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Abstract
Introduction: Cancer is the second leading cause of death in children and mothers are one of the
care team who facing psychological problems. The purpose of this study was to mediate the role of
psychological flexibility in relation to religious coping strategies with the psychological distress of
mothers of children with leukemia cancer.
Methods: The descriptive-correlation method was used. The statistical population consists of all
mothers with children with leukemia cancer referred to hospitals in Tehran in 2019-2020. In this
study, according to the convenience sampling method, 230 mothers were selected as samples and
they were asked to Kessler of psychological distress scale (K-10), religious coping questionnaire
(RCQ), and acceptance and action questionnaire-II (AAQ-II). Then the proposed model was analyzed
through structural equation modeling.
Results: The direct paths of negative religious coping strategy and psychological flexibility on
psychological distress were significant. Also, indirect relationship religious coping strategy with
psychological distress through moderating role psychological flexibility was significant.
Conclusions: The structural model of research was fit and is an important step in identifying the
factors that are effective in the psychological distress of mothers of children with cancer.
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چکیده
مقدمــه :ســرطان یــک بیمــاري مزمــن و دومیــن علــت اصلــی مــرگ در کــودکان اســت .مــادران کــودکان مبتــا بــه ســرطان بــه
عنــوان یکــی از اعضــاء مراقــب کننــده کــودکان ،بــا مشــکالت روانشــناختی مواجــه هســتند .هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش
واســطه ای انعطــاف پذیــری روانشــناختی در رابطــه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی بــا پریشــانی روانشــناختی مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه
ســرطان خــون بــود.
روش کار :روش پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری کلیــه مــادران دارای کــودک مبتــا بــه بیمــاری ســرطان
خــو ن مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان هــای شــهر تهــران در ســال  ۱۳۹۹بودنــد .حجــم نمونــه  ۲۱۳نفــر و بــه شــیوه نمونهگیــری
ب و بــه پرسشــنامه پریشــانی روانشــناختی کســلر ( ،)10-Kپرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی
غیرتصادفــی در دســترس انتخــا 
( )RCQو پرسشــنامه پذیــرش و عمــل -نســخه دوم ( )AAQ-IIپاســخ دادنــد .ســپس الگــوی پیشــنهادی از طریــق مــدل معــادالت
ســاختاری تحليــل شــد.
یافتــه هــا :مســیرهای مســتقیم مقابلــه مذهبــی منفــی و انعطــاف پذیــری بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار شــدند .اما مســیر مســتقیم
مقابلــه مذهبــی مثبــت بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادر نبــود همچنیــن اثــرات غیرمســتقیم راهبردهــای مقابلــه مذهبــی از طریــق نقــش
واســطه ای انعطــاف پذیــری روانشــناختی بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار بود.
نتیجــه گیــری  :مــدل ســاختاری اصــاح شــده پژوهــش بــرازش مطلوبــی داشــت و ایــن گام مهمــی در جهــت شــناخت عوامــل مؤثــر
بــر پریشــانی روانشــناختی مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه ســرطان مــی باشــد.
کلیدواژه ها :انعطاف پذیری روانشناختی ،راهبردهای مقابله مذهبی ،پریشانی روانشناختی ،سرطان.
مقدمه
ســرطان ( )cancerبــا تغییــر شــکل دادن غیرطبیعــی در ســلول هــا
و بــا تمایــز ســلولی مشــخص شــده موجــب مــی گــردد ســلولها
بــه شــکل نابهنجــار تکثیــر یافتــه و بــه رشــد نامنظــم خــود
ادامــه داده و دلیــل اصلــی مــرگ در بیمــاران ســرطانی شــود (.)۱
ســرطان كــودكان نیــز بــه عنــوان عامــل اصلــي مــرگ در اثــر
بيمــاري بــرای كــودكان دركشــورهاي توســعه يافتــه شــايع اســت
( .)۲بــر اســاس آمــاری کــه ســازمان بهداشــت جهانــی منتشــر

کــرده اســت ،از هــر یــک میلیــون کــودک  ۱۰۰کــودک مبتــا بــه
ســرطان اســت ( .)۳ایــن بیمــاری در ایــران حــدود چهــار درصــد
مرگهــای کــودکان کمتــر از  ۵ســال و  ٪۱۳از کــودکان  ۵تــا ۱۰
ســاله را بــه خــود اختصــاص داده اســت ( .)۴در طــی ســالهای
اخیــر پیشــرفتهایقابــل توجهــی در پیشآگهــی و میــزان بقــا
کــودکان مبتــا بــه ســرطان ،بــه دلیــل درمانهــای فشــرده تــر و
طوالنیتــر ایجــاد شــده اســت .ایــن رژیــم هــای درمانــی پیچیــده
اکنــون بــه طــور گســترده در خانــه اجــرا میشــوند و وظایــف
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افــراد نقــش داشــته باشــد ( .)۱۶بــر اســاس نتایــج یــک پژوهــش
مقابلــه مذهبــی بــه عنــوان ســبک رویارویــی بــا مشــکالت
و مصائــب زندگــی ،نقــش مهمــی بــا ســطوح پاییــن عالئــم
پریشــانی روانشــناختی ماننــد افســردگی همــراه اســت ( .)۱۷لــذا
میتــوان گفــت کــه مذهــب مــی توانــد نیــروی مثبــت بــرای
ســامت جســمانی و روانشــناختی فــرد باشــد ( .)۱۲مادرانــی
کــه از راهبردهــای مقابلــه مذهبــی ( )religious copingمثبــت
و راهکارهــای دینــی اســتفاده مــی کننــد مــی تواننــد بــه طــور
ســازگارانه ای بــا بیمــاری کــودک خــود کنــار بیاینــد ( )۱۸و ایــن
مقابلــه مذهبــی مــی توانــد عالئــم افســردگی کــه از نشــانه-های
پریشــانی روانشــناختی اســت را پیــش بینــی کنــد ( .)۱۸بــر اســاس
آنچــه گفته شــد راهبردهــای مقابلــه مذهبــی ( )۱۷،۱۹بر پریشــانی
روانشــناختی تاثیــر گــذار اســت .امــا آنچــه مــی توانــد در رابطــه
بیــن راهبردهــای مقابلــه مذهبــی بــا پریشــانی روانشــناختی نقشــه
واســطه ای ایفــا کنــد ،انعطــاف پذیــری روانشــناختی اســت ،چــرا
کــه انعطــاف پذیــری روانشــناختی مــی توانــد از راهبردهــای مقابله
مذهبــی ( )۱۲تاثیــر بگیــرد و خــود نیــز بــر پریشــانی روانشــناختی
تاثیــر بگــذارد ( .)۲۰لــذا انعطــاف پذیــری روانشــناختی مــی توانــد
متغیــر واســطه ای مناســبی در ایــن پژوهــش باشــد .بــر اســاس
تئــوری پذیــرش و تعهــد ( )۲۱( )ACTرفتــاری کــه بــه لحــاظ

