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  94ات:  صفح تعداد      9/3/94       دفاع: تاریخعلوم تربیتی و روانشناسی          :دانشکده

  :چکیده

محور بر امید، استرس، اضطراب و افسردگی در  درمانی قدرت شی خانوادهپژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخ       

هاي داراي کودکان مبتال به سرطان انجام گرفت. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح  خانواده

ر اردبیل در نفر از  مادران داراي کودکان مبتال به سرطان شه 137پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري شامل 

نفري آزمایش و کنترل قرار  15مادر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه  30بودند. از این میان  1393سال 

گرفتند. همه شرکت کنندگان ابزار شاخص امید هرث و مقیاس استرس، اضطراب، افسردگی لویندا را در مرحله پیش 

محور قرار گرفتند،  درمانی قدرت جلسه تحت مداخله خانواده 10 آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش طی

ها از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده  دریافت نکردند. براي تحلیل دادهاي  ولی گروه کنترل مداخله

مچنین بر کاهش داري دارد و ه محور در افزایش امید تأثیر معنی درمانی قدرت ها نشان داد که خانواده شد. یافته

قراري  و به آسیب  هاي بی داري دارد ولی به نظر می رسد این روش براي حالت افسردگی و استرس تأثیر معنی

دار ندارد. در نتیجه  شناسی روانی که جنبه هاي جسمانی تر دارند پاسخگو نیست و در کاهش اضطراب تأثیر معنی

تواند  ي منابع مختلف می هاي خود مانند القاي همدلی، القاي امید و ارائه محور با استفاده از مؤلفه درمانی قدرت خانواده

  هاي امید، استرس و افسردگی تأثیرگذار باشد. بر متغیر

  

  محور، سرطان، امید، استرس، اضطراب، افسردگی درمانی قدرت خانواده: هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1

 هاي نظام تالش از زیادي که حجم است افزایش حال در و شایع هاي بیماري از یکی 1سرطان

) 2003،  2و اوبریاگنر (میکالي،کوبرگ، ماگنو، ماسیمیلیانی، سانت  دهد اختصاص می خود به مراقبتی را

 هاي بیماري ترین مهم از یکی عنوان به همچنان سرطان پزشکی، علم توجه قابل هاي پیشرفت علیرغم

). 2009، 3است (مولدووان مطرح عروق و قلب هاي بیماري از بعد میر و مرگ دومین علت و حاضر قرن

 حال شود. در می مشخص سلولی یزرفتن تما دست از و ها سلول غیرطبیعی شکل تغییر بیماري با این

 بینی دهند و پیش می دست از را خود جان سرطان به ابتال اثر در جهان نفر در میلیون 7 از بیش حاضر

میلیون نفر برسد  15میلیون نفر به  10ساالنه  2020سال  تا ابتال جدید موارد تعداد که شود می

بیماري ناتوان کننده و شایع، یکی از علل اصلی سرطان به عنوان یک ). 2006(حسنپور دهکردي و آذري،

درصد  4باشد. این بیماري حدود  هاي توسعه یافته هم در حال توسعه می مرگ در کودکان، هم در کشور

ساله را در جمعیت ایرانی تشکیل  10تا  5درصد از کودکان  13سال و  5از مرگ و میر کودکان زیر 

هاي کودکان،  هاي اخیر در درمان سرطان ). با پیشرفت2012، دهد (مهران فر، یونسی و بنی هاشم می

). ولی با این وجود، 2009، 4جاکوبسن و بک ویتیابند ( تعداد بیشتري از این بیماران، از مرگ رهایی می

آگهی بد، ترس و نگرانی بیشتري را براي بیمار و  هاي داراي پیش سرطان، در مقایسه با سایر بیماري

  ).1382کند (فتوکیان،  د میاش ایجا خانواده

دهد، تشخیص سرطان مستقیماً بر کیفیت زندگی بیماران و مراقبان خانوادگیشان  تحقیقات نشان می

به خصوص  ).2005 ،5سائیگرودهد ( هاي متفاوت تغییر می گذارد و زندگی روزمره آنان را به شیوه تأثیر می

