره همران
Zucchermaglio & Alby
Tothova

1
2

پيوندهاي اجتماعي و اعتماد ميدانرد .اندیشرۀ اصرلي سررمایۀ
اجتماعي این است كه خانواده ،دوستان و همکاران دارایيهاي
بسيار مهمياند كه فرد قادر اسرت در شررایط بحرانري از آنهرا
بهررره بگيرررد (توسررلي و موسرروي .)1 :9914 ،از دیرردگاه اليرراس
جابهجایي بستر احتضار در ميانۀ پزشکان و پرسرتاران ،معررف
تغييري گستردهتر در شکلبنردي اجتمراعي و رفترار متمدنانره
است تغييري كره الزامرات و داللرتهراي سياسري خراص را
بههمرراه دارد (اليراس .)9910 ،بره عقيرد او انسرانهرا تنهرا برا
وابستگي متقابل خود با دیگران بهمنزلۀ بخشري از شربکههراي
روابط اجتماعي یا به تعبير او آرایشها

شناختنياند (مجدالردین،

 .)994 :9919در نظریههاي جامعرهشناسري پزشرکي و بيمراري،
نظریههایي در زمينۀ كاركردگرایي تا ترالش وسريعترر مکترب
كنش متقابل نمادین ،براي آشرکاركردن تفسريرهاي مررتبط برا
بيماري و اگونگي اثرگذاري این معناها بر كرنشهرا و رفترار
مرردم بررسري شردهانررد .فوكرو مررا را متوجره قاعرردهمنرردي و

0

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

منضبطساختن بدنها كرده است (گيدنز .)001 :9917 ،از منظر او

اسررت كرره درگيررر آنانررد

معرفررت علم ري بررهمنزل رۀ قرردرت اجتمرراعي عمررده در قالررب

پژوهشگران كيفي زماني از ایرن روش اسرتفاده مريكننرد كره

بيمارستان ،تيمارستان و دیگر نهادهاي اجتماعي نمود ميیابرد

ميخواهند بفهمند )9 :مردم اه تفسيري از تجربۀ خود دارند؟

و افکار قالبي دربار كيستي و ايستي ما را رقم ميزنرد و برر

 )0اگونه جهان خود را ميسازند؟  )9اره معنرایي از تجربرۀ

آن اساس ميتوانيم به كساني معين و در زماني مشرخص و از

خرود دارنرد؟

 .)Merriam,مشراركتكننردگان ایرن

زاوی رهاي وی رژه ايزهررایي بگررویيم (محمرردياصررل.)079 :9911 ،

پژوهش ،بيماران مبتال به سرطاناند كه همره یرا بخرش عمرد

هاكشيلد و دانشمندان حوز عواطف ،برر برسراخت اجتمراعي

درمان خود را در شهر اهرواز گذرانردهانرد .برراي جمرع آوري

عواطف تأكيرد دارنرد .آنهرا موقعيرت هراي مختلرف فرردي و

دادههررا بررا  97نفررر از بيمرراران و مراقبرران خررانوادگي آنهررا

اجتمراعي را در شرکلدهري تعرامالت افرراد مررؤثر مريداننررد.

مصرراحبههرراي نيمررهسرراختاریافته انجررام شررد 91 .نفررر از

احساسات هم بر پدیدههاي دیگر ترأثير مريگذارنرد و هرم از

مشاركتكنندگان زن 0 ،نفر مررد و  0نفرر مراقبران خرانوادگي

پدیدههاي دیگر تأثير ميگيرند .تحليل و تبيين ایرن اثرگرذاري

بيماران بودند .این افراد ازنظر سن ،شرغل ،تحصريالت و نروع

در كار این عالمان علوم اجتماعي نمود یافته است و هرر یرک

سرطان متفراوت بودنرد .برراي انتخراب مشراركتكننردگان از

بر گستره و ابعاد آن افزودهاند (ترنر.)9910 ،

روش نمونهگيري هدفمند استفاده شد .از ميان انرواع مختلرف

(2009: 23

(2009: 22

 )Merriam,بنررابراین،

مرور نظریههاي مرتبط نشان ميدهد هر یک ،بحث تعرامالت

نمونهگيري هدفمند ،نمونهگيري گلولهبرفي یا زنجيرهاي به كار

در جامعه یرا بيمراران را از زاویرهاي بررسري كرردهانرد .پرژوهش

گرفته شد به این صورت كه ابتدا تعدادي از این افراد ازطریق

حاضر نگاهي تفسيرگرا بره تعرامالت بيمراران سررطاني دارد و از

شبکههاي مرتبط و آشنایي و ارتباط قبلي پژوهشگر برا برخري

این جهت به نظریۀ كساني مانند گافمن و هاكشيلد نزدیک اسرت.

از آنان انتخاب شدند پ

از آن هر نمونه در صورت آشرنایي

بهویژه نظریهپردازانري كره برر كرنش متقابرل و تفسرير كنشرگران

با افرادي از بيماران و خانوادهها پژوهشرگر را بره دیگرر افرراد ایرن

اجتماعي در روابط تأكيد دارند .انانکه در الگروي نظرري پایراني

جامعه راهنمایي ميكرد و به او در برقرراري ارتبراط و شرکلگيرري

پژوهش نيز آمده است ،طرح نظري برآمده از داده ها بهطور عمرده

مصاحبۀ تازه یاري ميرسراند .مصراحبههرا بره مردت  0مراه طرول

رویکردي تفسيري و تعاملي دارد.

كشيدند كه با رضایت مشاركتكنندگان ضبط شدند سپ

به مرتن

تبدیل شدند و درنهایت نيز كدگذاري و تحليل تا رسيدن به الگروي
روش پژوهش

پارادایمي و نظري ادامه یافت .تحليل دادهها با فن كدگذاري نظرري

هدف این مطالعه ،فهم و كشف تفسير و معناي ذهني بيمراران

انجام شد .در این نوع كدگذاري كه خاص دادههراي كيفري اسرت،

سرطاني و مراقبان خانوادگي آنها از روابط روزمرره در جریران

سره مرحلرره كدگررذاري مطرررح اسرت :كدگررذاري برراز ،كدگررذاري

ابتال به سرطان است .از همين رو ،رویکررد تفسريري  -كيفري

محرروري و كدگررذاري گزینش ري .در مرحل رۀ كدگررذاري برراز مررتن

براي انجام پژوهش انتخاب و براي اجرراي پرژوهش از روش

مصاحبهها سطربهسطر مفهومبندي شد .در كدگذاري محروري ایرن

كيفي بنياني استفاده شد .این روش در مواردي به كرار مريرود

مفاهيم كنار یکدیگر قرار داده شد و براسراس هرم پوشراني معنرایي

كه پژوهشگر عالقهمند به فهم معنراي پدیرده از نگراه كسراني

بهصورت مقروالت محروري درآمرد و درنهایرت ،مقولرۀ عمرده در
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مقولهاي جدید به نام مقولۀ هسته در سطحي انتزاعيتر از دو مرحلرۀ

كدگذاري دادهها از همان مصاحبۀ سوم به بعد آغاز شرد و ترا پایران

پيشين حاصرل شرد .ذكرر ایرن نکتره ضرروري اسرت كره فراینرد

كار تحليل ،مصاحبه و تحليل بهصورت همزمان پيش رفت.