مضاعفــی را بــرای والدیــن ایجــاد میکننــد .نقــش غیرمنتظــره
وچالــش بــر انگیــز بــه عنــوان سرپرســت کــودک بــا یــک وضعیت
تهدیدکننــده زندگــی ممکــن اســت عملکــرد روانشــناختی والدین
بــه ویــژه مــادران را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ( .)۲بــر ایــن اســاس
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه در مــادران کــودکان مبتــا بــه
ســرطان معمــو ًال عالئــم پریشــانیروانی ،ماننــد اضطــراب و
افســردگی زیــادی مشــاهده میشــود کــه تاثیــر منفــی در عملکــرد
روانشــناختی آنــان ایجــاد میکنــد ( .)۵،۶همچنیــن ممکــن اســت
دچــار درماندگــی و آشــفتگی هیجانــی شــوند .ایــن درماندگــی
بــه علــت اضافــه بــاری اســت کــه بــر دوش مــادر ســنگینی
مــی کنــد .لــذا بــا تشــخیص ســرطان کــودک ،والدیــن (بــه ویــژه

مــادر) تحــت اســترس و تنــش هــای شــدیدی از جملــه عالئــم
پریشــانی روانشــناختی قــرار میگیرنــد ( .)۷بــه طــوری کــه بــر
مــادران
اســاس یــک پژوهــش پریشــانی روانشــناختی زیــاد در
ِ
کــودکان مبتــا بــه ســرطان ،کیفیــت زندگــی آنــان را کاهــش
داده و همیــن امــر خســتگی را در آنــان بــاال میبــرد ( .)۸پریشــانی
روانشــناختی بــه عنــوان تجربــه اضطــراب ( ،)۹اســترس ( )۱۰و
افســردگی توصیــف و تعریــف شــده اســت (.)۱۱
بــر اســاس پیشــینه پژوهــش ،عوامــل مختلفــی مــی تواننــد
بــا پریشــانی روانشــناختی در ارتبــاط باشــند کــه یکــی از ایــن
متغیرهــا ،راهبردهــای مقابلــه مذهبــی اســت ( .)۱۲راهبردهــای
مقابلــه مذهبــی شــامل دو مولفــه مثبــت و منفــی اســت کــه
راهبردهــای مثبــت بــه عنــوان دلبســتگی ایمــن بــه خــدا ،اعتقــاد
بــه زندگــی اخــروی و احســاس ارتبــاط معنــوی بــا دیگــران و
راهبردهــای مقابلــه مذهبــی منفــی بــه عنــوان تنبیــه بــودن الهــی
رخدادهــا و مداخلــه شــیطان ،جهــان بینــی متزلــزۀ ،درد و ســختی
تعریــف شــده اســت ( .)۱۳باورهــای مذهبــی ماننــد یــک ســپر
در برابــر عوامــل فشــارزای زندگــی عمــل مــی کنــد و از ایــن
راه بــه راهبردهــای مقابلــه ای فردکمــک میکنــد کــه وی بــا
داشــتن اطمینــان قلبــی بــه خداونــد ،بــه عنــوان قــدرت الیــزال در
ســختی هــا بــه او پنــاه بــرده ،ســطح اضطــراب و ناایمنــی کمتــری
را تجربهکنــد ( .)۱۴شــیوههای مقابلــه ،توانایــی هایــی شــناختی
و رفتــاری هســتند کــه از ســوی فــرد در معــرض فشــار ،بــه منظور
کنتــرل فشــار روانــی بــه کار مــی رود (.)۱۵
در تعالیــم اســامی روش هایــی بــرای مبــارزه بــا ســختی هــا بیــان
شــده اســت ،از ایــن رو در مبــارزه بــا مشــکالت ،ســختی هــا و
نامالیمــات زندگــی ،بــه کارگیــری راهبردهــای ســازگاری دینــی
بــه عنــوان راه هــای کاهــش دهنــده تأثیــرات منفــی رویدادهــای
ناخوشــایند زندگــی ،مــی توانــد در افزایــش بهزیســتی روانــی

روانشــناختی انعطــاف پذیــر اســت ،بهزیســتی آدمــی را حفــظ مــی
کنــد در حالــی کــه رفتــار انعطــاف ناپذیــر روانشــناختی موجــب
ایجــاد و حفــظ مشــکالت ســامت روان میشــود .انعطــاف
پذیــری روانشــناختی بــه تغییــر یــا تــداوم رفتــار در راســتای
ارزش هــا و اهــداف انتخــاب شــده اشــاره دارد ( .)۲۲انعطــاف
پذیــری روانشــناختی یــك عملکــرد منحصــر بــه فــرد ،صفــت
بــارز یــا توانایــی شــناخت کلــی اســت کــه بــه فــرد اجــازه مــی
دهــد ایــده هــاي چندگانــه را بپذیــرد ،بــه طــور انعطــاف پذیــر
شــناختش را تغييــر دهــد و هنــگام تغييــرات محيطــی الگوهــاي
پاســخ عــادي بدهــد ( .)۲۳ارتبــاط انعطافناپذیــری روانشــناختی
بــا پریشــانی روانشــناختی بــر ماهیــت فراتشــخیصی انعطــاف
ناپذیــری روانشــناختی صحــه مــی گــذارد .در برخــی بافتــه هــا
رفتارهــای ســرکوبگرانه یــا اجتنابــی بــه عنــوان نوعــی راهبــرد
خود-محافظتــی قلمــداد مــی شــوند کــه از فــرد در برابــر پیامدهای
بــه ظاهــر فاجعــه آمیــز محافظــت مــی کننــد ( .)۲۴بــر اســاس
آنچــه گفــت شــد ســوال پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا انعطــاف
پذیــری روانشــناختی نقــش واســطه ای در رابطــه راهبردهــای
مقابلــه مذهبــی بــا پریشــانی روانشــناختی مــادران دارای فرزنــد
مبتــا بــه ســرطان دارد؟
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پریشــانی متوســط ۲۲ ،تــا  ۲۹پریشــانی بــاال و  ۳۰تــا  ۵۰پریشــانی
خیلــی بــاال مــی باشــد ( .)۲۸در داخــل ایــران بــرای بررســی پایایی
پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه ضریــب
 )۲۹( ۰/۹۵و ضریــب  ۰/۸۵گــزارش شــده اســت ( .)۳۰در یــک
پژوهــش بــرای بررســی پایایــی پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده و ضریــب  ۰/۸۸محاســبه و روایــی محتوایــی مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه اســت ( .)۳۱روایــی مالکــي ایــن پرسشــنامه از طریق
محاســبه نقطــه بــرش آن کــه بازتابــي از همبســتگي اش بــا متغیر
مــاک فــرم مصاحبــه تشــخیصي بیــن المللــي مرکــب ()CIDI

