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مقاله اصلی

اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی معنوی بر بهزیستی
روانشناختی و نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتال به سرطان
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مقدمه :بروز بیماری های مزمن فیزیولوژیک همچون سرطان در کودکان موجب شكلگیری
آسیبهای روانشناختي و هیجاني حاد برای والدین ميشود .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف
بررسي اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی بر بهزیستي روانشناختي و نشخوار
فكری والدین دارای فرزند مبتال به سرطان انجام گرفت.

1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

روش کار :روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره

اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

پیگیری دو ماهه بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه والدین دارای فرزند مبتال به سرطان لوسمي

2استادیارگروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد

و لنفاوی شهر اصفهان در سال  1398تشكیل دادند که به مراکز درماني مراجعه کرده و فرزند آنها تحت

اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)

درمان بودند .در این پژوهش تعداد  30والد دارای فرزند مبتال به سرطان با روش نمونهگیری هدفمند

 3دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه  15والد).
والدین حاضر در گروه آزمایش به مدت  10جلسه طي دو ماه و نیم تحت آموزش بسته آموزشي مبتني
بر امید به شیوه شناختي معنوی قرار گرفتند .پس از شروع مداخله  3نفر در گروه آزمایش و  2نفر در

Email: farhadihadi@gamil.com

گروه گواه ریزش داشتند .در این پژوهش از پرسشنامه بهزیستي روانشناختي (ریف )1996 ،و پرسشنامه
نشخوار فكری (هوکسما و مارو )1991 ،استفاده شد .دادههای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس
با اندازهگیری مكرر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی بر بهزیستي روانشناختي
و نشخوار فكری والدین دارای فرزند مبتال به سرطان تأثیر معنادار دارد ( .)p<0/001بدین صورت که
این بسته توانسته منجر به بهبود بهزستي روانشناختي ( 54درصد) و کاهش نشخوار فكری ( 62درصد)
این والدین شود.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی با
بهرگیری از امیددرماني ،شناختدرماني و معنویتدرماني ،ميتواند یک روش کارآمد جهت بهبود
بهزستي روانشناختي و کاهش نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان به شمار رود.
کلمات کلیدی :بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی ،بهزیستي روانشناختي ،نشخوار
فكری ،سرطان
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مقدمه

دوران قبل از بلوغ برابر است و در نوجواني نسبت دختر به

سرطان 1مقولهای پیچیده است و تغییرات جسماني و

پسر  2به  1افزایش ميیابد (کای ،جرکینز ،گاشو ،دی مارش،

روانشناختي زیادی را در فرد مبتال و خانواده ایجاد ميکند.

سایكز ،لو 4و همكاران .)2018 ،نتایج پژوهشهای مختلف

دانستن این تغییرات برای مقابله با آنها اهمیت فراواني دارد و

حاکي از آن است که کودکان به دلیل رشد شناختي ناکافي،

برای بسیاری از این مسائل و مشكالت ،راهكارهای درماني و

آسیبهای روانشناختي ،هیجاني و عاطفي بیشتری نسبت به

مقابلهای طراحي شده است .سرطان با تغییر شكل غیرطبیعي

بزرگساالن مبتال به سرطان از خود نشان ميدهند (یي و

سلولها و از دست رفتن تمایز سلولي مشخص شده که

سیرجاال2017 5،؛ ساراسینو ،روزنفلد و نلسون2018 6،؛

موجب ميشود سلولها به طور غیرطبیعي تكثیر یافته و در

بدیلیون ،انسل و توماس.)2019 7،

محیط اطراف به رشد نامنظم خود ادامه دهند .در واقع سرطان

سرطان عالوه بر خود بیمار ،ابعاد جسمي و رواني ،اجتماعي

یک بیماری با یک علت خاص نیست ،بلكه به گروهي از

و اقتصادی زندگي خانواده بیمار و مراقب را نیز تحت تاثیر

بیماریها با عالئم ،تظاهرات ،درمان و پیشآگهيهای

قرار ميدهد .آنها هم با مشكالت مربوط به مراقبت و درمان

مختلف اشاره دارد (بونو و لونگو .)2018 2،مواجهه با سرطان

بیمار و هم سازگاری با مسئولیت ناشي از مراقبت و درمان

به خودی خود ميتواند به عنوان یک حادثه تنشزا ،جنبههای

بیمار روبرو هستند .اضطراب ،احساس گناه ،خشم ،نگراني و

مختلف سالمت فردی بیمار از جمله سالمت جسمي ،رواني

دیگر فشارهای رواني و اجتماعي ،طول دوره بیماری و درمان

و خانوادگي وی را به مخاطره بیاندازد .بیماران مبتال به انواع

بستری شدن در بیمارستان و افزایش هزینه درماني ،وضعیت

سرطان دارای درجات باالیي از اختالالت رواني ميباشند که

روحي و آسیبهای اجتماعي از جمله تنیدگيهایي ميباشد

دامنه این اختالالت از افسردگي ،اضطراب ،عدم سازگاری با

که بر روی خانواده فرد مبتال تاثیر ميگذارد (مادی و

بیماری و کاهش اعتماد به نفس تا اختالالت عاطفي و ترس

کالینتون .)2018 8،از زمینههای روانشناختي آسیبپذیر در

از عود بیماری و مرگ متفاوت است (آلگاران ،تسیتسي،

والدین دارای کودکان مبتال به سرطان ،ميتوان به بهزیستي

پاپاستاورا و چاراالمبوس .)2018 3،سرطان در هر سني قابل

روانشناختي 9اشاره کرد .چرا که نتایج پژوهشهای پیشین

توجه است ولي مرگ و میر ناشي از آن در کودکان بین سنین

نشان دادهاند که والدین دارای کودکان مبتال به سرطان به

 3-15ساله بیشتر از سایر بیماران است .سرطان اطفال مشتمل

دلیل درگیری زیاد با فرایند درماني کودک ،دارای سالمت

بر گروهي از بدخیميهاست که هر یک اپیدمیولوژی–

روان و کیفیت زندگي پایینتری نسبت به والدین دارای

آسیبشناسي و میزان مرگ و میر مخصوص به خود را دارند.

