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 به مبتال کودکان والدین در حادثه از پس استرس اختالل یکنندهبینیعوامل پیش

 سرطان

 

  مقدمه
 

هیجانی، ترس، افسردگی، ثباتی سرطان در دوران کودکی و نوجوانی، یک بیماری مهلک است که با استرس، بی

تغییرات در سبک زندگی و تردید در مورد آینده، همراه است. کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان در معرض خطر 

و  2، پردایکرایس1باالیی برای بروز افسردگی و سایر اختالالت روانی به علت بیماری و درمان آن هستند )متزیو

ای با سطوح باالی استرس، سرطان دوران کودکی و نوجوانی خود تجربه از سوی دیگر درمان (.2008همکاران، 

کودک امریکایی  12000هر ساله، بالغ بر  باشد.ها میی آندهنده برای کودکان و اعضای خانوادهانگیز و آزارچالش

در درمان های اخیر (. اگرچه پیشرفت2005و همکاران،  3کنند )ریسسال تشخیص سرطان را دریافت می 20زیر 

ای ه(، اما کودکان اغلب تحت درمانهمان منبع  منجر به افزایش چشمگیری در نرخ رهایی یافتگی گشته است )

درمانی و اشعه که ممکن است اثرات متعدد آنی و درازمدتی گیرند که عبارتند از: جراحی، شیمیچندگانه قرار می

زای معمولی هستند آگهی نامشخص عوامل استرسپیش بستری شدن و های درمانی دردناک،داشته باشند. روش

 (.2000و همکاران،  4آیند )اسلوپرهای ایشان به شمار میکه تهدیدی اساسی برای سازگاری کودکان و خانواده

 

(. 2003و همکاران،  6برای کودکان مبتال به یک بیماری مزمن است )کازاک 5نظام خانواده عاملی مهم و مبدایی

تواند تحت تاثیر سازگاری افراد حول و حوش زا میها، سازگاری کودکان با یک عامل استرسنظریهبر طبق این 

زایی مانند یک بیماری مزمن نیازمند تطابق تمامی آنها و منابع در درسترس خانواده قرار گیرد. عامل استرس

فشار مالی و عدم حضور فیزیکی چندین عضو های جدید، های پزشکی، مسئولیتاعضای خانواده با قرار مالقات

مشخص شده است که فشار وارده بر والدین به طور مثبت با فشار وارده بر کودکان در ارتباط است. خانواده است. 

دهند که بیشتر از سازی شدة چندی را نشان میسازی و برونهای درونبرای مثال، کودکان مادران افسرده نشانه
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(. 2002و همکاران،  2؛ لنگراک2002و همکاران،  1های کودکانی است که ماردان آنها افسرده نیستند )برناننشانه

و  3؛ ویلی2002به همین شکل، اضطراب در والدین با اضطراب کودکان در ارتباط است )لنگراک و همکاران، 

سازی شدة بیشتری را ت درون(. والدین، خصوصا مادران کودکان سرطانی ممکن است مشکال1999همکاران، 

-؛ هوکسترا2000و همکاران،  5؛ داکرتی1996و همکاران،  4نسبت به مادران کودکان سالم تجربه کنند )دالکوئیست

سازی شده تواند کودکان سرطانی را نسبت به مشکالت درون( که به نوبة خود می1999و همکاران،  6ویبرز

 پذیرتر سازد.آسیب

 

های هیجانی و عملی زیادی را برای های درمانی تهاجمی آن، استرسی سرطان و روشکنندهماهیت تهدید

های گوناگونی چون ترس از مرگ، ترس از آورد. دست و پنجه نرم کردن با ترسی مبتالیان به بار میخانواده

جداناپذیری از زندگی های های خود، همگی به قسمتها و محدودیتها و مجهوالت، ترس از عدم تواناییناشناخته

د ها مجبورنشوند. آنشود. همچنین اعضای خانواده با خرافات، جهل و دخالت دیگران نیز درگیر میآنان تبدیل می

ای ایجاد کنند. وقتی خانواده با این واقعیت جدید )تشخیص مالحظهی خود تغییرات قابلکه در زندگی روزانه

خانواده، دوباره جایابی کرده و خود و  7گردد، باید هر یک از افراد در واحدسرطان در یکی از فرزندان( مواجه می

روابطش را با دیگر افراد خانواده مجدداً مورد بررسی قرار دهد؛ والدین با فرزند بیمار و با هر یک از فرزندان دیگر، 

با والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود؛  با یکدیگر و نیز با پدر و مادر خود؛ خواهر و برادرها با خواهر یا برادر بیمار،

کودک بیمار با خواهر و برادرها، با والدین و نیز با پدربزرگ و مادربزرگ و حتی پدربزرگ و مادربزرگ باید در 

