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Abstract
Introduction: Pain is an unpleasant feel and the pain of treatment proceedings is more than cancer
pain. Present study aimed to predict Pain based on emotional expression with mediating role of life
Style in Women with Breast cancer in Pandemic COVID-19.
Methods: This study was quantitative and methodology of correlation. participants were Women
with breast cancer in 2020 in Tehran. 160 Women with breast Cancer with inclusion criteria were
selected by available sampling and completed the questionnaires of King and emmons’s emotional
Expression (1991), Lali and et al’s life style (2012) and Mc Gill, s pain (1973). Data were analyzed
by Pearson’s correlation and Structural Equation Modeling (SEM).
Results: The results indicated that positive emotional expression negatively correlate pain and
negative emotional expression negatively correlate pain (P<0.01). The results of SEM showed that
life style significantly mediate on the prediction of pain based on positive and negative emotional
expression in Women with breast cancer in pandemic COVID-19 (P<0.01).
Conclusions: Emotional expression effect pain of women with breast Cancer through changing in
physical feels and pain perception and healthy life style effects through recovering immune system
and positive emotional expression, that was led to experience less pain in treatment proceedings in
Pandemic COVID-19. In order to decrease Cancer pain, nurses should pay attention to emotional
expression and and through counselling and training, cancer patients were encouraged to healthy life
style.
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چکیده

مقدمه :درد یک حس ناخوشایند است و درد ناشی از اقدامات درمانی از درد بیماری سرطان بیشتر است .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی
شدت درد بر اساس ابرازگری هیجانی با نقش واسطهای سبک زندگی در زنان مبتال به سرطان سینه در زمان پاندمی کووید 19-انجام شد.
روش کار :این مطالعه کمی و روش پژوهش همبستگی بود .شرکتکنندگان ،زنان مبتال به سرطان سینه در سال  1399در شهر تهران بودند.
با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  160زن مبتال به سرطان سینه دارای مالکهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و در زمان مناسبی
پرسشنامه های ابرازگري هيجاني کینگ و آمونز ( ،)1991سبک زندگی لعلی و همکاران ( )1391و درد مک گیل ( )1973را تکمیل کردند و
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که ابرازگری هیجانی مثبت همبستگی معکوس و ابرازگری هیجانی منفی همبستگی مثبت و معنادار با درد دارد
( .)P>0/01نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که سبک زندگی در پیشبینی شدت درد بر اساس ابرازگری هیجانی مثبت و منفی در
زنان مبتال به سرطان سینه در زمان پاندمی کووید 19-نقش واسطهای معناداری دارد (.)P>0/01
نتیجهگیری :ابرازگری هیجانی از طریق تغییر حسهای جسمانی و ادراک درد بر درد زنان مبتال به سرطان سینه تاثیر میگذارد و سبک
زندگی سالم با بهبود سیستم ایمنی بدن و ابرازگری هیجانی مثبت موجب میشود که زنان سرطانی در فرآیند درمان در زمان پاندمی کووید19-
درد کمتری را تجربه کنند .لذا به منظور کاهش درد سرطان شایسته است پرستاران به توانایی ابرازگری هیجانی بیماران توجه کنند و از طریق
مشاور ه و آموزش زمینه بکارگیری سبک زندگی سالم در بیماران سرطانی فراهم شود.
کلیدواژهها :درد ،ابراز هیجان ،سبک زندگی ،سرطان سینه ،کووید.19-
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مقدمه
در دســامبر  2019بیمــاری کرونــا ویــروس (کوویــد )19-آغــاز شــد
و گســترش جهانــی آن بــه صــورت یــک اپیدمــی باعــث وحشــت
زیــادی در بیــن عمــوم جوامــع شــده اســت ( .)1ایــن بیمــاری
نــه تنهــا ســامت جســمانی افــراد را تهدیــد میکنــد ،بلکــه بــر
ســامت روانــی افــراد بــه ویــژه احساســات و شــناختها تاثیــر
میگــذارد ( .)2اپیدمــی ویــروس کرونــا ،احساســات منفــی زیــادی
ماننــد اضطــراب ،افســردگی و نگرانــی در مــردم ایجــاد کــرد و
مــردم احساســات مثبــت کمتــری را تجربــه میکننــد ( .)3تــرس
و اضطــراب پاســخهای متــداول افــراد در برخــورد بــا اپیدمــی

ویــروس کرونــا هســتند ( .)4بنابرایــن درک بــه موقــع تغییــرات
بالقــوه روانشــناختی ناشــی از اپیدمــی کوویــد 19-ضروری اســت.
از آن جایــی کــه تغییــرات روانــی ناشــی از اضطرارهــای بهداشــت
عمومــی میتوانــد بــه طــور مســتقیم در احساســات و شــناخت
افــراد منعکــس شــود ( ،)5احساســات منفــی طوالنــی مــدت
ممکــن اســت عملکــرد سیســتم ایمنــی افــراد را کاهــش داده و
تعــادل مکانیس ـمهای فیزیواوژیکــی طبیعــی آنهــا را از بیــن ببــرد
( .)6از آن جایــی کــه کوویــد 19-یــک بیمــاری عفونــی اســت کــه
بــه سیســتم تنفســی بــدن حملــه میکنــد ،بــه نظــر میرســد
افــراد مبتــا بــه بیماریهــای غیرواگیــر ماننــد بیماریهــای

