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  چكيده

 امكان كه شوديمي عالئم بروز به منجر كه سازد يم روبرو زا استرس واقعه كي با را انسان سرطان به مبتال كودك داشتن :مقدمه

 استرس عالئمي بررس هدفا ب حاضر مطالعه .ندازديب خطر به را نيوالد و كودكي زندگو  كرده مختل ا ر نيوالدي روح وي جسم توان دارد

  .گرفت انجام سرطان به مبتال كودكان نيوالد در سانحه از پس

 پژوهش در اطالعات يآور جمع. تندداش شركت سرطان مبتال به  كودكان نيوالد از نفر 200 ،يليتحل يفيتوص مطالعه نيا در :روش

 اسيمق سه كه شامل  Impact of Event Scale- Revised (IES-R) پرسشنامه و كيدموگراف اطالعات ثبت فرم از استفاده با

با  و 19 نسخه SPSS  فزار نرمصورت گرفت؛  و تجزيه تحليل اطالعات با استفاده از د افكار ناخواسته، انكار و تحريك پذيري بو يفرع

صورت Multivariate  وUnivariate  كيلوجست ونيرگرسو  Mann-Whitney U و آزمون هاي يفيتوص آماراستفاده از 

  . گرفت

در ميان . بود 70/41يسرطان كودكان نيوالد در رخداد از پس استرس كل نيانگيم كه داد نشان مطالعه نيا يها افتهي :يافته ها

 و) 24/6 ±03/16 ( (intrusion)به مقياس فرعي افكار ناخواسته  نمره  بيشترين ميانگين (IES-R)پرسشنامه  مقياس هاي فرعي 

 نيا جيبر اساس نتا نيهمچن. گرفت تعلق) 58/4± 68/10( (hyperarousal)يريپذ كيتحر يفرع اسينمره  مق نيانگيم نيكمتر

استرس پس از رخداد در  وعيش  سكه شانيبطور گزارش كرده اند را يباالتربا پدران عالئم استرس پس از رخداد  سهيمطالعه مادران در مقا

  ).P=01/0(برابر پدران بوده است  49/2مادران 

 بوده ودكانك نيا پدران از شتريب يسرطان كودكان مادران در رخداد از پس استرس عالئم مطالعه نيا جينتا براساس :نتيجه گيري

به  نيبنابرا. نشد افتي يارتباط رخداد از پس استرس عالئم و نيوالد كيدموگراف ياه يژگيو ريسا نيب مطالعه نيا در نيهمچن. است

  . است ازين يشتريبه مطالعات ب يكودكان سرطان نيتجارب والد يمنظور بررس

   .دادرخاسترس پس از  عالئم اطفال، يانكولوژ، نيوالد: واژگان كليدي

  

  28/9/1393 :رشيپذخ تاري                    29/8/1393 :افتيدرتاريخ 
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  مقدمه