  .(2004، 8رو شوند )میترهایشان روبهی بیمار و دیگر نوهدنیای جدیدی با فرزندان، نوه

ها نه تنها باید شوند. آنرو میها و تقاضاهای جدیدی روبهن با خواستهپس از تشخیص سرطان در کودکان، والدی

ی ابا خطر مرگ فرزند خود سازگار شوند و برای فرزند خود حمایت الزم را فراهم کنند، بلکه باید با مشکالت روزانه

ردد، گشان ناشی میی درمانی شدید و ناخوشایند و احتماالً بستری شدن در بیمارستان فرزندنیز که از برنامه

سازگار گردند. والدین مجبورند به فرزند خود کمک کنند تا با فرایندهای درمانی ناخوشایند و دردناک مقابله کند 
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ها مجبورند وظایف ریزی و مدیریت نمایند. از طرف دیگر آنزمان نیز، قرارهای درمان با بیمارستان را برنامهو هم

ی شخصی و خانوادگیشان ایجاد شده، انجام دهند. بنابراین تغییرات اساسی در برنامهشغلی خود را در حالی که 

 .(2004کنند )میتر، توجهی را در این دوره تجربه میجای تعجبی نیست که بسیاری از والدین پریشانی قابل

تعدادی از این  های بسیاری روی سازگاری روانی والدین دارای کودک مبتال به سرطان انجام شده است.پژوهش

توانند با این مسئله به مقابله بپردازند و از دهد که در نهایت والدین این کودکان به خوبی میها نشان میپژوهش

ها نشانگر این مطلب هستند که والدین ای دیگر از پژوهشآیند؛ اما دستهمیی خود به خوبی برپس وظایف روزانه

ا، هبرند. بر طبق تعدادی از این گروه از پژوهشی اختالالت روانپزشکی رنج میهای جسمانی و روانی و حتاز نشانه

های مزمن، به درجاتی از اضطراب و افسردگی مبتال هستند )نهی، به طور کلی والدین کودکان مبتال به بیماری

، خشم، عصبانیتاند، احساسات ( و در بین والدینی که کودکانشان به سرطان مبتال شده1387نادری و نوکندی، 

خوابی، مشکالت جسمانی و ناکارآمدی اجتماعی )میتر، طور بیافسردگی، اضطراب و ناتوانی در کارکرد و همین

 (، متداول هستند. 2004

هرچند والدین دارای فرزند مبتال به سرطان خود بیمار نیستند  ،کنندمی مطرح گونه این مطالعات کلی طور به

موارد  از یکی (.2002، و همکاران 1کنند )یانگ، دیگسون وودبیماری مزمن را تجربه میولی بسیاری از پیامدهای 

، انسرط به مبتال والدین کودکان سازگاری مشکالت با ارتباط در ادبیات در شده و حائز اهمیت مطرح برجسته

 ویارور مانند، بالقوه مکرر هایضربه با اغلب سرطان به مبتال کودکان والدیناختالل استرس پس از حادثه است. 

 شوندمی روبرو نامطلوب رویدادهای تجربة و اورژانس بخش در بودن، درد در خود کودک دیدن، تشخیص با شدن

ت و لندالساز بروز اختالل استرس پس از حادثه مرتبط با سرطان گردد.  تواند زمینهکه تمامی این موارد خود می

والدین و کودکانشان وجود دارد و سطوح  PTSSکنند که نه تنها ارتباط معناداری میان  همکارانش بیان می

باشد )لندالت، در کودک مرتبط می PTSSتر والدین در ابتدا، به صورت بلندمدت با بهبود ضعیف PTSSباالتر 

رد، این امر بر سالمت بزمانی که یک والد از اختالل استرس پس از حادثه رنج می(. 2012و همکاران،  2یسترام

تواند با مدیریت می PTSDگذارد. همچنین جسمانی و روانی کودکش و تعامل با گروه مراقبت بهداشتی تأثیر می

 PTSDکودک تأثیر گذارد.  3اثربخش بیماری کودک تداخل پیدا کند و به صورت روانی و جسمانی روی تحول
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در والدین با افزایش روزهای بستری شدن پس از بیماری، افزایش مشکالت رفتاری کودک گزارش شده توسط 

 (.1،2011باشد )موریوالدین، مشکالت مرتبط با تغذیه و خواب کودک نیز مرتبط می

 

 

   مسأله بیان
 

از رویارویی با یک  پس( ممکن است PTSD) 3( و اختالل استرس پس از حادثهASD) 2ایاختالل استرس لحظه

د گردد ایجا زا که دربرگیرندة صدمة شدید واقعی یا تهدید به مرگ و یا تهدید یکپارچگی فرد است،رویداد ضربه

، A2( و منجر به آن شود که فرد با ترس شدید، وحشت و یا درماندگی پاسخ دهد )مالک A1 ،DSM-IV)مالک 

IV-DSM .)ASD  های آید و فرد به نحوی معنادار توسط نشانهبه وجود میدر طول یک ماه پس از رویداد