اصغر جعفری و ثریا شیرعلیزاده

قلبــی -عروقــی ،بیماریهــای تنفســی ،دیابــت و ســرطان در
برابــر ایــن ویــروس آســیبپذیرتر هســتند و بــه شــدت بیمــار
میشــوند و درد شــدید بیشــتری را تجربــه میکننــد ( .)7بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان بیشــتر از افــراد فاقــد ســرطان در معــرض
ابتــاء بــه عفونــت هســتند ،زیــرا ایــن افــراد بــه دلیــل بدخیمــی و
درمــان ضــد ســرطان ماننــد شــیمی درمانــی یــا جراحــی ،سیســتم
ایمنــی بدنشــان بســیار ضعیــف میشــود ( .)8ســرطان پســتان
شــایعترین نــوع ســرطان اســت کــه در حــال حاضــر در بیــن
زنــان در سراســر جهــان شــایع اســت ( .)9طبــق نتایــج مطالعــات
اخیــر ،ســارس -کوویــد 2-در بیمــاران ســرطانی ،پیامدهــای
بدتــری نســبت بــه ســایر افــراد بــدون ســرطان داشــته اســت (.)10
در جمعیــت عمومــی در آغــاز اپیدمــی کرونــا ویــروس جدیــد در
چیــن 16/5 ،درصــد افــراد عالئــم افســردگی 28/8 ،درصــد عالئــم
اضطــراب و  8/1درصــد عالئــم اســترس داشــتند ( .)11بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان نســبت بــه کوویــد 19-و تاثیــر آن بر ســامتی
خــود نگــران هســتند .عــدم اطمینــان در مــورد ادامــه به درمــان به
دلیــل انتشــار ویــروس کرونــا بــرای بیمــاران تــازه تشــخیص داده
شــده و علیالخصــوص بــرای کســانی کــه تــازه شــیمی درمانــی
را شــروع کــرده بودنــد ،اســترسزا میباشــد ( .)12از طرفــی دیگــر
نتایــج مطالعــات نشــان میدهنــد کــه بــه طــور کلــی زنــان نســبت
بــه اســترس بســیار آســیبپذیر هســتند ( .)13زنــان غالبــا پــس از
تشــخیص ســرطان پســتان ،ســطح اضطــراب مختلفــی را تجربــه
میکننــد کــه میتوانــد اثــرات مضــر و آســیب زایــی بــر ســامت
روانــی آنهــا بگــذارد ( .)14بــا توجــه بــه وضعیــت همهگیــری
پاندمــی بیمــاری کوویــد 19-کــه تقریبــا همــه جنبههــای مهــم
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی زندگــی افــراد و حتــی تمامــی
کشــورهای جهــان را تحــتتاثیــر قــرار داده اســت ،بحــث آثــار
روانشــناختی ایــن بیمــاری ویروســی بــر روی وضعیــت درد در
زنــان بــا ســرطان ســینه از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.
ســرطان ســینه کــه رشــد خــارج از قاعــده بافــت پســتان میباشــد
بــا  22/6درصــد از شــایعترین ســرطانها در زنــان ایرانــی اســت
( .)15ســاالنه حــدود  80000مــورد جدید ســرطان ســینه در کشــور
تشــخیص داده میشــود و در مقایســه بــا ســایر کشــورها ،زنــان
ایرانــی یــک دهــه زودتــر بــه ســرطان ســینه مبتــا میشــوند
کــه  70درصــد آنهــا در فــاز پیشــرفته ایــن بیمــاري تشــخیص داده
میشــوند .در ایــران از هــر  10زن یــک نفــر بــه ســرطان ســینه
مبتــا میشــود کــه در اغلــب اوقــات منجــر بــه برداشــت کامــل
بافــت پســتان ،شــیمیدرمانی ،هورمــون درمانــی و رادیوتراپــی
میشــوند ( .)16بــا وجــود پیشــرفتهاي وســیع در زمینــه درمــان
ســرطان ســینه ،اغلــب ایــن درمانهــا بــا عــوارض جانبی بســیاري
15
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چــون ورم لنفــاوي ،ضعــف ،درد شــدید ،بیحســی ،محدودیــت در
حرکــت مفصــل شــانه و احســاس ســنگینی در دســت و اختــاالت
روانــی -اجتماعــی همــراه هســتند (.)17
درد ناشــی از ســرطان و اثــرات جانبــی ناشــی از اقدامــات
درمانــی 50،تــا  90درصــد بیمــاران را تحتتأثیــر قــرار مــی دهــد.
بطــوری کــه نتایــج مطالعــات نشــان دادهانــد درد ناشــی از اقدامات
پزشــکی و درمــان بــراي بیمــاران ســرطانی مشــکل بزرگتــري
اســت تــا خــود بیمــاري .از طرفــی دیگــر ،میــزان شــیوع و شــدت
درد ســرطان تــا حــدود زیــادی بــه نــوع ســرطان بســتگی دارد
( .)18درد یــک حــس ناخوشــایند و بــروز احساســات مرتبــط بــا
آســیب واقعــی یــا احتمالــی بــه اعضــا و بافتهــای بــدن اســت.
درد بخصــوص از نــوع حــاد بــهعنــوان یــک مکانیســم دفاعــی و
عکسالعمــل بافــت صدمــه دیــده یــا بافــت در معــرض آســیب
توصیــف میشــود (.)19
عوامــل روانــی -اجتماعــی متعــددی مــی توانــد بــر شــدت درد
تأثیــر بگذارنــد .امــروزه بــرای تبییــن درد ،بــه نقــش عوامــل
روانشــناختی بــه عنــوان پیشبینیکنندههــای قــوی تجربــه
درد ،توجــه ویــژهای میشــود .توانایــی ابرازگــری هیجــان
و نظمبخشــی هیجانــی در شــدت درد نقــش اساســی دارد.
ابرازگــری هیجانــی بــه طــور مســتقیم ،شــدت ،فراوانــی و طــول
دوره ادراک درد را تحتتأثیــر قــرار مــی دهــد .اینکــه افــراد
چگونــه هیجاناتشــان را تنظیــم میکننــد بــا تجربــه شــدت
درد و ســازگاری بــا درد مرتبــط اســت ( .)20از آنجایــیکــه درد
تجرب ـهای کام ـ ً
ا شــخصی اســت کــه تنهــا توســط فــرد مبتــا
درک میشــود ،طبیعــی اســت کــه آگاهــی بیشــتر فــرد دربــاره
درد ،بــه توانایــی و تمایــل بــه ابــراز درد و توضیــح و تفســیر او
