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 چکیده
هد و فرآیند درمان آن به ویژگی ها و سرطان کودک به عنوان یک بیماری شایع و مزمن والدین را تحت تاثیر قرار می د :مقدمه

راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان مقایسه این پژوهش حاضر با هدف  بر توانمندی های روان شناختی والدین بستگی دارد. بنا
 بین والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان انجام شد. شناختی

سه ای بود. جامعه آماری کلیه والدین کودکان سرطانی تحت درمان در بیمارستان محک روش پژوهش علی مقای مواد و روش ها:

کودک سرطانی عدم پاسخ به درمان به روش نمونه گیری تصادفی  05کودک سرطانی پاسخ به درمان و  05بودند.  4931تهران در سال 
( و WOCQنامه های راهبردهای مقابله ای) وسیله پرسشه بوالدین  راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختیساده انتخاب شدند. 

 مستقل تحلیل شدند. t( اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون P.V.Sدیدگاه های شخصی کوباسا)

ت اجتماعی، مسئولیت له مدار)جستجوی حمایئنتایج پژوهش نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای مس یافته های پژوهش:

اجتناب، خویشتن داری( و -له برنامه ریزی شده، ارزیابی مجدد مثبت( و هیجان مدار)رویارویی مستقیم، دوری جویی، فرارحل مسئپذیری، 
 . (P<0.01)ویژگی سرسختی روان شناختی والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان تفاوت معناداری وجود دارد

له مدار و ویژگی شخصیتی سرسختی روان ئکند که راهبرد مقابله ای مس  ی را پیشنهاد مینتایج شواهد بحث و نتیجه گیری:

شناختی در والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت به درمان باالتر از والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده منفی به درمان است. به 
وان شناختی والدین می توانند در درمان کودک سرطانی آنان تاثیر  مثبت له مدار و ویژگی سرسختی رمسئعبارتی دیگر، راهبرد مقابله ای 

له مدار و ویژگی ئداشته باشد. لذا پیشنهاد می شود در شروع فرآیند درمان کودکان سرطانی، نسبت به بهبود راهبرد مقابله ای مس
 سرسختی روان شناختی والدین یا مراقبین کودک اقدام شود.
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 قدمهم

بیماری سرطان کودک در جهان رو به افزایش 
(. تشخیص سرطان در دوران کودکی یک 4است)

ها می باشد که  مراقبان آن تجربه آسیب زا برای
موجب توجه روز افزون متخصصین به ارائه 

شی از این راهبردهایی برای کاهش استرس های نا
. اثرات (3،9)ها شده است بیماری برای والدین آن

 روانی تشخیص سرطان بر روی کودکان و والدین آن
و پاپ  ،ماسادح ،و همکاران بایات ها در پژوهش های

در جهان از  (. ساالنه1-7ه است)بررسی شدپوالپ 
مبتال کودک به سرطان  1تا  9هر صد هزار کودک، 

هزار نفر به  445تا  455و ساالنه در ایران  می شوند
مربوط به  نفر 9055سرطان مبتال می شوند که 

ا به این موضوع فشار روانی زیادی ر کودک می باشد.
زمن (. به دلیل طبیعت م8)فرد و خانواده وارد می کند

سرطان، بیمار مجبور است درمان طوالنی مدت 
شیمی درمانی را بپذیرد. معالجه هفته ها یا ماه ها به 
طول انجامد و عوارض جانبی آن می تواند به صورت 
تهوع، ریزش مو، خستگی، دردهای عضالنی، 
سوختگی های پوستی و مشکالت روانی بروز 

ن (. زمانی که والدین با تشخیص سرطا45،3نماید)
می احساس گناه  معموالًکودکشان روبرو می شوند، 

های طوالنی مدت به منظور   ند. بستری شدنکن
تواند مانع یک ادامه زندگی طبیعی   درمان می

چنین نتایج پژوهش های متعدد نشان  هم (.44)شود
باعث افزایش سطح  یداده اند که داشتن فرزند سرطان

ای مناسب  استرس والدین، کاهش راهبردهای مقابله
و کاهش تاب آوری در مقایسه با والدین کودکان 

به دیگر بیماری های  سالم و والدین کودکان مبتال
هش ها در پژونتایج (. 43،0-41)مزمن می شود

افزایش سطوح استرس،  فرهنگ های مختلف،
اضطراب و افسردگی پس از تشخیص سرطان در بین 

(.  41،40ول زمان را گزارش کرده اند)والدین در ط
پدر و مادر به عنوان یکی از منابع اصلی حمایت 
عاطفی برای کودکان مبتال به سرطان به رسمیت 

(. با این حال، توانایی پدر و 48،47)شناخته شده اند
 سرطانیمادر به ارائه مراقبت و حمایت از کودکان 

در  آنان ود، به راهبردهای مقابله با استرسخ

(. 44آن بستگی دارد)سرطان و عواقب  رویارویی با
نشان داد، عالئم دان و همکاران  نتایج پژوهش

استرس پس از سانحه، کاهش سرسختی روان 
شناختی و تاب آوری در رفتارهای والدین کودکان 

(. والدین این 43مبتال به سرطان دیده می شود)
کودکان با مشاهده درد، بستری شدن مکرر در 

رطان مانند بیمارستان، و عوارض جانبی درمان س
ریزش مو، هزینه های سنگین درمانی در معرض 

روانی مانند اضطراب، افسردگی و کاهش  اختالالت
 (. 35سالمت روانی و جسمی قرار می گیرند)