جدول  -1مشخصات بیماران مشارکتکننده
ردیف

نام بیمار

سن

نوع سرطان

شغل

9

راضيه

 99سال

روده

خانهدار

0

فریده

 00سال

معده

خانهدار

9

مریم

 91سال

مغز استخوان

خانهدار

4

كورش

 10سال

رود بزرگ

بازنشسته

0

فرانک

 90سال

تخمدان

خانهدار

1

فریبرز

 04سال

روده

پرستار

7

سارا

 91سال

معده

پرستار

1

فرزانه

 01سال

معده

خانهدار

1

سميرا

 01سال

معده

دانشجو

91

توران

 09سال

روده

خانهدار

99

شهناز

 49سال

رحم

خانهدار

90

پروین

 49سال

روده

خانهدار

جدول  -2مشخصات مراقبان مشارکتکننده
ردیف

نسبت با بیمار

سن همراه

نوع سرطان

سن بیمار

9

دختر بيمار

 91سال

معده

 40سال

0

دختر بيمار

 90سال

روده

 71ساله

9

خواهر بيمار

 40سال

سينه

 40سال

4

دختر بيمار

 01سال

رحم

 10سال

0

عروس بيمار

 00سال

خون

 11سال

اعتبارپذیری :براي افزایش اعتبار یافته ها ،ارتباط نزدیک و

 )2005در سرتاسررر فراینررد گررردآوري دادههررا بررراي ارزی رابي

دوسررتانهاي بررا مشرراركتكننرردگان ایجرراد و در طررول دو مرراه

درستي مشاهدات و تفاسرير پژوهشرگر ،بره كرار گرفتره شرد.

گردآوري داده ،این ارتباط حفظ شد .همچنرين تجربرۀ زیسرتۀ

مفاهيم برساخته و نتای پژوهش بهطور مرتب در فرایند كار و

یکي از پژوهشگران 9كمک زیادي به ارتباط بهتر با بيمراران و

بعد از اتمام تحليل داده ها با مشاركتكنندگان در ميان گذاشته

مراقبان كرد .او در سال هاي گذشته تجربرۀ مشرابهي را پشرت

شررد .پژوهشررگران در ای رن مطالعرره بررا مقایسررههرراي مررداومِ

سر گذاشته بود و حدود دو سرال برا بيمراران بخرش سررطان

صحبتهاي مشاركتكنندگان در كنار توجه به برازخورد آنران

( Depoy & Gitlin,

از تحليلها ،ترالش كردنرد بره سرطح مناسربي از اطمينران در

تعامل نزدیکي داشت .كنترل بهوسيلۀ اعضرا

پژوهش دست یابند .همچنين همرۀ مصراحبههرا (برا رضرایت
 1كسري برزیده

كامل مشاركت كنندگان) ضبط شد و بههمراه فراینرد تجزیره و

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

تحليل آنها در رایانه و حافظۀ جانبي ذخيره شد.
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مشاركتكنندگان به كار برده شد ،استفاده از اسامي مستعار در

مالحظررات اخالق ري :پ ريش از شررروع مصرراحبه ،رضررایت

ثبت اطالعات آنان بود.

مشراركتكننردگان جلررب شرد .همچنرين بررا توضريح هرردف،
موضوع و شيو پژوهش ،مصاحبه شوندگان با روند كرار آشرنا

یافتهها

شدند تا در صرورت تمایرل نداشرتن بره شرركت در مصراحبه

دادهها با استفاده از روش كدگذاري نظرري تحليرل شردند .در

قدرت اختيار و انتخاب كافي بره آنران داده شرود .حفاظرت از

مرحلۀ كدگرذاري براز  09مفهروم اوليره و  1مقولره اسرتخرا

اطالعررات شخص ري و خصوص ري افررراد بُعرردي مهررم در كررار

شدند .در مرحلۀ گدگذاري محوري ،روابط بين این مفراهيم و

پژوهشي است به همين دليل پژوهشگر با رضایت كامل و برا

مقوالت بررسي و مقوالت و مفراهيم تلفيرقپرذیر در یکردیگر

اجاز هر فرد شركتكننده در پژوهش بره ضربط ،یادداشرت و

ادغام شدند درنهایت ،در مرحلرۀ كدگرذاري گزینشري مقولرۀ

استفاده از دادهها اقدام كرد و بره افرراد اطمينران داده شرد كره

نهایي برساخته شد.

اطالعات به طور محرمانه محافظت خواهند شد .ازجملره ایرن
اقردامات كرره برراي جلرروگيري از فراششرردن هویرت واقعري
جدول  -3مفاهیم و مقولههای استخراجشده از دادهها
مقوله

مفاهیم
بهبود شرایط با گذر زمان ،تالش نزدیکان براي افزایش اطالعات ،كمک به تغيير دیدگاه ها ،تأثير شررایط فرهنگري،

همراهسازي تدریجي

یاريجویي ارتباطي ،ارزش مشاوره ،كمک بيمار به پذیرش اطرافيان ،تعامل مؤثر عاطفي
اهميت محبت همسر ،تالش براي بهبود روابرط زناشرویي ،مشرکالت غيبرت بيمرار ،نراراحتي و غصرۀ نزدیکران،

االشهاي عاطفي تازه

مشکالت مراقبت فرزند ،دلتنگي و دوري ،خأل مشاوره و مددكاري ،نارضایتي از برخورد پزشک
نياز به آگاهي مداوم از وضع جسمي ،بالتکليفي نتيجۀ درمان ،دغدغۀ بيمار براي مراقبان ،عوار
احساس ناكامي مقطعي ،وقفه در كار و تحصيل ،عوار

ظراهري درمران،

دشواريهاي درمان

جسمي درمان

انرژيهاي منفي ،برخوردهاي نااميدكننده ،بدبيني و نگاههاي منفي ،درکنکردن شرایط بيمار ،نداشتن آگراهي كرافي

دیدگاه منفي دیگران

از بيماري ،پرس و جوي بيش از حد ،كنجکاويهاي آزاردهنده
هيجان اوليۀ نزدیکان ،فروكشكردن هيجان اوليۀ اطرافيان ،بگومگوهاي خانوادگي ،نزاع خانوادگي ،حمایت مرالي و
روحي اطرافيان ،اميدبخشي و كمک رساني ،روحيهدهي خانواده ،مساعد نگه داشتن جو خانه ،كمک به عادي سرازي

تعامل پرنوسان

شرایط
رد دیدگاههاي منفي ،پنهانسازي جمعي بيماري ،كاهش دغدغۀ بيمار ،مقایسه با نمونههاي ناموفق ،تلقينرات منفري،

محدودسازي ارتباط

كاهش اميدواري ،فردگرایي منفي

مفاهيم و مقوالت جدول باال منعک كنند رویارویي بيمار

بيماري تأثير گرفته است .تقالي مداوم بيمار و نزدیکران برراي

با سرطان در بستر شرایط ،منابع و امکانات موجودند و بخشي

ساخت روابطي رضایتبخرش در كنرار او و حضري

هراي

از كنش ها ،تجارب و تعامالت افراد مبتال بره سررطان را بيران

ارتباطي در طول بيماري ،پدیدآورند شبکۀ ارتباطي پررتالطم

مي كنند كه در این پرژوهش مشراركت داشرتند .مقولرۀ نهرایي

و پرنوساني براي بيماران مبتال به سرطان است .در ادامه دادهها

حاصل از بررسي ها «تعامل  -سازگاري پرنوسان» اسرت .ایرن

بررر مبنرراي اظهررارات مشرراركتكننرردگان و دریافررت و تحليرل

مقوله از تحوالت شربکۀ ارتبراطي برگرفتره شرده و از شررایط

پژوهشگران صورتبندي شدهاند.
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چالشهای عاطفی تازه

دشوار ميبينند ،تلخي مضاعفي دارد و زمينهساز تصرميمات و

ایجاد مشکالت عاطفي و ارتباطي با دیگران بهویرژه نزدیکران

كنشهاي االشبرانگيزي براي آنها ميشود.