ربة های تجشود. اگر نشانههای تجربة مجدد، اجتناب و برانگیختگی بیش از حد دچار مشکل میو نشانه 4ایتجزیه

مبتال شده باشد  PTSDحد، بیش از یک ماه باقی بمانند ممکن است فرد به مجدد، اجتناب و برانگیختگی بیش از 

 (.2000، 5جمن روانپزشکی امریکا)ان

فرزندانشان، نوزاد نارس،  6اخیرا موضوع ابتال به اختالل استرس پس از حادثه والدین، پس از تولدهای تروماتیک

خ شود. نرشود، عنوان میپس از تجربه ضربه حاد یا بیماری مهلک و زمانی که کودک به بیماری مزمن مبتال می

)موریس،  های خونی( گزارش شده است)نوعی سرطان سلول 7کودکان مبتال به لوسمیدرصد در والدین 30بروز آن 

 هب مبتال کودکان برای هیجانی حمایت اصلی منابع از یکی عنوان به والدین (.  2012و همکاران، 8گابرت گویلن 

، فرزندشان درمان و بیماری زمان در مراقبت تدارک برای والدین توانایی اند و از آنجایی کهشده شناخته سرطان

، بروز (2008،  بومن و نوربرگ) باشدمی آن پیامدهای و تشخیص با مقابله برای هاآن مدیریت چگونگی به وابسته

PTSS  و یا PTSD 32های در بررسی مروری که بر یافته .تأثیر نخواهد بوددر والدین بر فرزندانشان بی 

در والد و کودک صورت گرفته بود، نتایج حاکی از این بود که میان مقادیر  PTSSپژوهش در زمینه ارتباط میان 

PTSS  والد و کودک مقدار ارتباط معناداری(r= 0.31)  ،2012وجود دارد )موریس، گابرت گویلن و همکاران 
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گزارش ( 2008) 1مادر و کودک در کودکان مبتال به سرطان نیز توسط رابینو و همکارانش PTSD(. ارتباط میان 

 (. 2،2011شده است )موری

 تمامی ،سرطان زا و تروماتیک تشخیص بیماریاسترس طبیعت عالرغم که گرفت نظر در را مطلب این باید لبتها

-یبآس عوامل باید میان این در و گردنداختالل استرس پس از حادثه نمی دچار سرطان به والدین کودکان مبتال

 با دیگر طرف از و گردندمی PTSD بروز در تغییرپذیری باعث باشند مطرح خاصی یکننده محافظت یا پذیری

 ،زندگی والدین کودکان مبتال به سرطان و کودکانشان بر تواندمی این اختالل که سویی اثرات تمام گرفتن نظر در

 رد. رسدمی نظر به الزم خطر معرض در افراد موقع به شناسایی، گذارد جای بر بیماری روند و درمانی فرایندهای

 مطرح والدین کودکان مبتال به سرطان در PTSD به ابتال خطرپذیری عامل عنوان به گوناگونی متغیرهای ادبیات

 بروز خطرساز ویژه عامل چند یا یک بررسی به که گرفته زمینه صورت این در زیادی هایپژوهش. است شده

PTSD دقیق این متغیر بینیپیش منظور به ولی بپردازد سرطان به والدین مبتالیان در (PTSD ،)مدلی وجود 

 . رسدمی نظر به ضروری، شود گرفته نظر در بایکدیگر تأثیرگذار عوامل اغلب یا تمامی همزمان آن در که

 

شگر این اجازه را می   سازی معادله مدل ساختاری به پژوه های پیچیده را به لحاظ آماری به مدل دهد تا پدیدهی 

های نظری به هایی برای تأیید یا رد مدلی ساااختاری روشسااازی معادلههای مدلآزمون کند. تکنیکدرآورد و 

ها را با هدف اساساً مشابه، برای به تصویر ی ساختاری، انواع متنوعی از مدلسازی معادلهروش کمی هستند. مدل

شده به کار می      شاهده  شیدن روابط بین متغیرهای م م کردن آزمونی کمی برای یک مدل برد. این هدف، فراهک

توانند در مدل سااازی های نظری متنوعی میی محقق اساات. به طور اخص، مدلنظری مفروض شااده به وساایله

شوند. این مدل   معادله ساختاری آزمون  سازه کنند که چگونه مجموعهها فرض میی  ها را تعریف ای از متغیرها، 

تواند نقش ی سااااختاری، که میساااازی معادلهرتبطند.یکی از انواع مدلها با یکدیگر مکرده و چگونه این ساااازه

بینی بازی کند، رگرسیون چندگانه است. رگرسیون چندگانه به عنوان یک تکنیک عمومی تحلیل    مهمی در پیش

های رگرساایون گیرد. روشای توسااط محققان پذیرفته شااده و مورد اسااتفاده قرار می ها، به طور گسااتردهداده

ای هکنند، مدلبینی مشااخص میانه سااهم کلی یک مجموعه متغیر مشاااهده شااده را برای تبیین یا پیشچندگ

