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سرطان به عنوان یک بیماري ناتوان  .اي داشته است سابقه اري سرطان در جهان شیوع بیهاي اخیر بیم در سال

بنابراین  .کننده و شایع، یکی از علل اصلی مرگ در کودکان، هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در حال توسعه است

اضطراب و کیفیت زندگی  توجه به فاکتورهاي مهم مانند سبک هاي مقابله، سازگاري، خستگی مزمن، افسردگی و 

ضروري به نظر میرسد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکالت رفتاري ـ هیجانی و کیفیت زندگی در 

کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عادي در شهر کرمانشاه صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ـ 

ن سرطانی مراجعه کننده به سه بیمارستان محمد کرمانشاهی، مقایسه اي می باشد. جامعه آماري شامل بیمارا

و نمونه عادي از بین دانش آموزان مدارس به  در شهر کرمانشاه بودند. 1394طالقانی و امام رضا در بهار و تابستان 

به  نفر انتخاب و 60با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس نمونه اي به حجم انتخاب گردیدند.  طور تصادفی

)، اضطراب و CDSپاسخ هاي مقابله اي، مقیاس خستگی چالدر، سازگاري دانش آموزان، افسردگی(پرسشنامه هاي 

پاسخ دادند. داده هاي دریافتی توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چند  کیفیت زندگی را

نتایج به دست آمده نشان یل قرار گرفتند. مورد تحل SPSS 19)  با کمک نرم افزار آماري MANOVAمتغیره (

، داد که در تمام سبک هاي مقابله بین کودکان و نوجوانان عادي و دچار بیماري سرطان تفاوت معنا داري وجود دارد

نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین  .وجود داردنیز تفاوت معنادار از لحاظ خستگی مزمن بین این دو گروه 

هاي سبک هاي مقابله اي ناکارآمد، خستگی مزمن، افسردگی، اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتال به نمرات متغیر

. بیماري سرطان بیشتر از گروه عادي است، همچنین میانگین سازگاري و کیفیت زندگی کمتر از گروه عادي است

املی هستند که در افراد سرطانی و ترین عو ترین و با ثبات متغییرهاي رفتاري ـ هیجانی و کیفیت زندگی از قوي

  کنند بنابراین نتایج پژوهش حاضر قابل تبیین می باشد. غیرسرطانی تفاوت ایجاد می
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 بیان مسأله  - 1- 1

اي داشته است. با توجه به میزان شیوع  سابقه در جهان شیوع بی 1هاي اخیر بیماري سرطان در سال

اي روانی، جسمی و اجتماعی زندگی افراد مبتال ه این بیماري و تأثیر منفی که سرطان می تواند در جنبه

اند (پورکیانی،  داشته باشد، آن را یکی از مشکالت اصلی بهداشتی و سالمت قرن بیست ویکم معرفی کرده

گیرد. همچنین  میلیون نفر قربانی می 7). بیماري سرطان هر ساله بیش از 1389، و همکارانحضرتی، 

میلیون نفر به  10تعداد بیماران مبتال به سرطان از  2020تا سال کنند که  بینی می پژوهشگران پیش 

). 1390زاده و تهرانیان،  ؛ ساکی، حاجی 1385کردي و آذري،  پور ده میلیون نفر افزایش یابد (حسن 15

ترین عامل مرگ و میر انسان شناخته  هاي قلب و عروق و حوادث، سرطان عمده در جهان بعد از بیماري

). سرطان به عنوان یک بیماري 1391القرآنی، طباطبائیان و مکاري،  نژاد، خادم نی، حسنشده است (حسی

ناتوان کننده و شایع، یکی از علل اصلی مرگ در کودکان، هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در حال 

 15تا  5درصد از کودکان  13سال و  5درصد از مرگ و میر کودکان زیر  4توسعه است. سرطان حدود 

شیوع سرطان در هر دو ). 2012هاشم،  فر، یونسی و بنی دهد(مهران ساله را در جمعیت ایرانی تشکیل می