ازجمله موارد جالب توجه در زندگي روزمرر بيمرارن اسرت.
شکل و اگونگي روابط داار تغييرات بسرياري مريشرود و

دشواری درمان

برخي نيازها ازطریق همين تحروالت پاسرخ داده مريشروند.

تجربۀ خاص درمان بيماري سرطان و محدودیتهراي ناشري

بيمار براي فرار از احساس ناخوشایند ابتال به بيمراري و گراه

از آن ،شرایط دشواري را براي بيماران مشاركتكننرده ایجراد

از درماندگي و عذابي كه گریبانگيرش شده اسرت ،در روابرط

ميكرد .ازجمله افزایش مشغله بهدليل نقشهراي ترازهاي كره

با دیگران تغييرر مريكنرد و مرواقعي برا پرخراش یرا انرزوا و

براي بعضي افراد بهمنزلۀ بيمار یا مراقب ایجاد ميكررد و درد

تن كردن حلقۀ ارتباطي ،سعي در تسکين این مشکالت دارد.

و رن شيوه هراي سرخت درمران .فرزانره (داراي دو فرزنرد)

فریده 00ساله و مبتال به سرطان معده ميگوید:

ازجملرره بيمرراراني اسررت كرره بررا هرردف تنظرريم روابررط و

«جلسۀ اهارم شيمي درماني ام بود .جروري شرده برودم كره

مسئوليت ها ،مرحلۀ دوم درمران خرود را بره تعویرق انداختره

مثالً اگه ايزي رو ميخواسرتم و همرون لحظره نمرياومرد

است .او ميگوید:

جلوي دستم ايزا رو پرت مي كرردم .خصوصراً از شروهرم
بدم مياومد اون كه دیر من رو برد دكتر .مي گفت ايرزي
نيست ،تلقينري شردي .مرن خيلري ارا برودم  ...شروهرم
مي گفت :این براثر ااقيته ،تو تلقيني شدي و فکر مري كنري
زیاد خوردي ،منم هي سهل انگاري كردم نرفتم دكتر ،بعدش
به شوهرم مي گفتم همه اش تقصير تو بود ،تو بردي مرن رو
عمل كردي در حالي كه من به عمل معتقد نبودم مي گفرتم
خوب ميشم .دیگه جوري شده برودم كره مري گفرتم فقرط
شوهرم رو نبينم».

محدودیت هایي كه به اقتضاي درمران برراي بيمرار شرکل

«مي خواستم بذارم تابستون پرتودرماني كنم .نميدونستم اینا
بزرگ ميشن دوباره .نميدونستم این طوري ميشره وگرنره
همون بار اول انجام مي دادم و تا حاال هم خوب شده بودم.
بيشتر بهخاطر پسرم بود كه این طوري شرد .نره كره كرالس
اول خيلي اعصاب خرد كنره ،بره زور بایرد بشرينه بنویسره.
بررهزور بای رد لباسررش رو تررنش كررنم .اوایررل كرره مرريرفررتم
بيمارستان براي شيمي درماني خيلي بهانه مري گرفرت .حراال
تقریباً عادت كرده .بيشتر هم براي همين پسررم هسرت كره
مشکل دارم .دخترم ميخواد هم به این برسه هم به درسش
هم به كارخونه و كاراي باباش».

م ريگيرنررد (بسررتريشرردن در بيمارسررتان ،مراجعرره برره مركررز

بيماران به طور عمده ميكوشند در جهت آرامش نزدیکران

شيميدرماني و  )...محدودیت در مالقات و دوري از نزدیکان

یا كاهش تشویش در تعامالت ،اطرافيان را تسکين دهند یا ترا

و فرزند ،زمينهساز االش عاطفي ارتبراطي ترازهاي اسرت كره

حد امکان از واردكردن آنان به مسئله خودداري كنند .آنها ایرن

نمونهاش در صحبتهاي مریم 91ساله و مبتال به سرطان مغرز

كار را با عاديسازي ،دعوت به آرامش ،حفظ روحيۀ فرردي و

استخوان دیده ميشود:

 ...انجام ميدهند .نمونهاي از تالش براي ایجاد انين تعراملي

«یکي از مشکالتم اینه كه دلم براي پسرم تن

ميشه .اوایل

خيلي دیربه دیر مي دیدمش .بيمارستان كه بودم مي آوردنرش
طبقۀ پایين اونجا مري دیردمش .بعردم ارون پريش دبسرتاني
ميرفت و گاهي موندن من هم طوالني ميشد دیگره كمترر
هم رو ميدیدیم .دلم آروم و قرار نداره براش».

در عملکرد فریبرز دیده ميشود .او ميگوید:
«از اونجایي كه متأسفانه (برا خنرده) مرن نرو اول خرانواد
مادري و پدري بودم ،خيلي واسره اعضراي خرانواده عزیرز
بودم .بهخاطر همين به پدر و مادربزرگم تا سه مراه بعرد از
عمل هيچي نگفتم یکي از فاميل هاي دورمون دیده بودشون

به این ترتيب قرارگرفتن در بستر بيماري ،خألهاي عاطفي

بهشون گفته بود ،دیگه مرن خرودم پاشردم رفرتم پيششرون

و ارتباطي جالب توجهي را براي بيمار بههمرراه مريآورد .ایرن

(اون تو روستا زندگي مري كرنن) .اونرا هرم ترا مرن رو از

تجربۀ عاطفي براي بيماران سرطاني كه اميد بهبرودي كامرل را

نزدیک ندیدن آروم نشدن .دو روز داشتن گریه مي كردن كه

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

واسه اي عمل كردي به ما نگفتي .یه یک هفتره اي مونردم
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ليوان رو بيشتر ميبينن».

پيششون و بعد برگشتم اومدم خونه .دایي ها و عموهام هرم

به هر حال ،واكرنشهرا و اگرونگي برخرورد دیگرران برا

هر كي شنيد به جاي اینکه به من بگه حاال مسئله اي نيست،

بيماري در اگونگي ارتباط افراد و بر تصرميمگيرري ،اميرد و

نشست جلوي من و شرشر گریره و زاري كرردن و از ایرن
كارا».

بنابراین ،بيمار با اینکه خود در شرایط دشوار بيماري قررار
ميگيرد ،تالش دارد آرامش اطرافيان را به هم نزند .شاید هرم
ناخودآگاه آرامش خود را در آرامش دیگران جستجو ميكند.