روش کار
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش توصیفــی
و از نــوع همبســتگی بــود .جامعــه آمــاری کلیــه مــادران دارای
کــودک مبتــا بــه بیمــاری ســرطان مراجعــه کننــده به بیمارســتان
هــای شــهر تهــران در ســال  ۱۳۹۹بودنــد .بــا وجــود آنکــه در مورد
حجــم نمونــه الزم بــراي تحليــل عاملــي و مدلیابــی معــادالت
ســاختاري توافــق کلــي وجــود نــدارد ،امــا بــه زعــم بســياري از
پژوهشــگران حداقــل حجــم نمونــه الزم  ۲۰۰ميباشــد .کاليــن
( )۲۵( )Klineنيــز معتقــد اســت بــراي هــر متغيــر  ۱۰يــا ۲۰
نمونــه الزم اســت امــا حداقــل حجــم نمونــه  ۲۰۰قابــل دفــاع
اســت .در ایــن پژوهــش بــر اســاس نظــر کالیــن و در جهــت
تعمیــم پذیــری بیشــتر نتایــج  ۲۱۳نفــر انتخــاب شــد .روش نمونــه
گیــری در ایــن پژوهــش در دســترس ()convenience sampling
بــود .بــرای بررســی مــوارد پــرت در پژوهــش حاضــر از دســتور
 Exploreدر برنامــه  SPSSاســتفاده شــد؛ نتایــج بررســی مــوارد

مــي باشــد ،تاییــد مــي شــود کــه نقطــه بــرش آن نیــز  8اعــام
شــده اســت ( .)۳۲روایــی پرسشــنامه بــا متغیــر فراهیجــان مثبــت
 -۰/۳۳و فراهیجــان منفــی  ۰/۳۲بــه دســت آمــده اســت کــه
نشــان دهنــده روایــی همگــرای و واگــرای پرسشــنامه اســت (.)۲۹
در بررســی هــای خــارج از کشــور پایایــی پرسشــنامه بــا آلفــای
کرونبــاخ بررســی شــده اســت کــه ضریــب  ،)۳۳(۰/۵۶ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  ۰/۹۳بــه دســت آمــده اســت ( .)۲۷همچنیــن
مطالعــه ای دیگــر نشــان داده اســت کــه ایــن پرسشــنامه از
پایایــی باالیــی برخــوردار اســت و ضریــب  ۰/۹۳گــزارش شــده
اســت ( .)۳۴در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی همســانی درونــی
پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه ضریــب
۰/۷۲بــه دســت آمــده اســت.
پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی ( :)۱۴( )RCQایــن
پرسشــنامه فــرم کوتــاه شــده فــرم اصلــی  ۱۰۵ســوالی اســت کــه
شــامل ۱۴ســوال اســت و دو خــرده مقیــاس مقابلــه مذهبــی مثبــت
بــا ســواالت  ۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱؛ مقابلــه مذهبــی منفــی بــا ســواالت
 ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸را انــدازه گیــری مــی کنــد .نمــره گــذاری
پرسشــنامه در طیــف لیکــرت بــوده اســت بــه ایــن صــورت کــه
هیچوقــت نمــره صفــر ،بعضــی وقــت هــا  ۱نمــره ،بیشــتر وقــت
هــا  ۲نمــره و همیشــه  ۳نمــره تعلــق مــی گیــرد ( .)۱۵نمــرة بــاال
در مقیــاس مثبــت ،نشــان دهنــدة ســبک مقابلــه ای مثبــت و
نمــرة بــاال در مقیــاس منفــی نشــان دهنــدة ســبک مقابلــه ای
منفــی اســت .در داخــل ایــران بــرای بررســی روایــی پرسشــنامه از
روش همســانی درونــی اســتفاده شــده اســت و ضریــب همبســتگی
بیــن مولفــه هــای مقابلــه مذهبــی در دامنــه  ۰/۰۶تــا  ۰/۱۵و
معنــادار در ســطح  ۰/۰۵بــه دســت آمــده اســت ( .)35در داخــل
ایــران بــرای بررســی پایایــی پرسشــنامه از روش همســانی درونــی
اســتفاده شــده اســت و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مقابلــه
مذهبــی مثبــت  ۰/۸۵و مقابلــه مذهبــی منفــی  ۰/۸۰بــه دســت
آمــده اســت ( .)۳۶در پژوهــش محمــدزاده ( )۳۷ضریب همبســتگی

پــرت در متغیرهــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه در هیــچ
یــک از متغیرهــای پژوهــش مــوارد پــرت وجــود نــدارد .رضایــت
آگاهانــه افــراد آزمودنــی بــرای پاســخگویی بــه ســواالت و داشــتن
کــودک مبتــا بــه ســرطان خــون بــر اســاس تشــخیص پزشــک
متخصــص از مالکهــای ورود و ناقــص بــودن پاســخنامه افــراد
نمونــه از مالکهــای خــروج از پژوهــش بــوده اســت .شــرکت
آزادانــه و داوطلبانــه ،محرمانــه مانــدن پاســخ هــا و در اختیــار قــرار
دادن نتایــج در صــورت تمایــل بــه افــراد از اصــول اخالقــی در ایــن
پژوهــش بــود .همچنیــن ایــن پژوهــش بــا کــد اخــاق https://
 ethics.research.ac.ir/IR.KHU.REC.1399.043در دانشگاه
خوارزمــی بــه ثبــت رســیده اســت .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادهها
در ســطح توصیفــی و اســتنباطی عمــل شــد .در ســطح توصیفــی
جهــت ســنجش متغیرهــای پژوهــش از میانگیــن و انحــراف معیــار
اســتفاده شــد .در ســطح اســتنباطی جهــت بررســی روابــط بیــن
متغیرهــا ،ضریــب همبســتگی پیرســون و مــدل یابــی معــادالت
ســاختاری (تحلیــل مســیر) بــه کار بــرده شــد .نــرم افــزار تحلیــل
داده هــا برنامــه  SPSSو  AMOSنســخه  ۲۴بــود.