از آســیب و مشــکل ایجــاد شــده بســتگی دارد .در بعضــی مــوارد
آگاهــی از رفتــار و حــاالت افــراد امــکان پــی بــردن بــهشــدت و
نــوع درد را تســهیل میکنــد ( .)21ابرازگــری هیجانــی نمایــش
بیرونــی هیجــان ،بــدون توجــه بــه ارزش (مثبــت یــا منفــی) یــا
شــیوه تجلــی آن (چهــرهای ،کالمــی و حالــت هــای بدنــی یــا
رفتــاری) اســت کــه دارای ســه بعــد ابــراز هیجــان مثبــت ،ابــراز
صمیمیــت و ابــراز هیجــان منفــی) اســت .زنــان بیشــتر از مــردان
هیجانهایشــان را بــروز میدهنــد و نســبت بــه مــردان ابرازگــری
مثبــت ،ابرازگــری منفــی و شــدت هیجانــی بیشــتری را گــزارش
میکننــد .هیجانهــای مثبــت ماننــد لــذت ،عشــق ،عاطفــه،
گرمــی و احســاس تندرســتی را در موقعیتهــای خوشــایند بیشــتر
آشــکار میکننــد و در موقعیتهــای تنــش ،هیجانهــای منفــی
ماننــد آشــفتگی ،غــم ،تنفــر ،احســاس آســیبپذیری ،تــرس و
مالمــت را بیشــتر بــروز میدهنــد (.)22
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در زنــان مبتــا بــه ســرطان هســتند .ناامیــدی میتوانــد ســامت
جســمانی و روانشــناختی بیمــاران را تهدیــد کنــد و بــر فرآینــد
بهبــودی و توانبخشــی آنهــا اثــر گــذارد ( .)29بــا تغييــر و اصــاح
ســبک زندگــي ميتــوان بــا بســياري از ایــن عوامــل خطرســاز
روانشــناختی کــه جــزء مهمتريــن عوامــل مــرگ و ميــر بیمــاران
ـیوه ای کارآمــد مقابلــه کــرد (.)30
مزمــن و خــاص هســتند بــه شـ 
بــر ایــن اســاس مطالعــه شــدت درد در بیمــاران ســرطانی تنهــا
بــر اســاس مقولههــای ابرازگــری هیجانــی کافــی نیســت و بایــد
بــه عامــل واســطهای ســبک زندگــی افــراد هــم توجــه کــرد.
مطالعــه نقــش واســطهای ســبک زندگــی میتوانــد رهنمودهایــی
ارائــه کنــد کــه رابطــه ابرازگــری هیجانــی و شــدت درد بیمــاران
ســرطانی عمیقتــر بررســی شــود .از طرفــی دیگــر توجــه بــه
وضعیــت روانــی -اجتماعــی زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه
میتوانــد بــه بهبــود رونــد درمان آنان کمــــک کنــــد و تحولــــی
در نظــا م ســامت ایجــــاد کنــد .از ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا
هــدف مطالعــه رابطــه ابرازگــری هیجانــی و شــدت درد در زنــان
مبتــا بــه ســرطان ســینه در زمــان پاندمــی کوویــد 19-بــا نقــش
واســطهای ســبک زندگــی انجــام شــد .در راســتای هــدف پژوهش،
ایــن فرضیــه مطــرح شــد :ســبک زندگــی در رابطــه بیــن ابرازگری
هیجانــی و شــدت درد در زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه در زمــان
پاندمــی کوویــد 19-نقــش واســطهای دارد.
روش کار
روش پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود .شــرکتکنندگان
زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه مراجعهکننــده بــه بیمارســتانها و
کلینیکهــای تخصصــی ســرطان در ســال 1399در شــهر تهــران
بودنــد .بــا توجــه بــه نظــر هومــن دربــاره حجــم نمونــه ،کــه بــه
ازاء هــر متغیــر  30آزمودنــی انتخــاب میشــود ( ،)31در پژوهــش
حاضــر  160شــرکتکنندگان بــه روش نمونهگیــری در دســترس
انتخــابشــدند .پــس از تصویــب طــرح پژوهــش در دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد ســاوه بــا ارائــه معرفینامــه از مدیریــت پژوهــش
بــه مســئولین ذیربــط بیمارســتان و کلینیکهــا ،پرسشــنامهها
در زمــان مناســبی در اختیــار شــرکتکنندگان قــرار گرفــت.
مالکهــای ورود بــه پژوهــش شــامل ایــن مــوارد بودنــد :در
حــال انجــام رونــد درمــان ســرطان باشــد ،حداقــل یــک ســال از
تشــخیص و فرآینــد درمــان بیماری ســرطان گذشــته باشــد ،غیر از
بیمــاری ســرطان ســینه هیــچ مشــکل جســمانی یــا اختــال روانی
دیگــری نداشــته باشــد .کــه ایــن مــاک در یــک مصاحبــه در
هنــگام تکمیــل پرسشــنامهها کنتــرل شــد .رضایــت آگاهانــه
و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه داشــته باشــد .مالکهــای
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فــرض شــایع در تحقیقــات بالینــی ایــن اســت کــه ارزیابــی
مجــدد یــک راهبــرد تنظیــم هیجــان موفــق و ســالم اســت ،در
حالــی کــه ســرکوب هیجــان در تضــاد بــا ارزیابــی مجــدد یــک
راهبــرد تنظیمــی ناســالم و غیــر مفیــد اســت و نتایــج نامطلوبــی
بــه همــراه دارد ( .)20اســتفاده مکــرر از برخــی راهبردهــا ماننــد
ســرکوبی افــکار ،نشــخوار فکــری و فاجعهســازی و اســتفاده کمتــر
از راهبردهــای دیگــر ماننــد ،ارزیابــی مجــدد ،خــود افشــایی بــا
ســطوح عالئــم افســردگی و اضطــراب ارتبــاط دارد ( .)19بنابرایــن
مطالعــه ویژگیهــای هیجانــی افــراد و تأثیــر آنهــا در تشــدید یــا
کاهــش فاجعهآفرینــی محرکهــای درد و نقــش توانمندیهــای
مثبــت افــراد در ســازگاری بــا درد و ادراک درد از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت ( .)23بــا توجــه بــه نقــش ابرازگــری هیجانــی