محدودسازی روابط
بهدليل وجود دیدگاههاي منفي نسبت بره بيمراري و متررادف
دانستن سرطان با مرگ یا ان

اجتماعي كره متوجره بيمراران

است ،مبتالیان ترجيح ميدادند روابط خود را محردود كننرد.

دیدگاه منفی دیگران
ازجمله اموري كه بيشرتر برراي بيمرار و خرانواده بره ارالش
تبدیل ميشود ،نگاه جامعه به بيمار و بيماري سررطان اسرت
به این صورت كه فرهن

سازگاري با بيماري بسيار مؤثر است.

برخورد با بيماري سرطان به مسئله

تبدیل مريشرود .دغدغرهاي كره تعرامالت و روابرط آنران را
دستخوش تحوالت و آنان را وادار بره دنبرال كرردن راهحلري
براي این موضوع ميكند.
فرانک 90ساله و مبتال به سرطان تخمدان ميگوید:
«من یه كار خيلري خروبي كره كرردم از روز اول اره خرانواد

به این منظور بسياري از ارتباطات قبلي خود را بهطور موقرت
در تعليق ميگذارند و تالش ميكنند روابطشان را به خرانواده
و آشنایان خيلي نزدیک محدود كننرد .اعتقراد بره گرذرابودن
بيماري و لزومنداشتن آگاهشدن غریبرهترهرا از ابرتال ازجملره
دالیل بيمار و خرانواده برراي محدودسرازي روابرط برود كره
به صرورت آشرکار از آن سرخن مريگفتنرد .فرانرک ازجملره
بيماراني است كه تمایل به تنر كرردن دایرر ارتبراطي خرود
داشت .او ميگوید:

خودم و اه خانواد شوهرم تصميم گرفتيم كه به كسري نگريم.

«بعضي آدما هستن كه نباید نقطه ضعفت رو بفهمن .مثالً من

وقتي ميفهمن كسي سرطان داره احساس ميكرنن رو بره قبلره

به جاري خودم نگفتم كه سرطان دارم .نميدونه .اصرالً یره

خوابيده .من االن اند ماه درگيررم سرر ایرن موضروع ،یکري از

مدتي باهاش قطع رابطه كردم ارون پرذیرش ایرن حررف رو

دوستاي قدیميام نميدونست .االن دو سه هفته اسرت فهميرده.

نداره .كالً اینکه من رحمم رو درآوردم سعي كردم كسي نفهمره

اونقدر پریشونه كه فکرميكنه من فردا پ فردا ميميرم ،مريگره

حتي خواهرشوهرام .نميخوام كسي بدونه .حتي شوهرم گفت:

كه دكتر بهت گفته اميدي هست؟ ميگم بابا  ...فالنري مرن دارم

حاال كه اي؟ اون بفهمه كاري ميتونه بکنه براي تو .كاري كره

ميكشم .من حالم شاید از االن تو بهترر باشره .مرن هريچ

ارا نقطه ضعفمون رو بهش بگيم .بره خرودم

نف

نميتونه كنه پ

مشکلي ندارم .دارم زندگيمو ميكنم ،دارم مريجرنگم .فقرط یره

ميگم این یه دوره كوتاهيه تو زندگي مرن كره باهراش مبرارزه

خرده مراحل درمانش سخته ،پذیرش آدما هنوز اونقردر خروب

مي كنم و از بين ميره ،تموم ميشه پ

براي اي كسي بدونره،

نيست .خيلي بد رفتار ميكنن .مثالً ترحمشون بيجاست .خيلري

مثالً من  0-1سال دیگه كه خوب شدم بياد بگه فالنري راسرتي

آدم رو آزار ميده».

تو سرطان داشتي خوب شدي؟ شاید همون حرف باعرث شره

این رفتارهاي نااميدكننده تنها مختص افراد معمولي نيست.
گفتههاي سارا نشان ميدهند این بدبيني نسبت به بيماري حتي
ممکن است ميان كادر درمان نيز دیده شود .او ميگوید:
«تازگي یه جواب آزمایش نشون دكتررم دادم كره خيلري از
فاكتورهاي سرطاني نسبت بره گذشرته كراهش اشرمگيري
داشته و این نشونۀ خوبي بود .بعد دكترر مريگفرتش حراال
عروسي نگير ،شاید آزمایشگاه اشتباه كرده .اینها نيمۀ خرالي

روحيۀ من خراب شه .بذار همره فکرر كرنن مرن یره 91-1-7
ماهيه كه از كسي سراغي نمي گيرم بي معرفت شدم ،نردونن كره
مریضم .ترحم كسي رو نميخروام .اگره نيراز بره كمرک باشره
خواهرام هستن اون خيليها ظرفيت شنيدن این رو ندارن».

ازنظر بيماران ،ترحم و كنجکاوي برخي افراد كمکي نميكند
بلکه خستهكننده و رن آور است .به همين دليل نيز برخري از آنهرا
ترجيح ميدهند روابرط گسرتردهترر ازآنچره هسرت نشرود زیررا
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پرسشهاي مداوم دیگران تنها موجب مرور خراطرات بيمراري و

دارند این تالشهرا ازطریرق تمهيرداتي همچرون گفتگرو برا

آزار بيشتر شخص بيمار ميشود .سارا ميگوید:

اطرافيان ،كمک به افزایش آگاهي آنان دربار بيماري یا مردارا

«من یه هم عروسي دارم ،اون به زن داداشرش و اینرا گفتره .اونرا
هم زن

ميزنن  ...یه پا غریبهتر كه من هيچوقت بهشون زنر

نزدم یا ایامي ايزي فقط زن

ميزدن ،حاال زن

ميزنن حرالم

رو ميپرسن .هم ناراحت ميشم هم خجالت مري كشرم .اینکره
آدم هي مرور كنه سختيهاشو بيشتر حالگيریه».

بررا طرروالنيشرردن بيمرراري و افررزایش رفررتوآمرردها برره

و اميد به بهبود شرایط با گذر زمان صورت ميگيرد.
آزاده ،دختري كه از مادر بيمار خود مراقبت مريكررد و در
جریان درمان هميشه در كنار مادر بود ،ميگوید:
«یه مشکلي كه ما اوایل داشتيم ،این برود كره فاميرل خيلري
گریره و زاري مريكررردن ولري بعررد كرره براشررون توضريح
ميدادیم خيلي آروم ميشدن .من خيلي مخالف ایرن برودم

محيط هاي درمراني توجيره اطرافيران و پنهران سرازي بيمراري

كه كسي انرژي منفي بده دربار اینکه مامانم اینجوریه .آخه

دشوارتر مريشرود .بردبيني ،نگراه هراي منفري و برخوردهراي

خودش بهقدر كافي با بدن خودش درگير بود .مثالً یره نفرر

نااميدكننررده هررر لحظرره بيشررتر موجررب اذیرت و آزار بيمررار و

رو ببيني كه حالش بده .دليلي نداره همسایۀ مرا بيراد بشرينه

خانواده است .پاسخدادن مدام به اقوام موجبات آزار راضريه را

دوباره كامل بهش توضيح برده ،هري تجدیرد خراطره بشره

فراهم كرده و مایۀ دردسر او شده است بهطوري كره ازجملره
مشکالت خود را رفتوآمد و پرسوجوي زیاد فاميل ميداند:
«مثالً یه مشکل ما رفتوآمداي فاميلي بود .دیگه از كسرایي
كه سؤال ميكردن بدم مياومد ،دور ميشدم فرار ميكرردم.
مثالً ما كه طایفۀ خيلي بزرگي هستيم .مرن نمريدونرم بایرد
جواب اند نفر رو بدم».

