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چكيده
هدف :سرطان ژنيتال ،براي بسياري از زنان ،واقعهاي تاسفبار تلقي ميشود .بهعلت محدوديتهاي فرهنگي و اجتماعي موجود،
اطالعات اندکي درباره مشکالت اين زنان وجود دارد .از آنجا که مطالعات کيفي به بررسي عميق تجارب افراد ميپردازد ،لذا اين
مطالعه با هدف تبيين تجربه زنان از چالشهاي ابتال به سرطان دستگاه ژنيتال ،صورت گرفت.
مواد و روشها :اين مطالعه کيفي با رويکرد تحليل محتوا و با استفاده از نمونهگيري هدفمند بر روي  16زن مبتال به سرطانهاي
دستگاه ژنيتال که به سه مرکز درماني واقع در شهر مشهد مراجعه کرده بودند ،انجام شد .دادهها با روش تحليل محتواي قراردادي
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .براي تاييد دقت و صحت دادهها از معيارهاي گابا و لينکلن استفاده شد.
يافتهها :دامنه سني مشارکتکنندگان در اين مطالعه  35-62سال بود .با تحليل دادهها سه طبقه  )1دغدغه از دست دادن
جايگاه خود در زندگي مشترک (اجبار به قطع دفعي ارتباطات جنسي ،افزايش بار زندگي بر دوش همسر و کاهش عطر و بوي حضور
بيمار در زندگي)  )2رخنه بيماري در ارتباطات زناشويي (زوال صميميت زناشويي ،تجارب ناخوشايند حين ارتباطات جنسي و بروز
سردمزاجي جنسي تدريجي) و  )3نگراني از احتمال طالق و جدايي (از چشم شوهر افتادن و کشمکشهاي زناشويي) ،به دست
آمد.
نتيجهگيري :زنان مبتال به سرطان دستگاه ژنيتال با چالشهاي بسياري روبرو هستند .آگاهسازي پرستاران و پزشکان در اين
باره ،درک آنان از مشکالت اين زنان در ارتباط با بيماريشان را افزايش ميدهد .همچنين ،برگزاري کالسهاي آموزشي و جلسات
مشاوره در کنار درمان طبي براي بيماران ،ميتواند نقش بسيار موثري در ارتقاي سالمت اين زنان در ابعاد مختلف داشته باشد.
واژههاي کليدي :سرطان ژنيتال ،زنان ،مطالعه کيفي

مقدمه
سرطانهاي دستگاه ژنيتال ،چهارمين بدخيمي زنان در
سراسر جهان است [ .]1بر اساس آمار انجمن سرطان آمريکا در
سال  ،2019صد هزار مورد جديد از اين بيماري در سراسر
جهان گزارش شده است [ %80 .]2از موارد بروز جديد اين نوع
سرطان ،در زنان کشورهاي در حال توسعهاي مانند ايران ،که
بيش از  %95آنان هرگز تست پاپاسمير را انجام ندادهاند،
گزارش شده است [ .]3،4به طوري که ،آمار موارد جديد بروز
اين بيماري در زنان ايراني در سال  10/2 ،2018مورد در هر
ده هزار نفر بوده است [ .]2ابتالي زنان به سرطانهاي دستگاه
ژنيتال ،عالوه بر ايجاد مشکالت اجتماعي و اقتصادي ،بيشترين
آسيب روحي و جسمي را به آنان تحميل مينمايد [ .]5،6اين
موضوع در جوامعي مانند ايران ،که زن رکن و اساس خانواده و
جامعه است ،اهميت بيشتري پيدا ميکند ،زيرا هر چند که
جايگاه زنان در قوميتها و زير فرهنگهاي مختلف در ايران
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متفاوت است اما همگي آنان نقشهاي برجستهاي مانند
همسري ،مادري ،تربيتي ،اقتصادي ،رواني و اجتماعي را در
خانواده ايفا مينمايند و در پرتوي ايفاي صحيح و به جاي اين
نقشها است که جامعه به سمت رشد و تعالي حرکت خواهد
کرد [ .]7بروز بيماريهاي پيچيدهاي مانند سرطان ،ابعاد
روانشناختي ،هيجاني و جسمي زنان را به صورت منفي تحت
تاثير قرار داده و نقشهاي آنان در خانواده را نيز متاثر مينمايد
[ .]8،9از ديگر سو ،مشخص شده است که احتمال طالق و
جدايي هنگام ابتالي زنان به سرطان در مقايسه با مردان بيشتر
است [ .]10در اين رابطه ،نتايج مطالعهاي در سوئد نشان داد،
زنان مبتال به سرطان در خطر بيشتري براي مواجهه با پديدهي
طالق ميباشند ،در حالي که اين احتمال براي مردان با تشخيص
سرطان ،بسيار کمتر است [ .]11در واقع زنان ،بار بيشتري از
زندگي مشترک ،مانند مراقبت از فرزندان و انجام امورات روزانه
منزل را بر دوش ميکشند که اختالل در انجام اين وظايف،