رو  به ي خود رو تجربه به ستوه آورنده در خانوادهدر مادرانی که کودك مبتال به سرطان دارند، با یک 

گردند، مجبور به زندگی کردن با یک بار مضاعف  باوري می شوند، هنگام تشخیص دچار شوك و نا می

دهد و در مجموع کیفیت زندگیشان کاهش  شان را تحت تأثیر قرار می هستند، بیماري فرزند، خانواده

دهد که مراقبان  ).  نتیجه تحقیقات نشان می2012 ، 7دومیت و هویجر ؛ خوري،2011 ،6فلچریابد ( می

افتند (ماري،  خانوادگی به دلیل مراقبت از فرد مبتال به سرطان، از نظر سالمت جسمانی به خطر می

درمانی و  هاي بعد از آن مثل شیمی تشخیص سرطان و درمان). 8،2010شیخکندال، بوید، گرانت، هایگت و 

                                                
1 cancer 
2 Micheli, Coebergh, Mugno, Massimiliani, Sant & Oberaigner 
3 Moldvan 
4 Beckwitt& Jacobson 
5 Saegrove 
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شود که مربوط به عدم کنترل درد و رنج،  سیاري از بیماران باعث ترس و اضطراب میرادیوتراپی براي ب

ها  تردید و بالتکلیفی است و این مسائل اغلب باعث کاهش و یا از بین رفتن امید در بیماران و مراقبان آن

  ).1998، 1شود (میلر می

 مزمن (سرطان) هاي بیماري به مبتال کودك بقاء درمانی میزان هاي روش پیشرفت علت به امروزه 

 نامشخص این کودکان زندگی کیفیت و زندگی به امید آگهی، پیش همچنان است اما یافته افزایش

کرد  ذکر والدین در افسردگی و اضطراب بروز دالیل ترین از عمده را عوامل این تواند می و باشد می

 که آنجا از شود می منتقل شان فرزندان به اه آن والدین، اضطراب تالش رغم به. )2002، 2(رانسون و الندر

 3آیند (ملنیک، فینستین، مولدنهور و اسمال می شمار به کودك حمایتی سیستم در افراد ترین والدین مهم

دارند (وامبولت و  رفتاري بیشتري اختالالت مشکالت روانی، دچار والدین با کودکان ) لذا2000،

). 5،1999(ولر، رووان، الیا و ولرهستند  و افسردگی اضطراب هب ابتال معرض در بیشتر و )4،2006ریس

عروقی زندگی را با بحران مواجه می سازند، دید - هاي قلبی هاي مزمن نظیر ایدز، سرطان و بیماري بیماري

بیماران را به خودشان تغییر می دهند، خانواده را با مشقت روبه رو ساخته و پویایی خانواده را مختل 

که  است والدینی بین در معمولی احساس اضطراب و ترس). 1388تقدیسی و نقدي، عبدي،( سازند می

 هاي روش و بیماري شدت والدین با اضطراب مواقع است. اغلب شده بستري بیمارستان در ها آن کودك

شود (ونگ،  می دیده بیشتر درمانی هاي روش انجام طی در این اضطراب و دارد ارتباط کودك درمانی

 سرطان به مبتال هاي مادران بچه خصوص به والدین،). 2003 6ري، ویلسون، وینکلستین و کالین،هاکنب

 و استرس افسردگی، ،بقبیل، اضطرا از روانشناختی مشکالت معرض در هاي سالم بچه از والدین بیشتر

یمی ؛ به نقل از حسینی قمی و سل 7،2007کریستین، رابینسون، سینتیا و گرهارت( باشند می غیره

شود بنابراین محققان سالمت روان  و این باعث تهدید سالمت روان سیستم خانواده می ).1391بجستانی،

اي  ي سالمت ذهنی و خدمات اجتماعی تاریخچه رشتهدارویی آوردند در ابتدا   رو به سوي درمان هاي غیر

هاي گذشته  ما در دههطوالنی در تمرکز بر کمبودها، مشکالت رفتاري و آسیب شناسی کودکان داشت ا