براش .من با این قضيه خيلي مشکل داشتم».

فریبرز 04ساله مبتال به سرطان روده كه پرستار نيز هسرت،
معتقد است گذشت زمان و افزایش اطالعات اطرافيان دربرار
بيماري از نگراني آنان كاسته و شرایط براي آنها كمري تعردیل
یافته است .او ميگوید:
«سري اول درمان كه تمام شد ،اونا هرم (خرانواده) بره ایرن

بنابراین ،از نگاه بيماران ،بخشي از شبکۀ ارتبراطي دردسرسراز

نتيجه رسيدن كه این بيمراري ،بيمراري نيسرت كره درمران

است .به همين دليل بيمار ميكوشد بسته به نيازهاي خرود حردي

نداشته باشه  ...ده سال پيش اگه كسي سررطان مري گرفرت،

از ارتباط را به كمک خانواده كنترل و مدیریت كنرد ،ترا آنران كره

همه مي گفرتن خرب دیگره سررطان گرفرت ،مررده یعنري
هيچ ك

به كسي كه سرطان مري گرفرت اميرد نداشرت .نره

ميخواهد در حلقۀ روابط حضور یابند و آنران كره نمريخواهرد،

داروهاي سرطان اونقردر قروي برود نره پيشررفت پزشرکي

نباشند .این گفته ها و كنشهاي مشاركتكنندگان معنایي تلرویحي

وجود داشت و نه آگاهي مردم .ولري حراال هرم شررایطش

را نيز به ذهن ميرساند :اینکه بيمراران و خرانوادههراي آنهرا اميرد

هست و هم جراحي اش و هم نروع داروش موجروده .اگره

دارند بهبود پيدا كنند و بعرد از بهبرودي سرالهراي سرال زنردگي

همه در كنار هم باشه و بدشانسري خاصري هرم پريش نيراد

خوبي داشته باشند .آنها نميخواهند بعرد از بيمراري برا تررحم و
ان

احتمال درمانش خيلي زیاده .خانواده كم كم اطالعاتشون تو
این زمينه باال رفت یعني دو تا خواهر دارم با پدر و مادرم،

سرطان اوقات خود را تلخ كننرد .ایرن امرر ،بخرش مثبرت و

اگه ازشون بپرسي همه یه دایره المعارفي هستن در رابطه برا

جهتگيري فعال و اميدوارانۀ بيماران در مدیریت روابرط خرود و

سرطان .كالً من كتاب هاي پرستاري رو كه مريبرردم خونره

خانواده را نشان ميداد.

مامانم همه رو یکي یه دور ميخوند .ميگره مرن االن اگره
برم كارشناسيارشرد امتحران بردم از ترو بهترر بلردم .بقيرۀ

همراهسازی تدریجی

اعضاي خانواده هم براشون كمكم عادي شد».

بيمار و مراقبان نزدیک او ضمن اینکه تالش ميكننرد روابرط

تعامل  -سازگاری پرنوسان

خررود را در حررد ضرررورت نگرره دارنررد ،تالش ري ني رز بررراي

براساس تحليل دادهها و برا مررور تجربره و فهرم بيمراران از

آرامكردن و همراهكردن كساني مي كنند كه در اطراف او قررار
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سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

تعامالت و كنش هاي تعاملي خود در دور ابرتال بره بيمراري

به ویژه شبکۀ ارتباطي نيازمند است .بره ایرن ترتيرب برهدنبرال

سرطان ،ميتوان گفت مشاركتكنندگان در فرایندي از تعامل

تنظيم و شکلدهي روابط مطابق خواست و نيازهراي شخصري

 -سازگاري پرنوسان قرار دارنرد .مشراهده هرا و مصراحبه هرا

و خانوادگي ،دسرت بره ایجراد تغييراتري مريزنرد .همرۀ ایرن

نشان دادند سرطان جنبههاي اجتماعي و تعاملي بسيار مهرم و

تغييرات نه به شکلي برنامهریزيشده بلکه مطابق روند بيماري

مالحظه پذیري دارد .بيماران در فرایند رویرارویي برا سررطان

اتفا ميافتند .با این همه تالش آنان در این راسرتا جردي بره

تالش ميكنند تعامالت اجتماعي خود را مدیریت كنند و این

نظر ميرسد .كاهش یا افزایش مسئوليتهرا در كنرار تغييررات

تعامالت را به گونه اي پيش ببرند كه در جهت بهبود و ارتقاي

نقش ،مدیریت ارتباطي را تا حدي با مشکل روبهرو مريكنرد.

كيفيت زندگي آنها در طول درمان و بعد از بهبودي باشرد .از

ممکن است در ابتداي بيماري این مردیریت و كنتررل اوضراع

این جهت مشاركتكنندگان نشان دادند در تعامالت خرود در

كمرري دشرروار باشررد و تررا كنارآمرردن بررا شرررایط بيمرراري و

رویارویي با سرطان یک جهتگيري فعرال و عامالنره دارنرد.

همراهكردن بيمار و اطرافيان با موقعيت تازه مدتي زمران ببررد.

ضمن تالش براي سازگاري با بيماري ،حفظ اميرد و روحيرۀ

به این منظور تمهيداتي بهوسيلۀ فرد مبتال و نزدیکران او برراي

خود و اطرافيان را در نظر داشتند زیرا بهخوبي ميدانند ایرن

شکلدهي روابطي رضایتبخش اتفرا مريافتنرد .بيشرتر ایرن

تعامالت بر اگونگي مدیریت بيماري و درمان آنها اثر جدي

تمهيدات پيامدهاي قطعي و مشخصي ندارنرد .گراهي ممکرن

از بهبودي خود و خرانواده

است برخالف انتظار آنران نترای متفراوتي بره برار بياورنرد و

نيز هستند و با محدودكردن روابط تالش ميكنند در تعامالت

رضایت و آرامشي را كه در پي آنانرد برایشران ترأمين نکننرد.

سرطان را از خود و خرانواده دور كننرد.

بسته به جامعه و اطرافيان ،شکلدهي روابط و شبکۀ اجتمراعي

بيماران حتي به اطرافيان خود روحيه و انرژي ميدادند و این

متفاوت است كه درنتيجه ،نوع برخرورد برا آنهرا نيرز یکسران

نشان دهند تعامل و سازگاري فعال آنها بود اما با تأثيرگرفتن

نيست .به دليل اینکه خانوادهها بيشتر تجربۀ قبلي در این زمينره

از شرایط و زمينرههراي اجتمراعي و تعراملي موجرود دربرار

نداشتهاند و آموزشها براي برخورد با انين شررایطي برهقردر

پدید سرطان و بيمار ،تعامالت داار نوسرانات جردي شرده

كافي وجود ندارد ،بار عاطفي ارتبراطي تحميرلشرده برر آنران

بود .بسرياري از روابرط محردود شرده برود و دربرار روابرط

نسبتاً باالست .بخشي از این روند همران گونره كره هاكشريلد

9

نزدیک نيز نگراني هرایي وجرود داشرت .بيمرار ضرمن اینکره

( )1983ميگوید به فرهن

وابسته است و مقرداري از روابرط

اطرافيان نزدیک را حامي در نظر ميگرفت ،از سنگيني نقرش

عاطفي را انتظارات فرهنگي جامعه ميسازند .بره همرين دليرل

آنها آگاهي داشت و تالشي مضاعف براي غلبه بر بيمراري و

بعيد به نظر نميرسد كه در جامعهاي با مؤلفرههراي سرنتيترر

كاستن از درد و رن اعضاي خانواد خود داشت.