فرعی از متغیرهای   کامل و محدود را برای معناداری ساااهم هر متغیر در مدل آزمون کرده و بهترین مجموعه       

متغیرهای اساامی دو کنند. همچنین در رگرساایون چندگانه، کاربرد بین مسااتقل چندگانه را ترساایم می پیش

 (.2004ای مجاز است )شوماخر و لومکس، ای، مقابله یا اسمی چند مقولهای، رتبهمقوله
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ادثه اختالل استرس پس از حبینی شونده )بدین ترتیب در پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن موقعیت متغیر پیش

بینی شااونده، از رگرساایون چندگانه برای  مبتال به ساارطان( و نوع متغیرهای مسااتقل پیش  در والدین کودکان

اده ، اسااتفساارطان به مبتال کودکان والدین در حادثه از پس اسااترس اختالل یکنندهبینیپیش عواملبررساای 

 شود.می

 

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت

شد به نظر می  سد  در کل، با توجه به آنچه تا کنون ذکر  شخیص  ر  اختاللزمان و وقوع همدر کودکان سرطان  ت

های مختلف زندگی فردی و تواند تأثیرات متعدد و ساااویی در زمینهمی ها،اساااترس پس از حادثه در والدین آن

شرفت بیماری         شخیص، درمان و پی سمانی، ت سالمت روانی و ج ، بر جای گذارد که کودک و والدینشاجتماعی، 

قدامات مقتضی به منظور پیشگیری ریزی ااین مطلب اهمیت و لزوم کسب دانش و اطالعات علمی در جهت برنامه

شان می  یابی به مدل و الگویی جامع که بتواند با در نظر گرفتن متغیرهای دهد و در صورت دست  و مداخالت را ن

لدین  در حادثه   از پس اساااترس اختاللبینی گوناگون به پیش   بپردازد، این مهم سااارطان   به  مبتال کودکان  وا

 تواند تحقق یابد. می

طان سر به مبتال کودکان والدین در حادثه از پس استرس اختاللکاستی یا عدم وجود مدلی که ضرورت نظری: 

 تبیین نمایند و به تبع آن وجود تعداد زیادی از سئواالت سبب شناسی که بدون پاسخ هستند.

 سپ استرس  لاختالتدوین راهکارهای عملی مبتنی بر پژوهش برای تشخیص، درمان و کنترل  ضرورت عملی:  

 .آنان مبتال به سرطان والدین و فرزندانو اثرات مخرب آن بر سرطان  به مبتال کودکان والدین در حادثه از

 

ی افراد و مراکز اعم از (، کلیهسرطان  به مبتال کودکان والدیناز نتایج حاصله از این پژوهش عالوه بر گروه هدف ) 

سنل         شکان، پر شاورین، پز سان، م شنا شت روان که با این افراد و  کلینیکروان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهدا

 های مزمن و مهلک در تماس هستند، بهره خواهند برد.نیز افراد با شرایط مشابه مانند دیگر مبتالیان به بیماری

 

 تحقیق اهداف

 

 هدف اصلی
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 سرطان. به مبتال کودکان والدین در حادثه از پس استرس اختالل یکنندهبینیپیش بررسی عوامل

 

 های ویژه هدف

والدین کودکان مبتال به سرطان مستعد بروز اختالل استرس بینی ارائه الگویی مبتنی بر پژوهش به منظور پیش

 پس از حادثه.

 بتالم کودکان والدین در حادثه از پس استرس شناسایی عوامل محافظت کننده و خطرساز برای ابتال به اختالل

 سرطان. به

 به المبت کودکان والدین در حادثه از پس استرس اختاللارائه پیشنهادات اثربخش جهت پیشگیری و مداخله در 

 .سرطان

 

 

 تحقیق سواالت
 

شیوع اختالل استرس پس از حادثه در والدین کودکان مبتال به سرطان بیشتر از میزان شیوع آن در  آیا .1

 باشد؟والدین کودکان سالم می

ا راختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها مبتال به سرطان در زمان تشخیص بیماری،  کودکانآیا سن  .2

 کند؟بینی میپیش

-را پیش اختالل استرس پس از حادثه در والدین آنهامبتال به سرطان،  کودکانهای آیا میزان درآمد خانواده .3

 کند؟بینی می

-شپی رااختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها سرطان، مبتال به  کودکانآیا میزان تحصیالت والدین  .4

 کند؟بینی می

ینی برا پیشاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها آیا میزان جنسیت والدین کودکان مبتال به سرطان،  .5

 کند؟می

ینی برا پیشاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها آیا تعداد فرزندان والدین کودکان مبتال به سرطان،  .6

 کند؟می

اختالل مبتال به سرطان از شهر و محل سکونت به شهر دیگر به منظور درمان سرطان،  کودکانآیا مهاجرت  .7