هاي آموزش، سالمت ذهنی، روانشناسی، کارگروهی و رفاه کودك؛ رویکرد  محققان و متخصصان در رشته

خود را از کمبود محور به سمت یک مدل کلی تر رشد و پیشرفت تغییر دادند (تروت، رایان، الویجن و 

ها  ا و نقاط ضعف افراد و خانوادهه به جاي تمرکز روي کمبود 9) متخصصان قدرت محور8،2003اپستین 

ها و نقاط قوت افراد را کشف کنند  کنند تا عملکرد ها و کودکان کار می به طور مشترك با خانواده

هاي غیر دارویی پرداخته  هاي روانشناختی در درمان شود به جنبه ) که این باعث می10،2000(لورسن

                                                
1 Miller 
2 Runesson & Elander 
3 Melnyk, Feinstein, Moldenhouer, Small 
4 Wamboldt & Reiss 
5  Weller, Rowan, Elia, Weller 
6 Wong, Hockenberry, Wilson, Winkelstein, Kline 
7 Kristen, Robinson, Cynthia & Gerhardt 
8 Trout,Ryan,La vigne&Epstein 
9 Strength-oriented 
10 Laursen 
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هاي  هایی به غیر از درمان ، به کارگیري درماناضطراب و افسردگی استرس، باالي به علت شیوعشود. 

بنابراین هدف از پژوهش فعلی تعیین  ها ضروري است. ها و یا عالئم آن دارویی جهت کاهش این بیماري

هاي  داراي  درمانی قدرت محور بر امید، استرس، اضطراب و افسردگی در خانواده اثربخشی خانواده

  .کودکان مبتال به سرطان است

  یان مسألهب - 2- 1

و  سرطان هاي درمان توسعه پزشکی، هاي است. علیرغم پیشرفت مزمن هاي بیماري از سرطان یکی

 فرد در که ترس عمیقی و درماندگی احساس لحاظ از این بیماري سرطان، از یافتگان نجات تعداد افزایش

 سرطان به مبتال نوجوانان روانشناختی در اختالالت ترین مهم از یکی اضطراب .است همتا بی کند می ایجاد

 سرطانی اضطرب و بیماران ).1،2012چن و چی چنگ-الن، شو- مینگ، سو- مین، جون -لی( است

شارما، سود، لوپرینزي و ( کنند می تجربه بیماري، تشخیص این با همراه را زیادي هاي تنش

ها  آن بین در سرطان تشخیص و است در کودکان نادر هاي بیماري از یکی ). سرطان2،2012پراساد

 بیماران هاي ). خانواده3،2004دارد (ایزر همراه به ها هاي آن خانواده براي را اي مالحظه قابل استرس

کنند (الوي   می تجربه را از اضطراب داري دنباله و پیوسته هاي وضعیت و استرس هاي پر رویداد سرطانی

). کودك در درون همین خانواده رشد 1391؛ به نقل از حسینی قمی و سلیمی بجستانی،4،2003دان- می

 خانواده، سیستم بخش از یک در تغییر که کند می بیان چنین مورد خانواده در سیستمی کند و نگرش می

 که است خورده گره به هم طوري خانواده سیستم درونی ارتباط و خواهد ساخت متأثر را سیستم کل

 ).1387 اکبري، و مرندي (شود سیستم می رتمامد اجتناب قابل غیر تغییر قسمت باعث یک در تغییر

درمانی و رادیوتراپی براي بسیاري از بیماران باعث  هاي بعد از آن مثل شیمی تشخیص سرطان و درمان

شود که مربوط به عدم کنترل درد و رنج، تردید و بالتکلیفی است و این مسائل اغلب  ترس و اضطراب می

). امید یکی از عناصر 1998شود (میلر، ها می در بیماران و مراقبان آن باعث کاهش و یا از بین رفتن امید

شان است و اثرات زیادي در سازگاري بیماران با شرایط به  ضروري در زندگی بیماران سرطانی و والدین

سزایی   فاکتور امید در  افزایش کیفیت زندگی بیمار نقش بهخصوص در طی دوران درد و محرومیت دارد. 