 و  ؛)1( است شيدر حال افزا يسرطان كودكان تعداد امروزه

 يعامل مرگ كودكان پنج تا چهارده سال محسوب م نيومد

طرف ديگر ميزان بقاي اين كودكان نيز در سال  از. )2( شود

 ؛ بطوريكه )1( تهاي اخير پيشرفت چشمگيري داشته اس

Baggott  درصد از  80 يساله برا 5 يبقا زانيمبيان مي كند

 كي كه يزمان. )3( اعالم شده  يدوران كودك يسرطان ها

خانواده مهمترين  ياعضا گردديم مبتال يماريب نيا به كودك

منبع حمايت از كودك به شمار ميروند و همواره افراد اصلي 

ابتال به . )4( هستند كه با تيم درمان ارتباط برقرار مي كنند

 يو استرس زا برا كيترومات اي  تجربه يدوران كودكدر سرطان

سرطان و  صيتشخ. )5( شوديمحسوب م وي  و خانواده ماريب

 -يروان اختالالت جاديا موجب آن به مربوط يها شروع درمان

استرس . )6( گردد يآنها م نيو والد كودكان نيدرا ياجتماع

 افكار و انكار ،يريپذ كيتحرپس از رخداد داراي عالئمي چون 

آنها به دكاني كه درمان كواين  نيدر والد مي باشد كه  ناخواسته

  .)7( مشاهده مي گردداست  دهياتمام رس

نشان مي دهد  )2004(و همكارانش  Kazakنتايج مطالعه 

رخداد در پدران و مادران اختالل استرس پس از  زانيمكه 

و  Kazakنيهمچن. )8( با هم برابر است يكودكان سرطان

تحت  كودكان ني،والد گزارش مي كنند كه  )2005( نشهمكارا

 اختالل استرس پس از رخداد را گزارش كرده اند درمان سرطان

و همكارانش با استفاده از   Phipps،2005 سال در. )7(

چهار گروه از  (the revised PTSD-RI) پرسشنامه

 يماريب صيرا كه بر اساس زمان تشخ) نفر 162( نيوالد

 آنان. ندقرار داد يشده بودند مورد بررس يفرزندشان گروه بند

نسبت  مادران درئم استرس پس از رخداد عال زانيم افتندكهيدر

و همكارانش  Nagataژاپن  در .)5( شتراستيببه پدران 

را كه  يمادران كودكان IES-Rبا استفاده از پرسشنامه ) 2008(

 انيآنها ب ,كردند يقرار گرفته بودند بررس يتحت عمل جراح

فرزندشان عالئم استرس  يمادران در زمان جراح% 20كردند كه 

  . )9( كنند يپس از رخداد را گزارش م

 عالئم با فاكتورها يبرخ شده انجام متون مرور اساس بر

در ارتباط  يسرطان كودكان نيوالد در رخداد ازس پ استرس

) 2005(و همكارانش  Kazakمثال بر طبق گفته  يبرا. هستند

ز ضربه در ا سو بروز عالئم استرس پ "صيزمان تشخ" نيب

و  Phipps. )7( ارتباط وجود دارد يكودكان سرطان نيوالد

از  ساسترس پ عالئم زانيمعتقدند كه م زين) 2005(همكارانش 

 صيدر فرزندشان تشخ يماريب نيا رايكه اخ ينيرخداد در والد

گزارش كردند كه  نيآنها همچن. )5( است شتريداده شده است ب

سن،  لياز قب ييفاكتورهاپس از رخداد و استرس  عالئم نيب

 يارتباط قو گرياز طرف د .)5(د وجود ندار يجنس و نژاد ارتباط

 طيشرا"مانند  ييعالئم استرس پس از رخداد و فاكتورها انيم

 توسط "نياز والد ييجدا "و  "يماريشدت ب"، "كودك يفعل

Nagata  9( گزارش شده است) 2008(و همكارانش( .  

 25پنج سال در كشور ما  ريكودكان ز ريمرگ و م زانيم

. )10( هر دو جنس است يتولد زنده برا 1000مورد در هر 

 سرطان وقوع زانيم كه است كرده اعالم رانيا بهداشت وزارت

درصد . مورد در سال است 2000تا  1500 يرانيكودكان ا نيب در

 يها خانواده يودارا هستند ناز مردم كشور ما مسلما ياديز

 يرانيا يخانواده ها انيم در. باشند يگسترده م اي و يا هسته

است به خصوص در  يقو اريبس يخانوادگ ارتباطات و احساسات

خود مواجه  ياز اعضا يكي يماريخانواده ها با ب نيكه ا يمواقع

گزار  ريتاث يفاكتور نيوالد يسالمت روان همواره. )11( شوند يم

 كه هستند مادران نيا ما دركشور .مي باشدبر سالمت كودك 

 را الزم يها مراقبت و شونديم حاضر خود ماريب كودك نيبال بر

كودكان  نيوالد. )12( دآورن يم عمل به مارستانيب در او از

 ،يافسردگ: مانند يمتعدد ياجتماع -يمشكالت روان يسرطان

. )6( را تجربه مي كنند و عالئم استرس پس از ضربه ياضطرا

 ك،يترومات حادثه كي تجربه از يناش يروان اختالل نيتر عيشا

كه  است ازين ليدل نيهم ،به)13(استرس پس از رخداد است 

 يسرطان كودكان نيوالد انيم در رخداد از پس استرس عالئم

و  ديمف يكار ممكن است اطالعات نيا. رديقرار گ يمورد بررس

 يروان يها مراقبت و دهد قرار يدرمان ميت اريدر اخت يضرور

 مطالعه نيبنابرا. آورد فراهم اه هخانواد نيا يراب  را يموثر
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 نيوالد در رخداد از پس استرس عالئم يبررسدف حاضر با ه

 .انجام شد درمان تحت يسرطان كودكان

 مواد و روش ها 

اين پژوهش يك مطالعه ي مقطعي ، از نوع توصيفي 

و در بخش هاي انكولوژي اطفال بيمارستان هاي تحليلي بوده 

 است گرفتهوابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان انجام 

جامعه اين پژوهش را  ). باهنر و پوري افضلي ها مارستانيب(

در بخش هاي ني تشكيل دادند كه كودك سرطاني خود را والدي

روش نمونه گيري از نوع نمونه . كرده بودند انكولوژي اطفال بستري

همچنين نمونه پژوهش براساس فرمول  . گيري در دسترس بود

2
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−α , 100  كه البته به نفر برآورد گرديد