 کند؟بینی میپیشرا استرس پس از حادثه در والدین آنها 
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اختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها سرطان،  مبتال به کودکانآیا عود بیماری و میزان دفعات آن در  .8

 کند؟بینی میپیشرا 

-یبینی مرا پیشاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها بیماری در کودکان مبتال به سرطان،  شدتآیا  .9

 کند؟

اختالل استرس پس از حادثه در مبتال به سرطان،  شدت ادراک والدین از میزان بروز عالئم در کودکآیا  .10

 کند؟بینی میرا پیشوالدین آنها 

 

 : متغیرها عملیاتی و نظری تعریف
 

 بینیا پیش متغیرهای مستقل

 

 ادراک عالئم کودک

در هشت زمینه کلی جسمانی،  میزان ادراکی که والد از شدت عالئم و اختالالت کودک دارد کهتعریف نظری: 

 باشد.ایفای نقش، شناختی، احساسی، اجتماعی، خستگی، تهوع و استفراغ و درد، مد نظر می

 نند.ککسب می ای که والد از پرسشنامه ادراک عالئم کودکاضر عبارتست از نمرهتعریف عملیاتی: در پژوهش ح

 متغیرهای مرتبط با بیماری

از جمله نوع بیماری، شدت آن، فرایندهای درمانی، سن  کودکط با بیماری های مرتبتعریف نظری: ویژگی

 تشخیص، ...  

هایی که محقق با توجه به پرونده پزشکی و مشورت با پزشک تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر عبارتست از پاسخ

 شناختی )محقق ساخته( ثبت نموده است.، در پرسشنامه جمعیتکودکمعالج 

 شناختیمتغیرهای جمعیت

 مانند سن، جنسیت، سطح تحصیالت، ... و والدین آنها کودکان مبتال به سرطان های فردیتعریف نظری: ویژگی

ده ونهایی که محقق با توجه به اطالعات ثبت شده در پرتعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر عبارتست از پاسخ

 قق ساخته( ثبت نموده است.شناختی )مح، در پرسشنامه جمعیتمددکاری و مصاحبه با والدین

 

 یا مالک متغیر وابسته
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 اختالل استرس پس از حادثه والد

( سندرمی است که پس از مشاهده، درگیر شدن یا شنیدن PTSDاختالل استرس پس از حادثه ) تعریف نظری:

اسخ درماندگی پدهد. شخص نسبت به این تجربه با ترس و زای تروماتیک بسیار شدید روی مییک عامل استرس

اجتناب کند. عالئم باید بیش  کوشد از یادآوری شدن آنکند و میدهد، رخداد را در ذهن خود مکرراَ زنده میمی

 (. 1382های مهم زندگی نظیر خانواده و شغل تداخل نماید )سادوک و سادوک، از یک ماه ادامه یابند و در زمینه

چک لیست اختالل استرس پس از سانحه ای که والد از ز نمرهدر پژوهش حاضر عبارتست اتعریف عملیاتی: 

(PCLبه دست می  )..آورد 
 

 

  تحقيق پيشينه -نظري مباني  :تحقيق ادبيات

و   (PTSS)1ای از شیوع عالئم استرس پس از حادثههای پیشین به طرز پایداری میزان قابل مالحظهپژوهش

اند. و والدین آنها گزارش نمودهسرطان را در کودکان مبتال به   (PTSD)2اختالالت استرس پس از حادثه

ها حاکی از وجود ارتباط معناداری میان عالئم استرس پس از حادثه در کودکان و والدین آنها، همچنین یافته

 که شامل گروهی (، در بررسی2003همکارانش ) ، والراث ولندالت (.2003و همکاران،  3باشد )لندالت، والراثمی

درصد از پدران 16مادر(، به این نتیجه دست یافتند که 180پدر و 175) بودندمیوالدین کودک مبتال به سرطان 

های یافته (.2003ندالت، والراث و همکاران، )لدرصد از مادران دچار اختالل استرس پس از حادثه بودند  23.9و 

در شش ماه کودکان مبتال به سرطان  پدران از درصد30 و رانماد از درصد41ای دیگر حاکی از این بود کهمطالعه

و  4دادند که از نقطه برش باالتر بود )دانرا بروز می PTSSاول تشخیص ابتالی کودکشان به سرطان، میزانی از 

 موفقیت با فرزندشان درمان که صورتی در حتیدر والدین  PTSS عالئم(. عالوه بر این امکان بروز 2012همکاران، 

 6)پلکوویتز 25( الی 1998و همکاران،  5)من و شش (2011،همکاران و  نوربرگ) ، وجود داردباشد رسیده پایان به

وابسته به سرطان را گزارش  PTSD( درصد والدین کودکانی که تحت درمان نیستند نیز 1996 و همکاران،