سمانه علينژاد مفرد و همکاران

تجربه زنان از ابتالء به سرطان ژنيتال

مهم اين گونه تجارب را توضيح و تبيين نمايند [ .]31از اينرو،
مطالعه حاضر با هدف تبيين تجربه زنان از چالشهاي ابتال به
سرطان دستگاه ژنيتال ،طراحي و اجرا شد.
مواد و روشها
اين مطالعه از نوع کيفي و با رويکرد تحليل محتوا و قسمتي
از رساله دکتراي پرستاري مجوز از کميته اخالق دانشگاه علوم
پزشکي بيرجند به شماره ()IR.BUMS.REC.1397.363
ميباشد .به اين دليل که در بررسي تجارب زنان از چالشهاي
ابتال به سرطان دستگاه ژنيتال ،الزم است به بررسي عميق روابط
بين فردي آنان با توجه به زمينه فرهنگي و اجتماعي خاص
خودشان پرداخته شود ،از رويکرد تحليل محتواي کيفي استفاده
شد .نمونهگيري هدفمند بر روي  16زن مبتال به سرطانهاي
دستگاه ژنيتال از مراکز مختلف مراجعه اين بيماران در مشهد
(بخش براکي تراپي در مرکز راديوتراپي -انکولوژي امام رضا
(ع) ،کلينيک زنان بيمارستان قائم (عج) و همچنين بخشهاي
بستري و سرپايي بيمارستان اميد) جهت دستيابي به حداکثر تنوع
مشارکتکنندگان صورت گرفت .معيارهاي ورود به مطالعه
شامل )1( :زناني که شش ماه از ابتالي آنان به سرطان ژنيتال
گذشته باشد ( )2با همسرشان زير يک سقف زندگي کنند ( )3بر
اساس پرونده پزشکي و نظر پزشک انکولوژيست ،متاستاز
تشخيص داده شده نداشته باشند ( )4توانايي شرکت در مصاحبه
حضوري و صحبت کردن به فارسي روان را داشته باشند .معيار
خروج نيز ،عدم تمايل به ادامه مصاحبه بود .مالحظات اخالقي
شامل اخذ مجوز از کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي بيرجند،
بررسي و تاييد مطالعه توسط کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي
مشهد ،اخذ رضايت شفاهي و کتبي از بيماران و اطمينان دادن
به مشارکتکنندگان براي محرمانه باقي ماندن اطالعات آنان،
کسب اجازه از بيماران براي ضبط صداي آنان ،انجام
مصاحبههاي فردي در مکاني که مشارکتکنندگان احساس
راحتي و امنيت بيشتري در بيان تجارب خود داشته باشند و
تخصيص کدهاي مجزا به هر بيمار به جاي ذکر نام آنان بود.
اولين مشارکتکننده بدين صورت انتخاب شد که پس از تعيين
معيار هاي ورود و خروج توسط محقق ،وي به بيمارستان اميد
که محل مراجعه اوليه اکثر بيماران با تشخيص سرطان در مشهد
است مراجعه کرد ،سپس بر اساس پرونده پزشکي بيماران از
نظر نوع تشخيص و وضعيت تاهل و نداشتن متاستاز ،اولين
مشارکتکننده که خانمي  42ساله بود و تمايل به اشتراک
تجارب خود در اين زمينه را داشت ،انتخاب شد.
مشارکتکنندگان بعدي نيز با استفاده از نمونهگيري هدفمند و با
توجه به معيارهاي ورود انتخاب شده و اين روند ،تا رسيدن به
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چالشهاي بسياري را براي آنان در زندگي مشترکشان ايجاد
مينمايد [ .]12،13همچنين ،نشان داده َشده است که درد و رنج
حاصل از بيماري ،نگراني از آينده اعضاي خانواده و ترس از
مرگ ،زنان مبتال به سرطان را به سمت افسردگي سوق داده و
اين خود ،اختالالت ايجاد شده در زندگي مشترک آنان را تشديد
مينمايد [.]5،14
از ديگر سو ،آگاهي ناکافي زنان مبتال به سرطانهاي
دستگاه ژنيتال از روند بروز مشکالت عاطفي و جسمي و
همچنين عدم توجه کادر درمان به مشکالت آنان در اين زمينه،
از علل اصلي تشديد چالشهاي فراوان ناشي از اين نوع بيماري
در آنان گزارش شده است [ .]17-15همچنين مشخص شده
است که اين زنان ،حمايت مطلوبي را از طرف همسرانشان
دريافت ننمودهاند و از طرفي زندگي مشترک آنان پس از ابتال
به سرطان ،دستخوش ناماليماتي نيز شده است [ .]18،19در
اين راستا ،در مطالعهاي ،علت کاهش ابراز صميميت زناشويي
از طرف همسران زنان مبتال به سرطانهاي دستگاه ژنيتال،
وجود فشار بار روحي و جسمي و همچنين خستگي مزمن در
آنان عنوان شد که اين خود ،باعث کاهش حمايت کافي و
اثربخش اين مردان از همسرانشان شده بود [ .]20همانطور که
اشاره شد ،سـالمت جامعـه به سالمت خانواده و نشاط ،اقتدار
و پويايي خانواده به زن وابـسته اسـت [ ،]7بنابراين ،به نظر
ميرسد تشخيص چالشها و مشکالت رايج اين زنان در
رويارويي با سرطان دستگاه ژنيتال ميتواند در پي بردن به
نيازهاي آموزشي و مشاورهاي اين بيماران و خانوادههاي آنان
و همچنين شناخت عوامل تسهيلکننده مراقبتي و حمايتي از اين
زنان ،کمککننده باشد .بنابراين بايد به ترسها ،واکنشهاي
عاطفي و نگرانيهاي اين بيماران در بستر عوامل فرهنگي،
هنجارها و اعتقادات خاص در جامعه توجه گردد [.]21
عليرغم مطالعات انجام شده در اين حوزه در کشورهاي
توسعهيافته [ ،]22،23انجام تحقيقاتي از اين دست در ايران به
دليل محدوديتهاي اجتماعي ،فرهنگي و خانوادگي ،دشوار و
محدود ميباشد [ .]26-24از ديگر سو ،به اين دليل که در
بررسي تجارب زنان درباره چالشهاي ابتال به سرطانهاي
دستگاه ژنيتال ،الزم است به عمق روابط بين فردي آنها که
متاثر از عوامل مختلفي مانند روندهاي اجتماعي و فرهنگي
ميباشد دقت و توجه داشت [ ،]27،28بهترين نوع مطالعه،
مطالعات کيفي است زيرا اين نوع مطالعات بر تجربيات زنده
افرادي که يک پديده خاص را تجربه کردهاند تاکيد داشته و
تالش ميکند که ابعاد َآن تجارب را در بستر فرهنگي و اجتماعي
مخصوص به آن جامعه بررسي نمايد [ .]29،30از طرف ديگر،
پژوهشهايي که با روش کمي انجام ميشوند نميتواند زواياي
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کومش