افزایش می یابد(حسین  1به  2جنس در دوران قبل از بلوغ برابر است و در نوجوانی نسبت دختر به پسر 

   ).2001زاده،

ودکان و نوجوانان، افسردگی به از میان مسایل و مشکالت روانشناختی مطرح همبود با سرطان در ک

گاالنیس، دوسیس  ،، پردیکارس2عنوان یکی از رایج ترین اختالالت روان پزشکی شناخته شده است(متزیو

هاي روانی عمده شناخته شده  هرچند افسردگی از دیرباز به عنوان یکی از نابسامانی).2008و تزاماکاس، 

کنند  م از حیث رنج و آزاري که مبتالیان به آن تحمل میاست، اما در دو دهه اخیر اهمیت این بیماري ه

                                                
1. Cancer 
2. Matziou 
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مورد  کند، بیش از پیش ها تحمیل می و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملت

). افسردگی نوعی حالت روانی ناخوشایند 1390توجه قرار گرفته است (ساعتچی، کامکار و عسگریان، 

شود و غالبا نیز با نوعی اضطراب کم و بیش شدید،  ستگی پذیري شناخته میاست که با دلزدگی، یأس، خ

اي دیگر این  . اما عدهکنند اي از عمر خود احساس افسردگی می همراه است. اغلب مردم معموال در دوره

تواند ابتال به  کنند. یکی از دالیل افسردگی می ها را به کرات و بطور عمیق و مداوم تجربه می احساس

  ).1386طان باشد(منصور، سر

درصد از بیماران مبتال به سرطان، بطور همزمان از یک  80تا  50ها نشان داده است که  پژوهش 

ها، اختالالت انطباقی و  ترین اختالل روانپزشکی در این پژوهش برند. شایع اختالل روانپزشکی رنج می

؛  2001، 1اوکامورا(آکچی، ناکانو ودومین تشخیص روانپزشکی شایع در آنها اختالل افسردگی است 

  ).2004، 2ماسی

افسردگی همزمان با سرطان، یک عامل خطر در کاهش میزان بقاء در بیماران سرطانی و عامل 

). افسردگی بر عملکرد 2003، 3مهمی در عدم قبول درمان از سوي  این بیماران می باشد (باورز و بایل

اي سرطان تأثیر گذار است و پیشرفت سرطان و مرگ و میر ناشی اجزاي ایمنی بدن و به تبع آن بر مداو

). در کل وقوع همزمان افسردگی با 2003، 4از آن را پیش بینی می کند (اسپیگل و گایس ـ داوایس

سرطان، تأثیرات متعدد و سویی در زمینه هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی، سالمت روانی و 

فرد، بر جاي می گذارد و پیشگیري، تشخیص و مداخله ي به موقع جسمانی، درمان و پیشرفت بیماري 

در زمینه ي بروز اختالل افسردگی در مبتالیان به سرطان، از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار است. 

نوجوانان مبتال به سرطان عوامل استرس زاي چندگانه اي را تجربه می کنند که ممکن است هم از خود 

، عابدین، ؛ به نقل از بانکی1999لی بهنجار آنان نشأت گیرد(وودگیت، بیماري و هم وظایف تحو

  ).1390،منیرپور

                                                
1. Akechi, Nakano & Okamura  
2. Massie  
3. Bowers & Boyle  
4. Spiegel & Giese-Davis   
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تواند از عوامل اساسی  مل میعاتواند تصور کرد که این  هاي افراد افسرده می لذا با توجه به ویژگی 

  ایجاد کننده تفاوت بین افراد سرطانی و غیرسرطانی باشد. 