نفر ديگر به تعداد شركت  100منظور دستيابي به نتايج دقيق تر 

ابزار گرد آوري اطالعات ، شامل فرم كسب . كنندگان اضافه شد

 Impact of Event  و پرسشنامه اطالعات دموگرافيك

Scale Revised (IES-R) متشكل  رسشنامه پاين  . بود

  Weissكه توسط  بر اساس مقياس ليكرت است گويه  22از 

كه  مي  )14( شده است يحطرا 1997در سال  Marmarو

هفته  كيرا  كيحادثه ترومات كياز  يناش يعالئم روان تواند 

 اسيپرسشنامه شامل سه مق نيا  . كند يابيپس از وقوع آن ارز

  . )7( باشد يم يريذپ كيو تحرانكار  ،افكار ناخواسته  يفرع

 در ،)2003( و همكارانش Creamerبر اساس نظر 

 يجهت بررس اريمع نيبهتر ،33 نقطه برش، IES-Rرسشنامه پ

نمره گذاري  . )15(ست ا نيعالئم استرس پس از رخداد در والد

 استرس عالئم شتريب اي 33كه نمره است  بيترت نيبداين ابزار  

  33از  كمتر نمره كه يوكسان دكن يرا گزارش م رخداد از پس

 و Weiss. باشندينماسترس پس از رخداد  عالئم يدارا

Marmar پرسشنامه  نيا يرا برا يقابل قبول ييايو پا ييروا

پرسشنامه  نياز ا زيات گذشته ندر مطالع. )14( گزارش كرده اند

كودكان  نيعالئم استرس پس از رخداد در والد يجهت بررس

 قرار گرفته است يابيآن مورد ارز يياياستفاده شده و پا يسرطان

 يآلفا زانيم )5،7( به عنوان مثال در دو مطالعه. )5،7،8(

   .گزارش شده است 80/0>كرونباخ 

 از پس پرسشنامه نيايي ارو ،با اين حال در اين مطالعه 

 يبررس مورد back ward، forward صورت به ترجمه

 10 ارياخت در رآورد رواييجهت ب ابزارو سپس   گرفت قرار مجدد

 داده قرار كرمان يپزشك علوم دانشگاه يعلم اتيه اعضاء از نفر

 نيا يها هيگو مامت كننده شركت افراد نظر طبق تينها در . شد

پايايي اين پرسشنامه با ). 97/0= ييروا( شد رفتهيپذ پرسشنامه

 زانيم نيهمچن. برآورد گرديد 90/0 كرونباخ يآلفا استفاده از 

 و انكار ناخواسته، افكار يفرع يها اسيمق كرونباخ يآلفا

 . بود 73/0 و 80/0،79/0بيترت به نمونه نيا در يريپذ كيتحر

 نيوالد از نفر 220پرسشنامه ها پس از آماده شدن در اختيار 

نمونه گيري از نوع نمونه گيري در . قرار گرفت يسرطان كودكان

 در كه يسرطان كانكود نيوالد كه صورت نيبد. دسترس بود

 به فرزندشان درمان يبرا 1392 سال ماه يد تا آبان

 كردند يم مراجعه كرمان شهر باهنر و پور يافضل يمارستانهايب

 يليتما والد 20 البته. شدند يم مطالعه وارد تيرضا صورت در

 پدرو 100( والد 200 تينها در و نداشتند مطالعه در شركت به

 شامل، مطالعه نيابه  ورود يارهايعم. كردند شركت) مادر 100

 سنو  دارد قرار درمان تحت كه سرطان به مبتال فرزند داشتن

حداقل يك ماه از زمان  كه )7(است  )براي كودك( سال 18زير 

 عالئم صيتشخ يبرا رايز .باشد گذشته وي  تشخيص بيماري

 حادثه بروز زمان از ماه كي حداقل ديبا رخداد از پس استرس

 پس. )16( باشد گذشته )كودك در يماريب صيتشخ( كيترومات

ماندن  محرمانه بر ديتاك و نيوالد يبرا مطالعهاهداف  حيتوض از

   .شد گرفته يكتب نامه تيرضاوالدين  از، اطالعات

 افزار نرم از استفادهتجزيه و تحليل داده در اين مطالعه  با 

SPSS  ار،يمع انحراف ن،يانگيم( يفيتوص آمارو  19 نسخه 

همچنين با توجه به نرمال . صورت گرفت )يفراوان و درصد

. شد استفادهMann-Whitney U از آزمون  ،نبودن توزيع

 و كيدموگراف يهايژگيو نيب ارتباط يبررس يبرا مطالعه نيا در

 از استفاده به توجه با( نيوالد در رخداد از پس استرس عالئم

٣٣>cutoff value (، كيلوجست ونيرگرس Univariate 

همچنين . گرفت قرار استفاده موردMultivariate و  

ميانگين كل ميزان استرس پس از سانحه محاسبه گرديد تا قابل 
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 يمعن p<0.05  مطالعه نيا در .مشابه گردد تمقايسه با مطالعا

   .شدند يتلق دار

 يافته ها

 مادران سن نيانگيم كه يافته هاي مطالعه نشان مي دهد 

 سن نيانگيم و 12/34 ±42/7  مطالعه نيا در كننده شركت

. است بوده 07/37±24/7 مطالعه نيا در كننده شركت پدران

 تمام، و كيمآكاد ريغ التيتحص كنندگان شركت از% 60

  .)1جدول( بودند مسلمان نيوالد

  توصيف نمونه مورد مطالعه :1جدول 

 متغيرها (%)فراواني  نحراف معيارا  ±ميانگين   

 
)50(100 

)50(100 

 