ابزارهای پژوهش

پرسشــنامه پریشــانی روانشــناختی کســلر ( :)۲۶( )-۱۰Kایــن
پرسشــنامه شــامل  ۱۰ســوال اســت .نمــره گــذاری پرسشــنامه در
طیــف لیکــرت  ۵درجــه ای مــی باشــد بــه ایــن صــورت کــه هیــج
وقــت  ۱نمــره ،اوقــات محــدودی  ۲نمــره ،گاهــی اوقــات  ۳نمــره،
اکثــر اوقــات  ۴نمــره و تمــام اوقــات  ۵نمــره تعلــق مــی گیــرد
( .)۲۷نمــره  ۱۰تــا  ۱۵نشــان دهنــده پریشــانی پاییــن ۱۶ ،تــا ۲۱
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اوقــات  ۵نمــره ،تقریبــا همیشــه  ۶نمــره و همیشــه  ۷نمــره تعلــق
مــی گیــرد ( .)۴۲ســواالت  ۶،۱و  ۱۰بــه صــورت معکــوس نمــره
گــذاری مــی شــود .بــه ایــن صــورت کــه هرگــز ایــن طــور نیســت
 ۷نمــره ،خیلــی بــه نــدرت ۶نمــره ،بنــدرت  ۵نمــره ،گاهــی اوقــات
 ۴نمــره ،بیشــتر اوقــات  ۳نمــره ،تقریبــا همیشــه  ۲نمره و همیشــه
۱نمــره تعلــق مــی گیــرد .در داخــل ایــران در یــک پژوهــش بــرای
بررســی پایایــی پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده
اســت کــه ضریــب  ۰/۸۴بــه دســت آمــده اســت ( .)۴۳در خــارج
از کشــور توســط ســازندگان بــرای بررســی پایایــی پرسشــنامه
از روش بازآزمایــی اســتفاده شــده اســت کــه بــه فاصلــه  3مــاه
ضریــب همبســتگی  ۰/۸۱و بــه فاصلــه  ۱۲مــاه ضریــب ۰/۷۹
بــه دســت آمــده اســت .همچنیــن پایایــی پرسشــنامه بــا آلفــای
کرونبــاخ بررســی و ضریــب  ۰/۸۷گــزارش شــده اســت ( .)۴۰در
ســایر پژوهــش هــا پایایــی پرسشــنامه بــا آلفــای کرونبــاخ بررســی
ضریــب  ۰/۹۱گــزارش شــده اســت ( .)۴۴در پژوهــش حاضــر برای
بررســی همســانی درونــی پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــده اســت کــه ضریــب  ۰/۸۵بــه دســت آمــده اســت.

بیــن مقیــاس هــای مقابلــه مذهبــی مثبــت  ۰/۸۵و مقابلــه مذهبی
منفــی  ۰/۸۳بــه دســت آمــده اســت .در یــک پژوهــش دیگــر،
آلفــای کرونبــاخ  ۰/۸۰بــه محاســبه شــده اســت ( .)۳۸در خــارج از
کشــور نیــز آلفــای کرونبــاخ  ۰/۹۴بــه دســت آمــده اســت کــه ایــن
نشــان دهنــده پایایــی مطلــوب پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه ای
مذهبــی اســت ( .)۳۹در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی همســانی
درونــی پرسشــنامه از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه
ضریــب ۰/۹۱بــه دســت آمــده اســت.
پرسشــنامه پذیــرش و عمــل -نســخه دوم ( :)۴۰( )AAQ-IIجهت
تعییــن نمــره انعطافپذیــری روانشــناختی در ایــن پژوهــش از
پرسشــنامه پذیــرش و عمل-نســخه دوم اســتفاده شــده اســت .این
پرسشــنامه شــامل  ۱۰ســوال اســت .دو مولفــه اجتنــاب از تجــاری
هیجانــی بــا ســواالت ۹،۸،۷،۵،۴،۳،۲؛ کنتــرل روی زندگــی بــا
ســواالت  ۶،۱و  ۱۰را انــدازه گیــری مــی کنــد ( .)۴۱نمــره گــذاری
پرسشــنامه در طیــف لیکــرت  ۷درجــه ای صــورت مــی گیــرد بــه
ایــن صــورت کــه هرگــز ایــن طــور نیســت  ۱نمــره ،خیلــی بــه
نــدرت  ۲نمــره ،بنــدرت  ۳نمــره ،گاهــی اوقــات  ۴نمــره ،بیشــتر
یافته ها

جدول  :۱تعداد ،کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

پریشانی روانشناختی

۲/۱۰

۰/۸۶۱

-۰/۰۹۷

-۱/۲۲۷

مقابله مذهبی منفی

۳/۳۵

۰/۶۰۷

۰/۳۸۶

-۱/۰۵۰

مقابله مذهبی مثبت

۲/۷۷

۰/۹۴۰

-۰/۲۸۷

-۱/۶۵۵

انعطافپذیری روانشناختی

۳/۴۵

۱/۳۴۵

۰/۱۹۷

-۱/۳۲۷

پژوهــش نرمــال اســت .از آنجایــی کــه یکــی از مفروضــات مهــم
در معــادالت ســاختاری (تحلیــل مســیر) وجــود روابــط همبســتگی
معنــادار بیــن متغیرهاســت در (جــدول ،)۲ماتریــس همبســتگی
متغیرهــای پژوهــش آمــده اســت.

(جــدول )۱تعــداد ،کمینــه ،بیشــینه ،میانگیــن و انحــراف متغیرهــای
پژوهــش را نشــان میدهــد .تعــداد آزمودنــی هــا  ۲۱۳نفــر بودنــد.
همچنیــن مقــدار چولگــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش در
بــازه ( -۲تــا )+۲قــرار دارد .بنابرایــن ،توزیــع تمامــی متغيرهــای

جدول  :۲ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

۱

 -1پریشانی روانشناختی

۱

 -2مقابله مذهبی منفی

**۰/۵۲۷

۲

۳

۴

۱

 -3مقابله مذهبی مثبت

-۰/۶۴۱

-۰/۵۴۲

۱

 -4انعطافپذیری روانشناختی

**-۰/۷۹۸

**-۰/۴۹۶

**۰/۷۶۰

**

**

** معنادار در سطح ۰/۰۱
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 )۲نشــان داده شــد ،همبســتگی بیــن متغیرهــا معنــادار اســت از
ایــن رو ،امــکان بررســی مــدل پژوهــش فراهــم گردیــد کــه نتایــج
ضرایــب مســتقیم ،غیرمســتقیم و بــرازش مــدل در ادامــه آمــده
اســت.

(جــدول )۲ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــای پژوهش را نشــان
میدهــد .بیــن مقابلــه مذهبــی منفــی(،)r=۰/۵۲۷ ،p>۰/۰۱
مقابلــه مذهبــی مثبــت ( )r= -۰/۶۴۱ ،p>۰/۰۱و انعطــاف پذیــری
روانشــناختی ( )r= -۰/۷۹۸ ،p>۰/۰۱بــا پریشــانی روانشــناختی
رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همــان طــور کــه در (جــدول

جدول  :۳ضرایب مسیر مستقيم راهبردهای مقابله مذهبی و انعطاف پذیری روانشناختی با پریشانی روانشناختی
مسیرهای مستقیم

Beta

S.E

.C.R

معناداری

مقابله مذهبی منفی ← پریشانی روانشناختی

۰/۲۴۸

۰/۰۶۶

۳/۷۷۸

۰/۰۰۱

مقابله مذهبی مثبت ← پریشانی روانشناختی

-۰/۰۱۳

۰/۰۵۹

-۰/۲۱۸

-۰/۸۲۸

انعطافپذیری روانشناختی ← پریشانی روانشناختی

-۰/۴۵۵

۰/۰۳۰

-۱۵/۳۸۸

۰/۰۰۱

بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار نبــود .در ادامــه جهــت بررســی
رابطــه غیرمســتقیم مــدل پیشــنهادی از روش بــوت اســتروپ در
دســتور کامپیوتــری پریچــر و هیــز ( )۲۰۰۴اســتفاده شــده اســت.
نتایــچ روش بــوت اســتروپ بــرای بررســی مســیرهای واســطه ای
غیرمســتقیم در (جــدول )۴ارائــه شــده اســت.