 کنند. می

                                                           
1 posttraumatic stress symptoms (PTSS)   
2 posttraumatic stress disorders (PTSD)  
3 Landolt, Vollrath  
4 Dunn 
5 Manne 
6 Pelcovitz, D 
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 های شناختی، اضطراب ناشیشود. در مدلبندی میاختالل استرس پس آسیبی در شمار اختالالت اضطرابی طبقه 

اند که بیماران مبتال به شود. اهلرز و کالرک اظهار داشتندهای منجر به وجود محرک ترسناک تلقی میاز ارزیابی

کنند که منجر به ایجاد ترس مداوم و شدیدی در ، حادثه و یا نتایج آن را به صورتی پردازش میPTSDاختالل 

های فردی موجود در . تفاوت1کند: ود. این مدل دو متغیر عمده را عامل ایجاد ترس مداوم فرض میشها میآن

های فردی موجود در ماهیت خاطره برای حادثه و ارتباط آن با دیگر . تفاوت2ارزیابی از حادثه و یا نتایج آن. 

ترس مداوم خود، اقدام به استفاده از  دارد که افراد بیمار برای کنترلخاطرات خودگزارشی. و همچنین بیان می

 PTSDهای ناکارآمد باعث افزایش فراوانی رخ دادن عالئم کنند که همین روشهای ناکارآمد میشماری از روش

ای خاص به عنوان های مقابلهعوامل شناختی مانند سبکهمچنین  (.1384شود )شیرین زاده و گودرزی، می

در طول و پایان درمان  1اجتناب ند. برای مثالشواسترس پس از حادثه مطرح میکننده بروز بینیعوامل پیش

باشد )نوربرگ و یدر والدین، یکسال پس از پایان درمان فرزندشان م PTSSی بینی کنندهکودک، پیش

 را شدیدتری PTSS سرطان، بروز به مبتال کودکان مادران در کنترل دادن دست ( و یا از2011همکاران،

 (.2011،  بامن و نوربرگ) کندمی بینیپیش

والد کودکان مبتال به سرطان در طی فرایند درمان و پس از آن انجام شد، مرگ کودک،  224در پژوهشی که روی 

نمود. عواملی بینی میرا پیش PTSSادراک والد از فشارهای روانی کودک و  شدت عالئم کلی سطوح باالتری از 

کرد شامل: جنسیت والد، درآمد خانواده، ترومای قبلی، تشخیص کودک، شدت نمیبینی را پیش PTSSکه 

توان عنوان نمود که درمان، بازگشت بیماری غیرکشنده و رضایت والد از مراقبت کودک، بود. بر این اساس می

-بینیشکودک پی 2زا باشد، ادراک والد از پریشانیتواند به خودی خود استرسهای طبی میاگرچه پیچیدگی

 .(2012و همکاران،  3)نوربرگ، پادرباشد در والدین می PTSSتری برای بروز ی قویکننده

شناختی و مرتبط با بیماری نیز  به عنوان عوامل جمعیت پژوهشی ادبیات عالوه بر عوامل شناختی ذکر شده، در

دران کودکان و پگردند. برای مثال، هایی برای بروز اختالل استرس پس از حادثه در والدین مطرح میبینپیش

مورد درمان بودند، به نسبت پدران کودکان و نوجوانانی که  با اولین تشخیص  4بیماری نوجوانانی که جهت عود

دادند اما مادران به نسبت یکسانی این عالئم را را از خود بروز می PTSSمورد درمان بودند، میزان باالتری از 

                                                           
1 avoidance 
2 distress 
3  Norberg, Pöder 
4 relapse 
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پذیری والدین در زمان بیکاری و مهاجرت باید در نظر گرفته شود. آسیب (.2012و همکاران،  1)دان دادندنشان می

 .(2012و همکاران، رگ )نوربباشد توان انتظار داشت مرگ کودک آسیب زا میو همانطور که می

 االتریب میزان به، پدران نسبت به مادران، دارند مزمن بیماری کودکانشان که والدینی جنسیتی تمایزات لحاظ از

 سازگاری میان تفاوت برای پژوهشی شواهد(. 1387، نوکندی و نادری، نهی) شوندمی روانی اختالالت این دچار

، یگرد مزمن هایبیماری همانند ولی نیست قطعی، آنان جنسیت لحاظ از، سرطان به مبتال کودکان والدین روانی

 دارند قرار، منفی پیامدهای خطر معرض در پدران از بیشتر مادران که هستند این از حاکی هاپژوهش از برخی

در والدین کودکان مبتال  PTSD در بررسی مروری که روی شانزده پژوهش در ارتباط با شیوع(. 2004، میتر)

درصد  22.8درصد برای پدران و  11.6درصدی برای مادران،  19.6های مزمن انجام شد، میزان شیوع به بیماری

در مادران  PTSD شیوعدر والدین به صورت کلی گزارش شد. همچنین از بررسی نتایج چهار پژوهش نسبت 