 جنسيت والدين

 مادر

 پدر

 )سال(سن مادر  12/34 ± 42/7

 )سال(سن پدر  07/37 ± 24/7

 
)5/34(69 

)5/65(131 

 جنسيت كودك بيمار

 نثمو

 مذكر

 )سال(سن كودك بيمار  75/7 ±  60/4

 
)73(146 

)12(24 

)7(14 

)8(16 

 تشخيص

  لوكمياي لنفاتيك حاد

  تومور ويلمز 

 تومور مغزي

  ساير موارد

 )سال(مدت بيماري كودك  09/2 ± 61/1

 
)23(46 

)66(132 

)11(22 

 تعداد فرزندان

1 

3 -2  

3> 

 
)5/0(1 

)5/4(9 

)95(190 

 مذهب دروني

  هرگز

  اهي اوقاتگ

 هميشه

 
)0(0 

)1(2 

)3/5(7 

)10(20 

)85/5(171 

 مذهب بيروني

  هرگز

  چند بار در سال

  چند بار درماه

  چند بار در هفته

 هر روز

 
)6(12 

)60(120 

)34(68 

 تحصيالت

  بي سواد

  غير آكادميك

 آكادميك
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 خود يزندگ در را خداوند وجود شهيهم%) 95( آنها اكثر

 اعمال آنها از% 5/85 و) يداخل مذهب( كردند يم احساس

% 97). يخارج مذهب( آوردند يم يجا به روز هر را خود يعباد

 سن نيانگيم. داشتند فرزند سه اي دو آنها% 66 و ،متاهل نيوالد

 آنها از% 60 شيب كه بود 75/7/ ±60/4نيوالد نيا ماريب كودك

 و بودند (ALL) به مبتال كودكان نيا از% 73. بودند پسر

. بود سال 09/2 ±61/1آنها در يماريب مدت و انحراف  نيانگيم

 كل نيانگيم و بود IES-R 15- 75 نمره دامنه مطالعه نيا در

IES-R اسيمق نمره دامنه. آمد بدست 70/41 ±04/12زين 

 -1 بيترت به يريپذ كيتحر و انكار ناخواسته، افكار يفرع يها

 نيشتريب يفرع يها اسيمق انيم در. بود 20 - 0 و 36 -3 ،31

 نيانگيم نيكمتر و )03/16±24/6( ناخواسته افكار به نيانگيم

 .داشت تعلق) 68/10± 58/4( يريپذ كيتحر به

 پدران كل در IES-R نيانگيم نتايج نشان داد كه 

ا آنه مادران در و 01/40 ±94/12 درمان تحت يسرطان كودكان

 افكار يفرع يها اسيمق نمره نيانگيم. بود 39/43 88/10±

 ±53/5 بيترت به مادران در  يريپذ كيتحر و انكار ناخواسته،

 بيترت به پدران در و 50/11 23/4± ،88/14 30/4±، 01/17

  ).2 جدول( بود 10/15،81/4±86/9 03/5±، 05/15 78/6±

  

  بين پدران و مادران IES-Rمقايسه ميانگين  :2جدول 

P value Mann-Whitney 

U test 
 سواالت مادر پدر

 ميانگين معيار± نحراف   ميانگين معيار± انحراف  

 (Intrusion)مقياس فرعي افكار ناخواسته     

هر چيزي كه باعث يادآوري گذشته شود مرا به فكر بيماري . 1 32/2 17/1± 97/1 18/1± - 11/2 04/0

 .فرزندم مي اندازد

 .مشكل دارم  در تداوم خواب خود. 2 93/1 16/1± 75/1 29/1± - 90/0 36/0

ساير چيزها باعث فكر كردن من راجع به بيماري فرزندم مي . 3 38/2 01/1± 93/1 22/1± - 70/2 01/0

 .شوند

 .ي زماني كه نمي خواهم فكر مي كنمدرباره بيماري فرزندم حت. 6 09/2 16/1± 84/1 35/1± - 35/1 18/0

 .از بيماري فرزندم بوجود مي آيد در ذهن من تصاويري. 9 28/2 09/1± 88/1 31/1± - 20/2 03/0

ل از تشخيص بيماري در فرد فعالي هستم و احساسم مانند قب. 14 17/2 30/1± 01/2 33/1± - 78/0 44/0

 .فرزندم است

 .به بيماري فرزندم هيجان زده هستمنسبت . 16 25/2 12/1± 19/2 29/1± - 22/0 82/0

 .بيماري فرزندم خواب مي بينم مورددر  .20 59/1 12/1± 48/1 24/1± - 88/0 38/0

 کل 01/17 53/5± 05/15 78/6± - 33/2 02/0

 (Avoidance)مقياس فرعي انكار     

زماني كه بيماري فرزندم را به ياد مي آورم و يا درباره آن فكر  .5 32/2 96/0± 15/2 15/1± - 02/1 31/0