در شــدت درد بیمــاران ســرطانی ،بــه نظــر میرســد عامــل
روانــی -اجتماعــی ســبک زندگــی کــه دربرگیرنــده همــه ابعــاد
زندگــی فــرد اســت ،بــر نقــش ابرازگــری هیجانــی در شــدت درد
بیمــاران ســرطانی تاثیــر میگــذارد .ســبک زندگــی زنــان مبتــا
بــه ســرطان ســینه بــا زنــان ســالم متفــاوت اســت ( .)24ســازمان
جهانــي بهداشــت تــاش بــرای دســتیابی بــه رفــاه کامل جســمی،
روانــی و اجتماعــی را ســبک زندگــی ســالم توصیــف کــرده اســت.
ســبک زندگــی ســالم دارای ابعــاد جســمانی و روانــی اســت کــه
بعــد جســمانی شــامل تغذیــه ،ورزش و خــواب اســت و بعــد روانــی
شــامل ارتباطــات اجتماعــی ،مقابلــه بــا اســترس ،روش هــای
یادگیــری و مطالعــه و معنویــت اســت ( .)25نتایــج مطالعــــات
نشــــان مــــی دهـنـــد کــــه اضافــــه وزن ،عــــدم تحــرک و
مصــــرف مکــرر الــــکل از عوامــل مهــــم مرتبــط بـا سـبک
زندگـــی در ســـرطان ســـینه هســـتند .همچنیـن شـــواهد نشـان
می دهـــند که ســـبک زندگـــی ســـالم در پیشـــگیری از سـرطان
ســـینه در زنـان موثـر اســـت ( ،)26و تغییـر سـبک زندگـی ماننـد
تـــرک سـیگار و جلوگیـــری از افزایـش وزن ،شـانس زنـده مانـدن
بیمــــاران ســرطانی را افزایــــش میدهــــد (.)27
در اغلــب مــوارد شــدت درد ناشــی از بیمــاری صرفــا بــه دلیــل
بیمــاری نیســت در بســیاربی از مــوارد بیمــاری ســبک زندگــی
افــراد نقــش اساســی در شــدت درد ایفــا میکنــد .تغییــر و
بهبــود مولفههــاي ســبك زندگــي ،ميتوانــد بــه افــراد كمــك
كنــد كــه ســالم بماننــد و بــا اســترسها و مشــکالت ناشــی از
بیماریهــا كنــار بياينــد و ســبك زندگــي صحيــح ،ميتوانــد بــه
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در شــادماني فــرد و پيشــگيري
از اســترس و افســردگي ،انــواع بیماریهــا و دردهــای ناشــی از
آن نقــش مؤثّــر داشــته باشــد ( .)28اســترس و تــرس راجــع بــه
ســرطان و عــدم قطعیــت دربــاره آینــده از عمدهتریــن نگرانیهــا
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خــروج از پژوهــش هــم شــامل ایــن مــوارد بودنــد :بیمــار بابــت
هزینــه درمــان بســیار نگــران باشــد ،مطلقــه ،داغــدار و در فرآینــد
ســوگ باشــد و داشــتن اســترس و یــا هــر درد مزمــن دیگــری
غیــر از درد ســرطان .ایــن دســته از بیمــاران ســرطان ســینه
نمیتوانســتند در ایــن پژوهــش شــرکت کننــد .بــه منظــور
رعایــت مالحظــات اخالقــی پژوهــش ،اهــداف و چشــمانداز
پژوهــش بــرای شــرکتکنندگان تشــریح شــد و رضایــت آگاهانــه
همــه شــرکتکنندگان در پژوهــش کســب شــد .بــا ایجــاد
محیطــی حمایتــی و پاســخگویی بــه ســئواالت شــرکتکنندگان،
شــرایط مناســبی بــرای تکمیــل پرسشــنامهها فراهــم شــد .بــر
بینــا م بــودن پرسشــنامهها ،رازداری و محرمانــه بــودن اطالعــات
شــرکتکنندگان تاکیــد شــد و همــه شــرکتکنندگان در صــورت
تمایــل توانســتند از نتایــج پژوهــش بهرهمنــد شــوند .مقالــه حاضــر
مســتخرج از پایاننامــه کارشناســی ارشــد نویســنده دوم اســت کــه
در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ســاوه بــا کــد اخــاق IR.IAU.
 SAVEH.REC.1398.236در تاریــخ  1398/9/7ثبــت گردیــده
و در تاریــخ  1399/8/7از آن دفــاع شــد و بــدون هیــچ حمایــت
مالــی صــورت گرفتــه اســت .در نهایــت دادههــای مربــوط بــه 160
شــرکتکننده بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و روش
مدلیابــی معــادالت ســاختاری و نــرم افزارهــای  SPSS-22و
 AMOSتحلیــل شــدند.
ابزارهای پژوهش
پرسشــنامه درد مــک گیــل  :به اعتقاد پژوهشــگران این پرسشــنامه
یکــی از بهتریــن مقیــاس هــای اندازهگیــری درد اســت .اولیــن بــا
توســط ملــزاک بــر روی  297بیمــار کــه از انــواع مختلــف درد رنــج
میبردنــد ،بــه کار گرفتــه شــد ( .)32دارای ســه قســمت اصلــی
و دارای مجموعــه عباراتــی بــرای ســنجش تجربــه ذهنــی بیمــار
از درد (از نظــر ادراک حســی ،عاطفــی و ارزیابــی) اســت .دارای 11
مــورد مربــوط بــه اجــزای حســی درد (درد ضربــان دار ،تیرکشــنده،
خنجــری ،تیــز ،پیچشــی ،کنــده شــدن یــا ســاییدگی ،احســاس
داغ شــدن و ســوختگی ،درد داشــتن ،ســنگینی ،حســاس بــودن،
جداشــدگی) و  4مــورد مربــوط بــه اجــزای عاطفــی درد (خســتگی
مفــرط ،ناخوشــی ،ترســناک بــودن و بیرحمانــه بــودن) و انتخــاب
یکــی از  6معیــار شــدت درد اســت ( .)33ایــن پرسشــنامه در ایــران
توســط ابراهیمنــژاد هنجاریابــی شــد و بــرای ارزیابــی درد بیمــاران
قبــل و بعــد از جراحــی بــه کار رفــت کــه دادههــا ،ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامه را تاییــد کردنــد ( .)34در پژوهــش حاضــر،
ضریــب پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/84 ،بدســت آمــد.
پرسشــنامه ابرازگــري هيجانــي کینــگ و آمونــز :ایــن پرسشــنامه
توســط كينــگ و امونــز در 16مــاده و ســه خــرده مقیــاس ابــراز