تری در  های دقیق پژوهشگران پرسش امروزه
 یای والدین کودکان سرطان مورد راهبردهای مقابله

اند: آیا  دهبرای مدیریت زندگی خانوادگی مطرح نمو
والدین وجود دارد که ای خاصی در  راهبردهای مقابله

کمک کند؟ و چگونه  نفرزندا یسالمت بتواند به بهبود
ای والدین را ارزیابی  توان سبک مقابله می

مقابله ای  اغلب افراد از سه نوع راهبرد(. 34نمود؟)
منفی  های مثبت و کنند، اما داللت اصلی استفاده می

های خاص فرد یا  ای به ویژگی دهای مقابلهراهبر
های  چنین منابع موجود و ویژگی خانواده و هم

یکی از  ای مقابله (. راهبرد33)داردبستگی موقعیتی 
سازش یافته و  های الگوی واکنش ،های مهم جنبه

(، زیرا در 39( می باشند)FAAR)خانوادهانطباقی 
مانند بیماری والدین با یک رخداد استرس زا  مواجهه
انوادگی سعی در حفظ تعادل منابع خ فرزند، سرطان

توانند به تعدیل  منابع خانواده می دارند از این رو
استرس کمک کنند و شامل مواردی از قبیل منابع 

 ای می جسمانی، روانی و اجتماعی و رفتارهای مقابله
(. راهبردهای مقابله ای به عنوان روندی پویا 31باشد)
د که در آن از منابع موجود نشو ر گرفته میدر نظ
که خود تأییدی  می شودخانواده استفاده  روانی درون

سازش یافته و انطباقی  های برای الگوی واکنش
 هم FAAR(. در الگوی 30د)ساز والدین فراهم می

چنین مقابله به عنوان یک متغیر میانجی احتمالی در 
کند تا  مک میشود که به خانواده ک نظر گرفته می

(. 31خود را با نیازهای بیماری تطبیق دهند)
 ای مقابلهراهبرد الزارسون و فولکمن، سه نوع 

اجتنابی، متمرکز بر مسئله، و متمرکز بر هیجان 
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. پژوهشگران معتقدند که در را مطرح کردند )عواطف(
اجتناب بی اثر است زیرا فرد توانایی  ،شرایط بیماری

 راستای کاهش خطر و یا آسیب کمی برای مداخله در
های مرتبط  پژوهشناشی از موقعیت دارد. اما نتایج 

 های منفی و مثبتی را آشکار ساخته داللت ،با اجتناب
توان هیچ اقدام  مثال، هنگامی که نمی برایاند. 

 ،مستقیمی برای غلبه بر آسیب و یا تهدید انجام داد
 ست در برخیتواند مفید باشد، و ممکن ا اجتناب می

مثال،  از شرایط خاص قابل انطباق باشد. برای 
 روندوالدین کودکان  مبتال به سرطان با پیگیری 

توانند شدت موقعیت آسیب زا را کاهش  درمان می
عوامل با  مناسب این الزمه مواجهه بر (. بنا37دهند)

کسب مهارت های مقابله با استرس و ار روانی، فش
خاذ شیوه های مواجهه انعطاف پذیری است. ات

 روانی می تواند از تاثیر منفی آنمناسب در برابر فشار 
بکاهد در نتیجه سازگاری  افراد روانی سالمتها بر 

ای   مقابله راهبردرا منجر شود.  آنان چه بیشتر هر
شامل راهبردهای رویارویی فعال، برنامه  مدارله ئمس

 ریزی، خودداری از انجام فعالیت های رقابتی،
حمایت خودداری از اعمال عجوالنه و جستجوی 

 مدارای هیجان   مقابله و راهبرد ابزاری می باشد
مثبت شامل راهبردهای جستجوی حمایت اجتماعی 

شوخی  مبتنی بر هیجان، تغییر مجدد مثبت، پذیرش،
مقابله منفی شامل انکار،  و مذهب می باشد و راهبرد
ی رفتاری له، عدم درگیرئعدم درگیری ذهنی با مس

له، تمرکز بر هیجان و تخلیه آن با ئدر جهت مس
به عبارتی (. 38-95الکل می باشد) استفاده از دارو و

له محور بیشتر در موقعیت ئمس هایراهبرددیگر، 
هایی مناسب هستند که بتوان چیزی را انجام داد و 

موقعیت هایی  مناسبراهبردهای هیجان محور بیشتر 
همان طوری (. 94فته شود)است که باید چیزی پذیر
والدین  بر روی پژوهشیدر که گرینینگ و استاپلباین 
، به این نتیجه رسیدند که کودکان مبتال به سرطان

افسردگی، استرس پس از حادثه، و اضطراب با بین 
متمرکز بر  راهبردهای مقابله ای والدین از استفاده
 (.99)وجود داردمنفی  رابطهمسئله 

 روان شناختی ژگی هاییوز چنین یکی ا هم
فرزند در مواجه با بیماری سرطان  می تواند که والدین

، سرسختی روان و درمان آن نقش داشته باشد
برای اولین بار توسط که می باشد.  آنان شناختی

مثبت و  شخصیتی ویژگی یککوباسا به عنوان 
مواجهه با حوادث  در هنگام کهمطرح شد  دکارآم

ی تواند به عنوان یک منبع زندگی م یاسترس زا
 سه ازسرسختی روان شناختی مقاومت، عمل کند، 