 بنابراین ).5،2008باشد (ساناتانی، اسکریر و استیل و بر مراحل مختلف بیماري اثر گذار میداشته 

و  کریستین(دارد  همراه به خانواده درمحیط را تاثیرات منفی سرطان، درمان و تشخیص

 ).2007همکاران،

 شوك و ضربه با اغلب فرزندانشان، در تشخیص سرطان با درارتباط والدین اولیه العمل عکس

خواهد بود.  سخت ها آن براي رفت، خواهند بین فرزندانشان از اینکه به است. اعتقاد همراه اي پیچیده

                                                
1 Li-Min, Jiunn-Ming, Hsiu-Lan , Shu-Chen & Chih-Cheng 
2 Sharma, Sood,loprinzi& Prasad 
3 Eiser 
4 Lavee& Mey-dan 
5 Sanatani, Schreier & Still 
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 آن با تواند اش می یزندگ در شخص که است هایی ترین رویداد استرس پر از یکی سرطان تردید بدون

 خانواده بر کلی طور و به والدین و برادرها و برخواهر بلکه فرد خود تنها بر نه آن تغییرات و شود روبرو

  ).1،2006بود (ایزر و الورنس خواهد گذار تاثیر

 والدین است که داده نشان است نتایج  شده ) انجام2008(2کالسن و کالسن توسط که پژوهشی در

 و اند کرده عادي گزارش جمعیت با مقایسه در را تري ضعیف کیفیت زندگی سرطان، به مبتال فرزند داراي

د. استرس پاسخ غیر اختصاصی بدن در برابر هر نوع خواسته ان کرده را گزارش باالتري ساستر همچنین

 برنامه بخشی از عنوان به باید والدین با رابطه در مداخالت مستقیم که است شده . پیشنهادباشد می

  .شود گرفته در نظر سرطان به مبتال هاي بچه براي درمانی

 ) بر1391) به نقل از حسینی قمی و سلیمی بجستانی (2012( 3لی، تین و تن توسط که پژوهشی در

 سرطان، که تشخیص دهد می نشان نتایج شده، انجام سرطان خون به مبتال فرزندان داراي والدین روي

 ت.اس داشته به دنبال ها آن فرزندان هم و والدین روانی و سالمت جسمانی بر هم را منفی تأثیرات

 در اضطراب و افسردگی و میزان هستند برخوردار روان سالمت از تري نسطوح پائی از مادران همچنین

ها موفق نشود، ممکن  زا ادامه یابند و فرد در مدارا با آن اگر شرایط تنش .است بوده از پدران بیشتر مادران

اختالل اضطرابی عبارت است از یک حالت روانی یا و به افسردگی تبدیل شود.  تر است بی احساسی عمیق

  هاي اصلی آن عبارت است اند از ترس، تردید و نگرانی مفرط.  رانگیختگی شدید که ویژگیب

 مدیریت و نظارت در مراقبت، اساسی و اصلی نقش سرطان به مبتال افراد مراقبان هک آنجایی از

 دکنن می ایفا بیماران این درمان پیگیري و سرطان، حمایت به مبتال بیماران در شده تجربه هاي نشانه

 خانواده اعضاي بین در اینکه توجه به با و) 4،2011دورنا و اوسکاي آیدینیر، اوزدلیل، آکین، (گلبایازکان،

 فرزندان از مراقبت و نگهداري بیشتر مسئول آنها و هستند درگیر فرزندانشان با بیماري بیشتر مادران

 به ها آن براي نامطلوبی پیامدهاي در بیمارستان فرزندانشان با همراه ها آن پیوسته و حضور باشند می

است (حسینی قمی و سلیمی  زندگی حکم قلب در در خانواده مادر نقش طرفی و از همراه دارد

 زمینه این در ها تواند مثمر ثمر واقع شود و پژوهش ) بنابر این مداخله در این بخش می1391بجستانی،

 ارباچ (است سودمندتر فردي اي خدمات مشاوره از خانواده روي بر اي مداخله هاي که برنامه دهد می نشان