همــان طــور کــه در (جــدول )۳مشــاهده مــی شــود ضرایــب
مســیرهای مســتقیم مقابلــه مذهبــی منفــی ( β=۰/۲۴۸و
 )sig=۰/۰۰۱و انعطــاف پذیــری روانشــناختی ( β=-۰/۴۵۵و
 )sig=۰/۰۰۱بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار بودنــد .ضریــب
مســیر مســتقیم مقابله مذهبی مثبــت ( β=-۰/۴۴۹و )sig=۰/۰۰۱

جدول  :۴تایج بوت استروپ راهبردهای مقابله مذهبی با پریشانی روانشناختی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی
سطح اطمینان ۰/۹۵

مسیرهای غیرمستقیم

مقدار احتمال

حد پایین

حد باال

مقابله مذهبی منفی ← انعطافپذیری روانشناختی ←پریشانی روانشناختی

-۰/۵۸۲

-۰/۴۱۴

۰/۰۰۱

مقابله مذهبی مثبت ← انعطافپذیری روانشناختی ←پریشانی روانشناختی

۰/۰۳۳

۰/۱۳۴

۰/۰۰۱

 )۴نتایــج بــوت اســتروپ آمــده اســت .در ایــن روش چنانچــه حــد
بــاال و پاییــن ایــن آزمــون هــر دو مثبــت یــا هــر دو منفــی باشــند
و صفــر مابیــن ایــن دو حــد قــرار نگیــرد در آن صــورت مســیر
علّــی غیرمســتقیم معن ـیدار خواهــد بــود .مطابــق نتایــج (جــدول
 )۴ایــن قاعــده در مــورد راهبردهــای مقابلــه مذهبــی بــر پریشــانی
روانشــناختی بــا نقــش واســطه ای انعطــاف پذیــری روانشــناختی
صــدق مــی کنــد و مــدل علــی معنــادار اســت .در (جــدول )۵
شــاخص هــای برازندگــی مــدل پژوهــش آمــده اســت.

یــک فــرض زیربنایــی الگــوی پیشــنهادی پژوهــش حاضــر وجــود
مســیر غیرمســتقیم اســت .زمانــی کــه تعــداد نمونــه چنــدان زیــاد
نباشــد ،بــوت اســترپ قدرتمندتریــن و منطقیتریــن روش بــرای
دســتیابی بــه اثــرات غیرمســتقیم را فراهــم مــی آورد .ســطح
اطمینــان  ۰/۹۵و تعــداد نمونهگیــری مجــدد بــوت اســتروپ،
 ۱۰۰۰اســت .بــرای تعییــن معنـیداری راهبردهــای مقابلــه مذهبی
بــر پریشــانی روانشــناختی از طریــق نقــش واســطه ای انعطــاف
پذیــری روانشــناختی از روش بــوت اســتروپ در برنامــه ماکــرو
آزمــون پریچــر و هیــز ( )۴۵اســتفاده شــد .بــر اســاس (جــدول
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جدول  :۵شاخص های برازندگی مدل نهایی پژوهش
نوع شاخص

شاخص های مطلق

شاخص های نسبی

شاخص ها

مقدار به دست آمده

مقدار قابل قبول

کای اسکوئر  X2یا CMIN

۹۸/۰۹۳

-

درجه آزادی ()DF

۵۴

-

سطح معناداری ()P

۰/۰۰۱

-

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی  X2/dfیا CMIN/df

۲/۸۵۴

کمتر از ۳

خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب ()RMSEA

۰/۰۳۹

کمتر از ۰/۰۸

شاخص تقریب برازندگی ()PCLOSE

۰/۰۰۱

کمتر از ۰/۰۵۰

شاخص برازش مقایسهای ()CFI

۰/۹۱۳

بیشتر از ۰/۹۰

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی ()AGFI

۰/۹۲۱

بیشتر از ۰/۹۰

شاخص برازش مقتصد ()PCFI

۰/۷۴۰

بیشتر از ۰/۶۰

شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI

۰/۷۳۲

بیشتر از ۰/۶۰

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

۰/۹۰۱

بیشتر از ۰/۹۰

شاخص نیکویی برازش ()GFI

۰/۹۹۷

بیشتر از ۰/۹۰

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

۰/۹۸۵

بیشتر از ۰/۹۰

شاخص هولتر )۰/۰۵( HOELTER
شاخص هولتر )۰/۰۱( HOELTER

۲۰۳
۲۱۴

بیشتر از ۲۰۰
بیشتر از ۲۰۰

یــا انطباقــی ( )AGFIبزرگتــر از  ۰/۹۰و بــرای بــرازش مقتصــد
( ،)PCFIبــرازش هنجــار شــده مقتصــد ( )PNFIبــاالی ۰/۶۰
باشــد و بــر بــرازش مناســب و مطلــوب مــدل داللــت دارنــد.
همانگونــه کــه بــر اســاس (جــدول  )5مشــاهده مــی شــود مقــدار
شــاخص تقریــب برازندگــی ( ۰/۰۰۱ )PCLOSEو شــاخص
 RMSEAبرابــر  ۰/۳۹مــی باشــد کــه بــر اســاس مــدل کالیــن
( )۲۵نشــان دهنــده بــرازش مــدل اســت.

جهــت آزمــودن مــدل مــورد نظــر در پژوهــش حاضــر ،روش
الگویابــي معــادالت ســاختاری ( )SEMاعمــال گردیــده اســت.
بــرای بررســی برازندگــی مــدل از شــاخص هــای آمــده شــده در
(جــدول )۵اســتفاده شــده اســت .همچنیــن اگــر شــاخصهای
بــرازش هنجــار شــده ( ،)NFIشــاخص بــرازش هنجــار نشــده
( ،)NNFIبــرازش مقایســهای ( ،)CFIبرازندگــی افزایشــی،
( ،)IFIنیکویــی بــرازش ( )GFIو نیکویــی بــرازش تعدیــل شــده

نمودار  :1مدل پیشنهادی پژوهش
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نمودار  :2مدل آزمون شده و ضرایب مسیر