هاي روانپزشکی دوران کودکی دارند.  وانی را در میان اختاللهاي اضطرابی بیشترین فرا اختالل

هاي تشخیصی مرتبط با اضطراب در دوران کودکی، ممکن است به اشکال متفاوتی مشاهده شوند.  نشانه

شود که در آن کودك به  بهترین مثال نوعی بازداري رفتاري است که به عنوان مشخصه خلقی تعریف می

دهد و در مجموع کودکی  دهاي جدید و نا آشنا با ترس و اجتناب پاسخ میها و رخدا اشخاص، موقعیت

). برخی از دالیل بروز اضطراب در افراد 1392نژاد، گنجه و خرمزاده،  خجالتی و کمرو است(قنبري، ربیعی

مبتال به سرطان در معانی ضمنی این تشخیص در ذهن بیمار و خانواده اوست که شامل احتمال بدشکلی، 

؛ بوسکاگلیا، 2005زوکی،  هاي مالی و اجتماعی، وابستگی و مرگ است(آرکچی، اوکویاما و آکی قداندرد، ف

زاده و احمدزاده،  ؛ همه به نقل از ملکیان، علی1994؛ فلرینگ، میلن و شاو، 2005کالرك و ژوبین، 

ن افراد سرطانی و تواند بی توان نتیجه گرفت که یکی از عواملی که می ). با توجه به این مطالب می1386

  غیرسرطانی تفاوت ایجاد کند عامل اضطراب باشد.

اي تالشی است که افراد براي رویارویی با موقعیت هاي مختلف زندگی در پیش می  هاي مقابله سبک

بطور کلی  .)2011زا را حذف یا تقلیل می دهند (بساك و بستانی،  هاي تنش گیرند و به کمک آن محرك

هاي رفتاري و شناختی براي پیشگیري، نظم بخشیدن و  بله کردن نیز به تالشتوان گفت که مقا می

توانند  اي، می هاي مقابله ). این استراتژي1984، 1گردد(الزاروس و فولکمن فرونشاندن تنیدگی اطالق می

متمرکز بر مسایل و یا متمرکز بر هیجان باشند، که به طور کلی، اولی با پیامدهاي مثبت و دومی با 

). در مبتالیان به مشکالت 1980تالل هاي رفتاري و بدنی گوناگون ارتباط دارند (سیلور و ورتمن، اخ

اي در وضعیت سالمتی و سازگاري آنها بسیار مهم است.  بدنی مزمن مانند سرطان، نقش فرآیندهاي مقابله

ال به اختالل هاي رفتاري ساله مبتال به مشکالت یاد شده خطر ابت 16تا  4در کودکان و نوجوانان  به ویژه،

برابر سایر گروه هاي سنی گزارش شده است  4/2از جمله اضطراب، و افسردگی و انزواي اجتماعی 

                                                
1. Lazarus & Folkman  
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  ).1992، فیر روتمن، 1(الوین

با توسعه علم به تدریج بیماري سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماري حاد و کشنده به یک  

اي مناسب در برابر این بیماري در کودکان  ه یافتن راهکارهاي مقابلهبیماري مزمن تبدیل شده و این نشان

سال بیشتر زنده  5توانند حدود  درصد کودکان سرطانی می 50و نوجوانان است. امروزه بیشتر از 

؛ همه به 2003، 2، چاو، چن، وانگ، ویو و یه2012زاده و مقدمی، هاشیانی، حسن بمانند(فرهمند، الماسی

  ). 1393نژادلیلی،  سوقه، تبري و کاظم فداکار نقل از رحیمی،

باشد که با مشکالت جسمانی، روانشناختی، رفتاري  خستگی مزمن عالمتی مداوم و ناتوان کننده می

شود. احساسی  ماه یا بیشتر ادامه داشته و تقریبا هر روز احساس می 6و شناختی همراه است و به مدت 

و بصورت احساس باطنی ضعف و میل شدید به استراحت یا هاي مختلف  است که توسط فرد به شکل

شبانی و   شیخ زاده هنرمند، رضایی، هاشمی ؛ به نقل از مهرابی2008گردد(روزنتال،  خوابیدن نیز بیان می

). خستگی از شکایات شایع در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی 1389منش،  رضایی

در جمعیت هاي بالینی است که عالوه بر  15/0داراي شیوعی به میزان است. سندرم خستگی مزمن 

ایجاد آشفتگی هاي روانشناختی و جسمانی کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد(جیسون، پورتر، 

توان تصور کرد که خستگی  ). با توجه به عالئم و عوارض سرطان می2011، 3هانل، رادمارکر و ریچمن

ن افراد بیشتر بوده و یکی از عوامل ایجاد کننده تفاوت بین گروه سالم و سرطانی تواند در ای مزمن می

  باشد.