هاي داراي کودکان مبتال به سرطان انجام  اي زیادي بر روي خانواده هاي مداخله برنامه ).5،2005و پاري

اساس رویکرد قدرت محور بر این باور  درمانی قدرت محور است. ها خانواده شده است یکی از این مداخله

).  به 6،1999ها و حقایق زندگی واحدي دارند (اپستین ها، مهارت ها استعداد است که کودکان و خانواده

شود اغلب این چارچوب را با  محور به کار گرفته می هایی که در رویکرد قدرت طور خاص برنامه

                                                
1 Eiser& Lawrence 
2 Klassen &  klassen 
3 Le, Thien, Thanh 
4 Gulbeyaz Can, Akin, Aydiner, ozdilli, Oskay&Durna 
5 parry   &  Orbuch 
6 Epstein 
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هاي خانواده و انواع مختلفی از  ، چارچوب نظام 1هاي راپ محور هاي دیگري از قبیل مدل رویکرد

؛ مک دونالد، بوید، 2،2003کند (جانسون محور ترکیب می رفتاري و درمان راه حل- ختیهاي شنا درمان

ها به  کار رفته   محور  با طیفی از کودکان، نوجوانان و خانواده درمان قدرت ).3،1995کالرك و استیوارت

کار  است، راهبردهاي قدرت محور در جایی که  محافظت از کودك  موضوع اصلی باشد، با خانواده ها

کنند در مقایسه با افراد  هاي مزمن دست و پنجه نرم می افرادي که با بیماري .)4،2010کند (تورنل می

هاي ارضاي این  هاي فیزیولوژیک، روانشناختی، اجتماعی و عاطفی متفاوتی دارند. یافتن شیوه سالم نیاز

هاي جسمانی بیمار،  به نیاز ها بخشی از فرآیند مقابله با بیماري است. ممکن است ضمن رسیدگی نیاز

 5درمانی قدرت محور هاي عاطفی و اجتماعی او نادیده گرفته شوند، براي همین انجام خانواده نیاز

)SOFT( هاي او است  ي ارضاي نیاز ي بهبود بیمار و چه در زمینه ترین انتخاب چه در زمینه جزء سودمند

دهد (عبدي، تقدیسی و  اجتماعی را مدنظر قرار میکه نه فقط درمان جسمی، بلکه درمان روانشناختی و 

است که آموزش  8محوري و خانواده 7محور حل رویکرد راه 6محور درمانی قدرت خانواده. )1388نقدي، 

کند (هال،  درمانی و مدیریت مورد را با یکدیگر ادغام می هاي اجتماعی، فنون راه حل محور، خانواده مهارت

  ).2005، 9ترنبوقاسمیت، تارواتر، استین و 

استفاده کرده اند و  محور محور به جاي  کمبود قدرت، در پژوهش خود از مداخله 10والک و آلن

  قدرت محور:  مداخله معتقدند که این مداخله می تواند مفید واقع شود زیرا

 کند ها تمرکز می ها به جاي شکست روي موفقیت 

 دهد براي ادامه کار با اهداف انگیزه می 

  دهد مراجع را براي مواجهه با اهدافش افزایش میاعتماد 

 کند هاي مراجع به جاي ناتوانی او تمرکز می روي پتانسیل 

 دهد اطالعاتها  آنکند مراجع را درگیر کند و به  سعی می 

 کند دستیابی مراجع به منابع را تسهیل می 

 بنابراین در 2012،(والک و آلن 11دهد محور است و به مراجع یک صدا می محور و راه حل مراجع .(

تواند بر امید، استرس، اضطراب و  محور می درمانی قدرت این پژوهش مسأله اصلی این است که آیا خانواده

 هاي داراي کودکان مبتال به سرطان موثر باشد؟ افسردگی در خانواده

                                                
1 wrap around 
2 Johnson 
3 McDonald, Boyd, Clark & Stewart 
4 Turnell 
5 strength oriented family therapy 
6 Strength-oriented family therapy  
7 solution focused  
8 family-baced 
9 Hall,Smith,Tarwater,Steine&Turnbough 
10 Walk & Allen 
11 Give the client voice 
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  اهداف پژوهش - 3- 1

  هدف اصلی پژوهش - 1- 3- 1

هاي  بر امید، استرس، اضطراب و افسردگی در خانواده محور درمانی قدرت بخشی خانواده تعیین اثر

  داراي کودکان مبتال به سرطان است.