کودکان عادی هستند که این فرایند نیز بالطبع بهزیستي

این بیماری که تنوع بیشتری نسبت به بیماری بزرگساالن دارد،

روانشناختي آنها را با آسیب مواجه ميکند (دکارولي و

شایعترین علت مرگ و میر سنین بین  1-16سالگي در

ساگون2014 10،؛ ماسكارا11و همكاران .)2015 ،بهزیستي

کشورهای غربي است .شیوع سرطان در هر دو جنس در

روانشناختي به کیفیت تجربه شده زندگي اشاره ميکند و

1. cancer
2. Buono, Longo
3. Ullgren,Tsitsi, Papastavrou, Charalambous
4. Kaye, Jerkins, Gushue, DeMarsh, Sykes, Lu
5. Yi, Syrjala
6. Saracino, Rosenfeld, Nelson

7. Bedillion, Ansell, Thomas
8. Madi, Clinton
9. Psychological well-being
10
. DeCaroli & Sagone
11
. Muscara

پروانه اسدی و همكاران
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منعكس کننده عملكرد و تجربه روانشناختي مطلوب است.

آسیبهای روانشناختي اتفاق ميافتد .عالوه بر این ،به نظر

معني لغوی بهزیستي یک حالت رضایت از شاد بودن ،سالمتي

ميرسد نشخوار فكری پیشبیني کننده سطوح اضطراب و

و موفقیت است که به تجربه و عملكرد روانشناختي مطلوب

افسردگي در افراد بوده و با هیپومانیا ،اضطراب اجتماعي،

اشاره ميکند .بهزیستي شامل ابعادی مانند پذیرش خود،

تداوم عالئم استرس پس از سانحه ،کیفیت پایین خواب،

روابط مثبت با دیگران ،استقالل ،تسلط بر محیط ،هدفمندی

آشفتگي خواب ،رفتار خودزني و تفكر خودکشي رابطه دارد.

در زندگي و رشد شخصي ميشود (چو ،مارتین ،مارگرت،

به طور کلي افكار عودکننده منفي نقش بهسزایي در ابتال و

مکدونالد و پون .)201112،بهزیستي نه تنها با رضایت رواني

تداوم اختاللهای خلقي و اضطرابي بازی ميکند (لیو ،په،

بیشتر همراه است ،بلكه پیامدهای مهمي برای سالمت

سیمراد ،گریوا و ماهندرام201818،؛ کارني ،هریس ،موس و

جسماني دارد .ه نظر ميرسد بهزیستي با برخي از مولفههای

ادینگر .)201019،نشخوار فكری ميتواند آزارنده بوده و با

حفاظت جسماني رابطه مستقیم دارد که یكي از آنها ظرفیت

کارهای فرد تداخل ایجاد کند .به طور خاص نشخوار فكری

ایمني است؛ اما از دیگر راهها نیز تاثیر گذار است ،مانند

به عنوان تمایل به تمرکز مكرر بر روی نشانگان استرسزا بوده

افزایش رفتار سالم ،بهبود راهبردهای مقابلهای سالم با مسئله و

و باعث استرس شده و برگرفته از این استرس است (کانلي و

جلوگیری از استرس (واسكوئز ،هرواس ،راهونا و

گومز13،

آلوی .)2017 20،عوامل روانشناختي منفي همانند نشخوار

.)2009

فكری در مورد بیماری و نگراني آنها بر روند بهبودی بیماران

بروز آسیبهای فیزیولوژیک مزمن برای کودکان ،معموالً با

مبتال به سرطان بر درمان و ارتباط آنها با مربیان اثر منفي

نشخوار فكری14در والدین همراه است .چرا که این والدین

ميگذارد (زو21و همكاران.)2015 ،

درگیری روانشناختي و شناختي باالیي را با آینده کودک

روشهای درماني مختلفي تاکنون برای افراد آسیبپذیر نظیر

پیدا کرده و همچنین با توجه به فرایند درماني دشوار کودکان،

والدین دارای کودکان سررررطاني به کار رفته اسرررت .از انواع

نگرشهای منفيای را درباره آینده کودک ادارک ميکنند

این درمانها ميتوان به ب سته آموز شي مبتني بر امید به شیوه

(امیني و شریعتمدار1397 ،؛ ژانگ ،یان ،دا و لیو.)201315،

شناختي معنوی اشاره نمود که توسط گراوند ،منشئي و نادی

چنانكه نتایج پژوهشهای پیشین بیانگر آن بوده است که افراد

( )1397تدوین و کارآیي آن در پژوهش این پژوهشرررگران

دارای نشخوار فكری ،در شرایط بد و منفي به جای تحلیل

برای مادران دارای کودکان مبتال به سرطان تایید شده است.

شرایط و انتخاب راه حل مطمئن ،خود را سرزنش ميکنند

این در مان برگرف ته از سرررره در مان ام یددر ماني22،معنو یت

(موری و تاننو .)2015 16،نولنهوکسما( )200717نشخوار

درماني23و شرررناخت درماني24اسرررت .الزم به کر اسرررت که

فكری را به عنوان نمونهای از افكار منفي عودکننده مطرح

کررارآیي درمررانهررای امیررددرمرراني ،شرررنرراخررت درمرراني و

کرده و آن را فرایندی فراشناختي ميدانند که در بسیاری از

معنویتدرماني به عنوان پایههای ب سته آموز شي مبتني بر امید

12
. Cho, Martin, Margrett, MacDonald and Poon
13
. Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez
14
. mental rumination
15
. Zhang, Yan, Du, Liu
16
. Mori & Tanno
17
. Nolen-Hoeksema
18
. Liu, Peh, Simard, Griva, Mahendran

19
. Carney, Harris, Moss, Edinger
20
. Connolly, Alloy
21
. Zhou
22
. Hope therapy
23
. Cognitive therapy
24
. Spiritual therapy
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به شرریوه شررناختي معنوی در پژوهشهای مختلف نشرران داده