اجتماعی است و عبارت است از لذت بردن از روابط بین  -سازگاري به معناي خاص واجد ابعاد روانی

توان  هاي شخصی را ارضا کند. بطور کلی می اي که هدف فردي پاداش برانگیز و کار کردن به گونه

سازگاري توانایی آمیزش، انطباق، مصالحه، همکاري و کنار آمدن با خود، محیط و دیگران تعریف 

توان تصور  هاي خاصی که افراد سرطانی با آن مواجه هستند، می ). با توجه به موقعیت1383کرد(فوالدي، 

                                                
1. Lavigne 
2. Chao, Chen, Wang, Wu, & Yeh  
3. Jason, Porter, Hunnell, Rademaker, & Richman  
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مثال عوارض ریزش  دهد. بطور اي تحت تاثیر قرار می کرد که سرطان سازگاري این افراد را بطور گسترده

مو در اثر شیمی درمانی و یا عوارض داروهاي درمان سرطان مانع از آمیزش و انطباق مطلوب این افراد در 

شود. بنابراین عامل نهایی که در این پژوهش به عنوان عامل ایجاد کننده  جمع دوستان و جامعه می

  میزان سازگاري است. شود، تفاوت بین افراد سرطانی و غیرسرطانی در نظر گرفته می

هاي  را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد، بروز بیماري 1تواند کیفیت زندگی یکی از عواملی که می

توان تصور  بر بودن سرطان می مزمن و خطرناك همچون سرطان است. با توجه به سختی تحمل و هزینه

و رفتاري زندگی مبتالیان و اطرافیان هاي روانشناختی  تواند در بسیاري از جنبه کرد که این بیماري می

؛ شبان، منجمد، مهران و  1391سنگی،  زاده و یگان اللهی، حسن گذار باشد(محدثی، آیت آنها تأثیر

). سرطان به عنوان یک بیماري مزمن 1391کاظمی،  مطلق، شعاع ؛ منعمی 1383پور دهکردي،  حسن

 - أثیر بگذارد و بطور مستقیم شغل، وضعیت اقتصاديتواند بر سالمت و در نتیجه کیفیت زندگی افراد ت می

  اجتماعی و زندگی خانوادگی و روانی فرد را دچار اختالل کند. 

امروزه از موضوعات قابل بحث در تحقیقات بالینی، ارزیابی کیفیت زندگی است(هروي کریمی و 

در مورد کارکردهاي هایشان  ). کیفیت زندگی شامل درجه احساس اشخاص از توانایی1385پوردهقان، 

درصد بیماران مبتال به  34). نکته قابل توجه اینکه 2001، 2جسمی، عاطفی و اجتماعی است(دونالد

چین،  ). همچنین زیلیچ، بلومنس1385کردي و آذري، پور ده سرطان، کیفیت زندگی مطلوبی ندارند(حسن

تواند  ماران مبتال به سرطان می) نشان دادند که تعیین کیفیت زندگی در بی2002( 3من جانسون و فري

هاي جدیدي پیش روي کارکنان درمانی قرار دهد تا به بیماران کمک کند که بطور مستقیم قادر  حل راه

به اداره امور زندگی خود در شرایط بحرانی و غیر بحرانی باشند. در برخی از مطالعات در بیماران مبتال به 

فشارهاي روحی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد (نورتوس، سرطان نشان داده شده که شدت بیماري و 