  اهداف فرعی - 2- 3- 1

 محور بر افزایش امید. درمانی قدرت بخشی خانواده تعیین اثر  

 محور بر کاهش استرس. درمانی قدرت بخشی خانواده تعیین اثر  

 هش اضطراب.محور بر کا درمانی قدرت بخشی خانواده تعیین اثر  

 محور بر کاهش افسردگی. درمانی قدرت بخشی خانواده تعیین اثر 

  فرضیات پژوهش - 4- 1

 در افزایش امید تأثیر دارد.محور  درمانی قدرت خانواده  

 در کاهش استرس تأثیر دارد.محور  درمانی قدرت خانواده  

 در کاهش افسردگی تأثیر دارد.محور  درمانی قدرت خانواده  

 در کاهش اضطراب تأثیر دارد.محور  قدرت درمانی خانواده 

 

  هاي پژوهش متغیر - 5- 1

  محور درمانی قدرت متغیر مستقل:  خانواده

  هاي داراي کودکان مبتال به سرطان هاي وابسته: امید، استرس، افسردگی و اضطراب خانواده متغیر

  

  هاي پژوهش تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر - 6- 1

  امید

تمام ابعاد زندگی عنصري ضروري است. امید توانایی باور به داشتن احساسی  تعریف نظري: امید در

هاي نو  کند تا بتواند تجربه ي فعالیتی را تحریک می باشد. امید با نیروي نافذ خود سامانه بهتر، در آینده می

از فوالدي و ؛ به نقل 2003اي را در موجود ایجاد کند (پورغزنین و همکاران، هاي تازه کسب نموده و نیرو
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اي است که با استفاده از مقیاس شاخص امید  ). تعریف عملیاتی: در این پژوهش نمره1392همکاران،

  شود. مورد سنجش کسب می 1هرث

  اضطراب

دهد و  تعریف نظري: اضطراب یک عالمت هشدار دهنده است که خبر از خطري قریب الوقوع می

او را نسبت به تهدیدات، آسیب جسمی، درد، درماندگی، شخص را براي مقابله با تهدید آماده ساخته و 

سازد یا از جدایی افراد مورد عالقه،  هاي اجتماعی یا جسمی آگاه می تنبیه احتمالی یا ناکامی در نیاز

). 1391دهد (صفوي و معروفی، تهدید موفقیت و یا حالت و باالخره تهدید تمامیت و کمال خبر می

اي است که آزمودنی از خرده مقیاس اضطراب  طراب در این پژوهش نمرهتعریف عملیاتی: منظور از اض

  نماید.  ) کسب می1995(2پرسشنامه لویندا 

  استرس

شود که این شرایط با  تعریف نظري: هنگامی که فرد در محیط کار یا زندگی با شرایطی روبه رو می 

شود  هاي درونی می عارض و کشمکشها و امکانات کنونی وي هماهنگی ندارد، دچار عدم تعادل، ت ظرفیت

). تعریف عملیاتی: منظور از استرس در این 1390گویند (خدایاري فرد و پرند،  که به آن استرس می

  نماید.  ) کسب می1995اي است که هر آزمودنی در خرده مقیاس استرس پرسشنامه لویندا ( پژوهش نمره

  افسردگی

ي ادراك او را از  شخص تاثیر عمیق دارد و نحوه تعریف نظري: حالتی است که بر کیفیت خلق  

زا ادامه یابند و فرد در مدارا با  ). اگر شرایط تنش1387سازد (اکبري،  خویش و محیطش دگرگون می

، 3تر و به افسردگی تبدیل شود (اتکینسون و هیلگارد ها موفق نشود، بی احساسی ممکن است عمیق آن