پرراکرت31و همكرراران .)2009 ،عالوه بر این دومیررت ،رهي،

شده است .چنانكه موحدی ،موحدی و فرهادی ( )1394تاثیر

 )201932نشرررران دادها ند که معنو یت
سرررراب و م جداالني (

امیددرماني را بر سرررالمت عمومي بیماران مبتال به سررررطان،

ميتواند منجر به بهبود مولفه های روانشرررناختي و هیجاني

منظومه و همكاران ( )1394کارآیي امیددرماني بر مدیریت

والدین دارای کودکان مبتال به سرطان شود .معنویت درماني

اسرررترس جهت بهبود چگونگي زندگي مادران سررررطاني؛

نوعي از رواندرماني است که با استفاده از اصول خاص و با

باقری زنجاني و انتصررارفومني ( )1395اثربخشرري امیددرماني

کاربرد شیوههای معنوی -مذهبي به بیماران کمک ميکند تا

در افزایش تابآوری و امید به زندگي زنان مبتال به سرررطان

به ادراکي فرامادی از خود ،دنیا ،حوادث و پدیدهها دسرررت

را نشررران دادهاند .امیددرماني این هدف را در نظر دارد که به

یافته و از طریق پیوند با این دنیای فرامادی ،سالمت و رشد را

درمانجویان کمک کند تا هدفهای روشرني را مشرخص و

به دسرررت آورند (الیسرررون ،باردت و هیل .)2009 ،باالخره

طب قه ب ندی کن ند و مسررریر های مت عددی را برای این ا هداف

آخرین درمان پایهای بسررته آموزشرري مبتني بر امید به شرریوه

ایجاد نمایند و آن ها را بر ميانگیزاند تا هدف ها را تعقیب

شناختي معنوی ،شناخت درماني ا ست .در این درمان فرض

نموده و موانع را به عنوان چالش هایي که باید بر آن ها غلبه

بر این اسررررت کرره یكي از علررل بسررریرراری از اختالالت

کرد ،چارچوببندی کنند (موالیي ،آهنگرزاده و خلخالي،

روانشرررناختي اشررركال در فكر یا باورهای بیمار اسرررت و با

 .)1396یكي دیگر از درمانهای پایه بسته آموزشي مبتني بر

ا صالح این باورها ميتوان به بیمار کمک کرد .این درمان بر

امید به شررریوه شرررناختي معنوی ،معنویت درماني25اسرررت که

تغییر رفتاری متناسب با فكر درستتر هم تاکید دارد .در این

کارآیي بالیني آن در پژوهش های مختلف برای جامعه های

درمان روان شناختي ،درمانگر در طول جل سات مالقات خود

آماری گوناگون تایید شرررده اسرررت (یوسرررفیان ،احدی و

با مراجع تالش ميکند تا افكار و باورهای او را مورد بررسي

کراسررركیرران موجمنررازی1398 ،؛ پوراکبران ،محمرردی قره

قرار دهد .در این حالت شرررناخت ،درمانگر تالش ميکند با

گوزلو و موسررروی1398 ،؛ صرررردری دمیرچي ،محمرردی،

اسرررتفاده از تكنیکهای مختلف به بیمار نشررران دهد که این

رمضررراني ،امانزاد1397 ،؛ ایمني ،صرررادقي و غالمرضرررایي،

باورها ،خطاهای شرررناختي هسرررتند و در همه حال نميتوانند
هاروی33،

1397؛ حدادی کوهسررررار ،مرادی ،غ باریب ناب و ای ماني،

صرررحت داشرررته باشرررند (گامپورت ،دانگ ،لي و

1397؛ کمری و فوالدچ نگ1395 ،؛ برزگربفرویي1393 ،؛

2018؛ کینگدون و ترکینگتون.)201934،

تقيزاده و میرعالئي1392 ،؛ کلي ،پارادس ،تسررریلیمیگراس،

با نگاهي به وجود آسررریب های روانشرررناختي و هیجاني در

هایر و پاول یک202026،؛ گ یاواگنولي ،پاترلیني ،منسرررس و

والدین کودکان مبتال به سررررطان همچون وجود نشرررخوار

داسررریلوا201927،؛ جیمنز -فونسررركررا28و همكرراران2018 ،؛

فكری و کاهش بهزیسرتي روانشرناختي و از سرویي با نظر به

روسررر مارین ،آلپر و و پار گام نت201629،؛ برارا ،زنو ،بوش،

کارآیي ب سته آموز شي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی

باربر و اسرررتانلي2012 ،8؛ الیسرررون ،باردت و هیل 200930،و

در فروکا ستن آ سیبهای روان شناختي و بهبود پردازشهای

25
. Spirituality Therapy
26
. Kelly, Paredes, Tsilimigras, Hyer, Pawlik
27
. Giovagnoli, Paterlini, Meneses, Da Silva
28
. Jimenez-Fonseca
29
. Rosmarin, Alper, Pargament

30
. Ellison,Burdette, Hill
31
. Paukert
32
. Doumit, Rahi, Saab, Majdalani
33
. Gumport, Dong, Lee, Harvey
34
. Kingdon, Turkington
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شرررناختي ،روانشرررناختي و هیجاني افراد مختلف و نیز عدم

داشتند .پس از اتمام آموزش ،از آنان پسآزمون به عمل آمد.

انجام پژوهشررري مشرررابه ،محققین تصرررمیم گرفتند تا میزان

پسآزمون شامل پرسشنامه قبلي بود .دو ماه پس از گذشت

اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی

آخرین جلسه آموزشي مجدداً جهت بررسي دوام اثر

را بر بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری والدین کودکان

آموزش ،پرسشنامه توسط والدین تكمیل گردید (مرحله

مبتال به سررررطان مورد بررسررري و آزمون قرار دهند .بنابراین

پیگیری) .مالکهای ورود به پژوهش شامل داشتن فرزند

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثربخشي بسته آموزشي

مبتال به سرطان لوسمي و لنفوی بر اساس اسناد پزشكي ،اعالم

مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی بر بهزیستي روانشناختي

رضایت و آمادگي جهت شرکت در پژوهش ،نداشتن بیماری

و نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان بود.