  ). 1999، 4بوهرر و اشمیت دیچل

                                                
1. Quality of life  
2. Donald 
3. Zillich, Blumenschein, Johansson,  & Freeman 
4. Northous, Deichelbohrer, & Schemdit 
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بنابراین با توجه به افزایش و شیوع سرطان و اهمیت تأثیر این بیماري بر روي تمام ابعاد زندگی افراد 

مبتال به سرطان دچار مشکالت متعددي هستند و همچنین در جامعه ما به مفهوم کیفیت زندگی و 

عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سرطان کمتر پرداخته شده است. لذا شناخت و بررسی میزان 

تواند به  هاي بین افراد سرطانی و غیرسرطانی می رفتاري و کیفیت زندگی و تفاوت - متغییرهاي شناختی

سالمت و بهبود  هاي خود را در جهت ارتقاء سطح کند تا فعالیت کارکنان بهداشتی و درمانی کمک می

  ). 1999بوهرر و اشمیت،  کیفیت زندگی سازماندهی کنند (نورتوس، دیچل

دهند که متغییرهاي رفتاري ـ هیجانی و  شواهد پژوهشی و نظري بطور نسبتا پایایی نشان می

ترین عواملی هستند که در افراد سرطانی و غیرسرطانی تفاوت ایجاد  ترین و با ثبات کیفیت زندگی از قوي

کهرازئی، دانش و آزادفالح، 1390طلب و ابراهیمی،  حموله، روزي کنند(براي مثال نگاه کنید به: مردانی می

  ). 1391زاده،  ؛ حقیقی، خدایی و شریف1391؛ صفرزاده، روشن و شمس، 1390

مشخص شده است که نوجوانان مبتال به سرطان به احتمال بیشتري در معرض تجربه ي مشکالت 

). از این رو نوجوانان نسبت به سایر گروهاي 2004، 1هم هستند (زبراك، گارنی و اوفینگرروانشناختی م

هاي رفتاري  سنی مبتال به سرطان نیازمند توجه و مراقبت هاي ویژه اي هستند. در این پژوهش ما ویژگی

و غیرسرطانی  توانند در کودکان و نوجوانان سرطانی ـ هیجانی و کیفیت زندگی را به عنوان عواملی که می

هاي هیجانی در نظر گرفته  ایم. مولفه هایی که به عنوان ویژگی تفاوت ایجاد کنند، مدنظر قرار داده

اي، خستگی مزمن و سازگاري را به  هاي مقابله اند، افسردگی واضطراب هستند و در طرف دیگر سبک شده

یان شد، الاقل بر مبناي اصول تئوري، دهیم. بنابر آنچه ب هاي رفتاري مورد بررسی قرار می عنوان ویژگی

رسد که عوامل رفتاري ـ هیجانی و کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان در افراد مبتال به سرطان  بنظر می

هاي پیشین بطور جامع و کاملی این عوامل   و غیرسرطانی متفاوت باشد. از طرف دیگر در پیشینه پژوهش

بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، ما در این پژوهش به دنبال در کودکان و نوجوانان سرطانی مورد 

مقایسه و تغییرات رفتاري ـ هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان سرطانی و غیرسرطانی 

                                                
1.  Zebrack & Gurney & Oeffinger 
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هستیم.  بنابراین مسئله اساسی که این پژوهش قصد پاسخگویی به آن را دارد، این است که آیا و 

  کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان سرطانی و غیرسرطانی متفاوت است؟ مشکالت رفتاري ـ هیجانی و

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 2- 1

انسان همیشه به دنبال این بوده است که از تمام منابع و امکانات در جهت داشتن زندگی با کیفیت 

سائلی از قبیل سالمتی تر و بهتر، استفاده کند و خود را در مقابل عوامل تحدید کننده حفظ نماید. لذا م

ها، کیفیت زندگی همواره موضوعاتی بوده اند که توجه  جسمانی و روانی، درمان و مقابله با بیماري

پژوهشگران و متخصصان را به خود جلب کرده اند. سرطان یکی از مسائلی است که بطور مستقیم و غیر 

هاي مقابله  عوامل مرتبط با سرطان و شیوهمستقیم زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. براي تبیین 