روابط نيز با پيروي از قواعد فرهنگي ،شکلي سنتيتر به خرود

دارد .آنها حتي نگران زندگي پ
بعد از بهبودي ،ان

براساس این طرح نظري بيماران مبتال به سرطان از شرروع

بگيرند كه حاصل آن تأكيد زیاد خانواده بر حمایت از بيمار یرا

رویارویي با بيماري و در طول درمان متوجره شررایط خراص

تالش برراي شرکلدهري مروقعيتي نسربتاً محردود بره روابرط

خود ميشوند و بهدنبال تغييراتي متناسب با وضعيتشان به ویژه

خانوادگي در طول بيماري است .با این همه این امور بهآساني

در زمينه هاي تعاملي اند .درگيرشدن با بيمراري تجربرۀ زیسرتۀ

صورت نميگيرند و تزلزلي كه در تعامالت فرد رخ مريدهرد،

خاصي را شکل ميدهد كه درک آن براي افراد خار از حيطۀ

اقدام بره برازتعریف روابرط و تعرامالت را ایجراب مريكنرد

بيمرراري و غيرمبتالی ران دشرروار اسررت .از همرران آغرراز بيمررار

بازتعریفي كه براي انجامش به همان شربکۀ ارتبراطي و منرابع

درميیابد شرایط بيماري به ایجاد تحروالتي در ابعراد مختلرف
Hochschild
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همه پيامدهاي قرارگرفتن در موقعيتي تازهاند.

موجود در آن نياز دارد.

بيمار با پرسش هاي دیگري نيز روبهروست :با نقش تازه ام
نتیجه

اگونه كنار بيایم؟ در كنار اقدامات جمعي ،تکليف نقشهرا و

داسررتان مبتالیران هماننررد بسرياري ماجراهررا از نقطررهاي آغرراز

استقالل فرديام اه ميشود؟ بيمار در ذهن خود مرور ميكند

ميشود كه پایان قطعي ندارد .فراز و نشيبهاي مسير بيمراري

كه وابستگيهاي امروز در گذشرته وجرود نداشرت و ترا ایرن

آن را به آونگي شبيه ميكنرد كره فشرارها سررعتش را بيشرتر

اندازه به كمک دیگران نيازمند نبود .باید به نسبت توان خود و

كردهاند و مالیمات گاهگاهي كندش مريكننرد امرا از حركرت

به هر شکلي كه ممکن است ،اميد را در وجرود خرود تقویرت

نميایستد .به طور معمول خرانواده و نزدیکران زودترر از فررد

كند .او تالش ميكند بيشتر به نمونه هاي موفق ،به بازگشتههرا

مبتال باخبر ميشوند و تا ابالغ كامل خبر به بيمار مردتي طرول

و بهبودیافتهها نگاه كند.

ميكشد .خانواده تالش ميكنرد سرختي ابرتال را برا تمهيرداتي

به هر حال پيامدهایي در پي بيماري ميآیند .نه آنکه همرۀ

كمتر كند اما راهکارها هميشه موفقيرتآميرز نيسرتند .بره هرر

بيماران پيامدهاي دقيقاً مشرابهي را تجربره كننرد امرا عواقرب

صورت فرد در نقطهاي از ورود بيماري به زندگياش مطمرئن

مشترک كم نيستند و مبتالیان حتي اگر همۀ عواقب را به طرور

ميشود .اضطرابها كه مدتي پيش در خانواده رسوخ كردهاند،

مستقيم تجربه نکنند ،با حضور در محيط درمران و زنردگي برا

به بيمار هم منتقل ميشوند .آغاز سير داسرتان همرين حرول و

سایر بيماران شاهد بسياري از آنها هستند .مردتي از اقردام بره

جديتري ميیابد .نگراني ایجادشرده برا

درمان گذشته است حتي ممکن است همه یا بخش مهمري از

وجود اشتراكاتي با تجارب گذشتۀ افرراد ویژگريهراي خراص

آن پایان یافته باشد و دورهاي تازه آغاز شود .در هرر مروقعيتي

خررود را دارد و درنهای رت ،تجربررهاي متفرراوت و گرراه بس ريار

كرره باش رند ،از شررروع تررا پای ران درمرران و دور نقاهررت و ...

و

پرسش ها و یادآوري دیگرران كرموبريش وجرود دارد .تمایرل

بوي تازهاي به روابط فرد ميدهد و بر اگونگي سرازگاري او

انداني به توضيح دوباره و اندبار خاطرات بيماري ندارنرد.

اثر ميگذارد .تغييرات ایجادشده و موقعيت ویژ افرراد درگيرر

خوشایند نيست دردهاي پشت سر گذاشته را باز مرور كنند و

بيماري ،انتخاب و تصميمگيري را دشروار مريكنرد و بره ایرن

رن ر و انرردوه تررازه بيافریننررد درواقررع ،سرروي دیگررر مرراجرا

ترتيب افراد به نسبت زمينههراي پيشرين و برا در نظرر گررفتن

دغدغه هایي از نوع فرهنگري اسرت دغدغرههرایي كره دامران

شرایط كنوني دست به انتخراب مريزننرد .افرزایش تعرامالت

خانواده و بيمار را ميگيرد و هر دو به فکر مريافتنرد بره اره

عاطفي مثبت ميان بيمرار و نزدیکران در بهبرود شررایط نقرش

طریق باید برا برخوردهراي ناخوشرایند دیگرران كنرار بياینرد.

عمدهاي ایفا ميكند .با این حال افزایش روابط در كنار اثررات

تعاملي تازه و نوعي همکراري ميران بيمرار و نزدیکران شرکل

مفيد خود ،تأثيرات ناخوشایندي نيز دارد .بر این اساس بيمرار

ميگيرد تا به راهي براي دستیرابي بره حاشريۀ امنيتري نسربتاً

و خانواد او ترجيح ميدهند روابط را محدودتر كنند زیرا در

پایدار و كواکكردن مشکل تازه برسند به این ترتيب تمایرل

ادامه این پرسش مطرح ميشود كه پاسخ برخي كنجکاويهاي

به پنهانسازي در آنان تقویت ميشود .آنها گمان ميكنند با دوري

اقرروام و آشررنایان را اگونرره بایررد داد؟ دردسررري تررازه سررر

یا پنهانسازي موقت ،از دغدغهها دور ميماننرد و برا آرامرش

برميآورد .راه ااره ايست؟ ازجمله تمهيردات اسرتفاده شرده

بيشتري به درمان ادامه ميدهند .الزم نيست مدام نگران اطور

تن كردن حلقۀ ارتبراطي اسرت .ازسرویي ،اخرتالل در روابرط

پاسخدادن به دیگرران باشرند .عرالوه برر آن پر

از عبرور از

زناشویي ،بگومگوها و مشکالت خانوادگي وجود دارد و اینهرا

بيماري یا گذشت زمان (آرام تر شدن اوضراع و ایجراد دركري

حوش است كه رن

متفاوت است .مدیریت شرایط آسان نيست .همين امر رنر

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

مطلوب از شرایط برهوسريلۀ دیگرران) شران

بيشرتري برراي

همراهكردن دیگران با خود خواهند داشت.
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 ...است ،سعي در سازگاري با موقعيرت ایجادشرده دارد .ایرن
عمل نزدیک به همان ايزي است كه ميد از آن بهمنزلۀ تفسرير