جسمي حاد و مزمن و عدم دریافت مداخله روانشناختي
همزمان بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز شامل داشتن

روش

بیش از دو جلسه غیبت ،عدم همكاری و انجام ندادن تكالیف

روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون-

مشخص شده در کالس و عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند

پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود .جامعه

انجام پژوهش بود.

آماری پژوهش حاضر را کلیه والدین دارای فرزند مبتال به
سرطان لوسمي و لنفاوی شهر اصفهان در سال  1398تشكیل
دادند که به مراکز درماني مراجعه کرده و فرزند آنها تحت
درمان بودند .این جامعه والدیني را شامل ميشود که فرزند
آنها حداقل سابقه یک سال ابتال به بیماری سرطان را داشته
باشند .در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری داوطلبانه
استفاده شد .بر این اساس ابتدا فرمهایي جهت اعالم شرکت
داوطلبانه در مراکز درماني کودکان سرطاني شهر اصفهان بین
والدین دارای فرزندان مبتال به سرطان لوسمي و لنفاوی با

ابزار پژوهش
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

(35)WPC

پرسرشرنامه بهزیسرتي روانشرناختي با  120پرسرش و  6خرده
مقیاس در سررال  1980توسررط توسررط ریف36و نسررخه نهایي
آن در سرررال  1996تنظیم شرررد و در بررسررريهای بعدی فرم
کوتاهتر  18سؤالي نیز پی شنهاد گردید (بیاني ،محمدکوچكي
و بیاني .)1387 ،در پژوهش حاضررر نسررخه  54سررؤالي به کار
برده شرررد .خرده مقیاس های این آزمون عبارتند از :پذیرش

حداقل یكسال سابقه ابتال پخش و سپس این فرمها جمعآوری

خود ،روابط مثبت با دیگران ،اسرررتقالل ،تسرررلط بر محیط،

شد .سپس  30نفر از والدین این کودکان انتخاب و با گمارش

هدفمندی در زندگي و رشد شخصي .سواالت این پرسشنامه

تصادفي در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15والد
در گروه آزمایش و  15والد در گروه گواه) .سپس گروه
آزمایش در جلسات بعدی تحت بسته آموزشي مبتني بر امید
به شیوه شناختي معنوی قرار گرفتند ،در حالیكه گروه گواه
در انتظار دریافت مداخله بوده و در طول اجرای پژوهش این
مداخالت را دریافت نكردند .پس از شروع مداخالت تعداد

از یک طیف  4در جهای ( تا حدی م خالفم  ،0م خالفم ،1
تاحدی موافقم  2و کامالً موافقم  )3تشررركیل شرررده اسرررت.
حداقل نمره این پر س شنامه صفر و حداکثر نمره  360ا ست.
نمره باالتر بیانگر بهزیسررتي روانشررناختي بهتر اسررت .نتایج
همب ستگي پر س شنامه  120سؤالي ریف با مقیاس ر ضایت از
زندگي ،پرسشنامه شادکامي و پرسشنامه حرمتنفس ،حاکي

 3والد در گروه آزمایش و  2والد در گروه گواه ریزش
35
. Well-being Psychological Questionnaire

36
. Ryff
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از قابل قبول بودن روایي سرررازه این پرسرررشرررنامه در جمعیت

لیبومرسكي )2008(44میزان پایایي این پرسشنامه را در

ایراني اسررررت (ب یاني و هم كاران .)1387 ،همچنین ب یاني و

زیرمقیاسهای بروز دادن ،در فكر فرو رفتن و افسردگي و

همكاران ( )1387ضرررریب پایای پرسرررشرررنامه بهزیسرررتي

نمره کل پرسشنامه به ترتیب  0/88 ،0/84 ،0/87و 0/85

روانشررر ناختي را با اسرررت فاده از روش بازآز مایي و آل فای

گزارش کرده است .همچنین میزان روایي محتوایي این

کرررونرربررار برره ترررترریررب  0/82و  0/89برررآورد کررردنررد.

پرسشنامه را نیز مطلوب ارزیابي کرده است .این پرسشنامه

دایر ندا نک( )200537نسررر خهای از پرسرررشررر نا مه بهزیسرررتي

برای اولین بار توسط یوسفي (1383؛ به نقل از آقایوسفي،

روان شناختي  120سؤالي را در پژوهش خود ا ستفاده نمود،

خاربو و حاتمي )1394 ،به فارسي ترجمه و روایي محتوایي

آل فای کرون بار خرده مق یاس های آن را در دام نه  0/79تا

آن مورد تایید قرار گرفته است .همچنین در پژوهش

 0/85گزارش نموده اسررررت و روایي محتوایي و سررررازهای

آقایوسفي ،خاربو و حاتمي ( )1394نشان داده شده است که

آزمون فوق را نیز مورد تایید قرار داد .در پژوهش حاضرر نیز

ضریب پایایي این پرسشنامه بین  0/77تا  0/90است .همچنین

پایایي این پرسررشررنامه با اسررتفاده از ضررریب آلفای کرونبار

بر پایه شواهد تجربي ،مقیاس پاسخهای نشخواری ،پایایي

 0/87به دست آمد.

دروني باالیي دارد .ضریب آلفای کرونبار آن در دامنهای از

پرسشنامه نشخواری فکری

 0/88تا  0/92قرار دارد (باقرینژاد ،صالحيفدردی و

(38)MRQ

پرسشنامه نشخوار فكری توسط نولنهوکسما و

مارو39

( )1991برای سنجش نشخوار فكری طراحي و تدوین شده
است .این پرسشنامه دارای  22سوال ميباشد .این پرسشنامه
دارای سه زیرمقیاس بروز دادن(40سواالت  20 ،12 ،11 ،7و

طباطبایي .)1389 ،پایایي پرسشنامه حاضر با استفاده از ضریب
آلفای کرونبار در این پژوهش در زیرمقیاسهای بروز دادن،
در فكر فرو رفتن و افسردگي و نمره کل پرسشنامه به ترتیب
 0/90 ،0/89 ،0/87و  0/89به دست آمد.