با آن تالش هاي پژوهشی فراوانی انجام شده است که در ادبیات علوم پزشکی و روانشناسی قابل دستیابی 

گذارد و در حال حاضر یکی از  هستند. سرطان در تمامی ابعاد زندگی بیماران به درجات مختلف تاثیر می

). لذا شناخت 1386دهکردي،  فائی، ضیغمی، طباطبائی و مقیمیمسائل مهم در ایران و جهان است(ص

عوامل رفتاري و روانشناختی مرتبط با سرطان و چگونگی عملکرد این عوامل براي کمک به بیماران و 

  تر با آن، از اهمیت ویژه برخوردار است.  متخصصان جهت برخورد مناسب

(همچون افسردگی، اضطراب) و عوامل جانیهیهاي پیشین، در زمینه تبیین عوامل  در مرور پژوهش

اي، خستگی مزمن و سازگاري) و کیفیت زندگی مرتبط با سرطان، آنچه  هاي مقابله رفتاري(همچون سبک

بیش از هر چیز مورد غفلت واقع شده است، بررسی جامع و چندجانبه این عوامل با سرطان است. 

جوانان بصورت چند جانبه مورد بررسی قرار هاي پیشین، سرطان در کودکان و نو همچنین در پژوهش

نگرفته است و در این زمینه اطالعات جامعی در دست نیست. لذا با توجه به خالءهاي پژوهشی در بررسی 

عوامل رفتاري ـ هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان، بررسی این عوامل از 

هاي معنادار در کیفیت زندگی و متغییرهاي رفتاري ـ  أیید تفاوتاهمیت ویژه برخوردار است. همچنین ت

تواند به درك بهتر نقش این عوامل در سالمت و زندگی  هیجانی بین افراد سرطانی و غیرسرطانی می

کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان کمک کند. در زمینه کاربردهاي عملی و مداخالت کلینیکی نیز تأیید 
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کند تا با  تواند بسیار مهم باشد، زیرا به کارکنان کادر درمانی کمک می ها می و تفاوتوجود این روابط 

هاي خود عوامل مرتبط با بیماري را  ریزي تري با مشکل برخورد کنند و در عملکرد و برنامه دیدگاه جامع

هایشان مفید باشد  دهتواند براي بیماران و خانوا شناخته و آنها را در نظر بگیرند. همچنین این اطالعات می

  تري با شرایط تطبیق دهند.  تا بتوانند خود را بطور مناسب

  هدف (اهداف) پژوهش  - 3- 1

  هدف کلی

  هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتال  به سرطان و عادي - يمقایسه مشکالت رفتار

  جزییاهداف 

  به سرطان و عادي مقایسه سبک هاي مقابله اي در کودکان و نوجوانان مبتال - 1

  مقایسه خستگی مزمن در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عادي - 2

  مقایسه سازگاري در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عادي - 3

  مقایسه افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عادي - 4

  مقایسه اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عادي - 5

  ه کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان و عاديمقایس - 6

  پژوهشهاي) فرضیه(فرضیه- 4- 1

 و عادي متفاوت است. میزان سبکهاي مقابله اي در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان - 1

  و عادي متفاوت است. کودکان و نوجوانان مبتال به سرطانمیزان خستگی مزمن در  - 2

  و عادي متفاوت است.ن و نوجوانان مبتال به سرطان میزان سازگاري در کودکا - 3

  و عادي متفاوت است.میزان افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان  - 4

  و عادي متفاوت است.میزان اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان  - 5

  و عادي متفاوت است. میزان کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان - 6



10  

  معرفی متغیرهاي پژوهش- 5- 1

  تعریف مفهومی متغیرها- 1- 5- 1

) مقابله عبارت است از تالش فکري، هیجانی و 1984سبک مقابله اي:از دیدگاه الزاروس و فولکمن(

رفتاري فرد که هنگام روبرو شدن با فشار روانی به منظورغلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن 