یافتهها
دادههــای مربــوط بــه  160زن مبتــا بــه ســرطان ســینه تحلیــل
شــدند کــه میانگیــن و انحــراف ســن آنــان  43و  3/61ســال بــود.
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هیجــان مثبــت ،ابــراز هیجــان منفــی و ابــراز صمیمیــت طراحــي
شــد .ســئواالت  1تــا  7ابــراز هیجــان مثبــت ،ســئواالت  8تــا 12
ابــراز صمیمیــت و ســئواالت  13تــا  16ابــراز هیجــان منفــی را
میســنجند .پاســخدهی بــر اســاس طیــف لیکــرت  5درجــهای
اســت .نمــره کل بیــن  16تــا  80متغیــر اســت و نمــره بــاال بیانگــر
ابرازگــری هیجانــی باالتــر اســت ( .)35پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه
روش همســانی درونــی بــرای کل پرسشــنامه  0/69و بــرای خــرده
مقیاسهــا بــه ترتیــب  0/65 ،0/60و  0/68بدســت آمــد .ضریــب
آلفــای کرونبــاخ هــم بــرای کل پرسشــنامه  0/71و بــرای خــرده
مقیــاس هــا بــه ترتیــب  0/71 ،0/78و  0/69محاســبه شــد (.)36
در پژوهــش حاضــر ،پايايــي آن بــا اســتفاده از روش آلفــاي كرونباخ
بــراي كل مقيــاس و خــرده مقیاسهــا بــه ترتیــب ،0/81 ،0/78
 0/86 ،0/78 ،0/86محاســبه شــد.
پرسشــنامه ســبک زندگــی ( :)LSQلعلــی ،عابــدی و کجبــاف بــا
هــدف اندازهگیــری ســبک زندگــی ایــن پرسشــنامه را طراحــی
کردنــد ۷۰ .ســئوال دارد و هــدف آن ارزیابــی ابعــاد مختلــف
ســبکهای زندگــی؛ ســامت جســمانی ،ورزش و تندرســتی،
کنتــرل وزن و تغذیــه ،پیشــگیری از بیماریهــا ،ســامت
روانشــناختی ،ســامت معنــوی ،ســامت اجتماعــی ،اجتنــاب از
داروهــا و مــواد مخــدر ،پیشــگیری از حــوادث و ســامت محیطــی
اســت کــه بــر اســاس طیــف لیکــرت  4درجـهای از هرگــز (نمــره
صفــر) تــا همیشــه (نمــره ســه) نمرهگــذاری میشــود .ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــرای ســبک زندگــی کل 0/94و بــرای ابعــاد
ســامت جســمانی  ،0/74ورزش و تندرســتی  ،0/85کنتــرل وزن و
تغذیــه  ،0/79پیشــگیری از بیمــاری  ،0/70ســامت روانشــناختی
 ،0/78ســامت معنــوی  ،0/71ســامت اجتماعــی  ،0/82اجتنــاب
از دارو  ،0/86پیشــگیری از حــوادث  ،0/84ســامت محیــط
 0/80بدســت آمــد .بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل عاملــی روایــی
ســازه ایــن پرسشــنامه بــه منزلــۀ ابــزاری چنــد بعــدی بــرای
اندازهگیــری ســبک زندگــی تائیــد شــد ( .)37در پژوهــش حاضــر،
پايايــي ایــن پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش آلفــاي كرونبــاخ بــرای
ســبک زندگــی کل 0/93و بــرای ابعــاد ســامت جســمانی ،0/81
ورزش و تندرســتی  ،0/88کنتــرل وزن و تغذیــه  ،0/90پیشــگیری
از بیمــاری  ،0/83ســامت روانشــناختی  ،0/75ســامت معنــوی
 ،0/77ســامت اجتماعــی  ،0/79اجتنــاب از دارو  ،0/91پیشــگیری
از حــوادث  ،0/87ســامت محیــط  0/82محاســبه شــد.