نتایج مطالعات، بررسی (. 2009 و همکاران، 2برابر بود )کابیزاکا 4.2گروه نمونه نسبت به مادران گروه کودکان سالم، 

 بیشتری میزان پدران به نسبت ( و2012لندالت، یسترام و همکاران، پذیرترند )کنند که مادران آسیببیان می

PTSD رسد به نظر می (. 2004، همکاران و کازاک) دهندمی نشان را العمرمادام سرطان به وابستهPTSD  در

نماید که پدران ممکن است شروع کند. اگرچه یک مطالعه به تازگی عنوان میمادران بیشتر از پدران بروز پیدا می

 هنگام به مادران درحالیکه که است آن مهم نکتة .(2009و همکاران، 3تأخیری از عالئم را تجربه کنند )شاو، برنارد

 شانن هیجانی هایواکنش بیماری مسیر در بعدها پدران است ممکن دارند، را هانشانه از باالتری سطوح تشخیص

 تشخیص ابتدای در که و پدرانی( 2008و همکاران،  4پودر) است شده کمتر مادران بر وارد فشار که جایی دهند،

 این تجربه برای باالتری خطر معرض در دهندمی بروز را حادثه از پس استرس عالئم از باالتری سطوح کودکانشان

همچنین  (.2007، همکاران و والراث، رایب) باشندمی بعدی ماه شش  در حادثه از پس استرس اختالل و عالئم

والدین کودکان مبتال در  PTSSبروز تواند که میمیزان تحصیالت والدین به عنوان یک عامل جمعیت شناختی 

 (.2012و همکاران، گزارش شده است )دان بینی نماید، به سرطان، به صورت معکوس پیش

پدر که  107مادر و  107وابسته به سرطان بر  PTSDای طولی را برای بررسی ( مطالعه2008و همکاران ) 5پودر

ماه پس از  4ماه و  2هفته پس از تشخیص،  1کودکانشان تحت درمان سرطان بودند، در سه مقطع زمانی )

ی ه ارزیابها را در هر سمادران سطوح بیشتری از نشانهکه  هایشان حاکی از این بودیافته انجام دادند. تشخیص(

                                                           
1 Dunn 
2 Cabizuca 
3 Shaw, Bernard 
4 Poder, U 
5 Poder, U 
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ای بیشتری هنشانه 1کردند نسبت به آنهایی که شاغل بودند در آزمون والدینی که کار نمینسبت به پدران داشتند، 

 والدینتشکیل دادند،  1شتری را در آزمون بی ASDترها موارد بالقوة تر نسبت به مسنوالدین جوانداشتند، 

های بیشتری را گزارش کردند و والدینی که تنها یک فرزند نشانه 1دختران نسبت به والدین پسران در آزمون 

همچنین همسو با تحقیقات پیشین، کار نکردن والدین عامل بودند.  ASDداشتند بیشتر در آزمون ا موارد بالقوة 

است. کار کردن خارج از خانه تا حدودی حواس والدین را پرت کرده و در ضمن  PTSD خطرسازی برای ابتال به

 (.2008پودر و همکاران، آورند. )آنها حمایتی را نیز از سوی همکاران به دست می

 

 

 :تحقيق هایفرضيه

شیوع اختالل استرس پس از حادثه در والدین کودکان مبتال به سرطان بیشتر از میزان شیوع آن در  .1

 باشد.والدین کودکان سالم می

ا راختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها سن کودکان مبتال به سرطان در زمان تشخیص بیماری،  .2

 کند.بینی میپیش

-را پیش اختالل استرس پس از حادثه در والدین آنهاهای کودکان مبتال به سرطان، میزان درآمد خانواده .3

 کند.بینی می

-شرا پیاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها والدین کودکان مبتال به سرطان، میزان تحصیالت  .4

 کند.بینی می

بینی را پیشاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها میزان جنسیت والدین کودکان مبتال به سرطان،  .5

 کند.می

ینی برا پیشادثه در والدین آنها اختالل استرس پس از حتعداد فرزندان والدین کودکان مبتال به سرطان،  .6

 کند.می

 اختاللمهاجرت کودکان مبتال به سرطان از شهر و محل سکونت به شهر دیگر به منظور درمان سرطان،  .7

 کند.بینی میرا پیشاسترس پس از حادثه در والدین آنها 

ادثه در والدین آنها اختالل استرس پس از حعود بیماری و میزان دفعات آن در کودکان مبتال به سرطان،  .8

 کند.بینی میرا پیش

 بینیرا پیشاختالل استرس پس از حادثه در والدین آنها شدت بیماری در کودکان مبتال به سرطان،  .9

 کند.می
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اختالل استرس پس از حادثه در مبتال به سرطان،  شدت ادراک والدین از میزان بروز عالئم در کودک .10

 کند.بینی میرا پیشوالدین آنها 

 

 

 تحقيق روش

 

  طرح تحقیق:

واقع شده  کودکای است که بر یابی و پس رویدادی است، چرا که سرطان واقعهطرح پژوهش حاضر از نوع زمینه

( به 1945) 2( و بعدها توسط گرینوود1937) 1است و قابل دستکاری نیست. این روش نخستین بار توسط چاپین

 (.1383طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت )دالور، 

 

 :نمونه گیری روش و نمونه، آماری جامعه

ها و مراکز به بیمارستان 1392که در سال  کودکان مبتال به سرطان ی آماری این پژوهش کلیه والدینجامعه

ای بالغ بر ها نمونهآوری دادهبه منظور جمعباشند. مربوط به درمان سرطان در شهر تهران ارجاع خواهند شد، می

 .رددگمیها تکمیل پرسشنامهطریق گردد و اطالعات از گیری در دسترس انتخاب می، توسط روش نمونهالدو 200

 باشد:های ورود نمونه این پژوهش شامل موارد زیر میمالک

د خوکودک ، از بیماری ایرانی داشته باشندنباشد، ملیت سال تمام بیشتر  18ها از که سن آن والدین کودکانی

هی به دزمان طبی چندگانه نباشند و به منظور پاسخهای هممبتال به بیماریکودکانشان )سرطان( مطلع باشند، 

 ، برخوردار باشند. سواد و یا عملکرد ذهنی متناسبیها از پرسشنامه

 

 باشد:های خروجی نمونه این پژوهش شامل موارد زیر میمالک

                                                           
1  Chapin 
2  Greenwood 
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سال تمام بیشتر باشد، ملیت ایرانی نداشته باشند، از بیماری کودک خود  18ها از والدین کودکانی که سن آن

هی به دزمان طبی چندگانه باشند و به منظور پاسخهای هم)سرطان( مطلع نباشند، کودکانشان مبتال به بیماری

 دار نباشند.ها از سواد و یا عملکرد ذهنی متناسبی، برخورپرسشنامه

 

 

 : پژوهش هایابزار

 

 باشد:های زیر میابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه

 

 :(PCLچك لیست اختالل استرس پس از سانحه )

 

 پرسشنامه ادراک عالئم کودک: 

شده است. ، طراحی کودکدر بروز عالئم میزان ادراک والدین از  شدت به منظور سنجشو این ابزار توسط محقق 

 در هشت زمینه کلی ای ومیزان ادراکی که والد از عالئم و اختالالت کودک دارد توسط مقیاس لیکرتی پنج درجه

 یرد.گجسمانی، ایفای نقش، شناختی، احساسی، اجتماعی، خستگی، تهوع و استفراغ و درد، مورد بررسی قرار می

 

 :آن ت شناختی، بیماری و درمانی محقق ساخته در ارتباط با خصوصیات جمعیپرسشنامه

 ، سن در هنگام دریافتدر مورد کودک مبتال به سرطان از قبیل: سن، جنساطالعاتی  آوریبه جمعاین پرسشنامه 

و در مورد والد شرکت کننده در پژوهش ی بیماری، ... های درمانی، تعداد عود، مرحلهتشخیص، نوع و میزان روش

تحصیالت، وضعیت اشتغال، میزان درآمد خانواده، شهر محل سکونت، مهاجرت داشتن از قبیل: جنس، سن، میزان 

 پردازد.یا نداشتن به منظور درمان، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، ... می
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 : اجرا روش

ها و مراکز درمانی کودکان پس از روند فرایند اداری برای حضور در بیمارستانبه منظور اجرای پژوهش حاضر، 

چک لیست عالئم اختالل استرس های: با جلب رضایت والد برای شرکت در پژوهش، پرسشنامهبه سرطان،  مبتال

مبتال به  کودک ط یک یا هر دو والد )به صورت مجزا(توس ( و پرسشنامه ادراک عالئم کودک PCLپس از حادثه )

آوری اطالعات جمعیت گردد. همچنین یک پرسشنامه که توسط محقق و به منظور جمعسرطان تکمیل می

شده است که شامل سن، جنس، نوع بیماری، مدت زمان تشخیص، مرحله  شناختی و مرتبط با سرطان، ساخته

باشد، توسط فرد پژوهشگر و با توجه به بیماری، فرایندهای درمانی، اطالعات در مورد خانواده و والدین، .... می

 گردد.ورت با پزشک معالج، در طی یک جلسه تکمیل میی پزشکی، مددکاری و در صورت لزوم مشپرونده

 

 :اطالعات تحلیل و تجزیه روش

تحلیل رگرسیون  همبستگی و خی دو، تی مستقل،  های آماری توصیفی،ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

ا هتحلیل دادهسازی خطی عمومی برای چندگانه استفاده خواهد شد. تحلیل رگرسیون چندگانه یک رویکرد مدل

شود )شوماخر و بینی متغیر مالک از آن استفاده میباشد و از اشکال روش همبستگی است که برای پیشمی

  (.2004لومکس، 
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