 
04/12 ± 70/41 

24/6 ± 03/16 

64/4 ± 99/14 

58/4 ± 67/10 

Impact of Event Scale – Revised  
   كل

  افكار ناخواسته  

  انكار

  تحريك پذيري

 
 
)5/24(49 

)8(16 

)5/16(33 

 
  

)5/75(151 

)42(84 

)5/33(67 

 عالئم استرس پس از رخداد

 )خير(33 <نمره  

  كل

  مادر

  پدر

 )بله(33 >نمره 

 كل

 مادر

 پدر
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 .مي كنم اجازه مضطرب شدن را به خود نمي دهم 

حساس من مشابه زماني است كه بيماري فرزندم تشخيص ا. 7 94/2 14/1± 71/2 25/1± - 30/1 19/0

 .داده نشده بود و يا واقعيت نداشت 

 .از ياد آوري تشخيص بيماري در فرزندم اجتناب مي كنم . 8 47/1 20/1± 56/1 38/1± - 20/0 84/0

 .ري فرزندم فكر نكنم سعي مي كنم كه درمورد بيما. 11 46/1 15/1± 86/1 42/2± - 99/0 32/0

مي دانم كه نسبت به بيماري فرزندم افكار و احساسات زيادي . 12 11/2 21/1± 91/0 40/1± - 03/1 30/0

 .دارم كه هنوز نتوانسته ام با آنها كنار بيايم 

 .نسبت به بيماري فرزندم حسي ندارم . 13 13/1 44/1± 29/1 56/1± - 61/0 54/0

 .سعي مي كنم كه بيماري فرزندم را از حافظه ام پاك كنم . 17 58/1 43/1± 66/1 38/2± - 16/0 88/0

 .سعي مي كنم در مورد بيماري فرزندم صحبت نكنم . 22 87/1 40/1± 96/1 37/1± - 47/0 64/0

 كل 88/14 30/4± 10/15 03/5± - 09/0 93/0

 (Hyperarousal)مقياس فرعي تحريك پذيري     

 احساس تحريك پذيري و عصبانيت مي كنم .4 45/2 03/1± 06/2 28/1± - 18/2 03/0

 .بي قرار هستم و به راحتي از جا مي پرم . 10 35/2 13/1± 91/1 32/1± - 30/2 02/0

 .در به خواب رفتن مشكل دارم . 15 97/1 12/1± 62/1 30/1± - 99/1 05/0

 .در تمركز كردن مشكل دارم . 18 90/1 19/1± 67/1 20/1± - 38/1 17/0

به ياد آوردن بيماري فرزندم باعث واكنش هاي جسمي  .19 26/2 17/1± 91/1 33/1± - 89/1 06/0

 .در من مي شود ) تعريق ، تنفس مشكل ، تهوع و تپش قلب (

 .احساس مي كنم براي فرزندم يك پناه و يك مراقب هستم  .21 57/0 74/0± 69/0 96/0± - 49/0 63/0

 كل 50/11 23/4± 86/9 81/4± - 65/2 01/0

02/0 38/2 - 94/12± 01/40 88/10± 39/43 IES-R كل 

 نيانگيم و كل IES-R نيانگيم ارتباطي بين  نيهمچن

 تيجنس و يريپذ كيتحر و ناخواسته افكار يفرع يها اسيمق

 -38/2( كل IES-R نيانگيم نيبنابرا. وجود داشت  نيوالد

=Man Whitney U test، 02/0<p( اسيمق نيانگيم و 

 از شتريب مادران در يريپذ كيتحر و ناخواسته افكار يفرع ياه

 cutoff< 33اساس بر مطالعه نيا در. )p>05/0( است پدران

value, 5/75 %را رخداد از پس استرس عالئم نيوالد از 

 نيا در ).پدران از% 5/33 و مادران از% 42( كردند گزارش

 ئمعال وجود عدم/ وجود نيب ارتباط يبررس جهت مطالعه

 از نيوالد كيدموگراف يها يژگيو و رخداد از پس استرس

 تيجنس نيب آن اساس بر كه شد استفاده كيلجست ونيرگرس

 يمعنادار رابطه رخداد از پس استرس عالئم وجود و نيوالد

  .)3جدول( داشت وجود

  بررسي عالئم استرس پس از رخداد در والدين با استفاده از رگرسيون لوجستيك :3جدول 

Multifactor logistic regression Uni-factor logistic regression  

P value CI OR P value CI**
 OR*

 هارمتغي 

 
 

01/0 

 
 

99/4 – 24/1 

 
 

49/2 

 
 
006/0 

 
 