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1400

لیســانس بودنــد .بــه لحــاظ طبقــه اقتصــادی -اجتماعــی 25/62
درصــد ( 41نفــر) بــاال 41/25 ،درصــد ( 66نفــر) متوســط و 33/12
درصــد ( 53نفــر) در طبــق پاییــن بودنــد.

بــه لحــاظ تحصیــات  19/40درصــد ( 21نفــر) شــرکت کننــدگان
دیپلــم و زیردیپلــم 41/90 ،درصــد ( 67نفــر) فــوق دیپلــم27/50 ،
درصــد ( 44نفــر) لیســانس و  11/30درصــد ( 18نفــر) فــوق

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

 -1ابراز صمیمیت

11/88

3/65

 -2ابراز هیجان مثبت

18/08

5/64

1

3

2

5

4

1
1

0/26

**

 -3ابراز هیجان منفی

13/01

3/28

-0/28

-0/31

1

-4سبک زندگی

182/73

15/69

**0/29

**0/25

**-0/33

1

-5شدت درد

33/80

17/07

-0/11

**-0/43

**0/44

**-0/38

**

طبــق نتایــج (جــدول  ،)1ابــراز هیجــان مثبــت و ســبک زندگــی
بــا شــدت درد همبســتگی منفــی و معنــادار و ابــراز هیجــان
منفــی بــا شــدت درد همبســتگی مثبــت و معنــادار دارد .نتایــج
ی دهــد کــه مفروضـه
آزمــون کالموگــروف و اســمیرنوف نشــان مـ 
نرمالبــودن دادههــا دربــاره همــه متغیرهــای برقــرار میباشــد.
همچنیــن شــاخص هــای ضریــب تحمــل و عامــل تــورم واریانــس
نشــان میدهنــد کــه مفروضــه همخطــی بــودن متغیرهــای

**

1

پیشبیــن برقــرار میباشــد .بــه منظــور تعییــن ســهم متغیرهــای
ابرازگــری هیجانــی و ســبک زندگــی در پیشبینــی شــدت درد
از روش مدليابــي معــادالت ســاختاري اســتفاده شــد .در مــدل
پیشــنهادی چنــان فــرض شــد کــه ابرازگــری هیجانــی هــم بــه
صــورت مســتقیم و هــم بــه صــورت غیرمســتقیم و بــا میانجیگری
ســبک زندگــی ،عواطــف شــدت درد را پیشبینــی میکننــد.

جدول :2شاخصهای برازش مدل

X2

X2/df

CFI

GFI

RMSEA

24/47

2/44

0/84

0/97

0/01

کمتــر از میــزان  0/08اســت و ایــن شــاخص نیــز بیانگــر بــرازش
خــوب مــدل اســت .نتایــج (جــدول  )5ضرايــب مســير مســتقیم و
غیرمســتقیم بیــن متغیرهــای پژوهــش در مدل ســاختاری را نشــان
میدهــد.

در (جــدول )2شــاخص نیکویــی بــرازش ( )GFIبرابــر ،0/97
شــاخص نیکویــی بــرازش تعدیلیافتــه ( )CFIبرابــر  0/84اســت.
ایــن شــاخصها نشــان مــی دهنــد کــه مــدل ســاختاری پژوهــش
از یــک بــرازش خــوب و قابــل قبــول برخــوردار اســت .تقریــب
ریشــه میانگیــن مجــذور خطــا ( )RMSEAبرابــر بــا  0/01و

جدول :3ضرايب مسیر مستقيم و غیرمستقیم بین متغیرها در مدل ساختاری
مسیرها

T

اثرات غیراستاندارد

اثرات استاندارد

خطای استاندارد

ضریب مسیر بین ابرازگری هیجانی مثبت و سبک زندگی

0/09

0/16

0/06

ضریب مسیر بین ابرازگری هیجانی منفی و سبک زندگی

-0/070

-0/22

0/01

**-3/19

ضریب مسیر مستقیم بین ابرازگری هیجانی منفی و شدت درد

0/10

0/26

0/06

**3/79

ضریب مسیر مستقیم بین ابرازگری هیجانی مثبت و شدت درد

-0/09

-0/22

0/03

**-2/68

ضریب مسیر غیرمستقیم بین ابرازگری هیجانی منفی و شدت درد

0/17

0/31

0/09

**4/39

ضریب مسیر غیرمستقیم بین ابرازگری هیجانی مثبت و شدت درد

-0/12

-0/26

0/07

**

-3/06

ضریب مسیر بین سبک زندگی و شدت درد

0/10

0/15

0/04

**-2/13

3/28
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واســطهای ســبک زندگــی در رابطــه بیــن ابرازگــری هیجانــی
مثبــت و منفــی و شــدت درد از روش بــوت اســتراپ اســتفاده شــد.