)21؛ در فكر فرو رفتن(41سواالت  15 ،13 ،10 ،5و  )16و

روند اجرای پژوهش

افسردگي(42سواالت  19 ،18 ،17 ،14 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1و

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراکز درماني مبتال به سرطان

 )22است .نمرهگذاری این مقیاس به این صورت است که

لوسمي و لنفاوی شهر اصفهان ،در این پژوهش ابتدا با روش

گزینه هرگز= 1نمره؛ گاهي اوقات= 2نمره؛ اغلب اوقات=3

نمونهگیری غیرتصادفي داوطلبانه ،نمونه پژوهش جمعآوری

نمره و همیشه=  4نمره ميگیرد .حداقل امتیاز ممكن  22و

شد .سپس طي جلسه آموزشي روند اجرای پژوهش و اهداف

حداکثر  88خواهد بود .کسب نمره باالتر نشان دهنده نشخوار

بسته آموزشي برای والدین شرکت کننده در پژوهش توسط

فكری باالتر است .بر این اساس نمره بین  22تا  :33میزان

پژوهشگر شرح داده شد تا این افراد آگاهي و رضایت الزم

نشخواری فكری پایین است .نمره بین  33تا  :55میزان

جهت شرکت در پژوهش را اعالم نمایند .در گام بعد همه

نشخواری فكری متوسط است .نمره باالتر از  :55میزان

افراد دو گروه (گروه آزمایش و گروه گواه) به پرسشنامه

نشخواری فكری باال است .نولنهوکسما ،ویسكو 43و

پژوهش پاسخ دادند .سپس افراد گروه آزمایش پس از

37
. Dierendonck
38
. Mental Rumination Questionnaire
39
. Nolen-Hoeksema, Morrow
40
. reflection

41
. brooding
42
. depression
43
. Wisco
44
. Lyubomirsky
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انتصاب تصادفي در گروهها ،مداخله بسته آموزشي مبتني بر

شدند .همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان

امید به شیوه شناختي معنوی را در  10جلسه  75دقیقهای در

نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي این مداخالت را دریافت

طي دو نیم ماه به صورت هفتهای یک جلسه دریافت کردند.

خواهند نمود .همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که

جهت رعایت اخالق در پژوهش رضایت والدین برای

اطالعات آنها محرمانه باقي ميماند و نیازی به درج نام نیست.

شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه
جدول  -1خالصه بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی (گراوند ،منشئي و نادی)1397 ،
محتوا

جلسه
اول

آشنایي اعضای گروه با یكدیگر ،رهبر گروه ،اهدا و برنامهها و قوانین گروه /ایجاد اتحاد درماني با مخاطبین

دوم

آشنایي مخاطبین با مباني امید ،افراد امیدوار چه خصوصیاتي دارند ،تأثیر امیدواری بر زندگي و شادماني بیشتر،
توضیحات مختصری در مورد امید درماني؛ تكلیف منزل :بررسي امید در زندگي توسط مخاطبین
آشنایي با مفهوم ناامیدی ،چگونه آدمي دچار ناامیدی ميشود؟ رابطه افسردگي و امید ،روشهای غلبه بر ناامیدی،

سوم

بررسي افكار غیرمناقي در افراد ناامید ،ارتباط افكار و احساس و رفتار ،تكلیف منزل :تكمیل فرم خودیاریِ افكار
چگونه احساسات را به واود ميآورند.

چهارم

استفاده از فنون داستاني در زمینه امید(بیان داستان زندگي خود) با تأکید بر نقش امیددهي ادیان به منظور القای امید؛
هدف از این جلسه :آموزش یافتن اهداف  ،امیدیابي ،عاملیت و مسیرهای فكر؛ تكلیف منزل :انجام عبادت و نیایش
به منظور برقراری ارتباط با خدا
تبیین داستانهای مراجعین بر اساس سه مؤلفه نظریه امید و قالب ندی مجدد داستان ها؛ تصحیح خطاهای شناختي و

پنجم

باورهای غیرمنطقي از طریق شناسایي خطاهای معمول در پردازش اطالعات در موقعیتهای هیجاني ،ارزیابي سطوح
سهگانه تفكر شامل :افكار خودآیند ،فرضهای زیربنایي و قواعد و باورهای اصلي؛ تكلیف :تكمیل فرم بازبیني
مفروضهها ،قواعد و معیارها؛ تكلیف معنوی :برقراری ارتباط با خدا از طریق دعا.
بیان فهرستي از اتفاقات جاری در والدین دارای کودکان مبتالبه سرطان لوسمي و لنفاوی با هدف بررسي میزان

ششم

رضایت ابعاد مختلف زندگي در شرایط فعلي(شامل ابعاد مهارت محیطي ،رشد شخصي ،هدف در زندگي،
خودمختاری ،پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران)؛ تكلیف منزل :طلب بخشش از خدا برای خود و دیگران.
انتخاب هدف و ویژگيهای اهداف مناسب و داشتن تفكر مثبت و رهایي از تفكرات منفي؛ استفاده از فن خلق اهداف

هفتم

روشن عملي؛ مدیریت موانع قرارگرفته بر سر راه امید ،افزایش خوشبیني و امید ،معرفي مدل  ، ABCDEزیر سؤال
بردن افكار بدبینانه از طریق فنهای بررسي شواهد ،جایگزینها و برداشت ها ،بررسي سودمندی این افكار و باورها؛
تكالیف :تكمیل برگه ثبت  ABCDEو تكمیل برگه تنظیم اهداف ،تكلیف معنوی :خواندن کتاب مقدس با متون
معنوی
توکل در کنار آمدن با تنشها و ایجاد امید با هدف در نظر گرفتن گذرگاههای مختلف برای رسیدن به اهداف از

هشتم

طریق تالش و توکل؛ معنای توکل ،مؤلفههای توکل؛ تكلیف :بیان مصداق هایي از توکل به خدا و احساس آثار آن
در زندگي روزمره؛ تكلیف معنوی :نوشتن یادداشتهای روزانه از حاالت معنوی خود
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نقش شكر در کاهش مشكالت زندگي ،نتایج عملي شكرگزاری ،گذرگاههای شكرگزاری؛ بیان داستاني کوتاه از
نهم

شكرگزاری؛ تكلیف منزل :تأثیر شكرگزاری در ایجاد امید و بیان مصداقهایي از شكرگزاری و پیامدهای آن در
زندگي
آموزش مهارتهای الزم برای مقابله با موقعیت دشوار با هدف توانمندسازی والدین جهت مقابله با مشكالت شامل

دهم

مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود؛ جمع بندی جلسات و اجرای پس آزمون.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو

استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار

سطح آمار توصیفي و استنباطي استفاده شده است.