 درو  تشکیل شده مبارزه جویی و کنترل تعهد، مولفه
 تعهد، محسوب می شود. واحد ساختار یک حال عین

 و شغل خانواده، مانند زندگی از جنبه های بسیاری با
 می شود موجب است که درآمیخته فردی بین روابط
باوری  دریابد. کنترل، را زندگی هدفمندی و نامع فرد،
و  زندگی رویدادهای می توان که این بر مبنی است

 آن حتی یا و کرد کنترل و را پیش بینی آن پیامدهای
 باور این از عبارت است مبارزه جویی و داد تغییر را ها
وضعیت های  و است زندگی از عادی جنبه تغییر، که

 دارند، نیاز مجدد اری هایسازگ به که منفی یا مثبت
 نیستند فرد آسایش و برای امنیت تهدیدی تنها  نه

بیشتر فراهم می  یادگیری و رشد برای فرصتی بلکه
روان  سرسختیبرخی هم معتقدند که (. 91کند)

 افراد نفس در عزت افزایش احساس باعث شناختی،
 فشارهای برابر در را آنان مقاومت خود، نوبه به و شده

از این رو کسانی که که (. 91می دهد) افزایش روانی،
به  ن شناختی باالتری برخوردار باشنداز سرسختی روا

و فشارهای  می کنند با مشکالت مقابلهموثری  طور
( و آن را 97کاهش می دهند) را روانی در زندگی خود

به عنوان یک تعدیل کننده رابطه استرس و بیماری 
بن زار و  وهشنتایج پژ(. 97در نظر می گیرند)

دهد افرادی که پس از  نشان میهمکاران، کوباسا 
چنان به لحاظ جسمانی و  استرس زیاد، هم تجربه

های شخصیتی  دارای ویژگی ،مانند روانی سالم می
سرسختی ارتباطی منفی  مانند انعطاف پذیری خاصی

علت این باشد که افراد شاید  (.93،98با استرس دارد)
رس زای کمتری را در محیط سرسخت عوامل است

و در عوض بر ابعاد مثبت  ادراک می کنندخود 
انعطاف پذیری شناختی  کنند و موقعیت تمرکز می

ایط و عامل استرس زا بیشتری در ارزیابی شر
تواند موجب  در نتیجه، سرسختی می(. 93دارند)

 ای کارآمد و مقابلهراهبردهای افزایش به کارگیری 
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استرس را  این صورت تجربهاثربخش شده و به 
 .دهد کاهش

به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش های ذکر 
شده، چگونگی کنارآمدن و سازش یافتن والدین با 

یکی از عوامل بسیار مهم  ،بیماری سرطان فرزندشان
 آن جاییاز  در بهبود فرآیند درمان سرطان می باشد.

 که پژوهشی در خصوص نقش رفتارها و ویژگی های
روان شناختی والدین در چگونگی پاسخ به درمان 

 پژوهش حاضرکودکان سرطانی  انجام نگرفته است، 
در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بین 
 راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی

پاسخ دهنده مثبت و منفی والدین کودکان سرطانی 
 تفاوت وجود دارد؟به درمان 

 ها روشمواد و 
پژوهش حاضر  توصیفی از نوع همبستگی روش 

بود. به این صورت که پس از تعیین نمونه پژوهش، 
پژوهشگر آزمودنی ها را طی یک فراخوان در یک 
جلسه جمع نمود و پس از انجام صحبت های الزم در 
خصوص اهداف پژوهش، محرمانه بودن نتایج 
پژوهش و الزامی نبودن نوشتن اطالعات شخصی در 

نامه های راهبردهای مقابله  ها، پرسشنامه  پرسش
نامه دیدگاه های شخصی  ( و پرسشWOCQای)

عنوان ابزار پژوهش به والدین ه ب (P.V.S)کوباسا
بیماران داده شد و از آنان خواسته شد که صادقانه به 

جامعه آماری کلیه بیماران سواالت پاسخ دهند. 
در بیمارستان  4931سال سرطانی تحت درمان در 

نمونه مورد مطالعه در تحقیق  .بودند تهرانمحک 
به روش نمونه گیری در بود. که  فرن 455 حاضر

به  مثبت سرطانی دارای پاسخ کودک 05دسترس 
به درمان به  منفی سرطانی پاسخ کودک 05درمان و 

نامه ها  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسش
 توسط والدین آنان تکمیل شدند.

 مقیاس :شخصی های گاهدید بررسی مقیاس

 که است ماده 05 دارای شخصی، های دیدگاه بررسی

 تا ماده این که آن اساس بر هرماده در برابر آزمودنی

 را خود پاسخ دارد، مصداق وی مورد در میزان چه

 درست صفر)اصالً از درجه ای چهار مقیاس دریک

 نماید. می مشخص است( صحیح سه)کامالً تا نیست(

 و چالش تعهد، مؤلفه اصلی سه رایدا آزمون این
 را ماده 47،41،47ترتیب  به یک هر که است کنترل

مواد مربوط  نمونه هایی از اند. داده اختصاص خود به
اغلب روزها با شوق از خواب بیدار -4به مولفه تعهد)

می شوم تا زندگیم را از جایی که در روز قبل ناتمام 
گیز است که برایم هیجان ان-3مانده ادامه دهم و 

در کارم -4)چالشدرباره خودم چیزهایی بدانم(، مولفه 
که مجبور  این از-3تنوع و گوناگونی را دوست دارم و 

شوم در برنامه روزانه ام تغییری ایجاد کنم احساس 
احساس می  غالباً-4کنترل) ناراحتی می کنم( و مولفه

کنم که با انجام اعمال امروز خود می توانم روند 
تی را که ممکن است فردا رخ دهد تغییر دهم و اتفاقا

دوست خود را  برایم دشوار است که نظر غالباً-3
 به آزمون از ماده 93 نمرات درباره چیزی تغییر دهم(. 