سررطان بيمراري خاصري اسرت كره مشرکالت عدیردهاي

و بازتفسيرهاي مکرر یاد ميكند .تمایل به محدودكردن شربکۀ

بههمراه دارد و بر جنبههاي مختلف فردي و اجتماعي زنردگي

ارتباطي و تغيير بر مبناي اولویت و ترجيحرات در روابرط ،برا

افراد تأثير ميگذارد .ابتال به بيماري سرطان برهدليرل موقعيرت

نتای به دست آمرده از پرژوهش حيردري و همکراران ()9917

خاص ایجادشرده برراي بيمرار و نزدیکران ،تعرامالت فررد را

همسررویي دارد .مطررابق دسررتاورد پژوهشرري آنرران ،حمایررت

دستخوش تحوالتي ميكند .این تغييررات برهویرژه از فراز اول

اجتماعي درکشده و به ویژه بعد خانوادگي با كيفيت زنردگي،

از مطلعشدن از ابتال شروع مريشرود .موقعيرت

همچنين انداز شبکۀ اجتماعي و كيفيت زندگي با انداز شبکۀ

حساس بيمار در این مرحله به دقت و صررف وقرت بيشرتري

اجتماعي ارتباط مستقيم و معناداري داشرته اسرت .ایرن امرر و

ازسوي نزدیکان نيازمند است .اگراره كشرمکشهرایي اتفرا

تالش براي تنظريم روابرط در جهتري دلخرواه نوسراناتي را در

ميافتنرد و بگومگوهرایي رخ مريدهنرد ،مريتروان آنهرا را در

تعامالت ایجاد ميكند .تعامل شکلگرفتره از خرالل موقعيرت

راستاي پاسخ بره تشرویش و نگرانري بيمرار در رویرارویي برا

بيمار و خانواده را ميتوان مشابه ايزي دانست كره اليراس بره

بيماري دانست .روابط با خانواده گسترش مريیابرد در حرالي

آن اشاره ميكند (توسلي و موسوي )9914 ،یعني اگراه افرراد برا

كه ورود افراد بيشتر و غریبهتر گاه اندان خوشایند نمينماید.

قصد و اراد خود تعامالت و كنشهرا را مريسرازند ،حاصرل

به همين دليرل در انرين شررایطي تعامرل تسرکيني از نروعي

نهایي و تركيب این كنشها طرح و برنامرۀ قبلري نردارد و برر

متفاوت و در جهت كاهش روابط و ایجاد آرامش براي بيمرار

مبناي موقعيت و نياز ،شکل و سراخت مريیابرد .مشرکالت و

صورت ميگيرد .این تحوالت به نظریههایي از سروزان شروتز

دشواريهاي بيمار و خانواده در تنظيم روابرط را مريتروان برا

دربار اگونگي نقشگيري مررتبط اسرت .شروتز مرواردي را

نتای پژوهش كالرک و فلچر ( )2003نزدیک دانست .نتایجي

مرتبط با نقشگيري تازه ،كنترل موقعيت« ،بازنگري موقعيت یا

كه نشان ميدهند تناقضري در مسرائل ارتبراطي برراي والردین

نقشگيري بازنگرانه» مطرح ميكند (به نقرل از گيردنز .)9917 ،در

كودكان مبتال به سرطان ایجاد ميشود كره مسرئوليتپرذیري و

كنررار آن شرررایط فرهنگرري كرره در نگرراه هاكشرريلد و بيشررتر

كمبود دانش قدرت و توانرایي را مريطلبرد یعنري مسرئوليت

جامعهشناسان احساسات بر آنها تأكيد ميشود ،نقرش بسرزایي

دارند اما قدرت و دانش كافي ندارند .نقش حمرایتي گسرترد

در اگونگي نقشگيري ترازه و كنتررل روابرط و عواطرف برر

خانواده در روند درمان فرد مبتال نيز از دیگر نترای حاصرل از

مبناي موقعيت جدید دارند .این نتای برا یافترههراي حيردري

این مطالعه اسرت كره تمایرل آنران بره بيشترشردن روابرط در

( )9911همسوست كه خانواده را اصرليتررین منبرع حمایرت

خانواده را بههمراه دارد .از حمایتهاي مالي و اقتصادي گرفته

عاطفي بيماران ميداند .براي ميرد ،ارتباطرات فراینرد اساسري

تا قوت قلب و آرامش روحي برراي بيمرار ،در درجرۀ اول بره

دستاندركار در جوامع بشري بود .از منظر او ارتباطرات بایرد

كمک خانواده صرورت مريگيررد درواقرع ،اعضراي خرانواده

فراینرردي سررازماندهنررده محسرروب شرروند .او برره تفسررير و

ميكوشند از جهات گوناگون رضایت فرد مبتال را فراهم كنند.

بازتفسيرهاي مکرر در روابط اشاره ميكنرد كره در آنهرا افرراد

آنها هم به رابطۀ خود با بيمار توجه دارند و هم مراقب روابرط

(بره نقرل از اسرتراوس و كروربين،

غریبهترها برا بيمارشران هسرتند .ایرن موضروع برا یافترههراي

 .)9910بر این اساس بيمار برا قرارگررفتن در فراگررد بيمراري

ديرویتر و همکاران ( )1993و بریگوگليو و تدسرکو ()2016

مطابق رفتار كنشگران كه شامل خانواده ،اقوام ،كرادر درمران و

همسوست كه هر دو بهگونهاي بر اهميت حمایرت خرانواده و

بيماري و پ

سعي در تطبيق با شرایط دارنرد

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و یکم ،شماره پياپي ( ،)77شماره اول ،بهار 9911
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شبکۀ روابط تأكيد دارند .یافتههرا برا اصرلي در عقایرد اليراس

به نسبت شرایط محيطي  -نه اندان عقالني و نه غيرعقالنري

دربار وابستگيهاي متقابل نيز همخواني دارند .به تعبير او مرا

 -آغاز ميشود و حركرت آن ازطریرق پویرایي درونري شربکۀ

ذاتاً اجتماعي هستيم و تنها ازطریرق روابرط خرود برا دیگرران

روابط و با تغييرات معيني ادامه مي یابد كه در وابستگي متقابل

موجودیت ميیابيم و طبيعت ثانوي خرود را شرکل مريدهريم

افراد اتفا ميافتند اما به هيچ وجه هم غيرممکن نيست كه ما

(الياس .)9910 ،بر این اساس بيمار ،خرانواده و افرراد مررتبط برا

از آن ايزي منطقي و معقول بيرون بکشيم ايرزي كره برراي

آنان ازطریق شبکۀ روابط اجتماعي ،موجودیت خرود را كامرل

ارضاي نيازها كاركرد بهتري داشته باشد (اليراس .)9910 ،فراینرد

ميكنند .در این ميان بهطور معمول خرانواده و بيمرار برهدليرل

بيماري و مسير آن نيرز رونرد نسربتاً مشرابهي دارد .سرازگاري

وابستگي بيشتر به یکدیگر رابطهاي عاطفي را شکل ميدهنرد.