آماری  SPSS-23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در سطح آمار توصیفي از میانگین و انحراف

نتایج

استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون

یافتههای جمعیتشناختي نشان داد که میانگین سن گروه

شاپیرو -ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع

آزمایش  38/26بود .در گروه گواه این میزان در  37/30به

متغیرها ،آزمون لوین برای بررسي برابری

دست آمد .میانگین سابقه بیماری فرزندان در گروه آزمایش

واریانسها ،آزمون موچلي جهت بررسي پیشفرض

 3/23و در گروه گواه  2/75به دست آمد .میانگین و انحراف

کرویت دادهها و همچنین از تحلیل واریانس با

استاندارد متغیره وابسته پژوهش در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری ،به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه،

اندازهگیری مكرر برای بررسي فرضیه پژوهش

در جدول  ،2ارائه شده است.

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
مولفهها

بهزیستي روانشناختي
نشخوار فكری

پیش آزمون

گروهها

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

135/33

9/27

143/08

9/33

140/58

9/52

گروه گواه

139/30

8/45

140

7/84

140/07

7/30

گروه آزمایش

56/33

6/38

39

10/70

42/58

7/83

گروه گواه

54

7/54

54/53

7/81

54/61

6/97

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری مكرر،

روانشناختي و نشخوار فكری در گروههای آزمایش و گواه در

پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .بر

مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برقرار است (.)p<0/05

همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش

همچنین پیشفرض همگني واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد

فرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای بهزیستي

سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته ميداد

پروانه اسدی و همكاران
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پیشفرض همگني واریانسها رعایت شده است ( .)p<0/05از

همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیشفرض کرویت

طرفي نتایج آزمون  tنشان داد که تفاوت نمرههای پیشآزمون

دادهها در متغیرهای بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری

گروههای آزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته (بهزیستي

رعایت شده است (.)p<0/05

روانشناختي و نشخوار فكری) معنادار نبوده است (.)p<0/05

جدول - 3تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بین گروهي برای متغیرهای بهزیستي روانشناختي
و نشخوار فكری
متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار f

مقدار p

اندازه اثر

توان
آزمون

مراحل

235/82

2

117/91

39/73

0/0001

0/63

1

بهزیستي

گروهبندی

1160/27

1

1160/27

13/08

0/001

0/38

0/98

روانشناختي

تعامل مراحل و گروهبندی

159/18

2

79/59

26/82

0/0001

0/54

1

خطا

136/50

46

2/96

نشخوار فكری

مراحل

973/40

2

486/70

32/87

0/0001

0/58

1

گروهبندی

1324/78

1

1324/78

12/23

0/001

0/37

0/98

تعامل مراحل و گروهبندی

1119/16

2

559/58

37/79

0/0001

0/62

1

خطا

681/02

46

14/80

نتایج آزمون واریانس با اندازهگیری مكرر نشان ميدهد بر

روانشناختي و نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان

اساس ضرایب  Fمحاسبه شده ،عامل زمان یا مرحله ارزیابي

به ترتیب به میزان  38و  37درصد تاثیر معنادار داشته است .در

تاثیر معناداری بر نمرات بر بهزیستي روانشناختي و نشخوار

نهایت نتایج بیانگر آن است که اثر متقابل نوع درمان و عامل

فكری والدین کودکان مبتال به سرطان داشته است (0/001

زمان هم بر نمرات بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری

< .)Pاندازه اثر نشان ميدهد عامل زمان به ترتیب  63و 58

والدین کودکان مبتال به سرطان معنادار است (.)p<0/001

درصد از تفاوت در واریانسهای نمرات بهزیستي

بنابراین نتیجه گرفته ميشود نوع درمان دریافتي (بسته

روانشناختي و نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان

آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی) در مراحل

را تبیین ميکند .عالوه بر این ،بر اساس ضریب  Fمحاسبه

مختلف ارزیابي هم بر بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری

شده ،تاثیر عامل عضویت گروهي (بسته آموزشي مبتني بر

والدین کودکان مبتال به سرطان به میزان  54و  63درصد تاثیر

امید به شیوه شناختي معنوی) هم بر نمرات بهزیستي

معنادار داشته است .توان آماری هم ،حاکي از دقت آماری

روانشناختي و نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان

باال و کفایت حجم نمونه ميباشد .حال در ادامه در جدول 4

معنادار است ( .)p<0/001بنابراین نتیجه گرفته ميشود عامل

مقایسه زوجي میانگین نمرات فاجعهپنداری درد و نگراني از

عضویت گروهي یا نوع درمان دریافتي هم بر بهزیستي
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تصویر بدني آزمودنيها بر حسب مرحله ارزیابي ارائه
ميشود.
جدول  -4مقایسه زوجي میانگین نمرات بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری آزمودنيها بر حسب مرحله ارزیابي
متغیر

بهزیستي

مرحله مبنا

مرحله مورد مقایسه

تفاوت

(میانگین)

(میانگین)

میانگینها

پیشآزمون

روانشناختي
پسآزمون

نشخوار فكری

پیشآزمون
پسآزمون

خطای انحراف معیار

معناداری

پسآزمون

-4/22

0/47

0/001

پیگیری

-3/01

0/61

0/001

پیشآزمون

4/22

0/47

0/001

پیگیری

1/21

0/33

0/11

پسآزمون

8/39

1/39

0/0001

پیگیری

6/56

1/03

0/0001

پیشآزمون

-8/39

1/39

0/0001

پیگیری

-1/83

0/74

0/14

همانگونه نتایج جدول  4نشررران ميدهد ،بین میانگین نمرات

توانسرررته منجر به افزایش معنادار میانگین نمرات بهزیسرررتي

مرحلرره پیشآزمون بررا پسآزمون و پیگیری در متغیرهررای

روان شناختي و کاهش ن شخوار فكری والدین کودکان مبتال

بهزیستي روان شناختي و نشخوار فكری تفاوت معنادار وجود

به سررررطان در مرحله پسآزمون شرررده و این اثر در مرحله

دارد .این بدان معناسررت که بسررته آموزشرري مبتني بر امید به

پیگیری نیز ثبات خود را حفظ نموده است.