اشباع دادهها ادامه پيدا کرد .قبل از انجام مصاحبه ،درباره محل
آن از بيماران نظرخواهي شد و همگي آنان به انجام مصاحبه در
همان مرکز درماني و در مکاني خلوت و راحت اشاره داشتند.
در اين راستا ،مصاحبهها در مرکز راديوتراپي– انکولوژي رضا
(ع) در اتاق آموزش آن مرکز با هماهنگي مسئول بخش ،در
بخش زنان بيمارستان قائم (عج) ،در اتاق مشاوره که محلي
راحت و خلوت بود و در بيمارستان اميد مشهد در بخش بستري
تخصصي زنان در اتاق سر پرستار و با هماهنگي وي ،انجام
شدند .پس از توضيح هدف از انجام مطالعه به بيماران ،مصاحبه
نيمهساختار يافته و عميق با آنان صورت گرفت .در اين مطالعه
براي شروع بحث از مشارکتکنندگان خواسته شد "تا در مورد
زندگي خود پس از تشخيص سرطان دستگاه ژنيتال صحبت
کنند" ،سپس در راستا با هدف پژوهش ،از آنها در مورد
"نگرانيها ،چالشها و مشکالت زندگي بعد از ابتال به اين
بيماري" سوال ميشد .به عبارت ديگر در مصاحبههاي اول از
سواالت کلي استفاده شد و مصاحبههاي بعدي بر اساس مفاهيم
استخراج شده از مصاحبههاي اوليه هدايت ميشد .همچنين ،بر
حسب ضرورت ،براي روشنسازي و رفع ابهامات ،سواالت
پيگيريکننده نظير "لطفا بيشتر توضيح دهيد" و نظاير آن،
پرسيده ميشد .عالوه بر ضبط مصاحبهها که با MP3 player
صورت گرفت ،مشاهده ،يادداشت در عرصه و يادآورنويسي نيز
توسط محقق انجام شد .در ارتباط با "مشاهده" ،محقق در
مراجعهاي که به بخش براکيتراپي مرکز راديوتراپي انکولوژي
رضا (ع) داشت ،مشاهده کرد که همسر يکي از زنان مبتال به
سرطان دستگاه ژنيتال در حال غر زدن با بيمار و بهانهگيري بود
و مرتب از رفت و آمدهاي مکرر به جهت انجام امور درماني
همسرش ،به وي ،شکايت ميکرد .در ادامه ،وي ،شروع به سر
و صدا با پرسنل پذيرش بخش براکيتراپي نموده و نسبت به
طوالني شدن مدت زمان انتظار براي شروع فرايند درمان،
اعتراض نمود .اين رفتار از طرف همسر ،تا هنگامي که بيمار را
براي براکيتراپي فراخواندند ،ادامه داشت.
هر مصاحبه  40دقيقه ( 60 - 30دقيقه) طول کشيد .با دو
نفر از مشارکتکنندگان مصاحبه دوم به منظور تاييد دادهها و
همچنين برطرف کردن ابهامهاي احتمالي در ارتباط با برداشت
محقق از گفتههاي مشارکتکنندگان ،انجام شد .متن هر مصاحبه
پس از پايان آن ،به صورت کلمه به کلمه نوشته و سپس
کدگذاري شد و پس از تحليل هر مصاحبه ،مصاحبه بعدي انجام
ميگرفت .به منظور مديريت فرايند کدگذاري ،از نسخه MAX
 QDA 18استفاده شد .دادهها با روش تحليل محتواي قراردادي
( )Conventional content analysisمورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند .در اين روش کدها و طبقات به طور مستقيم و به صورت
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استقرايي از دادههاي خام استخراج شدند [ .]32فرايند تجزيه و
تحليل ،همزمان با جمعآوري دادهها و به صورت مقايسه مداوم
آنها و با توجه به مراحل پيشنهادي گراينهيم و الندمن ()2005
به ترتيب در طي مراحل متوالي به شرح زير انجام شد [.]33
در ابتدا متن هر يک از مصاحبهها که توسط پژوهشگر اصلي
کلمه به کلمه تايپ و نوشته شده بود ،به منظور استنباط کلي از
داده ها ،چندين مرتبه خوانده ميشد .الزم به ذکر است که هر
يک از مصاحبهها به عنوان واحد تحليل در نظر گرفته ميشد و
خواندن متن هر مصاحبه در فاصله کوتاهي بعد از نوشتن آنها
انجام ميشد .در مرحله بعد ،متن مصاحبهها با تمرکز بر
شناسايي واحدهاي معنايي مرتبط با هدف پژوهش خوانده
ميشد .سپس در مرحله بعدي واحدهاي معنايي که عبارت از
کلمات ،جملهها يا پاراگرافهايي از بيانات مشارکتکنندگان
بودند شناسايي و به دنبال آن ،اين واحدهاي معنايي با رسيدن
به سطح انتزاع و با توجه به مقايسه مداوم شباهتها و
تفاوتهايشان به صورت کدها و زير طبقات گروهبندي و نوشته
ميشدند .در مرحله آخر با تامل و تدبر و مقايسه طبقات با
يکديگر ،درون مايههاي اصلي تنظيم و معرفي گرديدند.
از معيارهاي گابا و لينکلن ( )Lincoln & Gubaشامل
(اعتبارپذيري ( ،)Credibilityانتقالپذيري و تناسب
تاييدپذيري
،)Transferability
&
(Fittingness
( ،)Conformabilityو قابليت اعتماد و حسابرسي
( ،)Dependabilityبراي تعيين صحت و دقت دادهها استفاده شد
[ .]34اعتبارپذيري از طريق تعامل طوالنيمدت محقق با دادهها
و بازبيني دادهها توسط مشارکتکنندگان و بازبيني توسط
همکاران تيم تحقيق حاصل شد .جهت بازبيني دادهها توسط
مشارکتکنندگان ،از پنج نفر از آنان درخواست شد تا صحت
متن تايپ شده و همچنين مفاهيم استخراج شده از متن را تاييد
کنند .همچنين اعضاي تيم تحقيق نيز به صورت جداگانه چند
مورد از مصاحبهها را کدگذاري کردند و ميزان شباهت کدها
بررسي شد و در مواردي که اختالفي وجود داشت بعد از
جلسات مشاوره به اجماع ميرسيدند .جهت انتقالپذيري و
تناسب به توصيف غني و کامل مراحل کار پرداخته شد .بدين
منظور سعي شد نقل قولهاي مشارکتکنندگان به همان صورتي
که گفته شده ،ارائه گردد .همچنين ويژگيهاي دموگرافيک
مشارکتکنندگان و زمينه مورد بررسي با جزئيات بيان شد تا
خواننده بتواند در مورد استفاده از نتايج مطالعه تصميمگيري
نمايد .تاييدپذيري با کنترل دادهها توسط ناظران خارجي آشنا
به تحقيق کيفي سنجيده شد .جهت اعتماد و حسابرسي ،مراحل
تحقيق به طور دقيق ثبت و گزارش شد تا امکان پيگيري تحقيق
براي پژوهشگران ديگر فراهم گردد.