 یک مجموع شود. در می گرفته نظر در وارونه شکل
 لفهوبرای م نمره سه و رویی سخت برای کلی نمره
 کرونباخ فایآل آید. ضریب می دست به مجزا های
 و 31/5 کنترل مولفه برای و 30/5 تعهد مولفه برای
 شده زارشگ 34/5 طلبی چالش مولفه برای
 (.15است)

 و الزاروس ای مقابله راهبردهای نامه  پرسش
 و توسط الزاروس نامه پرسش این :(WCQفولکمن )
 است سوال 11 دارای و است شده ( تهیه14فولکمن)

 می گذاری (  نمره1تا  4ز گزینه ای)ا 1مقیاس  در که

 آمدن کنار های روش نامه پرسش گذاری نمره شود.

 این انتخاب شود. می انجام نسبی و خام دو روش به

 کرد، بستگی اجرا باید را گذاری نمره روش کدام که

 در است. آن دنبال به پژوهشگر که دارد اطالعاتی به

 استفاده نسبی گذاری روش نمره از حاضر پژوهش

 دو به که را ای مقابله شیوه هشت آزمون این شد.

 شوند، می تقسیم مدار هیجان مدار و لهئمس دسته

 لهئمس مقابله های شیوه  دهد. می قرار سنجش مورد

 ولیتئمس اجتماعی، حمایت جستجوی: از مدار عبارتند

 و ارزیابی شده ریزی برنامه گشایی لهئمس پذیری،

 :از عبارتند مدار هیجان مقابله های مثبت. شیوه مجدد
 خویشتن و اجتناب-گزینی، فرار دوری رویارویی،

 برای را 73/5تا  11/5درونی  ثبات الزاروس داری.
 است. کرده گزارش ای مقابله های از سبک یک هر

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sj

im
u.

24
.6

.1
89

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 14

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.sjimu.24.6.189
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-3966-en.html


 59اسفند  ششم، شماره ،و چهار ستیب ورهد                     المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله

911 

 

 روایی دارای کنارآمدن های روش نامه پرسش مواد

 آن شده توصیف راهبردهای که است چرا صوری
برای  را ها آن از ادهاستف افراد که هستند هایی

 گزارش برانگیز استرس های موقعیت با کنارآمدن
 برای خود پژوهش ( در13اسدی) و زارعی .اند کرده
 83/5را  کرونباخ آلفای ضریب معتاد، نوجوانان گروه

داده های جمع آوری شده با استفاده  کردند. گزارش
و  مستقل یگروه ها یاستودنت برا tاز آزمون آماری 

تحلیل  SPSS vol.19له نرم افزار آماری وسیه ب
شدند. ابتدا مفروضه نرمال بودن داده ها با استفاده از 

 اسمیرنوف مورد بررسی قرار گفت-آزمون کالموگروف

 این مفروضه در مورد نمرات که نتایج نشان داد
راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی 

  برقرار می باشند.  آزمودنی های پژوهش

 ی پژوهشافته های
والدین کودکان سرطانی شرکت کننده در 

سال با دامنه  99پژوهش حاضر دارای میانگین سنی 
 و بود. میانگین 3/9سال و انحراف معیار  11تا  37

راهبردهای مقابله  در ها آزمودنی نمرات معیار انحراف
که  به شدــمحاساختی ـــای و سرسختی روان شن

نشان داده شده  4 ارهخالصه نتایج در جدول شم
است. 

 
 

 
 راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختینمرات معیار میانگین و انحراف  .1شماره  جدول

 ها گروه                 متغیرها
 ها مولفه

 درمان به مثبت پاسخ سرطانی والدین گروه به درمان منفی سرطانی پاسخ کودکانوالدین 

 معیار انحراف میانگین تعداد معیار انحراف میانگین تعداد

د م
بر

راه
سئ

دار
ه م

ل
 15/3 35/3 05 71/3 37/7 05 جستجوی حمایت اجتماعی 

 18/4 09/8 05 49/4 71/0 05 مسئولیت پذیری

 39/4 71/44 05 35/3 79/3 05 له برنامه ریزی شدهئحل مس

 31/4 15/43 05 49/3 15/45 05 ارزیابی مجدد مثبت

 17/3 85/14 05 43/1 87/93 05 ه مدار کللئراهبرد مس

دار
ن م

جا
هی

رد 
هب

را
 

 13/4 71/8 05 01/3 17/49 05 رویارویی مستقیم

 11/3 99/3 05 18/4 17/41 05 دوری جویی

 35/3 15/43 05 15/4 15/34 05 اجتناب -فرار

 00/4 09/1 05 78/4 35/44 05 خویشتن داری

 07/1 39/91 05 38/1 79/15 05 راهبرد هیجان مدار کل

 33/8 90/09 05 38/0 15/93 05 شناختی کل روان سرسختی شناختی روان سرسختی

 

 
 

 معیارمیانگین و انحراف  4شماره  در جدول
راهبردهای مقابله ای و نمرات آزمودنی ها در 

برای  نشان داده شده است. سرسختی روان شناختی
ودکان راهبردهای مقابله ای بین والدین کمقایسه 

سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان از 
استفاده  مستقل یگروه ها یاستودنت برا t  آزمون
نمرات مفروضه یکسانی واریانس ها برای  ابتداشد. 

والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی 
در راهبردهای مقابله ای  بررسی شد که به درمان 

با توجه  شده است.گزارش  3 شماره نتایج در جدول
می توان نتیجه گرفت  3شماره  به مندرجات جدول

روضه یکسانی واریانس ها برای همه مولفه ــکه مف
رقرار ـــروه بـــابله ای دو گـــهای راهبردهای مق

 می باشد.
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 اصغر جعفری و همکاران ...بین والدین کودکان  مقایسه راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی

911 

 

 خالصه نتایج آزمون لون برای یکسانی واریانس ها. 2شماره  جدول
 سطح معناداری F متغیرها

رد
هب

را
 

سئ
م

دار
ه م

ل
 

 33/5 37/1 جستجوی حمایت اجتماعی

 13/5 84/9 مسئولیت پذیری

 01/5 10/9 له برنامه ریزی شدهئحل مس
 01/5 04/9 ارزیابی مجدد مثبت

 11/5 11/3 له مدار کلئراهبرد مس

دار
ن م

جا
هی

رد 
هب

را
 

 00/5 01/4 رویارویی مستقیم

 90/5 804/5 دوری جویی

 33/5 899/5 اجتناب-فرار
 87/5 710/5 خویشتن داری

 79/5 10/4 راهبرد هیجان مدار کل

 
 

  بین والدین ای مقابله راهبردهایمقایسه برای  tخالصه نتایج آزمون . 3شماره  جدول

 درمان بهدهنده مثبت و منفی  پاسخ سرطانیکودکان 
 مقایسه میانگین ها رایب t آزمون

 استاندارد میانگین ها خطای یانگین هاتفاوت م سطح معناداری t df متغیرها

مس
رد 

هب
را

ئ
دار

ه م
ل

 

 98/5 39/4 554/5 38 57/0 جستجوی حمایت اجتماعی

 3/5 73/3 554/5 38 30/49 مسئولیت پذیری

 30/5 59/3 554/5 38 43/8 له برنامه ریزی شدهئحل مس

 31/5 3 554/5 38 99/8 ارزیابی مجدد مثبت

 05/5 39/8 554/5 38 81/47 له مدار کلئراهبرد مس

دار
ن م

جا
هی

رد 
هب

را
 

 95/5 -79/1 554/5 38 -71/40 رویارویی مستقیم

 38/5 -91/0 554/5 38 -57/43 دوری جویی

 31/5 -8/8 554/5 38 -81/99 اجتناب -فرار

 39/5 17/1 554/5 38 -95/35 خویشتن داری

 19/5 -8/39 554/5 38 -77/97 راهبرد هیجان مدار کل

 

 
 ینشان م 9شماره  جدولنتایج که  یهمان طور

مولفه های جستجوی حمایت بین  دهد 
 ، مسئولیت پذیری(t=5.07, P<0.01)اجتماعی

(t=13.95, P<0.01) ،له برنامه ریزی ئحل مس
 ارزیابی مجدد مثبت، (t=8.12, P<0.01)شده

(t=8.33, P<0.01)، له مدار کلئراهبرد مس 
(t=17.76, P<0.01) ،یمــستقــارویی مـــروی 
(t=-15.76, P<0.01) ،دوری جویی(t=-19.07, 

P<0.01،) اجتناب-فرار(t=-33.84, P<0.01)، 
و راهبرد ( t=-20.30, P<0.01)خویشتن داری
 در والدین ، (t=-33.77, P<0.01)هیجان مدار کل

کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به 
برای  چنین هم درمان تفاوت معناداری وجود دارد.

بین والدین  سرسختی روان شناختیمقایسه ویژگی 

کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به 
 مستقل یگروه ها یاستودنت برا t آزمون درمان از 

مفروضه یکسانی واریانس ها برای  ابتدااستفاده شد. 
نمرات والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و 

 سرسختی روان شناختیویژگی در منفی به درمان 
گزارش شده  1 شماره بررسی شد که نتایج در جدول

می توان  1شماره  با توجه به مندرجات جدول است.
نتیجه گرفت که مفروضه یکسانی واریانس ها برای 

دو گروه برقرار  سرسختی روان شناختی درنمرات 
 0 شماره جدولنتایج که  یهمان طور می باشد.

 سرسختی روان شناختیژگی وی  بین دهد  ینشان م
کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی  والدین

 ,t=2.04)به درمان تفاوت معناداری وجود دارد

P<0.01).  
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911 

 

 خالصه نتایج آزمون لون برای یکسانی واریانس ها .4شماره  جدول

 سطح معناداری F متغیر

 33/5 11/4 سرسختی روان شناختی

 
 

 والدینین ب شناختی روان برای  مقایسه سرسختی tنتایج آزمون  خالصه. 5شماره  جدول

 کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان 

 استاندارد میانگین ها خطای تفاوت میانگین ها عناداریمسطح  درجه آزادی t متغیر

 41/4 91/3 554/5 38 51/3 سرسختی روان شناختی

 

 

 بحث و نتیجه گیری
 گرفته نتیجه های پژوهش حاضر، هیافت براساس

 ای والدین مقابله راهبردهای بین مولفه های شد که
 کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان

 به عبارتی دیگر، والدین دارد. وجود تفاوت معناداری
کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت به درمان، نسبت 

به  کودکان سرطانی پاسخ دهنده منفی والدینبه 
له مدار استفاده می ئدرمان بیشتر از راهبردهای مس

کودکان سرطانی پاسخ  والدین کنند. در صورتی که
هیجان بیشتر از راهبردهای  به درمان دهنده منفی

های   که با نتایج پژوهش مدار استفاده می کنند
(، 11( مسی گراث و همکاران)19کاستل و همکاران)
(، کاوالو 11همکاران) ، فالری و(10ریگنر و همکاران)

و ــ( همس13( و  پاتیستا)18(، گارو)17و همکاران)
 می باشد.