اي است که هر آزمودنی از خرده مقیاس  سردگی در این پژوهش نمره) تعریف عملیاتی: منظور از اف1386

  نماید.  ) کسب می1995افسردگی پرسشنامه لویندا (

  محور درمانی قدرت خانواده 

کید بر أکند و ت هاي افراد و جامعه تمرکز می محور بر قدرت درمانی قدرت تعریف نظري: خانواده

). تعریف عملیاتی: این روش براساس 2012، 4ند و زیمرمنکند (هامو ها و روابط معنادار می فعالیت

) با اندك تغییراتی به منظور تطبیق 2005راهنماي دفترچه راهنماي پیشنهادي توسط هال و همکاران (

با شرایط خاص طرح پژوهشی که در آن ایجاد شده و شرح کامل آن در شیوه نامه اجرائی الحاقی 

  آمده است.  ) در آخر این گزارش1(پیوست شماره

شود و به دلیل اینکه هماهنگ کردن  منظور از خانواده در این پژوهش فقط عضو مادر را شامل می

  باشد. پدران براي شرکت در جلسات مقدرو نبود نمونه شامل مادران داراي کودکان مبتال به سرطان می

                                                
1 Herth 
2 Lewinda 
3 Atkinson, Hilgard 
4 Hammond & Zimmerman 
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  ضرورت و اهمیت پژوهش - 7- 1

 اغلب که معنی بدین باشد، می بزرگساالن در سرطان از متمایز به نوعی کودکان در سرطان

(بیرقی، حسینی و  بود خواهند کنترل قابل موقع به تشخیص صورت در کودکان هاي سرطان

شوند و متقابالً این تغییر  ي این کودکان بسیار متأثر می ) اما فهمیدن این موضوع، خانواده1389صادقی،

 تغییر که کند می بیان چنین مورد خانواده در سیستمی نگرششرایط بر کودکان آنان نیز تأثیرگذار است؛ 

 خانواده سیستم درونی ارتباط و خواهد ساخت متأثر را سیستم کل خانواده، سیستم بخش از یک در

سیستم  درتمام اجتناب غیرقابل تغییر قسمت باعث یک در تغییر که است خورده گره به هم طوري

 در محیط را و درمان سرطان، تأثیرات منفی تشخیص اینبنابر ).1387 همکاران، و مرندي (شود می

). این بدین معنی است که هر گونه عالئمی در بیمار 2007و همکاران، دارد(کریستین همراه به خانواده

  سرطانی بر خانواده تأثیر گذار است و بالعکس.

توانند بر سطح  یها یا تغییرات در طول زندگی م ي زندگی، از دست دادن هاي تهدید کننده موقعیت

هاي مزمن تأثیر  هاي استرس زاست که نسبت به سایر بیماري امید تأثیر گذارند. سرطان یکی از موقعیت

). در بیمار مبتال به سرطان عوامل مختلف 2،1992؛رالیف1،1989بیشتري بر سطح امید دارد (نووتنی

هریک از این عوامل بر ابعاد بدنی و هاي طوالنی مدت و تأثیر  پیرامون مانند شهرت بد بیماري و درمان

امیدي و افسردگی بکشاند. بیماران مبتال به  تواند سرانجام، فرد را به سراشیبی نا اجتماعی می- روانی

 به مبتال کودکان والدین). 1989شوند (نووتنی، امیدي می سرطان طی بیماري به فراوانی دچار نا

 به باشند. ابتالي والدین می پذیر آسیب افسردگی و اضطراب اختالالت به ابتال مورد در مزمن هاي بیماري

 فرزندان تغذیه و آموزش مراقبت، به نسبت ها آن پذیري مسئولیت حس کاهش با افسردگی و اضطراب

است  موثر نیز کودك عواطف و روان در آشفتگی روي بر ها آن روان در که آشفتگی است همراه خود

 از شود می منتقل فرزندانشان به ها آن والدین، اضطراب تالش رغم ه). ب1392(جعفري منش و همکاران،