سمانه علينژاد مفرد و همکاران

تجربه زنان از ابتالء به سرطان ژنيتال

شوهران اين بيماران عالوه بر امورات منزل و وظايف خارج از
خانه ،مجبور به مديريت امور فرزندان نيز بودند .اين ناتواني در
انجام کامل وظايف مادري و احساس ايجاد خالء عاطفي در
فرزندان به مرور زمان ،از مواردي بود که اين زنان را نگران
تزلزل در جايگاه مادري خود کرده بود .از طرف ديگر با آغاز
فرايند درمان ،به دليل طوالني بودن جلسات درماني و همچنين
درگيري بيمار با عوارض جسمي و روحي و رواني داروها و
تکنيکهاي درماني ،بيماران به سمت گوشهگيري و افسردگي
رفته و از ديگر سو ،توانايي آنان براي انجام امور سابق در
زندگي مشترک کاهش يافته بود .اين موضوع باعث شده بود که
اين زنان نگراني و دغدغه بسيار زيادي را براي آينده خود و
خانوادهشان داشته باشند به طوريکه سنگيني بار عاطفي اين
موضوع آنان را به سمت نااميدي ،افسردگي و گوشهنشيني سوق
داده بود.
از ديگر سو ،به علت درگيريهاي روحي و جسمي با
بيماري و درمان آن ،فعاليتهاي اين زنان در محيط خانه روز
به روز کمرنگتر ميشد و اين نه تنها براي خود بيمار آزاردهنده
بود بلکه اعضاي خانواده را نيز از نظر روحي و رواني درگير
کرده بود .در اين رابطه يکي از بيماران بيان داشت:
"دختر کوچيکم سوم دبستان هست ...خيلي به من
وابستهي ...االن حدود  3ماهي هس که يادم نمياد غذا پخته
باشم ...من الغر ميشم ...اونم با من الغر ميشه ...بنده خدا
شوهرم غذا ميپزه لب نميزنه اين بچه ...ميگه فقط غذاهاي
مامانو ميخوام ...منم قبل اين بساطا خيلي حوصله بيشتر
داشتم تو آشپزخونه ...االن اصال يه دقيقه نميتونم رو پام
وايسم ...بلند ميشم از سر جام مثل اين زناي حامله ببخشيد
ميخوام باال بيارم ....طفلک بچم الغر شده  ..از درسش
افتاده( "...مشارکتکننده شماره )12
رخنه بيماري در ارتباطات زناشويي
اگرچه نگراني و دغدغه درباره تاثير بيماري و فرايند درمان
بر ارتباطات جنسي بهدليل ماهيت خاص اين نوع سرطان از
همان ابتداي آغاز بيماري در اين زنان وجود داشت ،اما به
تدريج با پيشرفت بيماري و جديتر شدن فرايندهاي درماني،
اين نگراني شکل جديتري به خود گرفته و تار و پود ارتباطات
زناشويي اين بيماران و همسرانشان را تحت تاثير قرار داده بود.
يکي از مصاديق اختالل در ارتباطات زناشويي در اين بيماران
و همسرانشان ،بروز زوال صميميت زناشويي بود که به صورت
صميميت زناشويي تصنعي ،عقبنشيني شوهر از ابراز صميميت
و عدم تمايل بيمار به نوازش و بوسه ،خود را نشان داده بود.
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نتايج
در مجموع  16زن مبتال به سرطانهاي دستگاه ژنيتال مورد
مصاحبه قرار گرفتند .دامنه سني اين زنان  35-62سال
( )53/8±4/2و ميزان تحصيالت آنان از پنجم ابتدايي تا
کارشناسي ارشد بود .طول مدت زمان ابتال به سرطان ژنيتال
 1-10سال ( ) 2/88±2/27بود %37 .از اين زنان مبتال به
سرطان رحم %38 ،مبتال به سرطان سرويکس و  %25مبتال به
سرطانهاي تخمدان بودند (جدول  .)1درونمايهي تجربيات
زنان در ارتباط با چالشهاي ابتال به سرطان دستگاه ژنيتال
شامل سه طبقه  )1دغدغه از دست دادن جايگاه خود در زندگي
مشترک ،با سه زير طبقه "اجبار به قطع دفعي ارتباطات جنسي"،
"افزايش بار زندگي بر دوش همسر" و "کاهش عطر و بوي
حضور بيمار در زندگي" )2 ،رخنه بيماري در ارتباطات
زناشويي با سه زير طبقه "زوال صميميت زناشويي"" ،تجارب
ناخوشايند حين ارتباطات جنسي" و "بروز سردمزاجي جنسي
تدريجي" و  )3نگراني از احتمال طالق و جدايي با دو زير طبقه
"از چشم شوهر افتادن" و "کشمکشهاي زناشويي" ،استخراج
شد (جدول  ،)2که در ادامه به تبيين اين طبقات پرداخته خواهد
شد.
دغدغه از دست دادن جايگاه خود در زندگي مشترک
ابتالي مشارکتکنندگان به سرطان دستگاه ژنيتال ،زندگي
اين زنان را از ابعاد مختلف تحت تاثير قرار داده و در واقع،
تهديدي براي جايگاه فعلي آنان در زندگي مشترکشان بود .بدين
صورت که اين زنان در برقراي ارتباطات جنسي با همسرانشان
دچار مشکل شده و به علت عدم اجازه پزشک به نزديکي و
همچنين امکانپذير نبودن نزديکي ،مجبور به قطع دفعي
ارتباطات جنسي شده بودند .از طرف ديگر ،بسياري از
مشارکتکنندگان چند هفته بعد از درمانهاي اوليه حتي در
صورت صدور مجوز نزديکي از طرف پزشک ،امکان برقراي
اين روابط را بهدليل عوارض جسمي ناشي از فرايندهاي درماني
در ناحيه تناسلي ،نداشتند .عالوه بر ايجاد اختالالت در
ارتباطات جنسي اين بيماران و همسرانشان ،بروز بيماري و
دست و پنجه نرم کردن بيماران با فرايند طوالني درمان و
عوارض جانبي آن ،باعث شده بود بسياري از وظايف منزل و
نگهداري فرزندان که قبال توسط آنان انجام ميشد بالتکليف
باقي بماند ،در اين هنگام شيفت انجام اين وظايف به سمت
همسر و درگيري او در اين امور ،باعث افزايش بار زندگي بر
دوش آنان شده بود که اين خود يکي از نگرانيهاي بيماران بود.
همچنين ،نگهداري از فرزندان و انجام امور روزانه آنان بعد از
ابتالي زنان به بيماري ،دچار اختالل شده بود و به ناچار

جلد  ،23شماره ( 6پياپي  ،)86آذر و دي 1400

کومش

جدول  .1اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان مطالعه
تحصیالت

شغل

کد شرکت کننده سن
1P

56

دیپلم

نوع سرطان ژنیتال وضعیت درمانی مدت زمان ابتال (سال) تعداد فرزندان سن همسر شغل همسر
کارمند

5

1

70

خانه دار

سرویکس

هیسترکتومی

4

68

کشاورز

3

75

نظامی

2P

60

دیپلم

خانه دار

سرویکس

پیگیری

2

3P

65

لیسانس

معلم

سرویکس

براکی تراپی

2

56

تاجر

4P

 50پنجم دبستان خانه دار

رحم

براکی تراپی

1

3

بیکار

5P

50

سیکل

خانه دار

رحم

براکی تراپی

2

4

53

6P

60

دیپلم

خانه دار

رحم

براکی تراپی

1

6

77

نظامی

7P

57

دیپلم

خانه دار

تخمدان

پیگیری

2

4

69

راننده

8P

50

لیسانس

خانه دار

سرویکس

پیگیری

3

4

59

کشاورز

9P

50

سیکل

خانه دار

رحم

پیگیری

3

6

58

کارمند

10P

43

دیپلم

خانه دار

رحم

براکی تراپی

3

2

45

نظامی

11P

 60فوق لیسانس

معلم

سرویکس

براکی تراپی

1

3

62

معلم

12P

58

لیسانس

خانه دار

رحم

پیگیری

10

6

70

کارمند

13P

62

دیپلم

خانه دار

سرویکس

پیگیری

5

6

76

کشاورز

14P

35

دیپلم

خانه دار

تخمدان

پیگیری

1

2

40

کارگر

15P

45

لیسانس

معلم

تخمدان

پیگیری

2

3

52

معلم

16P

43

لیسانس

خانه دار

رحم

پیگیری

3

6

50

کشاورز

جدول  .2مضامین اصلی و فرعی در ارتباط با چالش های ابتال به سرطان ژنیتال در زنان
طبقات

زیر طبقات
اجبار به قطع دفعی ارتباطات جنسی

دغدغه از دست دادن جایگاه خود در زندگی مشترک

افزایش بار زندگی بر دوش همسر
کاهش عطر و بوی حضور بیمار در زندگی

زوال صمیمیت زناشویی
رخنه بیماری در ارتباطات زناشویی
تجارب ناخوشایند حین ارتباطات جنسی

از چشم شوهر افتادن
نگرانی از احتمال طالق و جدایی
کشمکش های زناشویی

در واقع مشارکتکنندگان به دليل درگيريهاي جسمي و
روحي و رواني در طي فرايند درمان ،عدم امکان نزديکي در
بسياري از مواقع و نگرانيهايي مانند مرگ ،تنهايي فرزندان و
عاقبت آنان و بيحوصلگي ،نميتوانستند صميميت لذتبخشي
را در زندگي تجربه نمايند و از طرف ديگر همسران آنان نيز به
علت عدم ايجاد رضايت جنسي و همچنين درگيري در فرايند

عدم اجازه پزشک به نزدیکی
امکان پذیر نبودن نزدیکی
گرفتار شدن با امور منزل
رسیدگی به فرزندان
گوشه گیر شدن بیمار
کاهش توانایی انجام امور سابق
صمیمیت زناشویی تصنعی
عقب نشینی شوهر از ابراز صمیمیت
فرار بیمار از نوازش و بوسه
اضطراب حین نزدیکی
احساس تجاوز در بستر
کاهش احساس زنانگی شوهر به بیمار
فرار از برقراری رابطه جنسی
احساس سربار بودن در زندگی
کاهش حمایت ها از طرف شوهر
بی تفاوتی تدریجی شوهر نسبت به بیماری همسر
قهر های متعدد
کاهش آستانه تحمل