آن تعدیــل شــود کــه در ایــن میــان مقابلــه مذهبــی منفــی مــی
توانــد بــه طــور مســتقیم بــر روی پریشــانی روانشــناختی مــادران
کــودکان دارای ســرطان تاثیــرات منفــی بگــذارد .کســانی کــه
دیــدگاه منفــی نســبت بــه جهــان و معنویــات دارنــد .زمانــی کــه
کــه بــا یک رویــداد تنــش زا و موقعیــت تنیدگــی آور ماننــد بیماری
ســرطان فرزنــد خــود روبــه رو مــی شــوند تنــش هــای معنــوی را
تجربــه کــرده و احســاس امنیــت الزم را ندارنــد و همیــن امر باعث
مــی شــود کــه پریشــانی روانشــناختی بیشــتری را تجربــه کننــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت بیــن مقابلــه مذهبــی منفــی بــا پریشــانی
روانشــناختی رابطــه وجــود داد..
در بخــش دیگــری از نتایــج ،نشــان داده شــد کــه ضریــب مســیر
مســتقیم مقابلــه مذهبــی مثبــت بــر پریشــانی روانشــناختی معنادار
نبــود ،امــا از نظــر روابــط همبســتگی ،مقابلــه مذهبــی مثبــت بــا
پریشــانی روانشــناختی همبســتگی منفــی و و معنــاداری باهــم
دارنــد .ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج تحقیقــات مهامیــد
و بیــدر ( ،)۱۲موتابــو و همکارانــش ( )۴۸ویتورینــو و همــکاران
( )۱۹همســویی دارد .در تبییــن ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده
میتــوان گفــت کــه افــرادی کــه دارای راهبــرد مقابلــه مذهبــی
مثبــت هســتند ،رابطــه ایمنــی بــا خــدا و مقدســات داشــته و نــگاه
و نگــرش خیرخواهانــه ای بــه جهــان هســتی دارنــد و همیــن
امــر ســبب بهبــود رشــد فــردی و انعطــاف پذیــری روانشــناختی
بیشــتر در برابــر عوامــل تنــش زای زندگــی مــی شــود .همچنیــن
مــی تــوان گفــت کــه مقابلــه مذهبــی مثبــت ،بــه افــراد کمــک
مــی کنــد تــا بــا تصــور مثبتــی کــه بــه امــور مقــدس و مذهبــی
دارنــد بــر چالــش هــای پیــش رو مقابلــه کنــد .زمانــی کــه مــادری
فرزنــدش بــه بیمــاری ماننــد ســرطان مبتــا مــی شــود و کــودک
نیــز نیــاز بــه بســتری شــدن مکرر پیــدا مــی کند ،ایــن امــر زندگی
روزمــره خانــواده را تغییــر داده و همچنیــن باعــث بــه وجــود آمــدن

بحث
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش واســطه ای انعطــاف پذیری
روانشــناختی در رابطــه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی بــا پریشــانی
روانشــناختی مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه ســرطان خــون بــود.
یافتــه هــای پژوهــش را مــی تــوان از دو حیــث مــورد بحــث و
نتیجــه گیــری قــرار داد .نخســت اینکــه یافتــه هــای مســتقیم
متغیرهــا را مــی تــوان در راســتای نتایــج پژوهشــهای دیگرمقایســه
کــرد و دوم اینکــه تاثیــر غیــر مشــتقیم راهبردهــای مقابلــه مذهبی
از طریــق انعطــاف پذیــری روانشــناختی بــر پریشــانی روانشــناختی
تفســیر و تبییــن نمــود.
در بررســی اثرهــای مســتقیم همانطــور کــه نتایــج مربــوط بــه
شــاخص هــای برازندگــی الگــوی پژوهــش در جــدول شــماره
 ۵نشــان داد ،الگــو بــرازش قابــل قبولــی داشــت .براســاس ایــن
بــرازش و همچنیــن طبــق نتایــج ضرایــب همبســتگی متغیرهــا
کــه در شــکل  ۲بــه نمایــش درآمــد ،نتایــج نشــان داد کــه ضریــب
مســیر مســتقیم مقابلــه مذهبــی منفــی بــر پریشــانی روانشــناختی
معنــادار بــود .ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج پژوهــش
خنجــری و همــکاران ( ,)۴۶مهامیــد و بیــدر ( ،)۱۲ویتورینــو
و همــکاران ( )۱۹و ســانتوس و همــکاران ( )۱۷همســویی دارد.
در تبییــن ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده میتــوان گفــت کــه
راهبردهــاي مقابلــه اي مجموعــه اي از تــاش هــاي شــناختی و
رفتــاري فــرد اســت کــه جهــت تعبیــر و تفســیر و اصــاح یــک
وضعیــت تنیدگــی زا و کنــار آمــدن بــا مســائل و مشــکالت بــه کار
مــی رود و نقــش اساســی و تعییــن کننــده در ســامت جســمانی
و روانشــناختی ایفــا مــی کنــد ( .)۴۷در ایــن میــان راهبردهــاي
مقابلــه اي مؤثــر از نــوع مذهبــی باعــث مــی شــوند کــه واکنــش
فــرد بــه ســطوح بــاالي پریشــانی کاهــش یابــد و آثــار زیانبــار
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کنــد و افزایــش مــی دهــد ( .)۲۲وقتــی فــرد از انعطــاف پذیــری
روانشــناختی باالیــی برخــوردار اســت توانایــی انتخــاب عملــی در
بیــن گزینــه هــای مختلــف را دارد و باعــث مــی شــود فــرد زمانــی
کــه بــا یــک رویــداد تنــش زا و اســترس آور ماننــد بیمــاری فرزنــد
خــود رو بــه رو مــی شــود قــادر باشــد از شــیوه هــا و گزینــه هــای
مختلــف بــرای رویارویــی بــا ایــن موقعیــت هــا اســتفاده کنــد و
آرامــش روانشــناختی را در خــود حفــظ کنــد
در تبییــن یافتــه پژوهــش مبنــی بــر نقــش واســطه ای انعطــاف
پذیــری در رابطــه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی و پریشــانی
روانشــناختی ،مــی تـوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه چــون انعطــاف
پذیــری روانشــناختی بــه معنــای توانمنــدی بیشــتر بــرای ارتبــاط

مشــکالتی روانشــناختی از جملــه پریشــانی در مادران ایــن کودکان
بــه عنــوان مراقبیــن اصلــی مــی شــود .در چنیــن شــرایطی زمانــی
فــرد بــرای رویایــی بــا رویدادهــای تنــش زا و تنیدگــی آور بــا
اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه مذهبــی مثبــت ،دیــدگاه مثبتــی
بــه جهــان هســتی ،امــور مقدســات و خــدا پیــدا مــی کنــد .کــه
همیــن امــر موجــب افزایــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی فــرد و
مدیریــت بهتــر دشــواری هــا و تنــش هــا شــده و از ســویی انعطاف
پذیــری روانشــناختی نیــز موجــب کاهــش پریشــانی روانشــناختی
در آنــان مــی شــود.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه ضریــب مســیر مســتقیم انعطــاف
پذیــری روانشــناختی بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار بــود.