09/5 – 31/1  

 
1 

58/2 

 جنسيت والدين

  پدر

 مادر

 )سال(سن مادر  98/0 93/0 – 02/1 35/0 97/0 86/0 – 10/1 71/0

 )سال(سن پدر  98/0 94/0 – 02/1 43/0 02/1 90/0 – 16/1 69/0

 
 

27/0 

 
 

40/1 – 30/0 

 
 

65/0 

 
 

15/0 

 
 

20/1 – 32/0 

 
1 

62/0 

 جنسيت كودك بيمار

  مونث

 مذكر

 سن كودك بيمار 95/0 89/0 – 02/1 23/0 95/0 86/0 – 06/1 40/0

 
82/0 

34/0 

92/0 

90/0 

 
 

74/7 – 49/0 

51/4 – 25/0 

56/4 – 26/0 

 
 

95/1 

06/1 

09/1 

 
43/0 

13/0 

63/0 

46/0 

 
 

34/9 – 74/0 

21/5 – 36/0 

04/6 – 44/0 

 
1 

64/2 

38/1 

63/1 

 تشخيص

  لوكمياي لنفاتيك حاد

  تومور ويلمز 

 تومور مغزي

 ساير موارد
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 )سال(مدت بيماري  96/0 79/0 – 17/1 74/0 00/1 80/0 – 26/1 93/0

 
78/0 

80/0 

50/0 

 
 

90/2 – 43/0 

81/8 – 34/0 

 
 

12/1 

73/1 

 
96/0 

88/0 

91/0 

 
 

06/2 – 43/0 

56/3 – 32/0 

 
1 

94/0 

06/1 

 تعداد فرزندان

1  

3 -2  

٣> 
 

53/0 

35/0 

26/0 

 
 

79/8 – 45/0 

35/11 – 51/0 

 
 

00/2 

41/2 

 
69/0 

53/0 

40/0 

 
 

33/5 – 42/0 

68/6 – 46/0 

 
1 

50/1 

76/1 

 تحصيالت

  بي سواد

  غير آكادميك

 آكادميك

 نسبت اضافي *

 اطمينان فاصله **

  

مادران  Adjusted odd ratio  اساس بر جهينت در

برابر پدران عالئم استرس پس از رخداد را گزارش كرده  49/2

 در كه است ذكر به الزم). =24/1CI=، 01/0p-99/4( بودند

 عالئم وجود و كيدموگراف يها يژگيو ريسا نيب مطالعه نيا

. نشد افتي يارمعناد رابطه نيوالد در رخداد از پس استرس

) ونيرگرس مدل به ورود( يآمار زيآنال از مطالعه نيا در نيهمچن

 مذهب تاهل، تيوضع مانند كيدموگراف يها يژگيو از يبرخ

 تياكثر نيب فاكتورها نيا رايز شد ياردخود يرونيب و يدرون

  .بودند كساني كنندگان شركت

   