شررریوه شرررناختي معنوی توانسرررته به شررركل معناداری نمرات
پسآزمون و پیگیری بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری
وا لدین کود کان مبتال به سرررر طان را نسررر بت به مرح له
پیشآزمون دچار تغییر نمایند .یافته دیگر این جدول نشررران
داد کرره بین میررانگین نمرات مرحلرره پسآزمون و پیگیری
ت فاوت مع نادار وجود ندارد .این یاف ته را ميتوان این چنین
تبیین نمود که نمرات بهزیستي روانشناختي و نشخوار فكری
والدین کودکان مبتال به سررررطان که در مرحله پسآزمون
دچار تغییر معنادار شرررده بود ،توانسرررته این تغییر را در طول
دوره پیگیری نیز حفظ نماید .در یک جمعبندی ميتوان بیان
نمود بسررته آموزشرري مبتني بر امید به شرریوه شررناختي معنوی
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پروانه اسدی و همكاران

بحث و نتیجهگیری

کودکان مبتال به سررررطان ميتوان بیان نمود که مداخالت

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي بسته آموزشي مبتني

مبتني بر معنویت در واقع توانایي بهرهبرداری از سررررمایهها و

بر امید به شرریوه شررناختي معنوی بر بهزیسررتي روانشررناختي و

منابع معنوی آنان در جهت حل مشكالت جسمي و روحي و

نشخوار فكری والدین کودکان مبتال به سرطان انجام گرفت.

بهتر زندگي کردن را فعالتر سرراخته و از این طریق تسررلط بر

یافته اول پژوهش حاضررر بیانگر آن بود که بسررته آموزشرري
مبتني بر ام ید به شررریوه شررر ناختي معنوی منجر به افزایش
بهزی ستي روان شناختي والدین کودکان مبتال به سرطان شده

محیط ،هدف و ج هتگیری در ز ندگي ،پذیرش خود و پر
کردن خال مع نایي ام كان پذیر ميشرررود .مع نا و هدف در
زندگي به سازگاری رواني در مراحل حاد و عواقب ناشي از
شررررایط چالشبرانگیز ک مک ميک ند (کلي و هم كاران،

اسرررت .یافته حاضرررر با نتایج پژوهش یوسرررفیان ،احدی و

 .)2020در این روش درماني ،اعتقاد بر این اسرررت که اگر

کراسكیان موجمنازی ()1398؛ ایمني ،صادقي و غالمرضایي

آموزه های الهي و معنوی به ویژه مؤلفه اسررراسررري توحید و

()1397؛ حدادی کوهسررررار و هم كاران ()1397؛ کمری و

ارتباط عمیق و صرررمیمانه با خداوند متعال با یافته های روان

فوالدچنگ ()1395؛ برزگربفرویي ()1393؛ کلي و همكاران

درماني ادغام گردد کارآمدی و پایداری درمان به صرررورت

()2020؛ دوم یت و هم كاران ()2019؛ روسررر مارین ،آلپر و
پار گام نت ()2016؛ برارا و هم كاران ( )2012همسرررو بود.

چشررمگیری افزایش مي یابد ،زیرا عنصررر توحید بیش از هر
عامل دیگری توان انسجامبخشي و یكپارچه سازی شخصیت
را به دن بال دارد (روسررر مارین ،آلپر و پار گام نت.)2016 ،

چنانكه یو سفیان ،احدی و کرا سكیان موجمنازی ( )1398در

طبیعت تهدید کننده بیماری سررررطان در فرزندان ،ن یازهای

نتایج پژوهش خود نشررران داده اسرررت که معنویت درماني بر

معنوی والدین را افزایش ميدهد که این درمان توان برطرف

پریشرراني روانشررناختي و تابآوری بیماران تاالسررمي تاثیر

کردن این ن یاز ها را در خود دارد که این فرای ند با افزایش

دارد .همچنین حدادی کوهسررار و همكاران ( )1397گزارش

معنایابي و امیدوراری ،بهزیسرررتي روانشرررناختي والدین را

کردهانررد کرره معنویررتدرمرراني مبتني بر فرهنررگ ایراني در
کاهش افسردگي ،اضطراب و استرس در بیماران مبتال به درد
مزمن موثر اسرررت .از طرفي ایمني ،صرررادقي و غالمرضرررایي

افزایش ميدهد.
یافته دوم پژوهش حاضررر بیانگر آن بود که بسررته آموزشرري
مبتني بر امید به شررریوه شررر ناختي معنوی بر نشرررخوار فكری
والدین کودکان مبتال به سررررطان تأثیر مع نادار دارد .بدین

( )1397دریافت ند که معنویتدرماني گروهي برخودمراقبتي

صرررورت که این آموزش توانسرررته منجر به کاهش نشرررخوار

زنان مبتال به دیابت نوع دو تاثیر دارد .در نهایت دومیت و

فكری این والدین شرود .یافته حاضرر همسرو با نتایج پژوهش

همكاران ( )2019نشرران دادهاند که معنویت ميتواند منجر به

پوراکبران ،محمدی قره گوزلو و موسرروی ()1398؛ صرردری

بهبود مول فه های روانشررر ناختي و هی جاني وا لدین دارای

دمیرچي و همكرراران ()1397؛ گیرراواگنولي و همكرراران

کودکان مبتال به سرطان شود.
در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر
امید به شیوه شناختي معنوی بر بهزیستي روانشناختي والدین

( )2019و جیمنز -فونسررركا و همكاران ( )2018بود .چنانكه
پوراکبران ،محمدی قره گوزلو و موسررروی ( )1398نشررران
دادها ند که معنو یت در ماني بر افزایش تابآوری در ز نان
مبتال به سرطان پ ستان تاثیر دارد .همچنین صدری دمیرچي و
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هكماران ( )1397دریافتند که معنویتدرماني ميتواند منجر

شررركل کارآمدتر باال مي رود که در نتیجه آن از نشرررخوار

به افزایش شادکامي و سر سختي روان شناختي زنان سالمند

فكری والدین کاسته ميشود.