بــا لحظــه اکنــون و نیــز تغییــر در رفتــار اســت ( .)۵۱بنابرایــن مــی
توانــد بــا راهبردهای مقابلــه ای در ارتباط باشــد .بســیاری از مادران
دارای کــودک مبتــا بــه ســرطان بــا متوســل شــدن بــه اعمــال و
باورهــاي مذهبــی تــاش مــی کننــد ،بــه زندگی خــود معنــاي تازه
دهنــد و از ایــن طریــق بتواننــد بــا ماهیــت بیمــاري فرزندشــان
کنــار بیاینــد .بــه طــور کلــی ،راهبردهــاي مقابلــه مذهبــی بــا تکیه
بــر اعمــال و باورهــاي مذهبــی بــه بیمــاران کمــک مــی کنــد تــا
بــه ارزیابــی مثبــت از رویدادهــاي زندگــی بپردازنــد و در صــورت
رویارویــی بــا وقایــع اســترس زا از آســیب کمتــري رنــج ببرنــد.
لــذا بــه نظــر مــی رســد مــی تــوان بــه عنــوان راهبــردي بــراي
ایجــاد واکنشــهاي مثبــت بــه رویداهــاي پــر اســترس تلقــی شــود
و از ایــن طریــق بــه ایجــاد انعطــاف پذیــری بیشــتر و در نتیجــه
کاهــش پریشــانی روانشــناختی کمــک کنــد ،همچنیــن در تبییــن
نتیجــه بــه دســت آمــده مــی تـوان گفــت کــه ســرطان در خانــواده
بــه نوعــی تمامــی اعضــای خانــواده را درگیــر و آنهــا را متحمــل
فشــار روحــی ،روانــی و مالــی فراوانــی می کنــد .در چنین شــرایطی
افــراد بــه ویــژه مــادران از راهبردهایــی جهــت کاهــش اســترس و
فشــار و در نتیجــه غلبــه بــر آن اســتفاده مــی کننــد .وقتــی مــادری
کــه دارای کــودک مبتــا بــه ســرطان اســت ،دچــار احساســاتی
نظیــر خشــم ،احســاس گنــاه و مقصــر شــمردن دیگــران شــود،
حــال اگــر در ایــن مواقــع از راهبــرد مقابلــه مثبــت مذهبــی بــرای
رویارویــی بــا تنــش هــا و رویدادهــای تنیدگــی آور اســتفاده کنــد و
همچنیــن از ســوی دیگــر اعضــای خانــواده نیــز مــورد حمایــت
بیشــتری قــرار گیــرد ،ایــن کســب حمایــت ســبب مــی شــود بــه
طــور موثرتــری بــا رویدادهــا و رخدادهــای تنــش زا مقابلــه کنــد و
نشـانه هــای کمتــری از پریشــانی را از خــود نشــان دهــد.
امــا از ســویی دیگــر مقابلــه منفــی مذهبــی باعــث مــی شــود کــه
فــرد در برابــر رویدادهــا دیــدگاه و نگــرش منفی نســبت بــه زندگی

مــی تــوان گفــت اثــر مســتقیم انعطــاف پذیــری روانشــناختی
بــر پریشــانی روانشــناختی برابــر بــا  -۰/۴۶بــود کــه ایــن مقــدار
همبســتگی طبــق ضرایــب رگرســیون در (جــدول )۳معنــادار بــود؛
بدیــن معنــی کــه بــا افزایــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی،
میــزان پریشــانی روانشــناختی مــادران کاهــش مــی یابــد .در
تبییــن نقــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی براســاس مبنــای
نظــری ،طبــق نظــر مــور و آدام ( )۴۹مــی تــوان گفــت از آنجــا کــه
انعطــاف پذیــری شــناختی ،توانایــی تغییــر تفکــر فــرد از موقعیــت
هــای قدیمــی بــه موقعیــت هــای جدیــد ،غلبــه بــر پاســخها
یــا تفکــرات رایــج و همچنیــن ســازگاری و انطبــاق یافتــن بــا
موقعیتهــای جدیــد توصیــف شــده اســت ،مــی توانــد بــر کاهــش
پریشــانی روانشــناختی تأثیــر بگــذارد و همچنیــن اثــر راهبردهــای
مقابلــه مذهبــی مثبــت را را بــر کاهــش پریشــانی روانشــناختی
نیــز افزایــش دهــد؛ زیــرا تحقیقــات نشــان داده اســت کــه انعطــاف
پذیــری شــناختی بــا تواناییهــای فــردی بــرای مقابلــه بــا موقعیــت
هــای خــاص در ارتبــاط اســت؛ بــه عبــارت دیگــر افــرادی کــه
توانایــی تفکــر انعطــاف پذیــر دارنــد از توجیهــات جایگزین اســتفاده
مــی کننــد ،بــه صــورت مثبــت چارچــوب فکــری خــود را بازســازی
مــی کننــد و موقعیتهــای چالــش برانگیــز یــا رویدادهــای تنــش زا
را مــی پذیرنــد و نســبت بــه افــرادی کــه انعطــاف پذیــر نیســتند
از نظــر روانشــناختی تحمــل پریشــانی بیشــتری دارنــد ( .)۵۰ایــن
نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج تحقیقــات مــک کراکــن و
همــکاران ( )۲۰همســویی دارد .در تبییــن ایــن نتیجــه بــه دســت
آمــده میتــوان گفــت کــه انعطــاف پذیــری فراینــدی اســت کــه
طــی آن ،توانایــی فــرد در برابــر چالــش هــای عاطفــی ،اجتماعــی و
جســمی افزایــش مــی یابــد .جبــران آســیب ها ،قــدرت بیشــتری به
فــرد بــرای رویارویــی بــا نامالیمــات زندگــی مــی دهــد و فکــر و
رفتــار فــرد را در پاســخ بــه تغییــرات شــرایط محیطــی ســازگار مــی
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حاضــر یعنــی مــدل یابــی پریشــانی روانشــناختی در ایــن مــادران
بــر اســاس ســایر متغیرهــای مذهبــی ،روانشــناختی و معنــوی و بــا
نقــش واســطه ای انعطافپذیــری را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
اســتفاده از مطالعــات طولــی و ســایر روش هــای تحقیــق (ترکیبــی
شــامل کیفــی و کمــی) مــی توانــد بــرای بررســی ایــن مطالعــه
ســودمندتر باشــد .بــه ایــن صــورت کــه پیشــنهاد مــی گــردد
بــا اســتفاده از یــک مطالعــه کیفــی (مطالعــات تجربــه زیســته و
پدیــدار شناســی توصیفــی) بــه بررســی عوامــل موثــر بــر پریشــانی
روانشــناختی در مــادران ایــن کــودکان پرداخته شــود .دســتاوردها و
پیامدهــای ایــن پژوهــش را مــی توان در دو ســطح نظــری و عملی
مطــرح کــرد .در ســطح نظــری ،یافتههــای پژوهــش مــی تواننــد
بــا تبییــن رابطــه متغیرهــای راهبردهــای مقابلــه مذهبــی و انعطاف
پذیــری روانشــناختی و همچنیــن رابطــه ایــن دو متغیر با پریشــانی
روانشــناختی بــه گســترش دانــش ،مفاهیــم و مــدل هــای موجــود
در زمینــه پریشــانی روانشــناختی کمــک کننــد .همچنیــن ،نتایــج
پژوهــش حاضــر میتوانــد راهگشــای پژوهشهــای جدیدتــر بــه
منظــور گســترش دانــش روانشــناختی در زمینــه عوامــل مؤثــر بــر
شــکلگیری پریشــانی روانشــناختی شــود .در ســطح عملــی ،از
یافتــه هــای ایــن پژوهــش میتــوان در مراکــز مشــاوره و خدمــات
روانشــناختی ،انجمــن هــای ســرطان در جهــت تدویــن برنامــه هــا
و مداخــات و کارگاه هــای آموزشــی ماننــد بــه برگــزاری کارگاه
هایــی آمــوزش راهبردهــای مقابلــه و درمــان هــای مبتنــی بــر
پذیــرش -تعهــد کــه هــدف آن ایجــاد انعطافپذیــری در افــراد
اســت بــه بهبــود ســطح پریشــانی روانشــناختی در مــادران ایــن
کــودکان کمــک کننــد .لــذا مشــاوران و روانشناســان میتواننــد
بــر ایــن اســاس از نتایــج ایــن پژوهــش اســتفاده کننــد.