آیند (ملنیک، فینستین، مولدنهور و  می شمار به کودك حمایتی سیستم در افراد ترین که والدین مهم آنجا

دارند (وامبولت و  رفتاري بیشتري اختالالت مشکالت روانی، دچار والدین با کودکان ) لذا3،2000اسمال

از آنجا که  ).1999(ولر و همکاران،هستند  و افسردگی اضطراب به ابتال معرض در بیشتر و )4،2006ریس

در بیماران  هاست و این فشار روانی استرس و عوارض آن (اضطراب و افسردگی) جزء الینفک زندگی انسان

ها می شود  اري آنها و عوامل زمینه ساز فراوان، باعث تشدید بیم خاص با توجه به مزمن بودن بیماري آن

) اهمیت این تحقیق در لزوم مداخله و کاهش این عالئم است. در نتیجه 1391(فاطمیان راد و همکاران،

تواند به بیماران کمک نموده  ي خانواده اشاره به عوامل مختلفی دارد که می جایی که ادبیات مداخله از آن

هاي  مدیریت نموده و با استفاده از استراتژي ي یک بیماري را به صورت بهتري و اعضاي خانواده تجربه

فعال مقابله، توسط تمرین تفکرات خوش بینانه، و با ریشه یابی علت در وضعیت بیماري مدیریت بهتري 

                                                
1 Nowotny 
2 Raliegh 
3 Melnyk, Feinstein, Moldenhouer, Small 
4 Wamboldt & Reiss 
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ها براي  اي می تواند به خانواده محور به عنوان یک درمان مداخله را ارائه دهند در این راستا درمان قدرت

  مر واقع شود. شان مثمر ث بهبود عملکرد

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم:

  

  مبانی نظري پژوهش
  

  

  

  

 

  

  

  

  



11 
 

  
Family name:   sadeghi velni                                                                 Name: zoleikha 

Title of Thesis  :  

The effectiveness of strength-oriented family therapy on hope, stress, anxiety  and 

depression in families of children with cancer. 

Supervisor:   H. Ghamarikivi (Ph.D) 

Advisor: A. rezaesharif (Ph.D) 

Graduate Degree  M.A. 

Major:  Counseling                                        Specialty:  Family 

University: Mohaghegh Ardabili                Faculty: Educational Sciences and Psychology  

Graduation date:    2015/5/ 30                       Number of pages: 94 

Abstract: 
        This research was aimed at studying the effectiveness of strength-oriented family 
therapy on hope, stress, anxiety and depression in families of children with cancer. This 
study was performed using semi-experimental and the pretest-posttest design. The 
statistical population included 137 mothers of children with cancer of Ardabil, Iran, in 
2015. A group of 30 supported mothers were selected using accessible sampling method, 
and they were placed randomly in 15-member groups of experiment and control. All 
participants completed the Herth Hope Index (HHI) and Depression, Anxiety and Stress 
Scale (DASS) in both pre-test and post-test stages. The experiment group received the 
intervention of strength oriented family therapy in 10 sessions, but the control group did 
not receive any interventions. The descriptive statics   and multivariate variance analysis 
were applied to analyze the data. The variance analysis results indicated that the strength-
oriented family therapy causes a significant increase in hope and significant decrease in 
stress and depression in the experiment group and this intervention looks for the unsettled 
state of the physical and psychological aspects are not accountable  and in the control 
group showed no change in state anxiety.this conclusion state that intervention of strength 
oriented family therapy can through components such as instilling empathy, instilling hope 
and represent  different resources effect on hope, stress and depression.  
 
 

  

  

  

  

Keywords: strength-oriented intervention, cancer, hope, anxiety, stress, depression.  

  

  

 



12 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences and Psychology 

Department of Educational Science 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.A. in Counseling 

 

Title: 

The effectiveness of strength-oriented family therapy on hope, stress, anxiety 

and depression in families of children with cancer  

 

Supervisor: 

Hossein Ghamari kivi (Ph. D) 

 

Advisor: 

Ali Rezaeisharif (Ph. D)  

By: 

Zoleikha Sadeghi velni 

 

May – 2015 

 