نتایــج (جــدول ،)3ضرایــب مســیر بیــن متغیرهــا و اثــرات مســتقیم
و غیرمســتقیم ابرازگــری هیجانــی مثبــت و منفــی و ســبک زندگی
را روی شــدت درد نشــان میدهــد .بــه منظــور بررســی نقــش

جدول :4نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیرهای واسطهای سبک زندگی
متغیر

فاصله اطمینان %95

خطای
معیار

حد پایین

حد باال

ابرازگری هیجانی مثبت

سبک زندگی

شدت درد

0/141

0/150

0/0002

0/02

0/049

0/083

ابرازگری هیجانی منفی

سبک زندگی

شدت درد

0/142

0/152

0/0001

0/01

0/049

0/084

برونزا

متغیر میانجی

متغیر درون زا

دادهها

بوت استراپ

سوگیری

نتایــج (جــدول )4حاکــی از معناداری مســیرهای واســطهای ســبک
زندگــی اســت .ســطح اطمینــان بــرای فاصلــه اطمینــان  95و
تعــداد نمونهگیــری مجــدد بــوت اســتراپ  5000اســت .بــا توجــه
بــه ایــن کــه صفــر در فاصلــه اطمینــان (حدبــاال و حدپاییــن) قــرار
میگیــرد ،نقــش واســطهای معنــادار ســبک زندگــی در رابطــه بیــن
ابرازگــری هیجانــی مثبــت و منفــی و شــدت درد تاییــد میشــود.
بــه عبارتــی دیگــر ،مســیر غیرمســتقیم ابرازگــری هیجانــی مثبــت
و منفــی بــا متغیــر شــدت درد در صورتــی کــه از متغیــر واســطهای
ســبک زندگــی عبــور کنــد ،نســبت بــه مســیر مســتقیم ســهم
تبییــن بیشــتری دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه ابرازگــری هیجانــی مثبــت و منفــی
شــدت درد را در زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه پیشبینــی
میکننــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهشهــای شــیرازیتهرانی،
میردریکونــد و ســپهوندی ( ،)23مولــوی و همــکاران ( ،)38شــفیعی
و همــکاران ( ،)36کوپــرا ،تروکــو ،ســوزاک ،کوبیلــی نســکی،
وی اسنیوســکی و همــکاران ( ،)39توفــت ،آلفونســون ،هــوون و
کارلســون ( )40و وانــگ ،دوان ،مــا ،مائــو ،لــی و همــکاران ()41
همخوانــي دارد.
درد تحــت تاثیــر راهبــرد تنظیــم هیجــان فاجعهآفرینــی و منابــع
مقابلــهای درد و تــرس از درد اســت و راهبــرد مقابلــهای درد بــر
فاجعهآفرینــی اثــر معکــوس ،و فاجعهآفرینــی بــه عنــوان یــک
راهبــرد تنظیــم هیجــان روی تــرس از درد و همچنیــن تــرس از
درد روی ســازگاری بــا درد اثــر مســتقیم دارد .افــزون بــر ایــن،
فاجعهآفرینــی در رابطــه بیــن منابــع مقابلــهای و تــرس از درد و
همچنیــن تــرس از درد در رابطــه بیــن فاجعــه آفرینــی و ســازگاری
درد نقــش واســطهای دارد ( .)23عــاوه بــر ایــن ،درد بــا مکانیــزم
انــکار رابطــه معکــوس و بــا ناگویــی هیجانــی و دشــواري در
شناســايي احساســات رابطــه مســتقيم دارد .طبــق نتایــج ایــن
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پژوهــش مکانیــزم انــکار و ناگویــی هیجانــی بــر ادراک درد تاثیــر
میگذارنــد ( .)38بیمــاران مبتــا بــه ســرطان ابرازگــری هیجانــی
پایینــی دارنــد و ویژگــی ابرازگــری هیجانــی در کیفیــت روابــط بین
فــردی بیمــاران ســرطانی تاثیــر دارد ( .)36از آن جایــی کــه زنــان
نســبت بــه مــردان ابرازگــری مثبــت ،ابرازگــری منفــی و شــدت
هیجانــی بیشــتری دارد ( .)22زنــان مبتــا بــه ســرطان در برخــورد
بــا بیمــاری خــود بــه شــیوهای متفــاوت مقابلــه میکننــد و در
نتیجــه بــه طــور متفــاوت هــم درد ناشــی از ســرطان و درمــان آن
را تجربــه میکننــد.
ســرطان نــگاه فــرد بــه زندگــی را بــه عنــوان فرآینــدی منظــم و
مســتمر بــه چالــش میکشــد ،چالشــی کــه میتوانــد پیامدهــای
روانــی مهمــی بــرای فــرد بــه دنبــال داشــته باشــد .فــرد در مواجهه
بــا ایــن بیمــاری از ســرکوبی هیجــان بــه عنــوان یــک راهبــرد
اســتفاده میکنــد ( .)42ســرطان شــرایط ویــژهای را بــه وجــود
مــیآورد ،بنابرایــن ابرازگــری هیجــان نســبت بــه ایــن حادثــه
ناگــوار ،ســخت اســت .ایــن افــراد بــه منظــور اجتنــاب از اطالعــات
تهدیدکننــده یــا تجــارب هیجانــی ناخوشــایند و حفــظ خودانــگاری
مثبــت ،از ابــراز هیجانهــای مرتبــط بــا محرکهــای بیرونــی
و درونــی مقابلــه میکننــد .از طرفــی هیجانهــا دارای کارکــرد
اجتماعــی هســتند و بــرای ســازگاری در زندگــی روزمــره ضــروری
هســتند .هیجانهــا اگــر در زمــان ،مــکان و موقعیــت مناســب
ابــراز شــوند ،بــه پیامدهــای مثبــت منجــر خواهنــد شــد .بــا ایــن
حــال ،عــدم مدیریــت و ناتوانــی در کنتــرل فرآیندهــای هیجانــی
یکــی از کانالهــای بــروز آسیبشناســی روانــی و بیماریهــای
روانتنــی اســت .افــراد بــا ابرازگــری هیجانــی بــااال ،نــگاه همدالنه
بــه دیگــران دارنــد و در مدیریــت روابــط خــود و حــل تعارضــات
بیــن شــخصی تواناتــر هســتند ،در نتیجــه بهتــر بــا افــراد ارتبــاط
برقــرار نمــوده و حمایــت اجتماعــی و ارتباطــات اجتماعی بیشــتری
را کســب میکننــد .یــک هیجــان کامــل ،هیجانــی اســت کــه نــه
تنهــا خــود فــرد آن را تجربــه کنــد بلکــه دیگــران نیــز بــا مشــاهده
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ایــن اســاس ســبک زندگــی زنــان ســرطانی ،بــر تجــارب هیجانــی
آنــان در مقابلــه بــا بیمــاری ســرطان تاثیــر میگــذارد و ابرازگــری
و رهــا کــردن هیجانهــا کــه خــود یــک روش رواندرمانــی
ت تاثیــر قــرار
بــرای کاهــش دردهــای مزمــن اســت ( )45را تح ـ 
میدهــد .بــه ایــن صــورت کــه ســبک زندگــی ناســالم یعنــی عــدم
ورزش و تحــرک روزانــه ،نداشــتن خــواب مناســب و کافــی ،تغذیــه
نامناســب و ناســالم و نداشــتن تفریــح و روابــط اجتماعــی ،شــرایط
و موقعیــت هــای ابرازگــری هیجانــی و تجربــه هیجــان هــای
مثبــت و خوشــایند را از زنــان ســرطانی ســلب میکنــد و کارکــرد
سیســتم ايمنــي بــدن بیمــار ضعیــف میشــود .در نتیجــه زنــان
ســرطانی در مقابلــه بــا بیمــاری ســرطان عملکــرد ضعیفــی دارند و