شرررود .در نهررایررت کمری و فوالدچنررگ ( )1395گزارش

محدود بودن دامنه تحقیق به والدین کودکان مبتال به سرطان

کردهاند که آموزش معنویت درماني مبتني بر مثبتنگری بر

شهر ا صفهان؛ عدم بهرهگیری از روش نمونهگیری ت صادفي

میزان ام یدبه زندگي و رضرررایت از زندگي نوجوانان موثر

و عدم مهار متغیرهای اثرگذار بر بهزیسرررتي روانشرررناختي و

است.

نشخوار فكری از محدودیتهای پژوهش حاضر بود .بنابراین

در تبیین یافته دوم پژوهش مبني بر اثربخشرري بسررته آموزشرري

پیشررنهاد ميشررود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری نتایج ،در

مبتني بر امید به شررریوه شرررناختي معنوی بر نشرررخوار فكری

سررطح پیشررنهاد پژوهشرري ،این پژوهش در سررایر اسررتانها و

والدین کودکان مبتال به سررررطان باید اشررراره کرد که بسرررته

م ناطق و جوامع دارای فره نگ های مت فاوت ،دیگر وا لدین

آموزشي مبتني بر امید به شیوه شناختي -معنوی با بهرهگیری

(ه مان ند وا لدین کود کان مبتال تاالسرررمي ،د یا بت ،اختالل

از مباني امیددرماني در کنار معنویت درماني سرربب ميشررود

نافر ماني م قاب لهای ،اختالل نقص تو جه و بیشف عالي و ،)...

که والدین دارای کودکان مبتال به سرطان ،امید به آینده خود

مهار عوامل کر شرررده و روش نمونهگیری تصرررادفي اجرا

را بازیابي کن ند و این فرای ند باعث کاهش بار رواني آ نان

شود .با توجه به اثربخشي بسته آموزشي مبتني بر امید به شیوه

ميشرررود .چرا که افراد امیدوار بیشرررتر به شررركل متمرکز در

شررناختي معنوی بر بهزیسررتي روانشررناختي و نشررخوار فكری

مواجهه با بیماریهای خاص نظیر سررررطان ،به جای عملكرد

والدین کودکان مبتال به سرطان ،در سطح کاربردی پی شنهاد

منفعالنه ،فعاالنه عمل ميکنند ،بعالوه آنان پریشررراني کمتر و

مي شود ب سته آموز شي مبتني بر امید به شیوه شناختي معنوی

تطابق بیشرررتری از خود نشررران ميدهند .همچنین امیدواری و

به عنوان یک مداخله کارآمد در مراکز درماني و آموزشررري

معنابخشررري ناشررري از معنویت و امیددرماني تأثیر مهمي در

کودکان مبتال به سررررطان مورد اسرررتفاده قرار گیرد تا از این

سرررازگاری با شررررایط بیماری های مزمن و ناتوان کننده و

طریق بتوان بهزیسرررتي روانشرررناختي والدین این کودکان را

اسرررترس ناشررري از آن دار ند .چرا که مهمترین تأثیر ویژه

افزایش و نشخوار فكری آنان را کاهش داد.

معنویت درماني و ام یددرماني را ميتوان در تغییر نگرش و
تفسررریر فرد نسررربت به بیماری و زندگي دانسرررت (دومیت و
همكاران .)2019 ،این تغییر در باورها بر ارزیابيهای شناختي
فرد تأثیر گذاشررته و وقایع منفي و اسررترس ناشرري از آن را به
شكلي منطقي مدیریت کرده و والدین در سایه اتصال به خدا
و منابع معنوی به حس قویتری از امنیت دسرررت مي یابد و
توان سازگاری آنها با م شكالت رواني و ج سمي فرزندان به
منابع

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي پروانه
اسدی در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)
بود .بدین وسررری له از ت مام بی ماران حاضرررر در پژوهش،
خانواده های آ نان و مسرررئولین مراکز در ماني که هم كاری
کاملي ج هت اجرای پژوهش داشرررت ند ،قدرداني به ع مل
ميآید.
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Abstract
Introduction: The emergence of chronic physiologic diseases such as cancer
in the children causes acute psychological and emotional damages in the
parents. So the present study was conducted aiming to investigate the
effectiveness of training package of hope-based therapy through cognitive
spiritual method on the psychological wellbeing and rumination of the parents
of the children with cancer.
Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and
control group design and two-month follow-up stage. The statistical
population included all the parents of the children with leukemia and
lymphoma in the city of Isfahan in 2019 who referred to therapy centers and
their children were under therapy. 30 parents with cancer were selected
through purposive sampling method and they were randomly accommodated
into experimental and control groups (each group of 15 parents). The parents
in the experimental group received 10 sessions of hope-based training
package through cognitive spiritual method during two-and-a-half months. 3
people were excluded from the experimental group and so were 2 people from
the control group after the beginning of the intervention. The questionnaire of
psychological wellbeing (Ryff, 1996) and rumination questionnaire (Hoxema
and Marrow, 1991) were used in the present study. The data from the study
were analyzed repeated measurement ANOVA.
Results: The results showed that training package of hope-based therapy has
significant effect on the psychological wellbeing and rumination of the
parents of the children the cancer (P<0.001) in a way that this package
succeeded in the improvement of psychological wellbeing (54%) and the
decrease of rumination (62%) in these parents.
Conclusion: Considering the results of the present study, hope-based training
package through cognitive-spiritual method can be assumed as an efficient
method to improve psychological wellbeing and decrease rumination of the
parents with the children with cancer employing hope therapy, cognition
therapy and spirituality therapy.
Keywords: Hope-based training package through cognitive-spiritual method,
psychological wellbeing, rumination, cancer