  ).1393؛ به نقل از رحمانی،1376می شود(دافعی، عوارض استرس به کار برده 

تعریف مفهومی خستگی مزمن: خستگی مزمن یک خستگی طبیعی و نرمال نمی باشد که در اثر کار 

هاي روزانه و فعالیت هاي جسمی مداوم ایجاد می شود و با خواب و استراحت برطرف نمی شود. این نوع 

  ).1384خستگی، خستگی مزمن است (اسماعیل زاده، 

تعریف مفهومی سازگاري: سازگاري را توانایی آمیزش، انطباق، مصالحه، همکاري و کنارآمدن با خود، 

  ).1383محیط و دیگران تعریف کرده اند (فوالدي، 

تعریف مفهومی افسردگی: افسردگی اصطالحی است که به مجموعه رفتارهایی اطالق می شود که 

ست. گریستن، غمگینی، فقدان پاسخ هاي فعال، فقدان عناصر مشخص آن کندي در حرکت و کالم ا

؛ به نقل از قاسم زاده، 1967عالقه، کم ارزشی، بی خوابی و بی اشتهایی از دیگر عالیم آن است (بک،

). افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و 1386

  ). 1388(فتحی آشتیانی،  برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است

تعریف مفهومی اضطراب: اضطراب احساس مبهم و ناخوشایندي است  که غالبا منبع آن براي افراد 

  .)2004ناشناخته است (اسپرینگل، 

تعریف مفهومی کیفیت زندگی: کیفیت زندگی، درجه احساس اشخاص از توانایی هاي شان در مورد 

  ).2011ست (لموایکس، کارکردهاي جسمی، عاطفی و اجتماعی ا
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  :متغیرها تعریف عملیاتی- 2- 5- 1

سبک مقابله اي:عبارت است از نمره اي که در این پژوهش آزمودنی از پرسشنامه تعریف عملیاتی 

  بدست آورد.)CRI-Y(پاسخ هاي مقابله اي 

  تعریف عملیاتی خستگی مزمن: نمره اي که از مقیاس خستگی چالدر به دست می آید.

  ) به دست می آید.1993لیاتی سازگاري: نمره اي که از مقیاس سازگاري سینها و سینگ(تعریف عم

  ) به دست آورد. CDSتعریف عملیاتی افسردگی: نمره اي که فرد در مقیاس افسردگی کودکان (

  سؤالی) به دست آورد. 21اضطراب: نمره اي که فرد در پرسشنامه اضطراب بک (تعریف عملیاتی 

کیفیت زندگی: نمره اي که از مقیاس فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت تعریف عملیاتی 

  .جهانی به دست می آید
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Abstract:   
In recent years the incidence of cancer in the world is unprecedented. As a common 

debilitating disease and cancer, a leading cause of death in children in both developed and 
developing countries. So pay attention to important factors such as coping, coping, chronic 
fatigue, depression, anxiety and quality of life is necessary. The present study aimed to 
compare emotional and behavioral problems in children and adolescents with cancer and 
normal quality of life in the city of Kermanshah. This research is descriptive and causal-
comparative. The study population consisted of patients admitted to three hospitals 
Mohammad Kermanshah, Taleghani and Imam Reza in the spring and summer of 1394 in 
the city of Kermanshah. And normal samples were randomly selected from among the 
pupils. Using a sample of 60 randomly selected sampling and coping responses to the 
questionnaire, Fatigue Scale Chalderan, compatibility students, depression (CDS), anxiety 
and quality of life questionnaires. Data received by descriptive statistics and inferential 
statistics multivariate analysis of variance (MANOVA) were analyzed using SPSS 19 
statistical software. The results showed that the mean scores of coping styles dysfunctional, 
chronic fatigue, depression, anxiety in children and adolescents with cancer is higher than 
normal, as well as adjustment and quality of life is lower than normal. Behavioral and 
emotional variables and quality of life of the strongest and most stable in people with 
cancer and noncancerous factors that make a difference, so the results of this study are 
explained. 
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