پرنوسان مانند خروجي حاصرل از تفسرير و نگراه بيمراران بره

پستي ها و بلندي هراي رویرارویي بيمرار برا بيمراري برا نترای

موقعيتشان است كه از دل بيماري و دغدغه هاي مررتبط برا آن

ترکمقدم ( )9911دربار ارزیابي بيمراران سررطاني از معنراي

بيرون ميزند .تصميماتي كه ازسوي بيمار و نزدیکانش گرفتره

زنرردگي همخررواني دارد .اهررار جنب رۀ تعيررينشررده در نتيج رۀ

ميشود ،به نسبت شرایط بيمار ،فشار واردشده بر او ،وضعيت

پژوهش او با دوران پرنوسان بيمراران ایرن مطالعره همسرویي

جسمي و بردن او ،روابرط ،محريط و  ...اشرکال گونراگوني را

دارد .درگيري بستگان درجه یک بيمار و همراهي با نوسرانات

تجربه ميكند درنهایت ،موقعيت ایجادشرده متفراوت از خرط

بيماري ازسوي آنان با پرژوهش فتوكيران و همکراران ()9919

آغاز است یعني در كنار حضور اراده و تلفيق با آنچره اختيرار

ازنظر اهميت و تأثير شرایط بيماري بر احوال نزدیکان بيمار و

انداني برر آن نيسرت  -همچرون تغييررات بردن یرا واكرنش

كاهش كيفيت زندگي آنان همخواني دارد.

اطرافيان  -ساختار و طرحي نسبتاً تازهاي شکل ميگيرد.

تغيير در روابط همان طور كره در روانشناسري اجتمراعي

براساس نتای این مطالعه بيمراران سررطاني در رویرارویي

ميد به آن اشاره شده است ،فرایندي سازماندهي شرده اسرت

با این بيماري بيش از همه بر خانواده تکيه ميكننرد ازایرنرو،

حتي اگر این سازماندهي تلفيقي از جبر و اختيار باشد .ميد به

الزم است در نظام درمان بيماري هاي خاص به نهراد خرانواده

سازماني پهناورتر اشاره ميكند اما در اینجا مهمترر از كميرت

بيش از پيش توجه شود.

این نوع سازماندهي ،توجه به كيفيات آن است و به اگرونگي
تفسير ،رویارویي و تحوالت ایجادشرده در زنردگي و روابرط

منابع

بيماران بيشتر براساس كيفيت آنها توجه شده اسرت .موقعيرت

استراوس ،الف .و كوربين .)9910( . ،مباني پرژوهش كيفري:

خرراص برردن و تجربيررات مرررتبط بررا آن در مركزیررت ایررن

فنون و مراحل توليد نظریۀ زمينهاي ،ترجمۀ :ابراهيم

سازماندهي قرار ميگيررد و در پيونرد برا محريط ،راه و روش

افشار ،تهران :نشر ني.

ویژهاي از زندگي شرکل مريگيررد .تجرارب وابسرته بره بردن
بيماران به منزلۀ منبع اصلي شناخت و آگاهي – بهدليل تغييرات

بلومر ،هر .)9919( .آیند بنيانگذاران جامعهشناسري ،ترجمرۀ:
غالمعباس توسلي ،تهران :قوم .

مداوم  -زندگي اجتماعي پرفراز و نشريبي را پريش روي او و

ترکمقردم ،ل« .)9911( .ارزیرابي معنراي زنردگي در بيمراران

نزدیکانش ميگذارد .جهان آنان همان گونه كه پدیردهشناسران

سرطاني» ،فصرلنامۀ اخرال پزشرکي ،س  ،9ش ،7

بدن تحليل كردهاند ،به طور متقابل و الزامري خرود را توليرد و

ص .11-10

بازتوليد ميكند (جنگوک .)9914 ،این جهان مشابه ايزي اسرت

ترنر .)9910( . ،نظریه هاي جامعه شناسي احساسات ،ترجمۀ:

كه الياس در بررسي فرایند تمدن از آن یاد ميكند حركتي كره

ابوالفضل رمضراني و نرادره شرریفيانثراني ،مشرهد:

سازگاري پرنوسان در تعامالت اجتماعي بيماران سرطاني مطالعۀ كيفي در شهر اهواز

مؤلف.

(« .)9919بررسي كيفيت زندگي بستگان درجه یرک

توسررلي ،غ .و موسرروي ،ر« .)9914( .سرررمایه در نظریررات
كالسيک و جدید با تأكيرد برر نظریرههراي سررمایۀ
اجتماعي» ،نامۀ علوم اجتماعي ،ش  ،ص .9-90

مراقبتكننده از بيماران مبتال بره سررطان» ،فصرلنامۀ
پرستاري ایران ،س  ،97ش  ،91ص .41-01
گيدنز ،آ .)9917( .جامعهشناسري ،ترجمرۀ :منرواهر صربوري،

توكل ،م .و ناصريراد ،م« .)9911( .مقایسۀ ميرزان همبسرتگي
اجتمرراعي در مبتالیران برره سرررطان و غيرمبتالیران»،
فصلنامۀ پایش ،س  ،99ش  ،9ص .10-70

تهران :نشر ني.
مجدالرردین ،الررف« .)9919( .نرروربرت اليرراس :بنيررانگررذار
جامعه شناسي فرآیند» ،پژوهشنامۀ علوم انسراني ،ش

جنگوک ،ن« .)9914( .از رن و رهایي پدیدهشناسي آیينهاي

 ،49-40ص .999-941
محسني ،م .)9910( .جامعهشناسي پزشکي ،تهران :طهوري.

شفا» ،بازیابيشده از
http://siavoushan.com/fa/services/conferences/previous
conferences-

حيدري ،س« .)9911( .بررسي انداز شبکۀ اجتماعي و منرابع
حمایت عاطفي و عوامل مرتبط برا آنهرا در بيمراران
مبتال به سرطان» ،پژوهش پرسرتاري ،د  ،4ش  90و
 ،99ص .19-991
حي ردري ،س .سلحشرروریان ،آ .رفيع ري ،ف .و حس ريني ،ف.
(« .)9917ارتبرراط حمایررت اجتمرراعي درکشررده و
انداز شبکۀ اجتماعي با ابعاد كيفيت زندگي بيماران

مبتال به سرطان» ،فصلنامۀ علمي  -پژوهشي فري

،

د  ،90ش  ،0ص .90-00
خادمي ،م .و سجاديهزاوه ،م« .)9911( .سرطان پسرتان :یرک

مطالعرۀ پدیدارشناسري» ،مجلرۀ علمري  -پژوهشري
دانشررگاه علرروم پزشررکي اراک ،س  ،90ش (،41 )9
ص .01-91
خاكبازان ،ز .لطيفنژاد رودسري ،ر .تقيپور ،ع .و محمردي،
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