و امــور مقدســات داشــته باشــد و بــه اعتقــادات دینــی کــه بــه
عنــوان مجموعـهای از باورهــا ،بایدهــا و نبایدهــا و نیــز ارزشهــای
تعمیـ م یافتــه ،از مؤثرتریــن تکیهگاههــای روانــی بهشــمار مـیرود
پایبنــد نباشــد و بــه همیــن دلیــل قــادر نیســت معنــای زندگــی را
بــرای خــودش فراهــم ســازد و در شــرایطی خــاص نیــز نتوانــد
بــا فراهمســازی تکیهگاههــای تبیینــی ،خــود را از تعلیــق و
بیمعنایــی و گرایــش بــه رفتارهــای ناســازگانه نجــات دهــد بــه
همیــن دلیــل زمانــی کــه بــا بیمــاری ســرطان فرزنــدش مواجــه
مــی گــردد ،گرایــش بــه رفتارهــای ناســازگارانه را در خــود بــروز
مــی دهــد .ایــن رفتارهــای ناســازگار باعــث مــی شــود فــرد از نظر
روانشــناختی منعطــف نباشــد و در برابــر مشــکالت و چالــش هــای
زندگــی نتوانــد راه حــل و راهکارهــای مختلــف را بــرای حــل آنهــا
بیابــد .بــه همیــن دلیــل در حالتــی از درماندگــی قــرار مــی گیــرد
و بــا هــر نشــانه ای از پیشــرفت بیمــاری فرزنــدش دچــار پریشــانی
روانشــناختی مــی شــود
افــزون بــر اینهــا نتایــج بیانگــر آن بــود کــه انعطــاف پذیــری
روانشــناختی در رابطــه بیــن راهبردهــای مقابلــه ای بــا پریشــانی
روانشــناختی نقــش واســطه ای ایفــا مــی کنــد .ایــن نتیجــه بــه
دســت آمــده بــا نتایــج تحقیقــات کشــدان و روتنبــرگ ( )۵۲و
نتایــج پژوهــش هولبــرت ویلیامــز و همــکاران ( .)۵۳مهامیــد و
ک کراکــن و همــکاران
بیــدر ( ،)۱۲ویتورینــو و همــکاران ( )۱۹و مـ 
( )۲۰همســویی دارد .بنابرایــن در نتیجــه گیــری از نقــش واســطه
ای انعطــاف پذیــری شــناختی مــی تــوان گفــت متغیــر انعطــاف
پذیــری شــناختی مــی توانــد در رابطــه راهبردهــای مقابلــه ای
مذهبــی وپریشــانی روانشــناختی ،نقــش میانجــی داشــته باشــد.
یافتــه هــای ایــن تحقیــق ،محــدود بــه مــادران دارای کــودک
مبتــا بــه بیمــاری ســرطان شــهر تهــران بــوده اســت ،بنابرایــن
در تعمیــم نتایــج بــه مــادران ایــن کــودکان در دیگــر شــهرها و یــا
ـادران کــودکان دارای بیماریهــای دیگــر بایــد محتاطانــه
ســایر مـ ِ
عمــل کــرد .مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعــات همبســتگی از نــوع
توصیفــی بــوده اســت ،لــذا روابــط بــه دســت آمــده را نمــی تــوان
بــه عنــوان روابــط علــت و معلولــی تفســیر و تعبیــر کــرد .ایــن
پژوهــش مــی توانســت هــم بــه صــورت کمــی و کیفی(ترکیبــی)
انجــام شــود ،امــا بــه دلیــل نبــود شــرایط مصاحبــه ایــن امــکان در
پژوهــش حاضــر مهیــا نبــود و یکــی از موانــع و محدودیتهــای
پژوهــش ایــن مــورد بــود .بــرای تعمیــم پذیــری بیشــتر نتایــج
پیشــنهاد مــی شــود دانشــجویان و پژوهشــگران چنیــن پژوهــش
هایــی را در ســایر شــهرها تکــرار کننــد تــا شــواهدی از روابــط بــه
دســت آمــده فراهــم شــود .پیشــنهاد مــی شــود کــه مــدل پژوهش

نتیجه گیری
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش واســطه ای انعطــاف پذیری
روانشــناختی در رابطــه راهبردهــای مقابلــه مذهبــی بــا پریشــانی
روانشــناختی مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه ســرطان بــود.
نتایــج نشــان داد مســیرهای مســتقیم مقابلــه مذهبــی منفــی و
انعطــاف پذیــری بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار شــدند .امــا
مســیر مســتقیم مقابلــه مذهبــی مثبــت بــر پریشــانی روانشــناختی
معنــادر نبــود همچنیــن اثــرات غیرمســتقیم راهبردهــای مقابلــه
مذهبــی از طریــق نقــش واســطه ای انعطــاف پذیــری روانشــناختی
بــر پریشــانی روانشــناختی معنــادار بــود .مــدل پژوهــش بــرازش
مطلــوب و قابــل قبــول بــا دادههــای پژوهشــی داشــت و ایــن گام
مهمــی در جهــت شــناخت عوامــل مؤثــر بر پریشــانی روانشــناختی
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همچنیــن از کادر پزشــکی و پرســتاری بیمارســتان محک صمیمانه
.تشــکر مــی نماینــد

.مــادران دارای فرزنــد مبتــا بــه ســرطان مــی باشــد
سپاسگزاری
مقالــه حاضــر حاصــل کار پایــان نامــه دکتــری تخصصی نویســنده
اول در رشــته مشــاوره مصــوب شــورای پژوهشــی در دانشــگاه
 نویســندگان بدیــن وســیله از تمامــی مــادران.خوارزمــی مــی باشــد
کــودکان مبتــا بــه ســرطان شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش و

تضاد منافع
بدینوســیله نویســندگان تصریــح مــی نماینــد کــه هیچگونــه تضــاد
.و تعــارض منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود نــدارد
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