( نشان دادند 05وایرسما و همکاران)-وریجموت
هنگامی که بیماری سرطان فرزند برای اولین بار 

د برای توان تشخیص داده می شود راهبرد اجتناب می
 والدینی که در طول بازه والدین کاربردی باشد؛ اما

 اجتنابی استفاده می فعال تشخیص سرطان از مقابله
 کنند سطوح باالتری از استرس هیجانی را تجربه می

 مقابله از راهبردهایالدینی که بیشتر و(. 03-01کنند)
از حس انسجام کنند   استفاده می و کارآمد مثبت ای

زا   استرس و یکپارچگی بیشتری برخوردارند و عوامل
 کنند، در  ئله قابل حل درک میرا به عنوان یک مس

راهبردهای هیجانی برای  بیشتر از مقابل، والدینی که
کنند سطح پایینی   کنار آمدن با مشکالت استفاده می

کنند و عوامل استرس   از حس انسجام را تجربه می
(. 01،00زا را به عنوان یک تهدید تلقی می کنند)

اده معنی داری بین استف رابطهچنین  مطالعات هم
بیشتر از راهبردهای مقابله هیجانی با سطوح باالتری 
از افسردگی، و استرس والدین را گزارش کرده 

و  داشتن سبک مقابله ای ناسازگارچنین  هم(. 03اند)
ناکارآمد نه تنها استرس ناشی از بیماری سرطان را 

و  استکنترل نمی کند بلکه خود منبع فشار روانی 
-03)ران کننده تر می سازدرس زا و نگشرایط را است

هم ( 08)نتایج پژوهش معارفوند و خاتم ساز .(00
ه نسبت به ک یسرطان کودکان والدین که داد نشان

 هیجان راهبردهای از بیشتر نددرمان پاسخ منفی داد
 راهبردهای از بیشتر استفاده می کنند. استفاده مدار

فشار روانی مداوم و فرسودگی  می تواند مدار  هیجان
متمرکز  مقابله کند. تشدید را ناشی از بیماری کودک

بر هیجان با فاصله گرفتن از موقعیت و تالش برای 
کنترل هیجانات خود مرتبط است و اغلب توسط 

های  والدین کودکان مبتال به سرطان و بیماری
 (. 14،15گیرد) مزمن مورد استفاده قرار می

که از  در تبیین این نتیجه می توان گفت افرادی
در  ،محور استفاده می کنند-لهئسبک مقابله ای مس

به طور مستقیم  گام رویارویی با موقعیت استرس زاهن
با مشکل درگیر شوند و از تمام نیروی خود استفاده 

ها شده و  کنند که این شرایط باعث نظم فکری آن
 ها را کاهش می دهد. عالوه بر آشفتگی هیجانی آن

مدار در  -لهئقابله ای مسکارگیری سبک مه این ب
موقعیت های استرس زا موجب می شود که فرد با 

له بر آمده در ئتمرکز بر مشکل در صدد حل مس
نتیجه این انسجام فکری فراهم شده منبع استرس را 
شناسایی کرده و این امر باعث می شود منبع استرس 

این حالت حتی  به طور قابل کنترل ارزیابی شود. در
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یز حل نشود، شناسایی منبع استرس از اگر مشکل ن
یک سو و افزایش آگاهی و احساس کنترل بیشتر 
نسبت به عوامل استرس زا از سوی دیگر، به بهبود 

استفاده از راهبرد  سالمت روانی فرد کمک می کند.
فرآیندهای ذهنی  فرد را فعال می کند و مدار -لهئمس

 فرد گاهاین فعالیت شناختی، باعث گستردگی دید
له و منبع استرس می شود. در نتیجه ئنسبت به مس

احتمال رسیدن به راه حل موثر و مقابله با استرس 
افزایش می یابد. راهبرد مقابله ای به عنوان تعدیل 
کننده در رابطه میان رویدادهای استرس زا و 
پیامدهایی هم چون سرطان، درمان و یا عود آن عمل 

مدار -لهئبله ای مسمی کند، افراد دارای راهبرد مقا
له با پدیدهای ئچون منطقی و به روش حل مس

استرس زا برخورد می کنند، ایمن تر هستند و در 
شرایطی مانند بروز بیماری سرطان برای اعضای 
خانواده، زندگی شان مختل نمی شود و راحت تر و 

ر بیایند و در سالم تر می توانند با استرس آن کنا
ر خانواده و هم برای دیگر بیما نتیجه هم برای عضو

عاطفی خانواده را بغرنج و ناگوار -اعضای جو روانی
نمی سازند و چنین شرایط آرام و به دور از استرس به 
 پیشرفت فرآیند درمان سرطان کمک می کند. هم

دست آمده در این فرضیه ه چنین بر اساس نتایج ب
 سرطانی عدم کودکاننتیجه گرفته شد که والدین 