درمان همسر ،نميتوانستند صميميت دلچسب و باکيفيتي را در
زندگي با همسر خود به نمايش بگذارند و حتي در برخي موارد،
تصنعي بودن اظهار صميميت از طرف برخي شوهران ،براي
بيماران آزاردهنده گزارش شد .در ادامه ،اجتناب مردان از ابراز
صميميت باعث شده بود در شرايطي که بيماران احتياج بيشتري
به ابراز صميميت از طرف همسر داشتند ،اين امر تحقق نيابد .از
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بروز سرد مزاجی جنسی تدریجی

کد ها

سمانه علينژاد مفرد و همکاران

تجربه زنان از ابتالء به سرطان ژنيتال
طرفي مشارکتکنندگان ،احساس ميکردند که همسرانشان
بهعلت درگيريهاي متعدد پس از ابتالي اين زنان به سرطان،
از آنان دلچرکين و ناراحت هستند و گمان ميکنند که ابراز
عالقه به آنان از طرف شوهرانشان مانند گذشته نيست و اين
برايشان بسيار ناراحتکننده بود .همچنين ،اين زنان از کاهش
جذابيتهاي خود به علت عوارض درمانها ،بسيار ناراحت بوده
و آن را عاملي براي کاهش ارتباطات عاطفي و زناشويي بين
خود و همسرانشان ميدانستند.
از طرف ديگر ،فرايند و پروسه درمان سرطان براي
مشارکتکنندگان خستهکننده و استرسزا بود و آنان را دچار
بيحوصلگي و گوشهگيري کرده بود .آنان عالقهاي به
(همبستري) و ابراز عشق و عالقه به شوهرانشان را نداشتند و
همچنين استقبالي از ابراز عشق از طرف آنان ،نميکردند و در
مواردي تنهايي را ترجيح ميدادند ،به طوريکه براي اينکه
مجبور به برقراري ارتباطات زناشويي با همسران خود نباشند،
اقداماتي مانند خواباندن فرزندان کنار خود را انجام ميدادند
زيرا به علت فشارها ،نگرانيها و دغدغههايي که از يک سو
ناشي از پروسه درمان و عوارض آن و از سوي ديگر ترس از
آينده مبهم خود و خانوادهشان بود ،تمايل و حوصلهاي براي
برقراري اين ارتباطات براي آنها باقي نميگذاشت.
زوال تدريجي و پيشرونده در صميميت زناشويي ،يکي از
مواردي بود که باعث بروز و ايجاد تجارب ناخوشايند حين
ارتباطات جنسي در اين بيماران و همسرانشان شده بود و به
نوبه خود ارتباطات زناشويي آنان را بيشتر تحت تاثير قرار
داده بود ،در اين راستا ،اضطراب حين مقاربت ،ميل به برقراري
ارتباط جنسي در اين بيماران را کاهش داده و يا حتي از بين
برده بود .در واقع بيماران در هر بار نزديکي و حتي قبل از آن،
نگران عدم امکان دخول از طرف شوهر و در ادامه ،نگران
درگيريها و چالشهاي زناشويي پس از آن بودند که نزديکي
را براي آنان به کابوسي وحشتناک تبديل کرده بود.
همچنين ،مشارکتکنندگان حس تجاوز در ارتباط جنسي
را به دليل مجبور شدن به برقراري رابطه جنسي بدون ميل و
رغبت گزارش کردند .برخي مشارکتکنندگان بيان داشتند که
اين رفتار همسرانشان در اجبار آنان به برقراري ارتباط جنسي
را هيچگاه فراموش نميکنند و در حافظه آنان همواره به عنوان
تجربهاي تلخ باقي خواهد ماند.
يکي ديگر از مصاديق رخنه بيماري در ارتباطات زناشويي
در زنان مبتال به سرطان دستگاه ژنيتال و همسرانشان ،بروز
سردمزاجي جنسي تدريجي در آنان بود .به نظر ميرسد زوال
صميميت زناشويي و تجارب ناخوشايند حين ارتباطات جنسي
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از جمله علل سوق دادن اين بيماران و همسرانشان به اين سمت
بود .يکي از موارد سردمزاجي جنسي ،کاهش يا عدم احساس
زنانگي شوهر نسبت به بيمار به علت هيسترکتومي بود .در واقع
بر طبق گفته مشارکتکنندگان ،شوهران آنان ،عدم احساس زن
بودن نسبت به همسرانشان را در صورت هيسترکتومي در آنان،
احساس کرده بودند و اين مسئله براي آنان بسيار چالشزا بود.
در واقع اين احساس در شوهران اين بيماران به داليل عاطفي
و روحي رواني ناشي از برداشتن رحم به عنوان عضو اصلي
زنانگي و فرزندآوري در همسرانشان ،ايجاد شده بود .نکته قابل
توجه اين بود که هر چند اکثر زنان شرکتکننده در اين مطالعه
از سن باروري خارج شده بودند و حتي داشتن رحم در آنان
اهميت گذشته را نداشت ،اما باز هم برداشتن آن ،خالء عاطفي
و روحي و رواني بزرگي را براي همسرانشان ايجاد کرده بود.
در اين رابطه بيماري بيان کرد:
"منو شوهرم از بعد بيماريم خيلي از هم دور شديم ...ولي
اوجش وقتي بود که ميخواستن ازش رضايت بگيرن براي
برداشتن رحمم...خيلي ناراحت هست از اينکه من ميخوام
رحممو بردارم...همون اولم که رضايت ازش گرفتن گفت من
دوست ندارم تو رحمتو برداري ...بهش ميگم خوب شايد بميرم
اگه برندارم ...همش فکر و ذهنش شب و روز برداشتن رحم
منه...محبتش صفر شده( "...مشارکتکننده شماره .)16
مورد ديگري که باعث ايجاد سردمزاجي جنسي در شوهران
اين بيماران شده بود ،وجود تفکر مبني بر عدم امکان باروري
در همسرانشان پس از ابتال به سرطان دستگاه ژنيتال بود .از
ديگر سو ،يکي ديگر از علل ايجاد سردمزاجي جنسي تدريجي،
فرار بيمار از برقراري ارتباط جنسي با همسرانشان گزارش شد.
به اين صورت که برخي مشارکتکنندگان با پيشنهاد شوهرشان
براي برقراري رابطه جنسي بسيار خشن برخورد کرده و از اين
طريق سعي داشتند تن به اين روابط ندهند .برخي بيماران براي
فرار از برقراري ارتباط جنسي ،شوهر خود را از برقراري رابطه
ميترساندند .هر چند اين اقدامات در کوتاهمدت شوهران اين
زنان را از برقراري رابطه جنسي منصرف ميکرد اما از طرفي به
مرور زمان باعث کاهش تمايل همسرانشان به نزديکي با آنان
ميشد و اين خود پايهگذار بروز اختالفات زناشويي بود.
نگراني از احتمال طالق و جدايي