  بحث

و موقعيتي  ابتال به بيماري سرطان بسيار ناراحت كننده بوده

افراد خانواده به شمار مي , استرس زا براي همه افراد بخصوص

نتايج اين مطالعه نشان داد كه شركت كنندگان در اين . آيد

هستند،  برخودار )70/41( مطالعه از استرس پس از رخداد بااليي

مطالعات  اين در حالي است كه والدين شركت كننده در 

Kazak نين ، همچ)2005( همكارانش وPhipps  و

. )7, 5(استرس بيشتري را گزارش كرده اند  )2005(همكارانش 

از آنجايي كه اكثر شركت كنندگان در مطالعه حاضر مسلمان 

 مقابله يها راه از يبعض از استفاده  كه رود يمل احتما  اندبوده 

 تاعتقادا  و  سانحه بروز زمان در يمذهب يها سميمكان مانند

در همين راستا  .آورد بوجود را تفاوت نيا بتواند يمذهب

Fortune  بر كه بيان مي كنند 2010و همكاران در سال 

 خداوند جانب از يآزمون ،يزندگ ميكر قران يها آموزه ساسا

 نوع اساس بر آخرت جهان در فرد يزندگ نوع واقع در و است

. )17( شود يم نييتع دهد يم ياله آزمون نيا به كه يپاسخ

 يكي صبر كه كنند يم انيب قران اتيآ اساس بر آنان نيهمچن

 طيشرا از اآنه گذشتن به كه است مسلمان ارزشمند اعتقادات از

 به كه دانند يم يعمل را آن و كند يم كمك يزندگ دشوار

گر از طرف دي. )17( بخشد يم ارزش انسان يها مجاهدت

 مقابله مانند مكانيسم هاي مذهبي يها راه از يبعض از استفاده

 را تفاوت نيا بتواند يمذهب اعتقادات انحه وس بروز زمان در

 هيريخ موسسه وجودكه يكي از اين راهها در ايران  آورد بوجود

 كننده شركت نيوالد تمام فرزندمي باشد به طوري كه  محك

 يط در موسسه نيا. اند هبود محك پوشش تحت مطالعه نيا در

 منت يب يها كمك و ماهر رانيمد وجود از اش تيفعال دهه دو

 يسرطان كودك 16200 از شيب و است شده مند بهره ريخ افراد

يكي از اقداماتي كه . )18(را تحت پوشش خود در آورده است 

به  يعاطف و يمال تيحماتوسط اين موسسه صورت مي گير 

 نيمهمتر كه رسديم نظر بهاست و  يسرطان كودكان نيوالد

 كودك يدرمان يها نهيهز كاهش نيوالد نيا به محك كمك

 .است بوده آنها يها نهيهز از يبخش تقبل و آنها

 اسيمق به نيانگيم نيشتريب يفرع يها اسيمق انيم در

 به نيانگيم نيكمتر و) 03/16±24/6( ناخواسته افكار يفرع

اين  .داشت تعلق) 68/10±58/4( يريپذ كيتحر يفرع اسيمق

 .)7, 5(نتيجه با نتايج حاصل از مطالعات قبلي مشابه است 

 نيوالد تيجنس نيبنتايج اين مطالعه همچنين نشان داد كه 

شته دا وجود يمعنادار رابطه رخداد از پس استرس عالئم وجود و

برابر استرس بيشتري نسبت به  49/2است به طوري كه مادران 

 در كه يقبل مطالعات جينتا با جهينت نيا. پدران گزارش كرده اند
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، كه از يافته هاي پژوهش حاضر اند شده امانج نهيزم نيهم