بیشتر از  درمان به پاسخ درمان نسبت به به پاسخ
نظیر  راهبردهای مقابله ای ناکارآمد هیجان مدار 

اجتناب و دوری گزینی از موقعیت های مشکل -فرار
همان طوری که رانسوم، استفاده می کنند.  آفرین

( معتقدند 13جکوبسن، اشمیدت و اندریکوواسکی)
فرار نگرانی فرد نسبت به سرطان می تواند منجر به 

و اجتناب از رویارویی با سرطان شود. تالش برای 
سرکوب یا ترس می تواند تخریب کننده باشد و منجر 
به افزایش اضطراب و افکار  مضطربانه و تالش برای 
گریز و سرکوب مجدد آن شود که این موارد نیز با 
اسنادهای ناکارآمد نسبت به درد و کنترل موقعیت در 

سازی   ن معتقدند فاجعهارتباط است. پژوهشگرا
آمیز نسبت به   سرطان به جهت گیری منفی فاجعه

تشخیص سرطان و درمان آن منجر می شود که این 
موضوع می تواند به باورها و ارزیابی های منفی و در 

نتیجه راهبردهای مقابله ای ناکارآمد نظیر فرار و 
لذا منطقی به نظر می  (.19دوری گزینی منجر شود)

الدین کودکان سرطانی که فرآیند درمان رسد که و
له ئشان موفق آمیز بوده، دارای راهبرد مقابله ای مس

(، 11نتایج پژوهش پریس و همکاران)مدار باشند. 
( نشان دادند که کودکان سرطانی 10حاج محمدی)

که والدین شان سبک های مقابله ای کارآمدی دارند، 
اشی از چنین اضطراب ن اضطراب موقعیتی کمتر و هم

 .بیماری و درمان کمتری را تجربه می کنند
ویژگی  نتیجه گرفته شد که بین این، افزون بر

 کودکان والدین شناختی روان شخصیتی سرسختی
 تفاوت درمان به پاسخ دهنده مثبت و منفی سرطانی
سرسختی ویژگی دارد. به طور کلی،  وجود معناداری

المت با عواملی مثبت مانند حمایت اجتماعی و س
( و مشکالتی مانند مقابله با شرایط  39روان والدین)

و مقابله مبتنی بر  (، هیجانات منفی11استرس زا)
 (. از این رو پیش بینی می شود39طه دارد)اباجتناب ر

با توجه به پتانسیل سرسختی روان شناختی بر روی 
کاهش استرس های ناشی از این بیماری، بر استرس 

به سرطان که پاسخ مثبت یا  والدین کودکان مبتال
نتایج  (.10منفی به درمان داده اند، موثر واقع شود)

بین  ( نشان داد11)پژوهش پیر بداقی و همکاران
 مبتال کودکان بیماری و بهبود زمان تشخیص مدت

 معنی ها رابطه آن مادران سازگاری با سرطان به

 از بیشتری زمان مدت قدر هر یعنی دارد؛ وجود داری

 مادران باشد، گذشته بیماری کودکو بهبود  صتشخی

 بیشتری سازگاری و سرسختی روان شناختی از

 با مطالعه یک نتایج چنین شد. هم برخوردار خواهند

 به مبتال در کودک سازگاری و استرس»عنوان

از  بعد اول سال در مادران تنش داد نشان «سرطان
 بهو  بوده اول های ماه از کمتر سرطان، تشخیص

تشخیص و   روزهای افزایش با سازگاری عبارتی
(. در پژوهش دال 10یابد) می افزایش بهبود نسبی،

 والدین سازگاری گردید کویست و همکاران، مشخص
 می بیشتر زمان گذشت با کودک، سرطان بیماری با

 از بعد اول هفته 3 در سازگاری عبارتی، به. شود
 تفاوت تشخیص از پس هفته 31 با تشخیص،

پیربداقی و  پژوهش های یافته راستای (. در18شت)دا
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 چه اگر که است آن یدوم نتایج این (،11همکاران)
 پیش و درمان تشخیص، در خصوص قطعیت عدم

 به ولی است، ناپذیر پایان فرآیندی بیماری، آگهی
 تنش و آن شدت از زمان، گذشت با رسد می نظر

 ذشتگ با احتماالً(. 13)شود می کاسته آن از ناشی
 و پذیرد می را کودک خود بیماری مادر زمان،

 نسبی بهبودی مواقع برخی و درمان اثرات مشاهده
و سرسختی روان شناختی  سازگاری افزایش باعث نیز

در پژوهش ساواوارسودتیر و  (.75می گردد) ها در آن
کودکان مبتال  خانوداه 497ای از  ( در نمونه74راینز)

ختی روان شناختی به بیماری های مزمن، سرس
والدین با سطوح باالیی از انسجام و بهزیستی مثبت و 

تری از افسردگی رابطه معناداری داشت. سطوح پایین
 (73پژوهش مک کوبین و همکاران) نتایجچنین  هم

بر روی سرسختی روان شناختی والدین کودکان 
نشان داد عواملی مانند تحرک  ،سرطانی تحت درمان
سریع درون خانواده، حمایت  و سازماندهی مجدد

ها و راهبردهای مقابله ای  اجتماعی، و تغییر ارزیابی
موثر که از عوامل بهبود وضعیت روانی خانواده پس از 
تشخیص بیماری سرطان کودک تلقی می شوند، در 
والدین این دسته از کودکان وجود دارد که ظاهراً 

تی شناخ سرسختی روان لفهوعملکردی مشابه با سه م
داشتند که به معنای انگیزش خانواده برای رجوع به 

پویا با  دیگران جهت دریافت حمایت و مواجهه
رخدادهای تنش زا در روند درمان کودکان سرطانی 

چنین نتایج پژوهش گل پیچ و  می باشد. هم
 بین داری نیمع ( نشان داد ارتباط79اران)کهم

 الدینو در شناختی روان و سرسختی خانواده عملکرد
وجود دارد. والدین کودکان  استثنایی و عادی کودکان

استثنایی به دلیل تجربه رویداد ناخوشایند بیش از 
کسانی که این شرایط استرس زا را تجربه نکرده اند 

بیشتری سازگاری و  شناختی از سرسختی روان
با این وجود سرسختی خانوادگی، که  برخوردارند.