به تدريج با پيشرفت بيماري و پيچيدهتر شدن فرايندهاي
درماني و همچنين ماهيت مزمن بيماري و اجبار به انجام و
پيگيري درمانهاي طوالنيمدت و همچنين اختالالت ،چالشها
و نگرانيهايي که پيشتر در متن زندگي مشترک اين زنان و
شوهرانشان گزارش شد ،اين بيماران را نگران احتمال بروز
طالق و جدايي کرده بود .در اين راستا برخي از بيماران احساس
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"...ميرم دکتر ميام...اصال نميگه چي شد ...چي نشد...دکتر
چي گف...چه دارويي زدي ...چي نزدي....اصال واسش مهم
نيست ديگه( "... ...مشارکتکننده شماره )3
از مصاديق ديگري که بيماران را بيشتر نگران وقوع پديده
طالق و جدايي کرده بود ،افزايش ميزان کشمکشهاي زناشويي
به صورت ايجاد قهرهاي متعدد و همچنين کاهش آستانه تحمل
آنان و همسرانشان در برابر ناماليمتهاي زندگي بود.
بدين صورت که مشارکتکنندگان بيان داشتند که
چالشهاي بوهجود آمده در زندگي مشترک بر اثر ابتالي آنان
به سرطان ژنيتال باعث ايجاد قهرهاي متعدد بين آنها و
همسرانشان شده بود.
از ديگر سو اين بيماران اظهار ميداشتند که قبل از بروز
بيماري در برابر سختيها تحمل باالتري داشتند اما اکنون
نميتوانند در برابر ناماليمات زندگي مشترک صبور باشند و
آنها را مديريت کنند .در واقع به علت چالشهاي گوناگون بعد
از ابتالي زنان به بيماري و درگيريهاي متفاوتي که خود آنان
و همسرانشان در طي زندگي مشترک با آن دست و پنجه نرم
ميکردند ،به تدريج آنان را به طرف طالق عاطفي سوق داده و
شکنندگيشان را در برابر ناماليمات زندگي مشترک افزايش
داده بود به همين دليل ،با پيش آمدن اندک مشکلي ،دعوا،
مرافعه ،قهر و ترک کردن موقت زندگي از طرف زوجين اتفاق
ميافتاد.
بحث و نتيجهگيری
اين مطالعه با هدف تبيين تجربه زنان از چالشهاي ابتال به
سرطان دستگاه ژنيتال ،انجام شد .اولين طبقه حاصل از اين
مطالعه" ،دغدغه از دست دادن جايگاه خود در زندگي مشترک"
از جانب بيماران بود .اجبار به توقف ناگهاني ارتباطات جنسي
واژينال براي مدت زمان نامشخص ،يکي از نگرانيهاي اين
زنان در اين رابطه گزارش شد .رشتآبادي و همکاران نيز که
به بررسي تجارب زنان درباره ارتباطات جنسي بعد از
هيسترکتومي در ايران پرداخته بودند ،نگراني اين بيماران را از
احتمال ازدواج مجدد شوهرانشان به دليل عدم توانايي برآورده
کردن نيازهاي جنسي آنان را گزارش کردهاند [ .]35قطع دفعي
ارتباطات جنسي ،بيماران را به فکر استفاده از ساير راههاي
جايگزين براي اين منظور به جز نزديکي از طريق واژن سوق
داده بود ،با اين حال ،اين روشها ،چالش بزرگ و استرسزايي
براي آنان گزارش شد .مهمترين دليل اين بود که اينگونه
روشها ،جزء رفتارهاي جنسي معمول اين زنان و همسرانشان
قبل از بروز بيماري نبود و در برخي موارد نيز همسران اين زنان
از اين روشها ،استقبال نميکردند .گيلبرت و همکاران نيز در
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ميکردند از چشم شوهرانشان افتادهاند بدين صورت که آنان
احساس سربار بودن و غير مفيد بودن در زندگي را داشتند ،از
ديگر سو ،آنان به تدريج با رفتارهاي سرد همسرانشان مانند
کاهش حمايت از طرف آنان و بيتفاوتي تدريجي شوهرانشان
نسبت به بيماري خود مواجه ميشدند که فرضيه احتمال طالق
و جدايي را در آنان تقويت ميکرد .در واقع بيماران ،پس از ابتال
به بيماري ،نميتوانستند مانند گذشته فعاليتها و امور روزانه
زندگي را انجام دهند و به اين علت گمان ميکردند که ديگر فرد
مفيد و مثمر ثمري در زندگي نيستند ،از طرفي آنان اين احساس
را داشتند که تا زماني که سرپا هستند و ميتوانند امورات منزل
و زندگي را بچرخانند از نظر ساير اعضاي خانواده و مخصوصا
همسر مورد احترام هستند و در صورت بروز بيماري و کاهش
تواناييهاي سابق در اداره امور زندگي ،به تدريج ،عزت و
احترام سابق را نزد اعضاي خانواده از دست داده و به فردي
تبديل ميشوند که سربار زندگياند و اين موضوع براي آنان
بسيار ناراحتکننده بود.
همچنين مشارکتکنندگان کاهش تدريجي حمايتهاي
مالي و عاطفي را از طرف همسرانشان گزارش کردند .افزايش
دفعي بار زندگي مشترک بر دوش همسران اين بيماران ،ماهيت
مزمن بيماري و لزوم درمانها و پيگيريهاي متعدد و طوالني،
کاهش تدريجي ذخاير مالي خانواده به دليل هزينههاي درمان
و همچنين کاهش اميد همسران اين بيماران به بهبود آنان ،به
تدريج باعث شده بود که تحمل اين وضعيت از طرف همسران
اين بيماران کاهش يافته و حمايتهاي مالي ،روحي ،رواني و
غيره ،نيز کاهش پيدا کند و بيماران از اين وضعيت احساس
ناراحتي ميکردند.
با پيشرفت بيماري و طوالني شدن درگيري همسران بيماران
در فرايند درمان ،به تدريج ،آنان ،نسبت به بيماري همسرانشان
بيتفاوت ميشدند و ديگر پيگير فرايند درمان آنان نبودند و اين
از نظر بيماران بسيار آزاردهنده بود .در واقع احساس مهم نبودن
نزد شوهر براي اين زنان ،تراژدي بزرگي گزارش شد .به همين
دليل برخي بيماران سعي در انجام اموري براي جلب توجه
شوهرانشان مانند گريه کردن و يا تهوع و استفراغ عمدي بعد از
بازگشت از درمان ،داشتند .اما به مرور زمان ،اين موارد نيز
کارايي سابق را براي جلب توجه همسران اين زنان نداشت و
در نهايت به علت خسته و مستاصل شدن شوهران اين بيماران
از درگيريهاي فراوان در امور مختلف ،به تدريج ،بيتفاوتي و
عادي انگاري نسبت به همسرانشان در آنان بهوجود آمده بود.
در اين رابطه يکي از بيماران بيان داشت:

سمانه علينژاد مفرد و همکاران

تجربه زنان از ابتالء به سرطان ژنيتال
مطالعه خود که در ارتباط با بيماران (زنان و مردان) مبتال به
سرطانهاي مختلف و رابطه اين بيماري با ارتباطات نزديک
زناشويي آنان پرداخته بود ،عنوان کرد که اعمال جايگزين
ارتباط جنسي بين زوجين پس از سرطان ،براي آنان چالشي
بزرگ بود [ .]36اين موضوع بيماران را نگران چگونگي تامين
نياز جنسي همسرانشان از يک سو و همچنين ترس از روي
آوردن آنان به ازدواج موقت و يا روابط فرازناشويي و در نتيجه
از دست دادن نقش جنسي خود ،از سويي ديگر ،کرده بود.
دغدغه ديگر اين بيماران کاهش عطر و بوي حضور آنان در
زندگي بود .مطالعات نشان دادهاند که درد و رنج حاصل از
بيماري ،نگراني از آينده اعضاي خانواده و ترس از مرگ،
بيماران مبتال به سرطان را به سمت افسردگي سوق ميدهد
[ ]14،5و افسردگي و درد و رنج ناشي از آن ،مانع از هر گونه
فعاليت سازنده در آنان ميشود [ .]37در ادامه ،کاهش
فعاليتهاي روزمره آنان در منزل به صورت بسيار ملموسي از
طرف اعضاي خانواده درک شده و آنان را دچار چالش کرده
بود .در نتيجه آنان حضور بيمار را در خانه به عنوان مادر و يا
همسر ،مانند گذشته احساس نميکردند .از طرف ديگر ،اين
موضوع ،باعث شده بود تا همسران آنان ،عهدهدار برخي از اين
امور شوند که اين خود آنان را با چالشهاي بسياري مواجه
کرده بود .دومين طبقه ظهور يافته در اين مطالعه "رخنه بيماري
در ارتباطات زناشويي" بود .زوال صميميت زناشويي يکي از
يافتههاي مهم در اين رابطه ميباشد .در واقع با بدتر شدن
بيماري ،شرکتکنندگان احساس ميکردند همسرانشان مانند
گذشته به آنها ابراز صميميت نميکنند .در مطالعهاي که به
بررسي ارتباطات زنان مبتال به سرطانهاي دستگاه ژنيتال و
همسرانشان پرداخته شده بود ،علت کاهش صميميت زناشويي
از طرف همسران اين زنان ،وجود فشار بار روحي و جسمي و
همچنين خستگي مزمن در آنان عنوان شده است که سطح باالي
پريشاني ،اضطراب و احساسات ناخوشايند مانند تنهايي،
بدبختي و ناامني را در آنها به وجود آورده بود [ ،]20بنابراين
آنها نميتوانستند صميميت سابق در زندگي مشترک با
همسرانشان را ابراز نمايند .مطالعه ديگري نيز ،کاهش ميزان
صميميت زناشويي را بعد از تشخيص سرطان در يکي از زوجين
 ،گزارش کرده است [ .]36تجارب ناخوشايند حين ارتباطات
جنسي از ديگر مواردي بود که توسط مشارکتکنندگان مطرح
شد .اضطراب در حين ارتباط جنسي ،يکي از اين موارد بود.
بدين صورت که به دليل عوارض جانبي درمان ،در حين رابطه
جنسي در بسياري از موارد امکان دخول واژينال به دليل تنگي
و انقباض بسيار زياد واژن براي همسر اين بيماران امکانپذير
نبود به همين دليل رابطه جنسي قطع شده و شوهران اين بيماران
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شروع به شکايت از اين مشکل ميکردند .اين چالش در روابط
جنسي بعدي نيز دوباره تکرار ميشد ،و در نتيجه به عاملي براي
ايجاد اضطراب و استرس در حين رابطه براي بيماران تبديل
شده بود .عامل ديگر ايجادکننده اضطراب در حين رابطه جنسي،
درد بسيار زياد بيماران گزارش شد .بسياري از آنان اين درد را
تحملناپذير عنوان کردند .در مطالعات ديگر نيز که در ارتباط با
بررسي ارتباطات جنسي در زنان مبتال به سرطانهاي دستگاه
ژنيتال انجام شده است ،به واژينيسموس و تأثيرات آن در ايجاد
اختالالت در روابط جنسي در زوجين اشاره شده است [-38
 .]40از ديگر يافتههاي مهم اين مطالعه ،احساس بيمار مبني بر
مورد تجاوز جنسي واقع شدن از طرف همسر بود .برخي
مشارکتکنندگان بيان داشتند همسرانشان به هيچ عنوان حاضر
به چشمپوشي و خودداري از ارتباطات جنسي نيستند و بدون
در نظرگيري شرايط جسمي و روحي و آمادگي و رضايت
بيماران ،آنان را مجبور به برقراري ارتباط جنسي مينمايند.
برخي بيماران عدم وجود حامي مالي ديگر در زندگي و تهديد
شوهر به عدم ادامه حمايت را عامل تن دادن به اين ارتباط
اجباري ميدانستند ،در اين حالت بيماران احساس برقراري
ارتباط جنسي با فردي غريبه را داشتند که براي آنان به اندازه
ارتباط نامشروع تنفرآميز بود .مجبور کردن خود به برقراري
رابطه جنسي با همسر در زنان مبتال به سرطان در برخي
مطالعات ديگر نيز ذکر شده است [ .]43-41،38مفهوم استخراج
شده ديگر در اين مطالعه ،وقوع سردمزاجي جنسي بود .کاهش
احساس زنانگي شوهر به همسرش يکي از اين عوامل گزارش
شد .هيسترکتومي در برخي بيماران ،عاملي براي کاهش احساس
زنانگي به آنان از طرف شوهرانشان بود .بسياري از
مشارکتکنندگان بيان داشتند که همسرانشان تمايلي به برقراري
ارتباطات جنسي با آنان بعد از هيسترکتومي ندارند و احساس
ميکنند همسرشان زنانگي خود را از دست داده و رابطه جنسي،
تاثيرات لذتبخش خود را مانند گذشته ندارد .در مطالعهاي که
به بررسي تجارب جنسي زنان بعد از هيسترکتومي پراخته شده
بود نيز کاهش ابراز صميميت زناشويي از طرف شوهر به علت
احساس ذهني ناشي از عدم وجود رحم گزارش شده بود [.]44
از طرف ديگر ،احساس شوهران اين بيماران مبني بر عدم
توانايي باردار شدن همسرانشان پس از ابتال به سرطان دستگاه
ژنيتال ،عامل ديگري بود که به عنوان کاهش احساس زنانگي
اين شوهران به همسرانشان از طرف بيماران گزارش شد و خود
باعث بروز سردمزاجي جنسي و بيفايده بودن برقراري رابطه
جنسي از نظر همسرانشان شده بود .اين موضوع در مطالعات
ديگر که به بررسي ارتباطات زناشويي در زنان مبتال به
سرطانهاي دستگاه ژنيتال پرداخته شده است ،نيز عنوان شده
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است [ .]48-45از ديگر يافتههاي اين مطالعه ،تالش بيماران
براي فرار از مقاربت و نزديکي با همسرانشان بود .واکنش خشن
و تند بيماران در برابر پيشنهاد همسرانشان براي برقراري رابطه
جنسي ،يکي از اين موارد بود .همچنين ،برخي بيماران،
همسرانشان را از برقراري رابطه جنسي ميترساندند .از جمله
اين موارد ،بيان جايگذاري برخي داروها و دستگاهها در واژن
و احتمال بروز خطر براي شوهر حين نزديکي ،يا تاثير بد داروي
شيميدرماني يا داروهاي ديگر بر ترشحات تناسلي و احتمال
انتقال برخي بيماريها به شوهر در صورت برقراري رابطه
جنسي بود .شيرينکام و همکاران نيز که به بررسي ارتباطات
جنسي در زنان پس از هيسترکتومي پرداخته بودند ،فرار بيمار
از برقراري ارتباط جنسي با همسر را گزارش کردهاند [ .]44در
مطالعه ديگري نيز که در مراکش انجام شد ،عنوان شد که زنان
مبتال به سرطان ژنيتال به دنبال بهانهها و راههايي جهت فرار از
برقراري رابطه جنسي با شوهرانشان بودند [ .]49به نظر ميرسد
که تالش براي فرار از نزديکي در بيماران در مطالعه حاضر از
يک سو به علت ترس از عود بيماري در صورت برقراري رابطه
جنسي واژينال و از سوي ديگر عدم تمايل اين بيماران به تجربه
مجدد وقايع تلخ حين نزديکي بود که پيشتر به آن اشاره شده
است .طبقه سوم نتايج حاصل از اين مطالعه" ،نگراني بيماران از
احتمال ايجاد طالق و جدايي" بود .مطالعات نشان دادهاند که
بيماران سرطاني در برابر پديده طالق ،با چالشهاي بسياري
روبرو هستند و در واقع بيماري آنان تاثير منفي بيشتري نسبت
به آنچه آنان انتظار داشتند بر زندگي زناشويي آنان گذاشته
است [ .]51-50،18از سوي ديگر ،مشخص شده است که
احتمال طالق و جدايي هنگام ابتالي زنان به سرطان در مقايسه
با مردان بيشتر است [ .]10در اين رابطه ،مطالعهاي در سوئد،
که بر روي بيماران مبتال به سرطان انجام شد ،نشان داد که ،زنان
مبتال به سرطان پستان در خطر بيشتري براي مواجهه با پديدهي
طالق بودند در حالي که اين احتمال براي مردان مبتال به
سرطانهاي پروستات و بيضه ،بسيار کمتر بوده است [ .]11در
واقع زنان بار بيشتري از زندگي مشترک ،مانند مراقبت از
فرزندان و انجام امورات روزانه منزل را بر دوش ميکشند که
اختالل در انجام اين وظايف ،چالشهاي بسياري را براي
زوجين در زندگي مشترکشان ايجاد ميکند [ .]12،13در مطالعه
حاضر کاهش اجر و قرب بيماران نزد شوهرانشان يکي از علل
احتمالي طالق در آنان عنوان شد .همچنين احساس سربار بودن
در زندگي مشترک نيز احساس رنجآوري بود که از طرف
بيماران تجربه شده بود .آنان خود را افرادي ميدانستند که ديگر
نقش قابل توجهي در زندگي براي همسر و فرزندان خود ندارند
و فقط باعث ايجاد زحمت فراوان و افزايش بار کاري در زندگي