فــرد بتواننــد وجــود ایــن هیجــان را در فــرد تشــخیص دهنــد (.)43
بــر ایــن اســاس بیمــاران ســرطانی کــه ابرازگــری هیجانــی پایینی
دارنــد ،محــرک هــای بیرونــی و درونــی ناخوشــایند را تقویــت
مــی کننــد ،بنابرایــن فــرد دارای مشــکل در بــروز هیجانهــا
ممکــن اســت ســیگنالهایی را از بــدن خــود بــه صــورت نابجــا و
منحــرف دریافــت کنــد .عــدم ابرازگــری هیجانــی حــس جســمانی
را تقویــت میکنــد و تحمــل افــراد را نســبت بــه محــرک هــای
دردنــاک پاییــن م ـیآورد و حساســیت بــه درد و شــدت درد را در
آنــان افزایــش میدهــد ( .)44در آزمایــش اثربخشــی نظمبخشــی
هیجانــی در ادراک درد ،مشــخص شــد زنانــی کــه توانایــی
نظــم بخشــی هیجانــی باالتــری دارنــد نســبت بــه زنانــی کــه

توانایــی نظمبخشــی هیجانــی پایینتــری دارنــد ،درد کمتــری
را تجربــه کردنــد و پــس از مداخلــه درد عاطفــی و درد حســی
کمتــری گــزارش کردنــد ( .)39همچنیــن بيمــاران ســرطاني
کــه درد بیشــتری داشــتند نســبت بــه آنهايــي کــه درد خیلــی
کمتــری داشــتند ،بــه لجــاظ هیجانــی بيشــتر مضطــرب ،افســرده
و متخاصــم بودنــد و شــکايات جســماني بيشــتري داشــتند .در دوره
پاندمــی کوویــد 19-کــه همهگیــری ویــروس کرونــا همــه افــراد
جامعــه را دچــار اضطــراب ،اســترس و نگرانیهــای روانشــناختی
میکنــد ،زنــان مبتــا بــه ســرطان بــه دلیــل شــرایط درمانــی
بیمــاری ســرطان بیشــتر تحــت تاثیــر هیجانهــای منفــی ماننــد
اضطــراب ،اســترس و پریشــانی قــرار میگیرنــد و احســاس
درماندگــی مــی کننــد کــه ایــن حــاالت هیجانــی منفــی موجــب
میشــود درد ناشــی از بیمــاری ســرطان را شــدیدتر حــس کننــد و
نســبت بــه اقدامــات درمانــی خــود درد بیشــتری را تجربــه کننــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه ســبک زندگــی در رابطــه بیــن
ابرازگــری هیجانــی و شــدت درد در زنــان مبتــا بــه ســرطان
ســینه در زمــان پاندمــی کوویــد 19-نقــش واســطهای دارد کــه
بــا نتایــج پژوهشهــای المبــرت ،گریــل و کیچــل ( ،)26مزوکــو،
ماســیرو ،کارییــو و پراوتونــی ( )45و رانســون ،جکوبســن ،اشــمیدت
و آندریکوواســکی ( )46همســو بــود .از آن جایــی که ســبک زندگي
ســالم شــامل ابعــاد ورزش و تحــرک روزانــه ،خــواب مناســب
و کافــی ،تغذیــه مناســب ،تفریــح و روابــط اجتماعــی و ســيگار
نکشــيدن اســت ،میتوانــد بــر کارکــرد سیســتم ايمنــي بــدن تاثیــر
بگــذارد .بــر ایــن اســاس عملکــرد سیســتم ايمنــي بــدن افــرادی
کــه ســبک زندگــی ســالمی دارنــد ،قویتــر و مطلوبتــر اســت
و میتوانــد تجــارب هیجانــی و رفتــاری فــرد را در مقابلــه بــا
مشــکالت زندگــی تعدیــل کنــد .همچنیــن داشــتن ســبک زندگــی
ســالم در زندگــی ،خودکارآمــدی فــرد را بــاال میبــرد ( .)26بــر
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درد بیشــتری را تجربــه خواهنــد کــرد .بيــن تعــارض در ابرازگــری
هیجانــی و شــیوه زندگــی زنــان رابطــه قــوی وجــود دارد .زنانــی
کــه تعــارض در ابرازگــری هیجانــی را زیــاد تجربــه ميکننــد،
ممکــن اســت ابــراز هیجــان را در روابــط تهديــد کننــده تلقــی
کننــد و بــازداری ايــن هيجانهــا بــه تدریــج روی ســبک زندگــی
زنــان تاثیــر منفــی میگــذارد و آنــان را بــه انجــام رفتارهایــی
ســوق میدهــد کــه بــرای ســامت جســمانی و روانــی آنــان
مضــر اســت و زمینــه آســيبپذيری آنــان را تشــدید میکنــد.
وقتــی زنــان توانایــی کافــی در هیجانهــای خــود را ندارنــد،
فرصــت بهبــود روابــط بــا دیگــران را پیــدا نمیکننــد و عاطفــه
مثبــت و احتــرام را تجربــه نمیکننــد ،آنهــا درگیــر فعالیتهایــی
شــوند کــه بیشــتر دچــار آســیبپذیری روانــی و بدنــی مــی
شــوند .بنابرايــن اگــر زنــان نتواننــد بــه وســيله خــود ابرازگــری،
توجــه و کنتــرل مثبــت را کســب کننــد ،در ســبک زندگــی خــود،
رفتارهایــی ماننــد ورزش منظــم و تغذيــه ســالم و مناســب را بــه
عنــوان رفتارهــای محدودکننــده تلقــی مــی کننــد و ممکــن اســت
بــرای نظــم بخشــيدن بــه هيجــان هــای بيــن فــردی خــود ،روی
ســبک زندگــی ناســالم تکيــه کننــد .بــه عبــارت ديگــر تعــارض در
ابرازگــری هیجانــی مــی توانــد زنــان را بــه ســبک زندگــی ناســالم
ســوق دهــد و آســيب پذيــری روانــی و بدنــی آنــان را افزايــش
ميدهــد .از طرفــی دیگــر شــیوه زندگــی ناســالم بــر کیفــت زندگی
افــراد تاثیــر دارد و ســطح کیفیــت زندگــی افــراد را پایین مـیآورد و
در برخــورد بــا بیماریهــا درد بیشــتر و شــدیدتری را بایــد تحمــل
کننــد (.)46
بــه طــور کلــی ســبک زندگــی ســالم بــه عنــوان یــک مشــخصه
زندگــی متعــادل اســت کــه بــه انتخابهــای آگاهانــه منجــر
میشــود .فــرد در مقابــل انتخــاب الگوهــای رفتــار ســبک
زندگــی و حفــظ ســامت خــود مســئول بــوده و بــا ایــن اعمــال در
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درد را در زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه پیشبینــی کنــد .بــا
توجــه بــه ایــن کــه پژوهــش حاضــر بــر روی زنــان مبتــا بــه
ســرطان ســینه در تهــران انجــام شــده اســت ،ممکــن اســت
عواملــی ماننــد طبقــه اقتصــادی -اجتماعــی ،تحصیــات و
شــخصیت شــرکتکنندگان بــر نتایــج پژوهــش تاثیــر بگــذارد کــه
احتمــال دارد ایــن عوامــل نتایــج پژوهــش را تحــتتاثیــر قــرار
داده باشــد .بــر ایــن اســاس محدودیتهایــی را در زمینــه اســتنباط
نتایــج ،تبییــن و تعمیــم نتایــج ایجــادکنــد .لــذا پیشــنهاد میشــود
در پژوهشهــای بعــدی نقــش احتمالــی ایــن متغیرهــا کنتــرل یــا
مطالعــه شــود .از ایــن رو بــه منظــور پیشــگیری و کاهــش شــدت
درد در بيمــاران ســرطانی شایســته اســت پزشــکان و پرســتاران که
در حــوزه درمــان و اقدامــات درمانــی ســرطان فعالیــت میکننــد،
بــه مهــارت ابرازگــری هیجانــی بیمــاران توجــه کننــد و با مشــاوره
و آمــوزش ایــن مهــارت بــه بیمــاران ســرطانی از بروز درد شــدید در
آنــان پیشــگیری کننــد .همچنیــن بــا ارائــه برنامههــای آموزشــی و
مشــاورهای ،زمینــه بهبــود و بکارگیــری ســبک زندگــی ســالم را در
بیمــار ســرطانی فراهــم کننــد.

جهــت حفــظ ارتقــای بهریســتی خــود و پیشــگیری از بیماریهــا
تــاش میکنــد ( .)47از طرفــی دیگــر بــروز هیجانهــا و رهــا
کــردن آنهــا در چارچــوب توانایــی ابــراز گــری هیجانــی تــا حــدود
زیــادی در عملکــرد بــدن و ارتقــاء ســامت نقــش دارنــد و ناتوانــی
در ابرازگــری هیجانــی مثبــت آســیبپذیری فــرد را نســبت بــه
بیماریهــای روانتنــی تشــدید میکنــد ( .)48بــر ایــن اســاس
تعامــل ابرازگــری هیجانــی مثبــت و ســبک زندگــی ســالم
قویتــر میتواننــد شــدت درد را در زنــان مبتــا بــه ســرطان
ســینه پیشبینــی کننــد .از ایــن رو عــدم ابرازگــری هیجانــی
بــا برخــی رفتارهــای ناســالم ،ماننــد اســتفاده از الــکل و مــواد
مخــدر ،عــدم ورزش و ســبک زندگــی بیتحــرک رابطــه دارد و
فــرد از طریــق درگیــر شــدن در ایــن رفتارهــای ناســالم ،احتمــال
ابتــا بــه بیماریهــای مرتبــط بــا ســبک زندگــی ناســالم ماننــد
بیماریهــای قلبــی -عــروق و ســرطان افزایــش مییابــد .بــر
ایــن اســاس ســبک زندگــی ناســالم اضطــراب ،نگرانــی و اســترس
بیمــاران ســرطانی را افزایــش میدهــد و رفتارهــای هیجانــی و
رهــا کــردن هیجانهــای فــرد کــه در مقابلــه بیمــار ســرطانی بــا
درد ناشــی از بیمــاری نقــش دارنــد ،را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و
مانــع ابرازگــری هیجانــی فــرد میشــود و در نهایــت درد بیشــتری
را تحمــل خواهــد کــرد .در زمــان پاندمــی کوویــد ،19-کــه زنــان
ســرطانی هیجانهــای منفــی بیشــتری را تجربــه میکننــد و
بایــد بیشــتر در خانــه بماننــد و مراقبــت خودشــان باشــند ،ســبک
زندگــی ســالم در ســازگاری آنــان بــا بیمــاری ســرطان تاثیــر دارد
و بــا تاثیرگــذاری روی هیجانهــای منفــی ،آنــان درد کمتــری را
تجربــه میکننــد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ابرازگــری
هیجانــی بــا میانجیگیــری ســبک زندگــی بیشــتر میتوانــد شــدت
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