کمتر مورد توجه قرار بسطی از سرسختی فردی است، 
گرفته اما با حل مسئله و حمایت ادراک شده از سوی 

این در پژوهش حاضر  بر (. بنا71خانواده ارتباط دارد)
منطقی به نظر می رسد که ویژگی سرسختی روان 

 درمان به پاسخ سرطانی شناختی والدین کودکان

درمان  به پاسخ عدم بیشتر از والدین کودکان سرطانی
به  پژوهش حاضر می توان های محدودیت ازباشد. 

 تحصیلی و اقتصادی اجتماعی، شرایط به توجه عدم
 احتماالً که والدین آزمودنی های پژوهش اشاره کرد

 از. کند ایجاد متفاوتی نتایج توانست می ها مطالعه آن
و  ایجادکننده عوامل دارد احتمال که جایی آن

 واملع و زندگی سبک بر حسب تشدیدکننده سرطان
 متغیرهای امکان مطالعه باشند، متفاوت خانوادگی

 در درمان تاثیرگذار عوامل دیگر و زندگی سبک مانند
 به توجه نداشت. با وجود حاضر پژوهش در سرطان

 شده انجام افراد مختلفی روی بر پژوهش این که این
 سالمت روانی و جسمانی، های  زمینه دارای که است

 هستند، متفاوتی اربسی خانوادگی و اجتماعی
 تفسیرها ها، یافته تعمیم زمینه در را هایی محدودیت

 بررسی مورد متغیرهای شناسی علت اسنادهای و
 از این رو .شود توجه ها آن به باید که کند می ایجاد

 با درمانی -آموزشی های پیشنهاد می شود برنامه
 فشار روانی آسیب زای تجربه از پیشگیری هدف

راهبردهای  نمودن تعدیل برای ،بیماری سرطان
 هم .شود انجام والدین کودکان سرطانی مقابله ای

بله راهبردهای مقا بودن نقش باال به توجه چنین با
ی روان شناختی و ویژگی سرسخت له مدارئای مس

 پیشنهاد ،والدین بیماران سرطانی در پاسخ به درمان
 این نقش به، دارویی درمان کنار در که شود می

شود و عالوه بر درمان های دارویی  توجه لعوام
وسیله روان شناسان ه راهبردهای مقابله ای ناکارآمد ب

همزمان با روند  و مشاوران بالینی شناسایی شوند و
 ،آموزش های الزم درمان دارویی، به کمک

جایگزین و  در والدین کارآمد مقابله ای راهبردهای
 شوند. تقویت

 سپاسگزاری
همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه  بدین وسیله از

آزاد اسالمی واحد تهران در تصویب این پایـان نامـه   
مساعدت و همکاری صمیمانه کـادر   کارشناسی ارشد،

دکان سـرطانی بیمارسـتان محـک    درمانی بیماران کو
نامـه   شسـ تکمیل پردر  والدین که همکاری و تهران

کمـال تشـکر و قـدردانی را     ،ودندـــ ما را یاری نم ها
 ریم.دا
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     Abstract 

 
Introduction: Pediatric cancer as a 

prevalent disease and chronic effect 

parents and its treatment process depend 

on psychological traits and 

empowerments of parents. So the present 

study aimed to compare coping strategies 

and psychological hardiness between 

parents of children with cancer of 

positive and negative responding to 

treatment. 

 

Materials & methods: Methodology was 

ex-post facto. Population was all between 

parents of children with cancer under 

treatment in Mahak hospital in Tehran in 

2016. Subjects were parents of children 

with cancer (50 positive and 50 negative 

responding to treatment) selected by 

available sampling. Coping strategies and 

psychological hardiness of parents were 

measured by coping strategies (WOCQ) 

and Cobasa's personal views (P.V.S) 

questionnaires and data analyzed by test 

of t- student. 

 

Findings: The research findings indicated 

that there is a significant difference 

between coping strategies (focused 

emotion and focused problem) and 

psychological hardiness children's 

parents with cancer of positive and 

negative responding to treatment 

(P<0/01). 

 

Discussion & conclusions: The results 

provide some evidence to suggest that the 

coping strategy of focused problem and 

psychological hardiness of children's 

parents with cancer of positive 

responding to treatment is higher than 

children's parents with cancer of negative 

responding to treatment. In other words, 

the coping strategy of focused problem 

and psychological hardiness of parents 

can affect positively on treatment of 

children with cancer. Therefore, it is 

suggested that in beginning of treatment 

process of children with cancer, promote 

the coping strategy of focused problem 

and psychological hardiness of parents or 

caregivers. 

 

Keywords: Coping strategies, 

Psychological hardiness, Children with 

cancer, Responding to treatment
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