تشكر و قدردانی
مطالعه حاضر ،قسمتي از رساله مقطع دکتراي تخصصي
پرستاري ،دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي
بيرجند ميباشد .نويسندگان از کليه شرکتکنندگان و کارکنان
واحدهاي درگير در اين مطالعه شامل :پرستاران محترم
بيمارستان اميد مشهد به خصوص سوپر وايزر آموزشي اين مرکز
سرکار خانم کاووسي ،همکاران شاغل در بيمارستان قائم (عج)
و بخش براکي تراپي مرکز راديوتراپي و شيميدرماني امام رضا
(ع) ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد و همچنين از همکاري
صميمانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در صدور مجوزهاي
الزم براي انجام اين مطالعه تشکر و قدرداني ميکنند.
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براي آنان شدهاند .مطالعات مختلفي که به بررسي تاثير سرطان
در زنان و رابطه آن بر ارتباطات زناشويي را بررسي کردهاند،
تاثير منفي افزايش بار عاطفي و مالي ناشي از بيماري سرطان
در گذر زمان بر زندگي مشترک زوجين را گزارش کردهاند
[.]52،50،18
محدوديتهاي مطالعه
به علت ماهيت خاص مطالعه ،برخي بيماران به ضبط صدا
تمايلي نداشتند ،هر چند محقق تالش نمود با توضيح در رابطه
با محرمانه بودن ،آنان را قانع نمايد اما در برخي موارد ،در
صورت عدم پذيرش ايشان ،به يادداشتبرداري تنها اکتفا نمود.
از ديگر محدوديتهاي اين مطالعه اين بود که برخي از زنان
مبتال به سرطان ژنيتال که براي امور درماني يا پيگيري مراجعه
ميکردند استرس و اضطراب داشتند و نميتوانستند جهت
مصاحبه تمرکز الزم را داشته باشند ،لذا محقق تالش کرد در هر
زماني که بيمار آرامش بيشتري داشته باشد (بعد از انجام درمان
دارويي و يا حين آن و يا بعد از ويزيت پزشک) با آنان مصاحبه
نمايد.
زنان مبتال به سرطان ژنيتال ،با چالشهايي مانند دغدغه از
دست دادن جايگاه خود در زندگي مشترک ،رخنه بيماري در
ارتباطات زناشويي و نگراني از احتمال طالق و جدايي ،مواجه
هستند .اين زنان نياز به حمايت و آموزش بيشتري در اين
موارد دارند و به نظر ميرسد عالوه بر آگاه سازي کادر درمان
از مشکالت و چالشهاي اين زنان ،برگزاري کالسهاي
آموزشي براي بيماران و حمايت آنان در اين امور و همچنين
آگاه ساختن آنان از عوارض احتمالي درمانها در طي زمان بر
ابعاد مختلف زندگيشان ،مفيد و موثر خواهد بود .در انتها پيشنهاد
ميگردد مطالعات ديگر براي ارائه راهحلهاي عملي براي رفع
چالشهاي زنان مبتال به سرطان ژنيتال جهت ارتقاي سالمت
جسمي و رواني آنان طراحي و اجرا گردد.
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Introduction: Gynecological cancer is an unfortunate event for women. Due to cultural and social constraints,
there is not enough information about the problems of these women. So, the aim of this study is explaining the
experience of the challenges in women with gynecological cancer.
Materials and Methods: This qualitative content analysis approach study, with a content analysis approach and
with using purposive sampling, was done on 16 women with gynecological cancer who referred to three medical
centers in Mashhad city. Data were analyzed by conventional content analysis method. Guba and Lincoln criteria were
used to confirm the accuracy of the data.
Results: The age range for participants in this study was 35-62 years of age. By analyzing the data, three categories
were obtained :1) Concerns about losing their position in marital life (forcing to stop sexual intercourse, increasing
the burden of life on the spouse and reducing the patient's presence in marital life) 2) Effect of the disease on sexual
relations (deterioration of intimacy, unpleasant experiences during sexual intercourse and the occurrence of gradual
sexual frigidity) and 3) Concerns about the possibility of divorce and separation (being out of favor with husband and
marital conflicts).
Conclusion: Women with gynecological cancer face many challenges. It is necessary to inform nurses and
physicians about this issue, in order to increasing their understanding of these women's problems. Also, conducting
educational classes and counseling sessions along with medical treatment for patients, can play an important role in
promoting the health of these women in various dimensions.
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