  .)19, 8, 7, 5( حمايت مي كنند

 2012در سال   Bakkerعالوه بر اين يافته هاي مطالعه 

 تجربه را يشتريب استرس پدران به نسبت مادراننشان داد كه 

 خود ماريب كودك از كه اند مادران نيا معموال رايز كنند يم

 از كشورها از برخي دراز آنجايي كه . )20( كنند يم مراقبت

 در بيمارشان كودك بربالين كه هستند مادران اين ايران جمله

 عمل به او از را الزم هاي مراقبت و شوند مي حاضر بيمارستان

 زندگي مايحتاج تامين به پدران اوليه نقش و )12( ورندآ مي

 Anderzén-Carlssonبه طوري كه .)21( شود مي محدود

 خود ماريب كودك قبال در مادران در اين باره مي نويسد كه 

 موجب تواند يم امر نيا كه كنند يم ياديز تيمسئول احساس

 گريد يا مطالعه در نيهمچن. )22( گردد آنها در سترسيد جاديا

 نقش آنكه ليدل به يسرطان كودكان مادران كه است شده مطرح

 دچار دارند، عهده بر خود ماريب كودك از مراقبت در يمهمتر

 بر ديگر طرف از . )23( شوند يم دادرخ از پس استرس عالئم

 از مراقبت مادران وظيفه مهمترين اسالم دين هاي آموزه اساس

 به پاداشي آنها براي دستور اين به عمل و است كودكانشان

 ريبراب خداوند راه در جهاد پاداش با كه داشت خواهد  همراه

 تواند يم عوامل نيا گرفتن قرار هم كنار نيبنابرا .)24( دارد

در ساير  شده انجام متون مرور اساس بر عالوه بر اين بروز باعث

 در رخداد از سپ استرس عالئم با ي ديگر نيزفاكتورهامطالعات 

نتايج  نمونه  يبرا. هستند ارتباط در يسرطان كودكان نيوالد

 زمان" نيبنشان داد كه ) 2005( همكارانش و Kazakمطالعه 

 نيوالد در ضربه از سپ استرس عالئم بروز و "صيتشخ

، عالوه بر )7(شته است دا وجوددار معنا ارتباط يسرطان كودكان

 عالئم زانيم زين  2005در سال  همكارانش و Phippsاين 

 در يماريب نيا راياخ كه ينيوالد در رخداد از پس استرس

گزارش كرده اند  شتريب ،)5( است شده داده صيتشخ فرزندشان

اما اين در حالي است كه اين متغير ها در مطالعه حاضر معنادار 

باشد كه نبوده است احتماال اين تفاوت مي تواند به اين دليل 

اگرچه مواجه شدن والدين با فرايند آغاز درمان هاي كودك 

يا يك استرسور محسوب مي  براي آنها يك حادثه استرس زا

شود و موجب بروز عالئمي در آنها مي گردد از سوي ديگر مي 

و  سميمكان مانند مقابلهي راهها ازي بعضتوان با بهره بردن از 

ي بروز اين عالئم را در  زمان آغاز درمان هاي مذهب اعتقادات

 تنها ما مطالعه جينتا اساس بر .كودك در والدين كاهش داد

 كودكان نيوالد در رخداد از پس استرس عالئم بر وثرم فاكتور

 به نسبت مادران كه بيترت نيا به. است آنها تيجنس يسرطان

 .كنند يم تجربه را يشتريب رخداد از يپ استرس عالئم پدران

زمان جمع آوري  مطالعه نيا يها تيمحدود از يكي

 زمان در يريگ نمونهو با توجه به اين كه  اطالعات بوده است

 انجام كودكشان درمان نيح و يدرمان مراكز به نيوالد مراجعه

، احتمال مي رود اين امر بروي استرس والدين تاثيرگذار شد يم

 يم تقاضا نيوالد از مشكل نيا رفع يبرا نيبنابرا. بوده است

 در و كنند ليتكم شتريب توجه با و منزل در را پرسشنامه تا شد

 كار نيا خود البته. دهند ليتحو نيمحقق به را آن يبعد مراجعه

 كردن پر يبرا يگريد فرد از آنها كه شود باعث توانست يم

 اهداف حيتوض از سپ نيمحقق نيبنابرا. رنديبگ كمك پرسشنامه

 شخصا كه كردند يم تقاضا آنها از نيوالد يبرا مطالعه

  هم بابت نيا از توان ينم كه چند هر. كنند ليتكم را پرسشنامه

  . داشت نانيطما درصد صد

  

  نهايي يريگ جهينت

 از پس استرس عالئم كه دهد يم نشان مطالعه نيا جينتا

 نسبت رانيا در درمان تحت يسرطان كودكان نيوالد در رخداد

 كه دهنديم نشان جينتا نيهمچن. است كمتر كشورها ريسا به

 يسرطان كودكان مادران در رخداد از پس استرس عالئم بروز

 چيه مطالعه نيا در. است شتريب پدرانشان به نسبت درمان تحت

 و نيوالد كيدموگراف يها يژگيو ريسا نيب يمعنادار رابطه

 يم مطالعه نيا. نشد افتي آنها در رخداد از پس استرس عالئم

 و يسرطان كودكان نيوالد تيجنس نيب ارتباط مورد در تواند

 ارياخت در را ياطالعات آنها در رخداد از پس استرس عالئم

 يانكولوژ يها بخش پرستاران نيبنابرا. دهد قرار پرستاران

 از پس استرس عالئم مورد در را ياطالعات توانند يم اطفال

 به مصاحبه روش قيطر از و دهند قرار نيوالد ارياخت در رخداد
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 از توانند يم پرستاران نيا نيهمچن. ببرند يپ آنها مشكالت

 شركت به نيوالد قيتشو و يگروه هم جلسات ليتشك قيطر

 دهند قرار نيوالد ارياخت در را الزم اطالعات هم جلسات، نيا در

 خود يزندگ قصه زين نيوالد كه شوند باعث قيطر نيا از هم و

. گذارند اشتراك به گرانيد با را شان اتيتجرب و كرده مطرح را

 خواهند يپ نيوالد يازهاين به پرستاران كار نيا با گريد طرف از

 نيوالد به آنها شدن برطرف در موقع به مداخالت انجام اب و برد

 يشتريب آرامش تواند يم سو كي از كار نيا. كرد خواهند كمك

 تواند يم گريد يسو از و باشد داشته همراه به نيوالد يبرا را

  كودك از مراقبت امر در آنها تر ديمف و شتريب شركت باعث

  .گردد شان يسرطان

  

  تشكر و قدرداني

ندگان اين مطالعه از تمامي والدين شركت كننده و نويس

پرسنل بخش هاي انكولوژي بيمارستان هاي باهنر و افضلي پور 

  . شهر كرمان كمال تشكر را دارند
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Assessment of posttraumatic stress symptoms in parents of children with 

cancer 

Shamsi A1, Azizzadeh Forouzi M2, Iranmanesh S3, Dehghan M4 
 

Abstract 

Introduction: Support of parents of children with cancer requires health care personnel to 

be knowledgeable about the prevalence posttraumatic stress symptoms among parents of 

children with cancer. This study thus was conducted to fulfill this aim. 

Method: Using the Impact of event Scale- Revised for parents of children with cancer, 

200 parents of these children in two hospitals supervised by Kerman University of Medical 

Sciences was assessed. 

Result: The total mean score of posttraumatic stress symptoms was 41.70. Among all 

categories of the Impact of Event Scale- Revised, the highest mean belonged to the category 

of “intrusion” 16.03 (SD=6.24) and the lowest one belonged to the category of “hyper 

arousal” 10.68 (SD=4.58). Based on the results, mothers had higher posttraumatic stress 

symptoms compared to fathers (P<0.05). Adjusted odd ratio showed that the prevalence of 

posttraumatic stress symptoms among mothers was 2.49 times more than that among fathers 

(P value=0.01). 

Conclusion: The results of following study revealed that posttraumatic stress symptoms 

among mothers of children with cancer in Iran are higher compared to the fathers. There were 

no association between socio-demographic data and posttraumatic stress symptoms. More 

study is needed to elucidate the Iranian parents’ experience of having children with cancer.  

Keywords: Parents, Pediatric oncology, Posttraumatic stress symptoms. 
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